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معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال  
   منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 

 

تنفيذ املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني 
 

تقرير األمني العام** 
 
 
  

مقدمة  أوال-
اعتمـدت اجلمعيـة العامـة يف كـانون األول/ديســـمرب  -١
١٩٩٦، إذ أقلقتـها خطـورة املشـاكل الـيت يطرحـها الفســـاد، 
ـــلوك املوظفــني العموميــني (مرفــق  املدونـة الدوليـة لقواعـد س
القــرار ٥٩/٥١) واعــالن األمــم املتحــدة ملكافحــــة الفســـاد 
والرشــوة يف املعــــامالت التجاريـــة الدوليـــة (مرفــــق القــــرار 
ــــني  ١٩١/٥١)، وأوصـــت الـــدول األعضـــاء باختاذمهـــا أدات

تسترشد ما يف جهودها اخلاصة مبكافحة الفساد. 

ـــراره  وطلـب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف ق -٢
٢١/١٩٩٨ املؤرخ ٢٨ متــوز/يوليـه ١٩٩٨، بعنـوان "معايـري 
األمــم املتحــدة وقواعدهــا يف جمــــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة 
اجلنائيـة"، إىل األمـني العـام أن يعـد أدوات اسـتقصائية بشـــأن 
اعالن األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد والرشـوة يف املعـامالت 
التجاريـة الدوليـة واملدونـة الدوليـــة لقواعــد ســلوك املوظفــني 
العموميـني. ويف أواخـر عـام ١٩٩٩، وعمـال بذلـك الطلــب، 
أرسل املركز املعين مبنع االجـرام الـدويل التـابع ملكتـب مراقبـة 
املخــدرات ومنــع اجلرميــة التــابع لألمانــة العامــــة إىل الـــدول 
ــــاله.  األعضــاء اســتبيانني خبصــوص الصكــني املذكوريــن أع
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ويتضمن هذا التقريـر حتليـال للـردود الـواردة خبصـوص تنفيـذ 
املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. 

ويوجه اهتمام جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة إىل  -٣
أن املعلومـات الـواردة أدنـاه قـد ال تتجلـى فيـها جتليـــا كــامال 
أحــدث التطــورات فيمــا يتعلــق بتشــــريعات بعـــض الـــدول 
املستجيبة، وذلك بسبب انقضاء وقت بني تلقي الردود علـى 

استبيان الدراسة االستقصائية واعداد هذا التقرير. 
 
 

نتائج الدراسة االستقصائية  ثانيا-
 

قدمـت ٥٤ دولـة ردودهـا علـــى اســتمارة الدراســة  -٤
االســتقصائية بشــأن تنفيــذ املدونــة الدوليــة لقواعــد ســــلوك 
املوظفني العموميني. وهذه الدول هي: األرجنتني، اكوادور، 
ـــروين  أملانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أنغـوال، أوروغـواي، ايطاليـا، ب
دار السـالم، بلجيكـا، بنغالديـش، بنمـا، بورونـــدي، بولنــدا، 
بوليفيـا، بـريو، بيـالروس، تـايلند، اجلزائـر، مجهوريـــة افريقيــا 
ــــة الدومينيكيـــة،  الوســطى، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوري
مجهوريــة كوريــا، جنــوب افريقيــا، الســلفادور، ســــلوفينيا، 
السويد، سويسرا، شيلي، العـراق، غواتيمـاال، غيانـا، فنلنـدا، 
قربص، قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، 
لبنــان، ليتوانيــا، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مصــر، املكســــيك، 
اململكة العربية السعودية، ميامنار، النرويج، نيوزيلندا، هـاييت، 

هنغاريا، اليابان، اليونان. 
 
 

وجود مدونات لقواعد سلوك املوظفني العموميني   ألف-
 

أشــارت غالبيــة الــدول املســـتجيبة إىل أن قوانينـــها  -٥
الداخليــة أو سياســــاا االداريـــة تشـــمل مدونـــات لقواعـــد 
السـلوك تبـني بوضـــوح واتســاق مــهام املوظفــني العموميــني 

وواجبام.(١) 

وأشـارت كوسـتاريكا إىل أـا ليسـت لديـها مدونــة  -٦
لقواعد السلوك ذا املفهوم تبني الواجبات احملددة للموظفـني 
ـــــؤرخ ١٧  العموميــــني. غــــري أن القــــانون رقــــم ٦٨٧٢ امل
ـــاالثراء  غــري  حزيـران/يونيـه ١٩٨٣، وهـو القـانون اخلـاص ب
ـــري  املشــروع للموظفــني العموميــني، ينــص علــى توقيــع تداب
ـــال للمقتضيــات املفروضــة علــى  تأديبيـة يف حالـة عـدم االمتث
موظفني معينني من ذوي املناصب العليا فيما يتعلق بـاالعالن 
ـــهم مــن موجــودات. وعــالوة علــى ذلــك، يوجــد  عمـا لدي
العديــد مــن القوانــني واللوائــح التنظيميــة اخلاصــــة باخلدمـــة 
ــــات  الســـارية املفعـــول والـــيت تنطبـــق علـــى كـــل مـــن اهليئ
واملؤسســات العموميــة الــيت يعتــرب العــاملون فيــها موظفــــني 

عموميني. 
وأشــارت أملانيــا إىل أن مــهام املوظفــني العموميـــني  -٧
وواجبام ليست مقررة على أساس موحد، بـل تتبـاين وفقـا 
ـــا لعالقــة خدمــة  ملـا إن كـان املوظـف العمومـي املعـين خاضع
ووالء خاصــة مقــررة مبقتضــى القــانون، كموظــف اخلدمــــة 
املدنية أو القاضي أو أحد أفراد القوات املسلحة، أم كان مـن 
املسـتخدمني (أي العـاملني مبرتـب والعمـال اليدويـني)، الذيــن 
ـــود  ختضــع عالقــات عملــهم أساســا التفاقــات مجاعيــة وعق

فردية. 
وأفادت اليونان بأن جلنـة خاصـة يف وزارة الداخليـة  -٨
واالدارة العمومية والالمركزية أعدت مدونة لقواعد السلوك 

للموظفني العموميني دف منع السلوك غري القانوين. 
ويف هنغاريا، حيتوي القانون الثالث والعشرون لعـام  -٩
١٩٩٢ بشأن الوضعية القانونية ملوظفـي اخلدمـة املدنيـة علـى 
مبــادئ أخالقيــة عامــة، وقواعــد بشــأن تضــــارب املصـــاحل، 
ــــد اكتملـــت يف ٣١  وقواعــد بشــأن املعلومــات الســرية. وق
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ مدونة قواعد السـلوك ملوظفـي 
اخلدمــة املدنيــة، الــيت حتتــوي علــى قواعــد أكــــثر تفصيـــال، 
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وأدرجت يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ يف القانون الثـالث 
والعشرين بشأن الوضعية القانونية ملوظفي اخلدمة املدنية. 

وأشــارت الــنرويج إىل أنــــه، يف حـــني أن القوانـــني  -١٠
الداخليـة والسياسـات االداريـة ال تتضمـــن مدونــات لقواعــد 
الســلوك بــالتحديد، فــان عــددا مــن القوانــــني والسياســـات 

االدارية يتناول مهام املوظفني العموميني وواجبام. 
كمـا أن العديـد مـن الـدول الـيت ردت بـأن قوانينــها  -١١
الداخليــة أو سياســاا االداريــة تتضمــــن مدونـــات لقواعـــد 
السـلوك تبـني بوضـــوح واتســاق مــهام املوظفــني العموميــني 
وواجبــام أفــادت أيضــا بــأن تلــــك املدونـــات مدرجـــة يف 

قانون.(٢) 
وبشأن وقت اعتماد مدونات قواعد السلوك، أشار  -١٢
أكثر من نصـف الـدول إىل أن تلـك املدونـات اعتمـدت قبـل 
عـــام ١٩٨٩.(٣) وأشـــارت كـــل مـــــن بيــــالروس وتــــايلند 
ومجهوريـة افريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية وســلوفينيا 
والكونغـو ومـايل إىل أن مدونـات قواعـد السـلوك للموظفـــني 
العموميني فيها اعتمـدت يف الفـترة مـن عـام ١٩٨٩ إىل عـام 
١٩٩٤، بينمـا أشـــارت ايطاليــا وفنلنــدا وكولومبيــا إىل أــا 
ــــــام ١٩٩٦، وأشـــــارت  اعتمــــدت بــــني عــــام ١٩٩٤ وع
األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوروندي وبريو وجنـوب 
افريقيا وغيانا وكوبا وليتوانيا واليابـان إىل أـا اعتمـدت بـني 

عام ١٩٩٦ وعام ١٩٩٩. 
ــــيت  ومــن املفيــد أن نالحــظ أن معظــم الــدول(٤) ال -١٣
اعتمــدت مدونــات لقواعــد ســلوك املوظفــني العموميـــني يف 
الفــترة مــن عــام ١٩٩٦ إىل عــام ١٩٩٩ أعلنــــت أن تلـــك 
املدونات استلهمت، بقدر كبري أو قليل، من املدونـة الدوليـة 

لقواعد سلوك املوظفني العموميني. 

وفيمـا يتصـــل مبحتــوى مدونــات قواعــد الســلوك،  -١٤
أشار معظم الردود إىل أا تشمل أحكاما حـول مـا يلـي مـن 
املبادئ واملسائل العامة: الـوالء والكفـاءة والفاعليـة والنــزاهة 
واالنصاف وعدم التحيز ومعاملة أي فئـة مـن األفـراد معاملـة 
تفضيلية دون مربر والتمييز واساءة استعمال السـلطة واهلدايـا 

واملنافع. 
وفيما يتعلق بانطباق مدونات قواعد السلوك، أشار  -١٥
ـــد الســلوك  معظـم الـدول إىل أن لديـه مدونـات شـاملة لقواع
جلميع فئات املوظفـني العموميـني.(٥) وهنـاك مدونـات حمـددة 
لقواعـد السـلوك ال تنطبـق اال علـى املوظفـــني ذوي املنــاصب 
العليــا يف كــل مــــن أملانيـــا وأنغـــوال وأوروغـــواي واجلزائـــر 
وجنـوب افريقيـا، وأخـرى ال تنطبـق اال علـى املوظفـــني ذوي 
املناصب املتوسطة يف أملانيا واجلمهورية الدومينيكية وجنـوب 
ـــق اال علــى املوظفــني  افريقيـا وغيانـا، وقواعـد غريهـا ال تنطب

ذوي املناصب الدنيا يف أملانيا وأنغوال وجنوب افريقيا. 
وأشـارت عـدة دول إىل أن لديـها مدونـات لقواعــد  -١٦
السلوك لفئات معينة من املوظفني العموميني،(٦) مثل ما يلي: 
ـــن ضمنــهم أعضــاء النيابــة  (أ) أعضـاء السـلطة القضائيـة؛ وم
العامـة؛(٧) و(ب) أعضـاء السـلطة القضائيـة، باسـتثناء أعضـــاء 
النيابـة العامـة؛(٨) و(ج) أعضـاء النيابـة العامـة؛(٩) و(د) رجــال 
ــــــو  الشــــرطة؛(١٠) و(ه) موظفــــو الســــجون؛(١١) و(و) موظف
الضرائــــــب(١٢) و(ز) كبــــــار الضبــــــاط العســــــــكريني؛(١٣) 

و(ح) السياسيون.(١٤) 
ـــها مدونــات لقواعــد  وذكـر معظـم الـدول الـيت لدي -١٧
ـــة مــن املوظفــني العموميــني أن الســبب  السـلوك لفئـات معين
القــانوين لوجــود تلــك املدونــات يتعلــق باالمتثــال للقـــانون 
الدسـتوري وكذلـك بالسياســـات االداريــة.(١٥) ومــن ناحيــة 
أخرى، سنت تلك املدونات اخلاصة بفئات معينـة، يف بعـض 
الدول، للتقيد مبقتضيـات القـانون الدسـتوري،(١٦) بينمـا هـي 
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تشـكل، يف دول أخـرى، جـزءا مـن السياسـات االداريــة.(١٧) 
وأشـارت أملانيـا وقطـر وكنـدا إىل "أسـباب أخـرى" كأســـاس 

ملدوناا. 
وأفادت أنغوال وايطاليا واجلزائـر وكوبـا ونيوزيلنـدا  -١٨
ـــة تــزود كــل موظــف عمومــي  وهنغاريـا بـأن اداراـا الوطني
بنسخة من مدونة قواعد السلوك ذات الصلة، بينمـا أشـارت 
أوروغـــواي وســـلوفينيا وسويســـرا وفنلنـــدا إىل أـــا تـــــزود 
املوظفــني العموميــــني بكتيـــب عـــن واجبـــام والتزامـــام. 
ـــدي  وأشـارت أملانيـا وبـروين دار السـالم وبنغالديـش وبورون
وبيـــالروس واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة ومجهوريـــــة كوريــــا 
وجنـوب افريقيـا والعـراق وكنـــدا ومالطــة وماليزيــا وميامنــار 
واليابـان إىل أن اداراـا الوطنيـة تـزود كــل موظــف عمومــي 
بنسخة من مدونات قواعد السلوك ذات الصلة وبكتيب عـن 

واجباته والتزاماته. 
وأشار ما يقرب من نصف الدول املسـتجيبة إىل أن  -١٩
ـــــني بتدريــــب يف  اداراتـــه الوطنيـــة تـــزود املوظفـــني العمومي
األخالقيــات والســلوك املــهين.(١٩) ويســتمر التدريــب ملــــدة 
تتراوح بني يـوم واحـد و٨ أيـام يف بـروين دار السـالم وبـريو 
وبيــالروس ومجهوريــة افريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة كوبـــا 
وجنـــوب افريقيـــا وســـــلوفينيا وقــــربص وليتوانيــــا ومالطــــة 
ـــان؛ وبــني ٩ أيــام و١٥ يومــا يف  واملكسـيك وهنغاريـا والياب
مجهوريــة افريقيــا الوســطى؛ وبــني ١٦ يومــا و٣٠ يومـــا يف 
ميامنـــار. وأشـــارت أملانيـــا(٢٣) وأنغـــوال(٢٠) وبنغالديــــش(٢١) 
ـــراق(٢٤) وكوبــا(٢٢) إىل  وبورونـدي وتـايلند(٢٥) واجلزائـر والع
أن مدد التدريب يف األخالقيات والسلوك املهين الذي تقدمه 

اداراا الوطنية متفاوتة. 
وفيما يتعلق بتواتـر ذلـك التدريـب، أشـارت أنغـوال  -٢٠
وبروين دار السالم وسلوفينيا وليتوانيا وهنغاريا إىل أنـه يقـدم 
مرة واحدة يف بداية اخلدمة، بينمـا أشـري إىل أنـه يقـدم مرتـني 

يف ميامنــار وجنــوب افريقيــا، وأكــثر مــــن مرتـــني يف أملانيـــا 
وبنغالديــش وبورونــــدي وبـــريو(٢٧) وبيـــالروس ومجهوريـــة 
ــــة كوريـــا(٢٨) والعـــراق ومالطـــة  افريقيــا الوســطى ومجهوري

وماليزيا ومصر واملكسيك(٢٦) واليابان. 
وأوضحت كولومبيا أنـه علـى الرغـم مـن أن تقـدمي  -٢١
التدريب بشأن مسائل األخالقيات والسلوك املهين هـو عـادة 
مـن مـــهام كــل مؤسســة ومكتــب فقــد أصبــح مــن سياســة 
احلكومـة أن ترتـب، عـن طريـــق الربنــامج الرئاســي ملكافحــة 
ـــة لتشــجيع املوظفــني  الفسـاد، لصـوغ أدوات وطرائـق تعليمي
ــــالق  العموميــني علــى النظــر يف مســائل األخالقيــات واألخ
ــــة العموميـــة والتفكـــري يف تلـــك  والقيــم ذات الصلــة باخلدم

املسائل. 
وأفادت اليابان بـأن التدريـب يف جمـال األخالقيـات  -٢٢
مـدرج يف دورات التدريـــب االداري وغريهــا مــن الــدورات 
الـيت تنظمـها اهليئـة الوطنيـة للشـرطة ملوظفـي مجيـع الـــوزارات 
واهليئات. وقد أعدت اهليئة الوطنية للشرطة ونفـذت دورات 
تدريـب خاصـــة يف جمــال األخالقيــات، تســتمر ملــدة يومــني 
للموظفني وثالثة أيام للمدربني، مـن أجـل تشـجيع التدريـب 
يف جمــال األخالقيــات يف الــوزارات واهليئــات. وفضــال عـــن 
ذلك، اســتحدثت اهليئـة مؤخـرا "امللتقـى االداري التنفيـذي"، 
ـــال األخالقيــات للموظفــني  وهـو دورة تدريبيـة خاصـة يف جم
التنفيذيـني مـن مجيـع الـوزارات واهليئـات. ويطلـب مـن مجيــع 
املوظفـني املعينـني الذيـن اجتـازوا املسـتوى األول مـن امتحــان 
ـــوي علــى  التعيـني أن يشـاركوا يف الـدورة التدريبيـة، الـيت حتت
منــهاج دراســي يف األخالقيــات (ملــدة يــــوم واحـــد كـــامل 
تقريبا). وعالوة على ذلك، يتعني على املوظفني اجلدد الذين 
يتوقـع أن يصبحـوا موظفـني تنفيذيـني يف االدارة أن يشــاركوا 
يف دورة تدريبيـة مدـا تسـعة أسـابيع تشـمل تدريبـا يف جمـــال 

األخالقيات يستمر لعدة أيام. 
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ـــواي وبــروين دار  وأفـادت كـل مـن أنغـوال وأوروغ -٢٣
السالم وبنغالديش وبوروندي وبيالروس وتـايلند ومجهوريـة 
كوريـا وجنـــوب افريقيــا والعــراق وغيانــا وليتوانيــا ومالطــة 
ـــأن ســلطاا  وماليزيـا ومصـر واملكسـيك وهنغاريـا واليابـان ب
الوطنيـــة ذات الصلـــة نظمـــت محـــالت العـــــالم اجلمــــهور 
ـــها مدونــات قواعــد ســلوك املوظفــني  باألحكـام الـيت تتضمن
العموميني. وأشارت كل من األرجنتــني وأنغـوال وبـروين دار 
الســـالم وبنغالديـــش وبورونـــــدي واجلمهوريــــة التشــــيكية 
ـــا وجنــوب افريقيــا والســلفادور وســلوفينيا  ومجهوريـة كوري
وشـيلي والعـراق وكنـدا(٢٩) وكولومبيـا(٣٠) وليتوانيـــا ومالطــة 
ومايل وماليزيا ومصر واملكسيك وميامنار ونيوزيلندا وهايتــي 
إىل وجـود خطــط يف بلداــا الســتحداث مدونــات جديــدة 

لقواعد السلوك أو لتحسني املدونات املوجودة. 
ـــة  وأخـريا، ردت غالبيـة الـدول بـأن اداراـا العمومي -٢٤
تقتضـي مـــن املوظفــني العموميــني أداء قَســم عندمــا يبــدأون 

العمل.(٣١) 
 
 

تدابري ضمان املساءلة  باء-
 

ــــها الداخليـــة أو  أفــادت غالبيــة البلــدان بــأن قوانين -٢٥
سياسـاا االداريـة تتضمـــن لوائــح تنظيميــة لضمــان مســاءلة 
املوظفني العموميني عن االجراءات والقرارات الـيت يتخذوـا 
ــــة أو السياســـات  يف أداء مهامــهم،(٣٢) وأن القوانــني الداخلي
االداريــة تســتوجب علــى املوظفــــني العموميـــني أن يقدمـــوا 
مسوغات للقرارات أو االجراءات االدارية املتخذة الـيت تؤثـر 

يف مصاحل املواطنني األفراد.(٣٣)  
وتتوخى القوانني الداخلية والسياسات االداريـة، يف  -٢٦
نصـف البلـدان املسـتجيبة، اختـاذ تدابـري تأديبيـة بشــأن خمالفــة 
كـل مـن اللوائـح التنظيميـة ومدونـات قواعـد الســـلوك(٣٤) يف 
حني حتافظ علـى حسـن سـري العمـل. ويف اكـوادور وايطاليـا 

ــــا ومجهوريـــة كوريـــا وســـلوفينيا  وبلجيكــا وبولنــدا وبوليفي
وسويسـرا وشـــيلي وفنلنــدا وكوســتاريكا والكونغــو ومصــر 
واملكسـيك واململكـــة العربيــة الســعودية والــنرويج وهنغاريــا 
واليونـان، ال يتوخـى اختـاذ تلـــك التدابــري التأديبيــة اال بشــأن 
خمالفــة اللوائــح التنظيميــة، بينمــا ال يتوخــى ذلــك يف غيانـــا 

ولبنان اال بشأن خمالفة مدونات قواعد السلوك. 
وتشمل األحكام املتعلقـة بالتدابـري التأديبيـة األنـواع  -٢٧
التاليــة مــن الســلوك غــــري القـــانوين أو غـــري األخالقـــي:(٣٥) 
(أ) نقـل أو تدمـري مسـتندات أو صكـوك أو أي مـواد أخـــرى 
ـــــهم؛(٣٦)  يصـــل اليـــها املوظفـــون العموميـــون حبكـــم مناصب
و(ب) حماولـة نقـل أو تدمـري مسـتندات أو صكـوك أي مــواد 
أخرى يصل اليها املوظفـون العموميـون حبكـم مناصبـهم؛(٣٧) 
و(ج) نقل أموال عمومية أو خصوصية يصل اليـها املوظفـون 
العموميــون حبكــم مناصبــهم؛(٣٨) و(د) حماولــة نقـــل أمـــوال 
عمومية أو خصوصية يصل اليها املوظفون العموميـون حبكـم 
مناصبــهم؛(٣٩) و(ه) اســتخدام معلومــات ســرية يصــل اليـــها 
املوظفـون العموميـــون حبكــم مناصبــهم، وذلــك أثنــاء شــغل 
مناصبهم أو حىت بعـد ذلـك؛(٤٠) و(و) قبـول هديـة أو منفعـة 
أخـرى، بصـــورة مباشــر أو غــري مباشــرة، قــد تفــرض علــى 
املوظفـني العموميـــني التزامــا أدبيــا مبنــح معاملــة تفضيليــة أو 

خاصة.(٤١) 
ويف اكــــوادور وأوروغــــواي وايطاليــــا وبلجيكـــــا  -٢٨
وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس واجلمهوريــة التشـــيكية 
ومجهورية كوريا والسلفادور وسـلوفينيا والسـويد وسويسـرا 
وشــيلي وغواتيمــاال وغيانــا وفنلنــدا وقــربص وكوســــتاريكا 
والكونغو ولبنان ومالطـة ومـايل ومصـر واملكسـيك واململكـة 
ــــان، أدرجـــت  العربيــة الســعودية والــنرويج وهنغاريــا واليون
التدابـري الراميـة إىل ضمـان املسـاءلة واختـاذ اجـــراءات تأديبيــة 
فعالـة يف قـانون؛ وتـرد يف أنتيغـوا وبربـودا يف مدونـــة لقواعــد 
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السـلوك، يف حـني أـا يف األرجنتـني وأملانيـا وأنغـوال وبــروين 
ــــــر  دار الســــالم وبنغالديــــش وبورونــــدي وتــــايلند واجلزائ
ومجهوريـة افريقيـا الوسـطى وجنـوب افريقيـا والعـراق وكنـدا 
وكوبا وكولومبيا وليتوانيا ومالطة وماليزيـا وميامنـار واليابـان 

أدرجت يف قانون ويف مدونة لقواعد السلوك.(٤٢) 
 
 

تضارب املصاحل واسقاط األهلية  جيم-
 

فيمـــا يتصـــل مبســـألة تضـــارب املصـــاحل واســـقاط  -٢٩
ـــها الداخليــة أو  األهليـة، أشـارت غالبيـة البلـدان إىل أن قوانين
سياساا االدارية تتضمن تدابــري حمـددة ضـد اسـاءة اسـتخدام 
ــــــــا يلـــــــي: (أ) منصبـــــــهم؛(٤٣)  املوظفــــــني العموميــــــني م
ـــــاملثل، فــــان  و(ب) نفوذهـــم؛(٤٤) و(ج) معلومـــام.(٤٥) وب
القوانـني الداخليـــة أو السياســات االداريــة احملــددة يف معظــم 
الـدول املسـتجيبة تتوخـى تدابـري حمـددة ضـد اسـاءة اســتخدام 
املوظفــني العموميــــني لســـلطتهم الرمسيـــة خلدمـــة مـــا يلـــي: 
ــــــخصية  (أ) مصاحلـــــهم اخلاصـــــة؛(٤٦) و(ب) املصـــــاحل الش

ألسرهم؛(٤٧) و(ج) مصاحلهم املالية.(٤٨) 
وأشـارت عـدة دول أيضـا إىل أنـه مبوجـب قوانينـــها  -٣٠
الداخليــــة أو نظمــــها االداريــــة يتوجــــب علــــى املوظفـــــني 
العموميني، إذا نشأ تضارب حمتمل يف املصـاحل،(٤٩) أن يعلنـوا 
ما يلي: (أ) املصاحل املؤسسية أو التجارية؛(٥٠) و(ب) املصاحل 
املالية؛(٥١) و(ج) األنشطة اليت يضطلع ا للكسب املايل.(٥٢) 
ـــروين دار  وأفــادت أملانيــا وأوروغــواي وايطاليــا وب -٣١
السالم وبوروندي وبولندا وبريو ومجهوريـة كوريـا وجنـوب 
افريقيــا وكنــدا وكولومبيــا ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة ومـــايل 
واملكسيك واليابان بأن لديها أحكامـا حمـددة تنظـم احلـاالت 
اليت يتلقى فيها املوظفون العموميون أو حيصلـون علـى أسـهم 
أو عمـل مـن أي نـوع كـان يف منشـأة عموميـة أو خصوصيــة 
ـــهم  كــانوا يتولــون االشــراف أو الرقابــة عليــها حبكــم منصب

خالل مخس سنوات من تاريخ انتهاء توليـهم لذلـك املنصـب 
(ما عدا يف حالة املسامهة يف رأمسال شركة مسـجلة يف سـوق 

األوراق املالية أو يف رأمسال حيصل عليه بالوراثة). 
وكـانت التدابـري اهلادفـة إىل ضمـــان عــدم اســتغالل  -٣٢
املوظفـني العموميـني ملناصبـهم الرمسيـــة الســابقة بصــورة غــري 
مشروعة بعد تركـهم لتلـك املنـاصب مدرجـة يف القوانـني أو 
السياسات االدارية يف األرجنتني وأملانيا وأنغوال وأوروغـواي 
وبوروندي وبيالروس واجلزائـر ومجهوريـة كوريـا وسـلوفينيا 
ـــة  والسـويد والعـراق وكنـدا وكوبـا وكولومبيـا ولبنـان ومالط
ومصــر واملكســيك واململكــة العربيــة الســعودية ونيوزيلنــــدا 

واليابان. 
وبشأن الظروف اليت تنطبق فيها التدابـري اهلادفـة إىل  -٣٣
ـــة  ضمـان عـدم اسـتغالل املوظفـني العموميـني ملناصبـهم الرمسي
ـــك املنــاصب،  السـابقة بصـورة غـري مشـروعة بعـد تركـهم تل
أشـارت أنغـوال إىل أنـه إذا انتـهت ممارسـة املوظـف العمومـــي 
لوظيفته الرمسية، تنتهي أيضا مجيع حقوقـه وامتيازاتـه السـابقة 

وال يعود مستحقا هلا. 
وأشـــارت األرجنتـــني إىل أن الظـــروف املذكـــــورة  -٣٤
أعاله تنظمها املـادة ١٥ مـن القـانون رقـم ٢٥-١٨٨ بشـأن 
األخالقيات يف اخلدمة العموميـة. ويف كنـدا تقـرر، مـن أجـل 
ـــة  ضمـان عـدم اسـتغالل املوظفـني العموميـني ملناصبـهم الرمسي
السابقة بصورة غري مشروعة بعد تركهم لتلك املناصب، أنـه 
حيظــر علــى املوظفــــني العموميـــني مـــا يلـــي: (أ) اســـتخدام 
معلومات غري متاحة للجمهور؛ و(ب) قبول عمل لدى هيئــة 
ـــه،  كــانت للشــخص، خــالل ســنة واحــدة قبــل تــرك منصب
معـامالت مباشـرة وهامـة معـها؛ و(ج) تقـدمي بيانـات لصــاحل 
ـــي،  أي شـخص آخـر، أو نيابـة عنـه كـانت للموظـف العموم
خالل مدة سنة واحـدة قبـل تـرك منصبـه مباشـرة، معـامالت 

رمسية مباشرة وهامة معه. 
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ويف كولومبيـا خيضـع املوظفـون، بعـد تـــرك اخلدمــة  -٣٥
ـــــا يلــــي:  العموميـــة، لقيـــود معينـــة علـــى األهليـــة، مثـــل م
(أ) ال ميكنـهم أن يعملـوا كمستشـارين أو خـرباء استشــاريني 
بصفــة مهنيــة يف أي مــن اــــاالت الـــيت كـــانت داخلـــة يف 
اختصاص مناصبهم السـابقة؛ و(ب) ال ميكنـهم أن يشـاركوا 
يف ترتيبـات تعاقديـة أو مناقصـات تنافسـية أو دعـوات لتقــدمي 
العطاءات إذا كانوا سابقا أعضاء يف جمالس ادارة املكاتب أو 
اهليئـات الـيت كـانوا ينتمـون اليـها. وتســـتند تلــك القيــود إىل 
املـــادة ٢ (أ) مـــن القـــانون رقـــم ٨٠ لعـــام ١٩٩٣ بشـــــأن 

التعيينات االدارية. 
ـــون  وأشـارت كوبـا إىل أن املوظفـني العموميـني يظل -٣٦
خاضعني لقيود الزامية معينة ملدد مـن الزمـن تتفـاوت حسـب 
املنــاصب الــيت تقلدوهــا. ويف مصــر، يوجــد اطــار تشــريعي 
ملكافحـة الفسـاد يف اخلدمـة العموميـة، سـواء أثنـاء اخلدمـــة أو 
ـــع أحكــام قــانون العقوبــات اخلاصــة  بعدهـا. ويتفـق ذلـك م
باملعاقبة على الرشوة وما يتصـل ـا مـن اجلرائـم، بغيـة محايـة 
ـــذي حيصــل  األمـوال العامـة وجتـرمي الكسـب غـري املشـروع ال
عليـه موظـف عمومـي نتيجـة السـاءة اسـتخدام منصبـــه أثنــاء 
اخلدمـة أو بعدهـا، أو حتصـل عليـه زوجـة الشـــخص اخلــاضع 

لذلك القانون أو أوالده القصر الذين يعوهلم. 
ـــــة  وأشـــارت أملانيـــا إىل أن موظـــف اخلدمـــة املدني -٣٧
يكون، بعد انتهاء مدة توليه ملنصبه أيضا، قـد أخـل بواجباتـه 
إذا انتــهك واجبــه يف احلفــاظ علــى الســرية الرمسيــــة، أو إذا 
ختلــف عــن تقــدمي اشــعار بنشــاط يســتوجب تقــدمي اشـــعار 
بشأنه، أو ينتهك حظرا تفرضه السـلطة املختصـة فيمـا يتعلـق 

بأداء مهام، أو قبل مكافآت أو هدايا بصفة غري مشروعة. 
ويف اليابـان، حيظـــر علــى املوظــف العمومــي، ملــدة  -٣٨
سنتني بعد ترك اخلدمة، أن يقبل أو يتوىل منصبا لدى منشـأة 
ــات  ـدف إىل الربـح وهلـا عالقـة وثيقـة مـع أي هيئـة مـن هيئ

الدولة كان ذلك املوظف يعمل فيها سابقا خالل مدة مخـس 
سنوات قبل ترك اخلدمة (البند ٢ من املـادة ١٠٣ مـن قـانون 
اخلدمـة العموميـة الوطنيـة). ويف لبنـان، تشـمل التدابـري حظـــر 
افشـاء املعلومـات الرمسيـة وحظـر عمـل املوظفـني العموميـــني، 
ملـدة مخـس ســـنوات بعــد تــرك اخلدمــة، لــدى هيئــة كــانت 

خاضعة لرقابتهم. 
ويف ليتوانيا، تطبق تدابـري حلمايـة سـرية املعلومـات.  -٣٩
ـــام  وأشـارت مالطـة إىل أنـه، وفقـا لقـانون األسـرار الرمسيـة لع
١٩٢٣ (املعـــدل آلخـــر مـــــرة يف عــــام ١٩٩٦)، ومدونــــة 
ـــي  "اسـتاكود" (Estacode) لعـام ١٩٦٨ (املعدلـة آلخـر مـرة يف عـام ١٩٩٨، وه
ــــق مبوظفـــي  الدليــل االداري للخدمــة العموميــة)، ومدونــة األخالقيــات لعــام ١٩٩٤، املتعل

القطاع العام، يعترب اسـتغالل املوظـف العمومـي ملنصبـه الرمسـي بصـورة غـري مشـروعة جرمـا، 

حىت بعد ترك اخلدمة. وميكن توقيع جزاءات عن طريق احملاكم على األشخاص املعنيني. 

ويف املكسيك، ينص القانون االحتـادي بشـأن مسـؤوليات املوظفـني العموميـني،  -٤٠

يف الفقـرات ١ و٣ و٤ مـن املـادة ٨٨، علـى أنـه حيظـر علـى املوظفـني العموميـني، يف ممارســـة 

وظائفـهم أو يف أداء واجبـام الرمسيـة أو املـهام املسـندة اليـهم، وملـدة سـنة واحـدة بعـد ذلـك، 

ـــق وســيط، أمــواال أو هدايــا أخــرى أو  أن يلتمسـوا أو يقبلـوا أو يتلقـوا، مباشـرة أو عـن طري

ـــراد أســرهم املباشــرين أو ألطــراف  خدمـة أو منصبـا أو واجبـا أو مهمـة، هلـم أنفسـهم أو ألف

ثالثــة هلــم معــها عالقــات مهنيــة أو ذات صلــة بــالعمل أو جتاريــة، أو هليئــات أو شــــركات 

ينتمون اليها أو كانوا ينتمـون اليـها، تكـون صـادرة مـن أي شـخص تتصـل أنشـطته املهنيـة أو 

التجارية أو الصناعية اتصاال مباشـرا بـاملوظف العمومـي أو ينظمـها أو يشـرف عليـها املوظـف 

العمومي يف ممارسة وظيفته أو أداء واجباتـه الرمسيـة أو املـهام املسـندة اليـه، ويكـون مـن شـأا 

ــــف  أن تســبب تضاربــا يف املصــاحل. وينــص ذلــك القــانون أيضــا علــى أنــه ال جيــوز للموظ

ـــى مــن أولئــك األشــخاص، أوراقــا ماليــة أو  العمومـي، يف أي ظـرف مـن الظـروف، أن يتلق

عقــارات أو احــاالت للحقــوق يف اجــراءات أو منازعــات لتســوية مســائل ختــص احلــــق يف 

ملكيـة أي نـوع مـن املمتلكـات. وأخـريا، فـان األفعـال الـــيت يقــوم ــا املوظفــون العموميــون 

انتـهاكا لألحكـام املذكـورة أعـاله يعـاقب عليـها باعتبارهـا أعمـــال فســاد وتعــرض املوظفــني 

العموميني لعقوبات وفقا للقانون اجلنائي. 
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ـــني العموميــني بعــد  وأشـارت نيوزيلنـدا إىل أن التدابـري الـيت تنطبـق علـى املوظف -٤١

تركـهم مناصبـهم الرمسيـة هـي مسـألة متروكـة لكـــل ادارة حكوميــة علــى حــدة وملمارســاا 

اخلاصة باخلدمة. 

ـــات املوظفــني العموميــني، حيظــر  ويف مجهوريـة كوريـا، وعمـال بقـانون أخالقي -٤٢

علـى املوظـف العمومـي، الـذي يوجـب عليـه نفـس القـانون أن يسـجل موجوداتـه، أن يقـــوم، 

ملـدة عـامني بعـد التقـاعد، بـالعمل يف شـركة خصوصيـة متـارس أعمـاال تتصـل باألعمـــال الــيت 

كان يقوم ا خالل عامني قبل التقاعد. 

ويف سـلوفينيا، حتظـــر لوائــح تنظيميــة معينــة علــى فئــات معينــة مــن املوظفــني  -٤٣

العموميـني أن يقومـوا ملـدة معينـــة مــن الزمــن (هــي ســنتان يف العــادة) بعــد انتــهاء اخلدمــة، 

باالضطالع بأعمال مماثلـة لألعمـال الـيت كـانوا يضطلعـون ـا يف مناصبـهم السـابقة. وينطبـق 

ذلــك، مثــال، علــى موظفــي اجلمــارك وأعضــاء النيابــة العامــة ورجــــال الشـــرطة والنـــواب 

والقضاة.  

وأشارت اململكة العربية السـعودية إىل أن الشـريعة االسـالمية ال تقبـل احلصـول  -٤٤

ــري مشـروعة، سـواء أثنـاء اخلدمـة أو بعدهـا. وحـىت إذا مل تتيسـر مسـاءلة املوظـف  على مزايا غ

عن تلك املزايا مبوجب األنظمة املنطبقة، فانــه ميكـن، علـى الرغـم مـن ذلـك، أن يسـاءل عنـها 

مبوجب الشريعة االسالمية، ألن تلك الشريعة هـي األسـاس لتطبيـق مجيـع األنظمـة، وال ميكـن 

اعتماد أي شيء خيالفها. ويف السويد، ترد الشـروط املتعلقـة بالتدابـري الراميـة إىل ضمـان عـدم 

استغالل املوظفني العموميـني ملناصبـهم السـابقة بصـورة غـري مشـروعة بعـد تركـها يف البنديـن 

٢ و٣ مـن الفصـل ٢٠ مـن قـانون العقوبـات اللذيـــن يتنــاوالن، علــى التــوايل، أخــذ الرشــوة 

واالخالل بالسرية املهنية. 

وأمـا عـن األسـاس القـانوين للتدابـري املتعلقـة بتضـارب املصـاحل وفقـــدان األهليــة  -٤٥

فقـد أفـادت عـدة دول بـأن تلـك التدابـري واردة يف القـانون.(٥٥) وأشـــارت نيوزيلنــدا إىل أــا 

ـــا أشــارت األرجنتــني وأملانيــا وأنغــوال وبــروين دار  مدرجـة يف مدونـة لقواعـد السـلوك، بينم

السالم وبنغالديش وبوروندي وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـر وجنـوب افريقيـا وسـلوفينيا 

ـــك  والعــراق وكنــدا وكوبــا ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة وماليزيــا وهنغاريــا واليابــان إىل أن تل

التدابري مدرجة يف قانون ويف مدونة لقواعد السلوك على السواء. 
 
 

االفصاح عن املوجودات  دال-
 

يطلـــب مـــن املوظفـــني العموميـــني يف أغلبيـــة الـــــدول الــــيت أجــــابت علــــى  -٤٦

االسـتبيان،(٥٦) االفصـاح عـن موجوداـم والتزامـام وتقـــدمي نســخ مــن اقراراــم الضريبيــة. 

وأشـارت قلـة فقـط هـــي ايطاليــا وبــروين دار الســالم وبيــالروس وجنــوب افريقيــا والعــراق 

وغواتيمــاال وكولومبيــا ولبنــان وماليزيــا(٥٧) ومصــر واليونــان إىل أن ذلــك الشــرط متوخــى 

ـــواي  بالنســبة للموظفــني العموميــني يف مجيــع املســتويات.(٥٨) وأشــارت األرجنتــني وأوروغ

وبلجيكــا وبنغالديــش وبورونــدي وبولنــدا وبـــريو وتــايلند ومجهوريــة كوريــا والســــلفادور 

والعـــراق وغيانـــا وفنلنـــدا وكنـــدا(٥٩) وكوســـتاريكا ولبنـــان وليتوانيـــا ومـــايل(٦٠) ومصـــــر 

ـــاله ال  والـنرويج(٦١) وهـاييت وهنغاريـا واليابـان، مـن جهـة أخـرى، إىل أن الشـرط املذكـور أع

ينطبـق إال علـى كبـار املوظفـني العموميـني يف االدارة أو املوظفـني العموميـني الذيـــن ميكــن أن 

يكونوا عرضة لذلك بسبب مناصبهم. وأجـاب عـدد مـن الـدول أيضـا بـأن قوانينـها احملليـة أو 

سياسـاا االداريـة تتضمـن تدابـري تشـترط علـى أزواج املوظفــني العموميــني و/أو معاليــهم أن 

يفصحوا عن موجودام والتزامام ويقدموا نسخـا مـن قراراـم الضريبية.(٦٢) 

ـــة مناســبة لرصــد وتقييــم االفصــاح عــن املوجــودات  وفيمـا يتعلـق بوجـود هيئ -٤٧

وااللتزامـات ونسـخ االقـرارات الضريبيـة الـيت يقدمـها املوظفـون العموميـون، أشـــارت نصــف 

الـدول ايبـة إىل وجـود هيئـة مـن هـــذا القبيــل.(٦٣) أمــا هيئــة الرصــد والتقييــم فــهي جملــس 

ـــروين دار الســالم وبنغالديــش وبولنــدا وبيــالروس ومجهوريــة كوريــا وجنــوب  تأديبــي يف ب

افريقيــا وشــيلي والعــراق وغيانــا وماليزيــا واليونــان، وحمكمــة مدنيــــة يف بيـــالروس ولبنـــان 

وحمكمة جنائية يف تايلند وكوبا ولبنان واليونان. 

وأشـارت كوسـتاريكا إىل أن مـهام االشـراف علـى االقـرارات عـن املوجــودات  -٤٨

واالقــرارات الضريبيــة املقدمــة مــــن املوظفـــني العموميـــني، مســـؤوليات تتقامســـها ســـلطتان 

خمتلفتـان. فـهناك يف املقـام األول، مكتـب مراقـب احلسـابات العـام يف اجلمهوريـة الـذي يتمتـع 

بوضع دستوري وامللحق باجلمعيـة التشـريعية بصفتـه مؤسسـة تابعـة هلـا مبوجـب قـانون االثـراء 

غـري املشـروع للموظفـني العموميـني، واملسـؤول أيضـــا عــن االحتفــاظ بســجالت االقــرارات 

ــــك  املشــفوعة بقســم عــن موجــودات موظفــي اخلدمــة العموميــة املطلــوب منــهم تقــدمي تل

االقرارات. أما السلطة الثانيـة فـهي مكتـب الضرائـب املباشـرة وهـو هيئـة تنشـئها وزارة املاليـة 

ويعهد اليها مبهام االشراف على االقرارات الضريبيـة لكـل دافعـي الضرائـب وليـس للموظفـني 

العموميني فحسب، وتقييم تلك االقرارات. 

وأجابت أغلبية من الـدول بـأن قوانينـها الداخليـة أو سياسـاا االداريـة تتضمـن  -٤٩

ــــا  أحكامـــا حمـــددة بشـــأن االثـــراء غـــري املشـــروع.(٦٤) ففـــي أنغـــوال وأوروغـــواي وبوليفي
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واجلمهورية التشيكية وشـيلي وغيانـا ولبنـان واململكـة العربيـة السـعودية والـنرويج تتخـذ هـذه 

ــــا. ويف األرجنتـــني وبنغالديـــش وبولنـــدا وبـــريو وبيـــالروس وتـــايلند  األحكــام طابعــا مدني

ومجهوريــة كوريــا وجنــوب افريقيــا والســلفادور وسويســرا والعــراق وكنــدا وكوســـتاريكا 

ـــام طابعــا  وكولومبيـا وماليزيـا واملكسـيك ونيوزيلنـدا وهـاييت وهنغاريـا واليونـان تتخـذ األحك

اداريا. ويف أملانيا وبـروين دار السـالم وبورونـدي وبولنـدا وقـربص وكوبـا والكونغـو وليتوانيـا 

ومالطـة وميامنـار تتخـذ األحكـام املتعلقـة بـاالثراء غـــري املشــروع طابعــا مدنيــا واداريــا يف آن 

واحد.(٦٥) 

وأشـارت معظـم الـدول الـيت لديـها أحكـام حمـددة بشـأن االثـراء غـري املشـــروع  -٥٠

إىل أن قوانينـها الداخليـة أو سياسـاا االداريـة تنـص علـى وجـود هيئـة مناسـبة لرصـــد االثــراء 

غري املشروع بني املوظفني العموميني.(٦٦) 

ويف بــروين دار الســالم وبولنــدا ومجهوريــة كوريــا وجنــوب افريقيــا وشـــيلي  -٥١

ـــا يتــوىل مهمــة الرصــد جملــس تأديبـــي، ويف بورونــدي والســلفادور  وغيانـا والعـراق وماليزي

ـــا  واململكـة العربيـة السـعودية تتوالهـا حمكمـة مدنيـة، ويف بنغالديـش وتـايلند وكوبـا وكولومبي

ومصر واملكسيك ونيوزيلندا تتوالها حمكمة جنائية. 

ويف بيالروس يتوىل مهمة رصــد االثـراء غـري املشـروع بـني املوظفـني العموميـني  -٥٢

جملس تأديبـي وحمكمـة مدنيـة، ويف أنغـوال ولبنـان تتوالهـا حمـاكم مدنيـة وجنائيـة، ويف قـربص 

واليونــان تتوالهــا جمــالس تأديبيــة وحمــاكم جنائيــة، ويف أملانيــا(٦٧) وميامنــار تتوالهــا جمـــالس 

تأديبية وحماكم مدنية وجنائية. 

وأشـارت األرجنتـني إىل أن مهمـة رصـد االثـــراء غــري املشــروع بــني املوظفــني  -٥٣

العموميـني يتوالهـا جـهاز مكافحـة الفسـاد املنشـــأ مبوجــب القــانون ٢٥-٢٣٣. ويف بوليفيــا 

أصبح من مسـؤوليات اهليئـات الداخليـة، مبوجـب اللوائـح املتعلقـة باملسـاءلة يف اخلدمـة املدنيـة 

(D.S. 233118-A)، أن تقــرر املســؤولية وأن تقــوم، حــني تتبــني وجــود مســؤولية 

ـــام للحســابات باجلمهوريــة لفــرض االجــراءات  اداريـة، باحالـة األمـر إىل مكتـب املراجـع الع

السليمة. 

ويف كوسـتاريكا، يعتـــرب مكتــب املراقــب العــام للحســابات باجلمهوريــة هيئــة  -٥٤

رصــد ومكافحــة جرميــة االثــراء غــري املشــروع الــيت يرتكبــها كبــار املســــؤولني واملوظفـــني 

العموميـني فحسـب، ألـم قـد يكونـون أكـثر عرضـة لذلـك بسـبب املنـاصب الـيت يشـــغلوا. 

ويف هنغاريا فان اهليئة املسؤولة عن رصـد االثـراء غـري املشـروع بـني املوظفـني العموميـني هـي 

هيئة الضرائب. 

ـــابع القــانوين للتدابــري املتعلقــة باالفصــاح عــن املوجــودات  وبصـدد مسـألة الط -٥٥

وباالثراء غري املشروع، أفادت معظـم الـدول بـأن تلـك التدابـري مدرجـة يف قوانينـها؛(٦٨) ففـي 

ـــا وأنغــوال  أنتيغـوا وبربـودا تـرد تلـك التدابـري يف مدونـة قواعـد السـلوك؛ ويف األرجنتـني وأملاني

وبـروين دار السـالم وبنغالديـش وجنـوب افريقيـا وكنـدا وكوبـا وكولومبيـــا وماليزيــا تــرد يف 

القوانني ويف مدونات لقواعد السلوك على السواء. 
 
 
 
 
 
 
 
 

قبول اهلدايا وغريها من اامالت  هاء-
 

ـــــدان  تنظـــم القوانـــني أو السياســـات االداريـــة يف األغلبيـــة الكـــربى مـــن البل -٥٦

ايبة،(٦٩) مسألة التماس وقبول أي هدايا قد تؤثـر علـى ممارسـة املوظفـني العموميـني ملهامـهم 

وأدائهم لواجبام. وبينما ترد األحكام ذات الصلـة يف كثـري مـن البلـدان يف قوانـني،(٧٠) فـهي 

يف بنغالديـش وتـــايلند ومالطــة واردة يف مدونــات لقواعــد الســلوك. ويف األرجنتــني وأملانيــا 

وأنغـوال وبـروين دار السـالم وجنـوب افريقيـا وسـلوفينيا وكنـــدا وكوبــا وكولومبيــا وليتوانيــا 

وماليزيـا وميامنـار ونيوزيلنـدا وهنغاريـــا واليابــان مثــة أحكــام ذات صلــة بذلــك يف كــل مــن 

القوانني ومدونات قواعد السلوك. 
 
 

سرية املعلومات  واو-
 

أشـارت البلـدان مجيعـــها تقريبــا إىل أن قوانينــها أو سياســاا االداريــة تشــترط  -٥٧

على املوظفني العموميني ضمان السرية املهنيـة للمسـائل ذات الطـابع السـري(٧١) وتنـص علـى 

جزاءات تأديبية عند عدم الوفاء بااللتزام.(٧٢) 

ـــد انتــهاء اخلدمــة:(٧٣) ملــدة عــام  ويف عـدة دول تنطبـق هـذه القيـود كذلـك بع -٥٨

ـــثر مــن  واحـد يف ليتوانيـا واملكسـيك، وملـدة تـتراوح بـني عـامني وثالثـة أعـوام يف بـريو، وألك

ــدا  ثالثـة أعـوام يف أملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وبـروين دار السـالم وبلجيكـا وبورونـدي وبولن

وبيالروس واجلزائر ومجهوريـة كوريـا وسـلوفينيا والسـويد وسويسـرا والعـراق وفنلنـدا وكوبـا 
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ـــار والــنرويج  وكولومبيـا والكونغـو ولبنـان ومالطـة وماليزيـا واململكـة العربيـة السـعودية وميامن

واليابان. 

ويف أغلبية من الدول تتضمن القوانني التدابـري املشـار اليـها أعـاله حلمايـة سـرية  -٥٩

ــرد  املعلومـات،(٧٤) بينمـا يف األرجنتـني ونيوزيلنـدا تـرد التدابـري يف مدونـة لقواعـد السـلوك. وت

تلك التدابري يف القوانـني ويف مدونـات لقواعـد السـلوك يف أملانيـا وأنغـوال وبـروين دار السـالم 

وبنغالديــش وبورونــدي وبيــالروس وجنــوب افريقيــا وســــلوفينيا والعـــراق وكنـــدا وكوبـــا 

وليتوانيا ومالطة وماليزيا وميامنار وهنغاريا. 
 
 

النشاط السياسي  زاي-

 

ــــانون النشـــاط  يشــري حتليــل االجابــات إىل أن العديــد مــن البلــدان تنظــم بالق -٦٠

السياسي للموظفني العموميـني إذا قـاموا ـذا النشـاط خـارج نطـاق وظائفـهم.(٧٥) وأشـارت 

بـروين دار الســالم وكنــدا وكوبــا وميامنــار ونيوزيلنــدا إىل أن النشــاط السياســي للموظفــني 

العموميني تنظمه مدونة لقواعد السلوك، بينمـا أفـادت أملانيـا وأنغـوال وبنغالديـش وبورونـدي 

وبيــالروس ومجهوريــة كوريــا وجنــــوب افريقيـــا وســـلوفينيا وكولومبيـــا وليتوانيـــا ومالطـــة 

وهنغاريا بأن هذا النشاط ينظمه القانون ومدونات لقواعد السلوك. 

وقد كشفت املعلومـات املقدمـة أيضـا عـن أن األنشـطة األخـرى الـيت يقـوم ـا  -٦١

ـــــوال  املوظفـــون العموميـــون خـــارج نطـــاق وظائفـــهم ينظمـــها القـــانون يف اكـــوادور وأنغ

وأوروغــواي وبلجيكــا وبولنــدا وبوليفيــا وبـــريو والســلفادور وشــيلي والعــراق وغواتيمـــاال 

وغيانـا وفنلنـدا وكوسـتاريكا ولبنـان ومصـر واملكسـيك واململكــة العربيــة الســعودية واليابــان 

ــني  واليونـان وتنظمـها مدونـات لقواعـد السـلوك يف كنـدا ومالطـة ونيوزيلنـدا؛ وتنظمـها القوان

ومدونات لقواعد السلوك معـا يف أملانيـا وايطاليـا وبـروين دار السـالم وبنغالديـش وبورونـدي 

ـــا وســلوفينيا وكوبــا وكولومبيــا وليتوانيــا  وتـايلند واجلزائـر ومجهوريـة كوريـا وجنـوب افريقي

وماليزيا وهنغاريا. 
 
 

 

السياســات الوطنيــــة املتعلقـــة مبدونـــات قواعـــد األخالقيـــات والســـلوك  حاء-

للموظفني العموميني 
 

أشـارت األرجنتـني إىل أن مسـألة األخالقيـات يف االدارة العامـة تنظمـها مدونــة  -٦٢

ـــم ٢٥-١٨٨  لقواعـد األخالقيـات يف اخلدمـة العموميـة (املرسـوم رقـم ٩٩/٤١) والقـانون رق

بشأن األخالقيات يف أداء اخلدمة العمومية. وقد أنشئ جهاز ملكافحة الفساد. 

وأشارت بلجيكا إىل أا أعـدت مشـروع مدونـة لقواعـد األخالقيـات، مببـادرة  -٦٣

من األمني العــام لـوزارة اخلدمـة العموميـة، يطبـق علـى موظفـي احلكومـة االحتاديـة. وأضـافت 

ـــة قريبــا إىل جملــس الــوزراء ويقــترح علــى  أن وزيـر اخلدمـة العموميـة سـيقدم مشـروع املدون

الس أن يكون موضوعا لعملية تشاور جتـري بـني املوظفـني املعنيـني واجلمـهور قبـل اعتمـاده 

بصورة ائية. 

ــــر  وأوضحـــت بوليفيـــا أن احلكومـــة اعتمـــدت، يف ٢٧ تشـــرين األول/أكتوب -٦٤

ـــف اجلوانــب الــيت يشــملها االســتبيان، وأن  ١٩٩٩، قـانون اخلدمـة املدنيـة الـذي يتنـاول خمتل

القـانون ينـص علـى سـن لوائـح ترمـي إىل سـد أي ثغـرة متبقيـة. وتطبـق يف بـروين دار الســالم 

أخالقيات العمل يف اخلدمة العمومية منذ عام ١٩٩٦ ويف القوانني العامة منذ عام ١٩٦١. 

وأوضحـــت كولومبيـــا أن املرســـوم الرئاســـي رقــــم ٩ املــــؤرخ ٢٤ كــــانون  -٦٥

ــــاء علـــى الفســـاد،  األول/ديســمرب ١٩٩٩ حيــدد قواعــد تنفيــذ السياســات احلكوميــة للقض

ويطـالب مجيـع املكـاتب واهليئـات الوطنيـة بـالتقيد بتلـك السياسـات. ولتحقيـق هـذا الغـــرض، 

أعطى املرسوم للربنامج الرئاسي ملكافحة الفسـاد صالحيـات اسـداء املشـورة الالزمـة وتنسـيق 

ومراقبة وتقييم تنفيذ االجراءات واالسـتراتيجيات الـيت يتـم تقريرهـا لذلـك الغـرض. وأمـا عـن 

منع الفساد، فقد أعد الربنامج الرئاسي ملكافحــة الفسـاد دليـال مصممـا مـن أجـل تعزيـز القيـم 

األخالقيـة للموظفـني العموميـني. وتـرك لكـــل هيئــة أن تنفــذ التوصيــات الــواردة يف الدليــل، 

ـــادئ  كجـزء مـن االسـتراتيجية احلكوميـة لتعزيـز توافـق كـل أشـكال التفكـري والسـلوك مـع املب

الـيت ينبغـــي أن توجــه اخلدمــة العموميــة. وقــدم الربنــامج دعمــه إىل ادارة الشــؤون االداريــة 

للخدمة العمومية بأن أعـد "عنصـرا أخالقيـا" اسـتحدث باعتبـاره أحـد عنـاصر اخلطـة الوطنيـة 

للتدريب والتعليم يف جمال اخلدمة العمومية. 

وأفــادت كوســتاريكا بأــا جتــري حاليــا دراســة ملشــروعي قــانونني يف جمــال  -٦٦

أخالقيـات وسـلوك املوظفـني العموميـني. أوهلمـا هـو قـانون مدونـة واجبـات ومعايـري الســلوك 

ــة العموميـة (امللـف التشـريعي رقـم ١٢٣٧٧) والثـاين مشـروع مكافحـة الفسـاد  ملوظف اخلدم

واالثراء غري املشروع يف االدارة العمومية. 
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وأوضحـت كوبـا أن السياسـة الوطنيـة للحكومـة تشـــجع دائمــا مجيــع التدابــري  -٦٧

الالزمــة الــيت ترمــي إىل أن يــؤدي املوظفــون، علــى اختــالف مســــتويام يف ســـلك االدارة 

ـــدأ احــترام القــانون مــن  العموميـة، مهامـهم بنــزاهة. ولتحقيـق تلـك الغايـة أعلـن الدسـتور مب

ــــانون  جــانب مجيــع املواطنــني، بصــرف النظــر عــن أوضاعــهم. وإضافــة إىل ذلــك، نــص ق

العقوبات على توقيع عقوبات مشـددة، تشـمل مصـادرة املمتلكـات، علـى مـن تثبـت ادانتـهم 

ـــاءة اســتغالل املنصــب ومــا شــاكل ذلــك مــن جرائــم.  يف جرائـم االختـالس والتدليـس واس

وهناك أيضا أحكام تنص على فرض عقوبات مشددة على االثراء غري املشروع. 

ووفقا ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية اعتمـدت اللجنـة التنفيذيـة لـس الـوزراء  -٦٨

ـــة قواعــد أخالقيــات  الكـويب القـرار رقـم ٣٠٥٠ املـؤرخ ١٧ متـوز/يوليـه ١٩٩٦ بشـأن مدون

املوظفني العموميني وكبــار املسـؤولني يف الدولـة، وهـو حيـدد املبـادئ والعنـاصر الـيت ينبغـي أن 

تقوم عليها أخالقيـات وسـلوك الذيـن يشـغلون تلـك املنـاصب ذات املسـؤولية. وكـانت هـذه 

املدونـة الـيت أقسـم كـل واحــد مــن آالف املوظفــني العموميــني واحلكوميــني الكوبيــني علــى 

التقيـد ـا يف حفـل رمسـي، ويقسـم علـــى التقيــد ــا أيضــا كــل املوظفــني اجلــدد، قــد رفــع 

ـــح قــاعدة قضائيــة ملزمــة، مبوجــب املرســوم بقــانون رقــم ١٩٦ املــؤرخ ١٥  مسـتواها لتصب

تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩. وقـد حـددت املدونـة جبـالء واجبـات والتزامـات كـل موظــف 

ومدير ومسؤول حكومي. 

وأضــافت كوبــا أن املرســوم بقــــانون رقـــم ١٤١ املـــؤرخ ٨ أيلـــول/ســـبتمرب  -٦٩

ـــة تعتــرب غــري  ١٩٩٣ حظـر حتديـدا علـى املوظفـني العموميـني شـغل منـاصب أو وظـائف معين

متوافقــة مــع منصــب املوظــف العمومــي أو املوظــف احلكومــي أو عضــو النيابـــة العامـــة أو 

القـاضي. مث ان أعضـــاء النيابــة العامــة والقضــاة، أيــا كــانت مســتويام، ملزمــون بتكريــس 

أنفسهم حصرا ملهامهم، باسـتثناء التدريـس فحسـب. وينطبـق التقييـد نفسـه علـى العـاملني يف 

اخلدمة العسكرية وموظفي وزارة الداخلية، مبـن فيـهم الضبـاط مـن كـل الرتـب. وقـد نشـرت 

تلــك القواعــد يف الصحافــة علــى أوســع نطــاق ممكــن، كمــا نشــــرت يف اجلريـــدة الرمسيـــة 

للجمهورية. وما زالت الدراسات املتعلقة ـذا املوضـوع مسـتمرة بنيـة ادراج خـربات اتمـع 

الدويل يف هذا اال تدرجييا حني تتفق واألعراف القانونية لكوبا. 

ــــانون بشـــأن خدمـــة  وأفــادت اجلمهوريــة التشــيكية أنــه جيــري اآلن اعــداد ق -٧٠

ـــز  موظفـي الدولـة املدنيـني، بينمـا ذكـرت اكـوادور أـا اختـذت خطـوات هامـة يف سـبيل تعزي

ــــني، باعتمادهـــا دســـتور عـــام  السياســة الوطنيــة ازاء أخالقيــات وســلوك املوظفــني العمومي

١٩٩٨. غري أا أشارت إىل أنـه مل يثبـت أن الدسـتور أو القوانـني ذات الصلـة تكفـي لوقـف 

الفساد أو اصالح النقص يف القيـم األخالقيـة. ولـذا ينـاقش الربملـان قوانـني جديـدة ـدف إىل 

تلبية تلك االحتياجات. 

ـــة الفســاد الوظيفــي يف البلــد جــاء  وأفـادت مصـر بـأن االطـار القـانوين ملكافح -٧١

مبثابـة منـوذج متكـامل الحتـواء شـىت أشـكال الفسـاد. وأهـم عنـاصر االطـار القـانوين ملكافحــة 

الفسـاد مـا يلـي: (أ) رقابـة اداريـة وقضائيـة علـى أداء االدارات؛ (ب) اطـار تشـريعي ملكافحـة 

الفسـاد؛ (ج) سـلطات قضائيـة ملكافحـــة الفســاد الوظيفــي؛ (د) رقابــة برملانيــة علــى أعمــال 

السلطة التنفيذية. 

ومتــارس الرقابــة االداريــة والقضائيــة علــى أداء االدارات عـــن طريـــق الرقابـــة  -٧٢

ـــهاز املركــزي للمحاســبات،  الداخليـة يف االدارات ذاـا، والرقابـة اخلارجيـة الـيت ميارسـها اجل

وهـو اجلـهاز املركـزي للتنظيـم واالدارة وهيئــة الرقابــة االداريــة. أمــا الرقابــة اخلارجيــة علــى 

العمـل االداري فيتوالهـا جـهاز متخصـص هـو هيئـة النيابــة االداريــة. وأمــا الرقابــة اخلارجيــة 

علـى املوظفـني العموميـني فتمارسـها جلـان قضائيـة مكلفـــة مبكافحــة الكســب غــري املشــروع 

واالثراء غري املشروع بني املوظفني العموميني. 

ـــذي  وقـد نـص علـى االطـار  التشـريعي ملكافحـة الفسـاد يف قـانون العقوبـات ال -٧٣

جيرم الرشوة ومـا يتصـل ـا مـن جرائـم، وذلـك عـن طريـق األحكـام املتعلقـة حبمايـة األمـوال 

ـــم ســلطة  العامـة، واألحكـام الـيت جتـرم الكسـب غـري املشـروع بـني املوظفـني العموميـني. وأه

قضائية ملكافحة الفساد الوظيفي هي أجـهزة النيابـة العامـة املتخصصـة، مثـل نيابـة أمـن الدولـة 

العليـا، ونيابـة األمـوال العامـة العليـا، وادارة الكســـب غــري املشــروع، وحمــاكم أمــن الدولــة، 

واحملاكم التأديبية، والنيابة االدارية. 

وأشــارت الســلفادور إىل أن الدولــة تعمــل، يف اطــار اتفاقــات الســــالم لعـــام  -٧٤

ــة  ١٩٩٢، علـى مواءمـة تشـريعاا الداخليـة مـع الدسـتور وااللتزامـات واملعايـري الدوليـة املتعلق

ـــد بشــأن  بأخالقيـات وسـلوك املوظفـني العموميـني. ومـن األمثلـة علـى ذلـك: (أ) قـانون جدي

املناقصات (حيل حمـل قـانون سـنة ١٩٤٥)؛ (ب) مدونـة قواعـد سـلوك الشـرطة (مبـا يف ذلـك 

القــانون املتعلــق ــا الصــادر يف عــام ١٩٩٣)؛ (ج) اصــــالح قـــانون األمانـــة؛ (د) التوقيـــع 

والتصديق على اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد.(٧٦) 

ــة،  وأوضحـت أملانيـا أـا، لكـي تضمـن سـالمة سـلوك موظفـي اخلدمـة العمومي -٧٥

ـــن  اختـذت االدارات علـى الصعيـد االحتـادي وصعيـد الواليـات والصعيـد احمللـي عـددا كبـريا م

التدابـري التنظيميـة علـى أسـاس مبـادئ وأحكـام اخلدمـة العموميـة. أمـــا بالنســبة إىل الــوزارات 
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ــة يف االحتـاد، فقـد مت مجـع تلـك التدابـري بصـورة خاصـة يف جمموعـة واحـدة  والسلطات االداري

لغــرض مكافحــة الفســاد، هــي توجيــه احلكومــة االحتاديــة اخلــاص مبنــع الفســــاد يف االدارة 

االحتادية، املؤرخ ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨. 

ـــائف  وكـانت التدابـري التاليـة ضمـن تدابـري املنـع الـواردة يف التوجيـه: حتديـد وظ -٧٦

اخلدمـة املعرضـة للفسـاد؛ وحتليـل املخـاطر الـيت تثريهـا وظـائف اخلدمـة املعرضـة بوجـه خـــاص 

للفسـاد؛ ومبـدأ املشـاركة الواسـعة النطـاق؛ والشـفافية عـن طريـق تقـــدمي بيانــات خطيــة عــن 

ـــات  أسـباب القـرارات املتخـذة، وتعزيـز الرقابـة الداخليـة يف السـلطة املعنيـة مـن خـالل املراجع

الداخليـة؛ وايـــالء اهتمــام خــاص النتقــاء املوظفــني للوظــائف املعرضــة للفســاد، وتعليمــات 

وتوعيـة املوظفـني وتدريبـهم ومواصلـة تدريبـهم؛ وتعزيـز السـلطة االشـرافية لكبـــار املوظفــني؛ 

وتبديل املوظفني يف وظائف اخلدمـة املعرضـة للفسـاد بشـكل خـاص؛ وتعيـني الشـخص الـذي 

ميكـن للموظفــني وأفــراد اجلمـهور العـاديني أن يتصلـوا بـه بشـأن تدابـري الوقايـة مـــن الفســاد؛ 

واملراعاة الصارمة لألحكام اخلاصة مبنح العقود العامة؛ والفصـل بـني ختطيـط العقـود العموميـة 

ومنحها وتسويتها (بقدر مـا يكـون ذلـك ممكنـا ومعقـوال)؛ واسـتبعاد العطـاءات عـن املنافسـة 

حيثما يوجد سوء سلوك خطري يثري مسألة مصداقيتها. 

ويتوازى مع نص التوجيه احلكومـي اعـداد سلسـلة مـن التوصيـات أيضـا. ومـن  -٧٧

املفروض أن تيسر تلـك التوصيـات تطبيـق التدابـري الفرديـة، وبالتـايل التنفيـذ الكـامل للتوجيـه. 

وتتضمن التوصيات بصفـة خاصـة مدونـة لقواعـد السـلوك ملكافحـة الفسـاد، يقصـد ـا توفـري 

ـــري الشــك يف وقــوع  اليقـني للموظفـني بشـأن التصـرف بطريقـة مناسـبة ازاء األحـداث الـيت تث

فساد؛ فضال عن تقدمي مبادئ توجيهية إىل املشرفني. 

وأشـــارت اليونـــان إىل أن احلكومـــة تــــدرس امكانيــــة انشــــاء جلنــــة دائمــــة  -٧٨

ـــات يف الوظــائف العموميــة وتكــافح  لألخالقيـات، تنسـق التدابـري الـيت تتخـذ بصـدد األخالقي

الفساد. 

ـــة بشــأن تصرفــات  وأشـارت هايتــي إىل أـا، وان مل تكـن لديـها سياسـة وطني -٧٩

وسـلوك املوظفـني العموميـني، فـان لديـها مـع ذلـك أحكـام دسـتورية وقانونيـة تشـــكل اطــارا 

تشريعيا يتيح وضع سياسة من هذا القبيل. 

وشــدد العــراق علــى أن سياســته الوطنيــة ازاء أخالقيــات وســلوك املوظفــــني  -٨٠

العموميـني ترمـي إىل تـأكيد أهـداف اخلدمـة العموميـة، وهـي بـالتحديد خدمـــة اجلميــع دومنــا 

متاجرة باملنصب العمومي واستخدامه وسيلة لكسـب غـري مشـروع أو سـبيال لنفـوذ شـخصي 

من جانب املوظف العمومي أو غريه. 

وأفـادت ايطاليـــا أن لديــها مرســومني تشــريعيني معلقــني يتعلقــان بأخالقيــات  -٨١

وسلوك املوظفني العموميني. وكــان جملـس النـواب قـد أقـر بـالفعل املرسـوم األول وهـو الـذي 

ما زال قيد البحـث يف جملـس الشـيوخ، والـذي يتعلـق بانشـاء سـجل ممتلكـات لكـل املوظفـني 

S). ويتعلق  3 015-B العموميني وينص على اقامة هيئة اشرافية حمددة (املرسوم التشريعي

املرسوم الثاين بتضارب املصاحل واحلرمـان مـن األهليـة بالنسـبة إىل شـاغلي الوظـائف العموميـة 

(املرسـوم التشـريعي S3236 الـذي أقـــره جملــس النــواب، وال يــزال قيــد البحــث يف جلنــة 

الشؤون الدستورية مبجلس الشيوخ). 

وذكـرت ماليزيـا أن جلنـة وزاريـة خاصـة بشـــأن النـــزاهة االداريــة يف احلكومــة  -٨٢

برئاسة نائب رئيس الوزراء قد أنشئت يف عـام ١٩٩٨ واهلـدف مـن انشـاء اللجنـة هـو كفالـة 

ـــة، عــن طريــق ممارســة  متتـع احلكومـة واخلدمـة العموميـة بالكفـاءة واالنضبـاط والنــزاهة العالي

القيـم النبيلـة وحـل أوجـه الضعـف، وخاصـة يف جمـال االدارة املاليـة واالدارة العموميـة، فضـــال 

عن ادارة قضايا التأديب والفساد واساءة استخدام السلطة. 

ـــتاكود ومدونــة القواعــد  وأشـارت مالطـة إىل أن قـانون األسـرار الرمسيـة واالس -٨٣

األخالقيـة ملوظفـي القطـاع العـام تتضمـن مبـادئ توجيهيـة مفصلـة بشـأن أخالقيـــات وســلوك 

املوظفــني العموميــني. وتــتراوح تلــك املبــادئ التوجيهيــة بــني تضـــارب املصـــاحل والســـلوك 

الشــخصي واملــهين واســتخدام املعلومــات واملرافــق واملعــدات الرمسيــــة، والعمـــل اخلـــارجي 

ـــة الذيــن يشــغلون منــاصب عموميــة مــن األهليــة  واملشـاركة السياسـية. وحيـرم دسـتور مالط

للعضوية يف جملس النواب. 

وأشـارت املكسـيك إىل أن سياسـتها الوطنيـة ازاء أخالقيـات وسـلوك املوظفـــني  -٨٤

العموميــني جيســدها الدســتور السياســي والقــانون االحتــادي اخلــاص مبســؤوليات املوظفــــني 

العموميني. ففي الدولة اليت حتكمها سـيادة القـانون، يتحـدد نطـاق عمـل السـلطات العموميـة 

وفـق القـانون؛ ويكـون موظفـو الدولـة عرضـة للمسـاءلة أمـام القـانون عـن ممارسـة الســـلطات 

املسـندة اليـهم صراحـة. وتقتضـي سـيادة القـانون أن خيضـع املوظفـــون العموميــون للمســاءلة. 

وال تظـهر هـذه املسـاءلة عمليـا حـني تكـون االلتزامـات املفروضـــة عليــهم جمــرد تفســريية، أو 

ـــذ، أو حــني يكــون هنــاك افــالت مــن العقوبــة، أو حــني تكــون  حـني ال تكـون قابلـة للتنفي

العقوبـات علـى عـدم الوفـاء بااللتزامـات غـري كافيـة. كمـا ال تكــون هنــاك مســاءلة حــني ال 

تكـون أمـام الشـخص املتضـــرر وســيلة ميســرة أو عمليــة أو فعالــة لتــأمني الوفــاء بالتزامــات 
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املوظفـني العموميـني. ولكـي يضمـن أن يلـتزم املوظفـون العموميـون باألمانـة والـوالء والتجــرد 

ـــة بينمــا تكــون هنــاك  والكفـاءة يف سـلوكهم جيـري الدفـاع عـن التزامـام السياسـية واالداري

عقوبات تفرض كلما ظهر عجز عن الوفاء بتلك االلتزامات. 

ـــة شــرط أساســي للدميقراطيــة. فكــل املواطنــني ســواء أمــام  واملسـؤولية اجلنائي -٨٥

القـانون، وال مكـان الختصـاص خـاص أو حمـاكم خاصـة. ومـن يرتكـب جرمـا مـن املوظفــني 

العموميـني ميكـن أن حيـاكم أمـام حمكمـة عاديـة وفـق القـانون اجلنـائي، بالطريقـــة نفســها الــيت 

حياكم ا أي مواطـن آخـر ودون أي متطلبـات رمسيـة أخـرى غـري االعـالن عـن سـبب وجيـه 

من قبل جملس النواب يف حالة املوظفني العموميني املستفيدين من اعفاءات. 

وفيما يتعلق باملسؤولية املدنية للموظفـني العموميـني فـان األحكـام السـارية هـي  -٨٦

أحكـام القـانون العـادي. وقـد وضعـت أسـس املسـؤولية االداريـة الـيت تتـم املسـاءلة وفقـا هلـــا، 

وذلك من خالل أفعال أو اغفاالت تنتــهك فيـها مبـادئ الشـرعية واألمانـة والتجـرد والكفـاءة 

ــــة  الــيت حتكــم االدارة العموميــة وتضمــن اخلدمــة العموميــة اجليــدة. أمــا االجــراءات االداري

فمســتقلة عــن االجــــراءات السياســـية واجلنائيـــة. وهـــي توفـــر للمدعـــى عليـــه الضمانـــات 

الدستورية. 

ومكتب املراجع العام للحسـابات هـو السـلطة املركزيـة واملتخصصـة لالشـراف  -٨٧

على تقيد املوظفني العموميني بااللتزامات، وحتديــد درجـة املسـاءلة االداريـة عـن عـدم التقيـد، 

ـــك اجلــزاءات مــن فصــل أي موظــف  وفـرض اجلـزاءات التأديبيـة. ومـن املمكـن أن تتـألف تل

عمومي من غري الذين يعينهم رئيس اجلمهوريـة، أو غرامـة ماليـة مبقـدار ثالثـة أمثـال الكسـب 

االقتصادي أو الضرر النـاجم عـن الفعـل غـري املشـروع، أو احلرمـان، بقـرار مـن احملكمـة، مـن 

أهلية االستمرار يف شغل الوظيفة العموميـة أو أداء واجبـات أو مـهام عموميـة لفـترة قـد تصـل 

إىل ٢٠ عامـا. ويطلـب مـن كـل ادارة حكوميـة أن تشـــكل هيئــات خاصــة يتيســر للمواطــن 

الوصـول اليـها لتقـدمي شـكاوى أو بالغـــات تتعلــق بتقــاعس موظفــني عموميــني عــن الوفــاء 

بالتزامام. 

وختضـع التدابـري التأديبيـة لضمانـات دسـتورية: فيتعـني علـى السـلطات املختصــة  -٨٨

أن تعمـل بالسـرعة والتجـرد الواجبـني، بينمـــا جيــب أن تتــاح للموظفــني العموميــني الفرصــة 

لالســتماع إىل أقواهلــم علــى النحــو الصحيــح. وتتوافــر الوســائل االداريــــة الســـتنفاد ســـبل 

ـــري العقابيــة، دون املســاس باختصــاص حمكمــة  االنتصـاف اختياريـا، ممـا يتيـح الطعـن يف التداب

الضرائـب االحتاديـة، بغيـة اتاحـة الفرصـة لعقـد جلسـات اسـتماع يف حالـة املنازعـــات النامجــة 

عـن التدابـري التأديبيـة، والتمكـن مـــن احــراز تقــدم يف العمليــة التدرجييــة لالحالــة إىل حمكمــة 

مناسبة للقضاء االداري. 

ـــرار ســنوي عــن الــثروة الشــخصية حــىت  وهنـاك نـص بشـأن اشـتراط تقـدمي اق -٨٩

تسـتطيع السـلطة املختصـة أن جتـري املراجعـات الضروريـة خـالل فـــترة عمــل املوظــف. ومثــة 

ممارسـة متأصلـة تولـد الفسـاد وختـــل بالنـــزاهة يف اخلدمــة العموميــة الســليمة، ختضــع للوائــح 

التنظيمية أيضا اذ حيظر على املوظفني العموميني تلقـي هدايـا أو اكراميـات ممـن هلـم عالقـة مـا 

بالسلطات املمنوحة هلم. ويعد االخالل ذه القاعدة مساويا لعمل من أعمال الفساد. 

وأوضحـت الـنرويج أن السياسـة الوطنيـة تقضـــي بــأن املســؤولية االداريــة هــي  -٩٠

الــيت تعــزز باســتمرار املســـائل املتعلقـــة باألخالقيـــات والســـلوك املـــهين يف كـــل ادارة مـــن 

االدارات. وتركت كيفية حتقيق هذا اهلدف لكل مدير وجهاز على حدة. 

وينـص القـانون اجلنـائي يف بنمـا علـى فـرض عقوبـات علـــى جرائــم االختــالس  -٩١

واساءة  استخدام السلطة واالبتزاز. أما اجلرمية الـيت تفـرض عليـها العقوبـات أكـثر مـن غريهـا 

فـهي االختـالس. ومثـة نقـص يف التشـريعات واملعايـري االداريـة ومدونـات قواعـد السـلوك الــيت 

تنــص علــى تدابــري تأديبيــة ملنــع تلــك املخالفــات األخالقيــة يف تأديــة الواجبــــات العموميـــة 

وللمعاقبـة عليـها. وأشـارت بنمـا إىل أن تعديـال قـد صـدر مؤخـرا يف القـانون يشـترط االقـــرار 

عن املوجودات قبل أو بعـد تأديـة واجبـات عموميـة معينـة، ولكـن ال يتعلـق ذلـك اال بتدويـن 

ذلـك االقـرار يف سـجل عمومـي. كذلـك شـددت بنمـا علـى ضـرورة التصـدي حبـــزم وجــهد 

ملسـألة السياسـيني املسـؤولني عـن ادارة الشـؤون العموميـة، كمـا شـــددت علــى أمهيــة القيــام 

حبمالت تثقيفية عن القيم األخالقية للمسؤولية يف أماكن العمل. 

وأشــارت مجهوريــة كوريــا إىل أن احلكومــة تزمــع تنقيــح قــــانون أخالقيـــات  -٩٢

املوظفـني العموميـني الـذي ينـص علـى ضـرورة تسـجيل املوجـــودات وتقييــد عمــل املوظفــني 

املتقاعدين واالقرار عن اهلدايا، وذلـك بقصـد توسـيع فئـة املوظفـني العموميـني املطلـوب منـهم 

تسجيل املوجودات وبقصد زيادة القيود املفروضة على عمل املوظفني املتقاعدين. 

ــــرورة أن تتفـــق أخالقيـــات وســـلوك  وأكــدت اململكــة العربيــة الســعودية ض -٩٣

املوظفـني العموميـني، يف املقـام األول، مـع الشـريعة االســـالمية املســتمدة مــن القــرآن الكــرمي 

والسنة الشريفة. فالشخص يسـأل عـن أي خمالفـة ألحكـام القـرآن أو السـنة، إذا كـانت تلـك 

املخالفـة تضـر باملصلحـة العامـة أو مبصـاحل اآلخريـن. وعـالوة علـى ذلـك، يتعـــني علــى مجيــع 

املواطنني، رمسيني أو غـري رمسيـني، أن يتقيـدوا بـاللوائح التنظيميـة الـيت تضعـها الدولـة ملصلحـة 
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املواطنني. وقد اعتمـدت قواعـد خاصـة وعامـة للتصـدي ملخالفـة تلـك اللوائـح. أمـا مسـؤولية 

االشـراف علـى تطبيـق تلـك القواعـد فقـد حـددت وفقـا الختصـاص كـل سـلطة وطبيعـة كــل 

مسلك. 

وأشـارت جنـوب افريقيـا إىل أن احلكومـة بصـدد وضـــع نظــام للمســاءلة منعــا  -٩٤

للفساد يف اخلدمة العمومية. 
 
 

االستنتاجات  ثالثا-
 

لئن كان مـن الصعـب التـأكد ممـا إذا كـان العتمـاد  -٩٥
اجلمعيــة العامــة للمدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك املوظفــــني 
العموميني أثر مباشر على التشريعات احملليـة، فتحليـل الـردود 
علــى االســتبيان يشــري إىل أن املبــادئ واألحكــام األساســــية 
املنصـوص عليـها يف املدونـــة الدوليــة لقواعــد الســلوك واردة 
بدرجات متفاوتة وبطرائق خمتلفـة يف تنفيـذ التشـريعات علـى 

الصعيد الوطين يف كثري من الدول. 
ـــى الصكــوك  وال شـك يف أن التوقيـع والتصديـق عل -٩٦
القانونيـة الدوليـة القائمـة ملكافحـة الفسـاد، الـــيت مت التفــاوض 
ـــة دوليــة شــىت يف  عليـها واعتمادهـا برعايـة منظمـات حكومي
ـــيت تشــري إىل مبــادئ املدونــة الدوليــة  السـنوات األخـرية، وال
لقواعــد الســلوك، ال بــد أن يعــززا ويدعمــا تطبيقــــها علـــى 

الصعيد الداخلي. 
ــــك الصكـــوك إهلامـــا  ويرجــى أيضــا أن تشــكل تل -٩٧
ـــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  للمفاوضـات اجلاريـة بشـأن اتفاقي
الفساد، وهي املفاوضـات الـيت بـدأت يف كـانون الثـاين/ينـاير 

 .٢٠٠٢
 
 

احلواشي 
 
 

األرجنتــني وإكــــوادور وأملانيـــا وأنغـــوال وأوروغـــواي وإيطاليـــا وبـــروين دار الســـالم،  (١)
وبنغالديـش وبورونـدي وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـر ومجهوريـــة أفريقيــا الوســطى 
ــــا وجنـــوب أفريقيـــا  واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة كوري

ــــا وفنلنـــدا وقـــربص وكنـــدا وكوبـــا  والســلفادور وســلوفينيا وسويســرا والعــراق وغيان
وكولومبيا الكونغو ولبنان وليتوانيــا ومالطـة وماليزيـا ومصـر واملكسـيك واململكـة العربيـة 

السعودية وميامنار ونيوزيلندا وهاييت وهنغاريا واليابان. 

األرجنتـــني وإكـــوادور وأملانيـــا وأنغـــوال وأوروغـــواي وإيطاليـــا وبـــروين دار الســـــالم  (٢)
ـــــا الوســــطى  وبنغالديـــش وبورونـــدي وبـــريو وبيـــالروس واجلزائـــر ومجهوريـــة أفريقي
ــــا وجنـــوب أفريقيـــا  واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة كوري
والسـلفادور وسـلوفينيا وسويســـرا والعــراق وغيانــا وفنلنــدا وقــربص وكوبــا وكولومبيــا 
والكونغو ولبنان وليتوانيا ومالطة وماليزيـا ومصـر واملكسـيك واململكـة العربيـة السـعودية 

وميامنار وهاييت وهنغاريا واليابان. 

إكـــوادور وأملانيـــا وأنغـــوال وبـــروين دار الســـالم وبنغالديـــش واجلزائــــر واجلمهوريــــة  (٣)
الدومينيكيـة ومجهوريـة كوريـا والسـلفادور وسويســـرا والعــراق وقــربص وكنــدا ولبنــان 
ومالطة وماليزيا ومصر واملكسيك واململكة العربية السـعودية وميامنـار ونيوزيلنـدا وهـاييت 

واليابان. 

ــــا وكولومبيـــا ومصـــر  األرجنتــني وأنغــوال وبورونــدي وجنــوب أفريقيــا وفنلنــدا وكوب (٤)
وهنغاريا. 

األرجنتني وإيطاليا وبروين دار السـالم وبنغالديـش وبورونـدي وبـريو وبيـالروس وتـايلند  (٥)
واجلزائـر ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب 
أفريقيــا والســلفادور وسويســرا والعــــراق وغيانـــا وفنلنـــدا وكنـــدا وكوبـــا وكولومبيـــا 
والكونغو ولبنان وليتوانيا ومالطة وماليزيـا ومصـر واملكسـيك واململكـة العربيـة السـعودية 
وميامنـار ونيوزيلنـدا وهنغاريـا واليابـان. وأشـارت أملانيـا إىل أنـــه ال توجــد لديــها مدونــة 
وحيـدة لقواعـد السـلوك ملوظفـي اخلدمـة العموميـة؛ وقواعـــد األخالقيــات املنطبقــة علــى 
اخلدمة العمومية مبينة، بدال من ذلك، يف عـدد كبـري مـن األحكـام، ألسـباب ليـس أقلـها 

أمهية تنوع تشكيالت عالقات العمالة املختلفة. 

أشارت نيوزيلندا إىل أن املدونات احملددة لقواعـد السـلوك هـي مسـألة متروكـة لكـل مـن  (٦)
اإلدارات واهليئات املهنية ذات الصلة على حدة. 

أنتيغـوا وبربـودا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار الســالم وبورونــدي واجلزائــر  (٧)
ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى والسـلفادور وسويسـرا والكونغـو وليتوانيـــا وماليزيــا ومصــر 

واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار. 

أملانيا وبنغالديش وبيالروس واجلمهوريـة التشـيكية واجلمهوريـة الدومينيكيـة والسـلفادور  (٨)
وسلوفينيا والعراق وغيانا وكندا وليتوانيا واملكسيك وميامنار واليابان. 

بنغالديش وبوروندي واجلمهورية التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وسـلوفينيا والعـراق وقطـر  (٩)
وليتوانيا وماليزيا واملكسيك وميامنار ونيوزيلندا. 

األرجنتـني وأملانيـا وأنتيغـــوا وبربــودا وأنغــوال وإيطاليــا وبــروين دار الســالم وبنغالديــش  (١٠)
وبورونـدي وبـريو واجلزائـر واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة 
كوريـا وجنـوب أفريقيـا والسـلفادور وسـلوفينيا وسويسـرا والعـراق وغيانـا وفنلنـدا وقطـر 
وكندا وكولومبيا وليتوانيا ومالطة وماليزيا ومصر واملكسـيك واململكـة العربيـة السـعودية 

وميامنار وهاييت واليابان. 
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األرجنتني وأنتيغوا وبربودا وأنغـوال وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبنغالديـش وبورونـدي  (١١)
ـــوب  واجلزائــر واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة كوريــا وجن
أفريقيا وسلوفينيا وسويسـرا والعـراق وقطـر وكولومبيـا وليتوانيـا ومالطـة وماليزيـا ومصـر 

واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار واليابان. 

أنغــوال وأوروغــواي وإيطاليــا وبــروين دار الســـالم وبورونـــدي واجلزائـــر واجلمهوريـــة  (١٢)
ـــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا والســلفادور وســلوفينيا والعــراق وغيانــا  التشـيكية ومجهوري
وكنـدا ولبنـان وليتوانيـا ومالطـة وماليزيـا ومصـر واملكسـيك واململكـــة العربيــة الســعودية 

وميامنار وهنغاريا. 

األرجنتـني وأنغــوال وأوروغــواي وإيطاليــا وبــروين دار الســالم وبنغالديــش وبورونــدي  (١٣)
ـــا وكنــدا وكولومبيــا  واجلمهوريـة التشـيكية وجنـوب أفريقيـا والسـلفادور والعـراق وغيان

وليتوانيا ومالطة وماليزيا ومصر واملكسيك وميامنار. 

ـــا  أملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وبورونـدي واجلزائـر واجلمهوريـة التشـيكية وجنـوب أفريقي (١٤)
والعراق وغيانا وكندا (لرئيس الوزراء وأعضاء حكومتـه والوكـالء الربملـانيني للـوزارات) 

وليتوانيا ومالطة وماليزيا ومصر واملكسيك واململكة العربية السعودية واليابان. 

أنغــوال وإيطاليــا وبــروين دار الســالم وبنغالديــــش وبورونـــدي واجلمهوريـــة التشـــيكية  (١٥)
ـــا وجنــوب أفريقيــا والســلفادور وســلوفينيا والعــراق وفنلنــدا وكونغــو  ومجهوريـة كوري
ولبنـان وليتوانيـا ومالطـة وماليزيـا ومصـر واليابـان. وجيـب أن يالحـظ أن إيطاليـا ومالطــة 
واليابــان أشــارت، عــالوة علــى ذلــك، إىل "أســباب أخــرى" كمــربرات قانونيــة هلــذه 

املدونات احملددة لقواعد السلوك. 

إكــوادور وأوروغــواي وبــريو وبيــالروس واجلزائــر وسويســرا وكولومبيــــا واملكســـيك  (١٦)
وهاييت وهنغاريا. 

األرجنتـني ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة الدومينيكيـة وغيانـا واململكـة العربيـــة  (١٧)
السعودية وميامنار ونيوزيلندا. 

أشارت كندا إىل "شروط تويل الوظائف العمومية".  (١٨)

أملانيـا وأنغـــوال وبــروين دار الســالم وبنغالديــش وبورونــدي وبــريو وبيــالروس وتــايلند  (١٩)
ــــا وســـلوفينيا  واجلزائــر ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقي
والعـراق وفنلنـدا وقـربص وكوبـا وليتوانيـا ومالطـة وماليزيـــا ومصــر واملكســيك وميامنــار 

وهنغاريا واليابان. 

أشارت أنغوال إىل أن لديــها مدرسـة للتدريـب املـهين تتوقـف مـدد دوراـا علـى مسـتوى  (٢٠)
التدريب وعلى املتلقي. 

أشارت بنغالديش إىل أن املوظفني العموميني حيصلون علـى تدريـب أساسـي مدتـه أربعـة  (٢١)
أشـهر بعـد بـدء اخلدمـة. وبعـد ذلـك حيصـل املوظفـون العموميـون علـــى دورات تدريبيــة 

خمتلفة أثناء اخلدمة. 

أشـارت كوبـا إىل أن التدريـب يف جمـــال األخالقيــات والســلوك املــهين هــو مــن صميــم  (٢٢)
التدريب املنتظم املقدم يف مجيع مستويات التدريس طوال مدة اخلدمة. 

أشـارت أملانيـا إىل أن التدريـب ال يقـدم بصـورة عامـة بــل جيــري يف العديــد مــن فــروع  (٢٣)
ــــب وفقـــا للفئـــات الوظيفيـــة  اإلدارات يف شــىت جمــاالت العمــل. لذلــك خيتلــف التدري

ـــات الوظيفيــة. وأشــارت أملانيــا أيضــا إىل أن تدريــب موظفــي اخلدمــة  وجمموعـات الفئ
املدنية من مجيع الفئات الوظيفية يشـتمل علـى ترسـيخ القيـم األساسـية للخدمـة العموميـة 
كأساس إلجراءات الدولة. ويف التدريب اإلضايف الــذي يقـدم إىل موظفـي اخلدمـة املدنيـة 
ـــاول تلــك القيــم حبســب الظواهــر واملشــاكل الراهنــة. ويركّــز  واملسـتخدمني، جيـري تن
التدريــب علــــى التدريـــس املتعلـــق باملبـــادئ األساســـية للتعـــاون والقيـــادة، والكفـــاءة 
االجتماعيـة، وكذلـك األداء الوظيفـي املسـؤول. وحيـــدد تواتــر التدريــب اإلضــايف لكــل 

حالة على حدة حسب املهام اليت تؤدى. 

أشــار العــراق إىل أن مــدد الــدورات التدريبيــة تتفــاوت تبعــــا للموضـــوع وللمســـتوى  (٢٤)
الوظيفي للمشاركني، وتتراوح بني أسبوع واحد وثالثة أشهر. 

يف تايلند تقرر جلنة اخلدمة املدنية مدة التدريب.  (٢٥)

ست مرات أثناء اخلدمة.  (٢٦)

أشـارت بـريو إىل أن التدريــب يف جمــال األخالقيــات والســلوك املــهين يقــدم للموظفــني  (٢٧)
العموميني مرة يف الشهر (أي ملدة ١٠ ساعات يف الشهر). 

مخس مرات أثناء اخلدمة.  (٢٨)

أشــارت كنــدا إىل أن مقــاطعتني وإقليمــا واحــدا اشــترعت مؤخــرا مدونــــات لقواعـــد  (٢٩)
السلوك. 

أشــارت كولومبيــا إىل أن اهلــدف هــو الشــروع يف عمليــة تصــــوغ يف إطارهـــا إدارات  (٣٠)
اخلدمـة العموميـة مدونـــات جديــدة تنظــم الســلوك األخالقــي وتتوافــق مــع املقتضيــات 

العصرية. 

األرجنتـني وإكـوادور وأملانيـــا وأنغــوال وإيطاليــا وبــروين دار الســالم وبورونــدي وبــريو  (٣١)
ـــة  وبيــالروس واجلزائــر ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوري
ـــائف عموميــة معينــة)  كوريـا والسـلفادور وسويسـرا وشـيلي (للـوزراء) والعـراق (يف وظ
ــــض  وغواتيمــاال (يف بعــض احلــاالت) وقطــر وكنــدا وكوبــا وكولومبيــا ولبنــان (يف بع
ـــة فقــط، مثــل القضــاة  احلـاالت) وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـر (ملنـاصب معين

والشرطة والقوات املسلحة واألطباء) ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان. 

األرجنتـــني وإكـــوادور وأملانيـــا وأنغـــوال وأوروغـــواي وإيطاليـــا وبـــروين دار الســـــالم  (٣٢)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبـريو وبيـــالروس وتــايلند واجلزائــر ومجهوريــة أفريقيــا 
الوسطى واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريـا وجنـوب أفريقيـا والسـلفادور وسـلوفينيا 
والسـويد وسويسـرا وشـيلي والعـراق وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـدا وقـربص وكنـــدا وكوبــا 
ـــا ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة ومــايل وماليزيــا ومصــر واملكســيك  وكوسـتاريكا وكولومبي
ـــار ونيوزيلنــدا وهنغاريــا. وأشــارت نيوزيلنــدا إىل أنــه  واململكـة العربيـة السـعودية وميامن
لديــها إجــراءات قانونيــة لضمــان املســاءلة عــن اإلجــراءات والقــرارات الــــيت يتخذهـــا 
املوظفـون العموميـون (مثـال، ختضـع اإلجـراءات للمراجعــة القانونيــة يف احملــاكم). وتقــع 
علـى عـــاتق الرئيــس التنفيــذي، وليــس علــى املوظــف العمومــي املســؤولية العامــة عــن 

اإلجراءات والقرارات اليت تتخذ يف اإلدارة اليت يتوىل رئاستها. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنتيغـوا وبربـودا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار  (٣٣)
ـــش وبورونــدي وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وتــايلند  السـالم وبلجيكـا وبنغالدي
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ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا 
والسـلفادور وسـلوفينيا والسـويد وسويسـرا والعـراق وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـــدا وقــربص 
ـــا ومصــر  وكنـدا وكوبـا وكوسـتاريكا وكولومبيـا ولبنـان وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزي
واملكسيك واململكة العربية السعودية والـنرويج ونيوزيلنـدا وهنغاريـا واليونـان. وأشـارت 
نيوزيلنــدا إىل أن هنــاك عمليــة قانونيـــة قائمـــة فيـــها لضمـــان القابليـــة للمســـاءلة عـــن 
اإلجــراءات والقــرارات الــيت يتخذهــا املوظفــون العموميــون (مثــال ختضــع اإلجــــراءات 
ـــذي الرئيســي، وليــس  للمراجعـة القضائيـة يف احملـاكم). وتقـع علـى عـاتق املسـؤول التنفي
كـل موظـف عمومـي علـى حـدة، املسـؤولية عـن اإلجــراءات والقــرارات الــيت تتخــذ يف 

دائرته. 

األرجنتني وأملانيا وأنغوال وأوروغواي وبــروين دار السـالم وبنغالديـش وبورونـدي وبـريو  (٣٤)
ـــا الوســطى وجنــوب أفريقيــا والســلفادور  وبيـالروس وتـايلند واجلزائـر ومجهوريـة أفريقي
ـــربص وكنــدا وكوبــا وكولومبيــا وليتوانيــا ومالطــة ومــايل وماليزيــا  والعـراق وفنلنـدا وق

وميامنار ونيوزيلندا واليابان. 

ـــن الســلوك  أشـارت الـنرويج إىل أن التدابـري التأديبيـة ميكـن أن تسـتخدم ضـد أي نـوع م (٣٥)
غري املشروع أو غري األخالقي املتسم مبـا يكفـي مـن اخلطـورة وال حيـدد القـانون اإلداري 

النروجيي أنواع ذلك السلوك. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٣٦)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
ـــوب أفريقيــا والســلفادور وســلوفينيا وسويســرا  أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة كوريـا وجن
وشـيلي والعـراق وغواتيمــاال وفنلنــدا وقــربص وكنــدا وكوبــا وكوســتاريكا وكولومبيــا 
والكونغـو ولبنـان وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـــر واملكســيك واململكــة العربيــة 
الســعودية وميامنــار ونيوزيلنــــدا وهنغاريـــا واليابـــان واليونـــان. وذكـــرت نيوزيلنـــدا أن 
ـــي،  األحكـام املتعلقـة بالتدابـري التأديبيـة بشـأن أنـواع السـلوك غـري القـانوين وغـري األخالق
املبينـة يف النقـاط (أ) إىل (و) مـن هـــذه الفقــرة، ال تــرد صراحــة بــل ضمنــا مــن خــالل 
املبادئ العامة ملدونـة قواعـد السـلوك. وأكـدت علـى أنـه، فيمـا يتعلـق باحلـاالت اخلطـرية 
جـدا، ميكـن مالحقـة املوظـف أيضـا (مـن خـالل القـانون اجلنـــائي) مبقتضــى املــادة ١٠٥ 

ألف من قانون اجلرائم لعام ١٩٦١. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٣٧)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
أفريقيا الوسطى ومجهورية كوريا وجنــوب أفريقيـا وسـلوفينيا وسويسـرا وشـيلي والعـراق 
ـــا وكوســتاريكا وكولومبيــا والكونغــو ولبنــان  وغواتيمـاال وفنلنـدا وقـربص وكنـدا وكوب
وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـر واملكسـيك واململكـة العربيـة السـعودية وميامنـــار 

ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٣٨)
ــــايلند واجلزائـــر  وبنغالديــش وبنمــا وبورونــدي وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وت
ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا 
والسـلفادور وسـلوفينيا وسويسـرا وشـيلي والعـــراق وغواتيمــاال وغيانــا وفنلنــدا وقــربص 
وكندا وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا والكونغو ولبنـان وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا 

ومصــر واملكســيك واململكــة العربيــة الســعودية وميامنــار ونيوزيلنــدا وهــاييت وهنغاريـــا 
واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٣٩)
ــــايلند واجلزائـــر  وبنغالديــش وبنمــا وبورونــدي وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وت
ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا 
ــــراق وغواتيمـــاال وغيانـــا وفنلنـــدا وقـــربص وكنـــدا وكوبـــا  وســلوفينيا وسويســرا والع
وكوســتاريكا وكولومبيــا والكونغــو ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة ومــايل وماليزيــا ومصــــر 

واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٤٠)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
ـــيكية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا وســلوفينيا  أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التش
ـــــربص وكنــــدا وكوبــــا  وسويســـرا وشـــيلي والعـــراق وغواتيمـــاال وغيانـــا وفنلنـــدا وق
وكوســتاريكا وكولومبيــا والكونغــو ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة ومــايل وماليزيــا ومصــــر 

واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٤١)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـــا والســلفادور 
وسـلوفينيا وسويسـرا وشـيلي والعـراق وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـدا وقـربص وكنـدا وكوبــا 
وكوســتاريكا وكولومبيــا والكونغــو ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة ومــايل وماليزيــا ومصــــر 

واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان. 

أشــارت نيوزيلنــدا إىل أن االلتزامــات والواجبــات الــواردة يف مدونــــة قواعـــد الســـلوك  (٤٢)
تشكل شرطا صرحيا أو ضمنيا يف عقد العمل املربم مع اإلدارة املستخدمة. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٤٣)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـــا والســلفادور 
وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي والعــراق وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـدا وقـربص وكنـدا 
وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا والكونغو ولبنان وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـر 

واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار والنرويج وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٤٤)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـــا والســلفادور 
وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي والعــراق وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـدا وقـربص وكنـدا 
وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا والكونغو ولبنان وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـر 

واملكسيك واململكة العربية السعودية وميامنار والنرويج وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتـــني وإكـــوادور وأملانيـــا وأنغـــوال وأوروغـــواي وإيطاليـــا وبـــروين دار الســـــالم  (٤٥)
ـــر واجلمهوريــة التشــيكية  وبنغالديـش وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائ
ومجهورية كوريا وسلوفينيا والسويد وشيلي والعـراق وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـدا وقـربص 



17

E/CN.15/2002/6/Add.1  

وكنـدا وكوبـا وكولومبيـا ولبنـان ومالطـة وماليزيـا ومصـــر واملكســيك واململكــة العربيــة 
السعودية وميامنار والنرويج ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتـــني وإكـــوادور وأملانيـــا وأنغـــوال وأوروغـــواي وإيطاليـــا وبـــروين دار الســـــالم  (٤٦)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـــا والســلفادور 
وسلوفينيا والسويد وسويسرا والعــراق وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـدا وقـربص وكنـدا وكوبـا 
ـــا ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة ومــايل وماليزيــا ومصــر واملكســيك  وكوسـتاريكا وكولومبي

واململكة العربية السعودية وميامنار والنرويج وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتـــني وإكـــوادور وأملانيـــا وأنغـــوال وأوروغـــواي وإيطاليـــا وبـــروين دار الســـــالم  (٤٧)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـــريو وبيــالروس وتــايلند ومجهوريــة أفريقيــا 
الوسطى واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريـا وجنـوب أفريقيـا والسـلفادور وسـلوفينيا 
والســويد وسويســرا والعــراق وغيانــا وفنلنـــدا وقـــربص وكنـــدا وكوبـــا وكوســـتاريكا 
وكولومبيـا ولبنـان وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـر واملكسـيك واململكـــة العربيــة 

السعودية وميامنار والنرويج وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٤٨)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـــا والســلفادور 
ـــــدا وكوبــــا  وســـلوفينيا والســـويد وسويســـرا والعـــراق وغيانـــا وفنلنـــدا وقـــربص وكن
ـــا ولبنــان وليتوانيــا ومالطــة ومــايل وماليزيــا ومصــر واملكســيك  وكوسـتاريكا وكولومبي

واململكة العربية السعودية وميامنار والنرويج وهنغاريا واليابان واليونان. 

ـــة مــن  ذكـرت كوسـتاريكا أنـه، بـالنظر إىل أن املعيـار املمـيز املطبـق يف السـؤال ذي الصل (٤٩)
ـــها  االسـتبيان (أي السـؤال ٢٠) هـو مـا إذا "نشـأ تضـارب حمتمـل يف املصـاحل"، تعـني علي
أن ترد بالنفي، ألن اشتراط اإلعـالن عـن املوجـودات املنصـوص عليـه يف القـانون اإلثـراء 
غـري املشـروع للموظفـني العموميـني يف كوسـتاريكا يعتـرب شـرطا مسـبقا ضروريـا بصـورة 
ــة -  مطلقـة لـدى تـويل الوظيفـة العموميـة - وكذلـك لـدى انتـهاء العمـل يف تلـك الوظيف

وال يتوقف على ما إذا نشأ تضارب حمتمل يف املصاحل. 

األرجنتــني وأملانيــا وأوروغــواي وإيطاليــا وبــروين دار الســالم وبنغالديــش وبورونـــدي  (٥٠)
وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وتــايلند واجلزائــر واجلمهوريــة التشــيكية وجنــوب 
ـــا  أفريقيـا والسـويد وسويسـرا والعـراق وغيانـا وفنلنـدا وقـربص وكنـدا وكولومبيـا وليتواني
ومالطـة وماليزيـا ومصـر واملكسـيك والـنرويج وهنغاريـا واليونـــان. وأضــافت بوليفيــا أن 
ـــني يشــري إىل تضــارب  التشـريع الوطـين حيتـوي علـى حكـم عـام بشـأن املوظفـني العمومي
املصاحل (وهو املـادة ١٠ مـن القـانون رقـم ٢٠٢٧، قـانون اخلدمـة املدنيـة)، وينـص علـى 
ما يلي: "ال جيوز للموظفـني العموميـني أن يعملـوا بصفـة مشـرفني أو مديريـن أو مقدمـي 
مشـورة أو ممثلـني أو عـارضني خلدمـات مدفوعـة األجـر أو غـــري مدفوعــة األجــر، ختــص 
أفــرادا أو هيئــات اعتباريــة تضطلــع مبعــــامالت أو تراخيـــص أو أذونـــا أو امتيـــازات أو 
ترتيبـات تفضيليـة مـن أي نـوع كـان أو ـدف إىل إبـرام عقـود مـن أي طـابع كـــان مــع 

هيئات اخلدمة املدنية". 

نفس البلدان الواردة يف احلاشية ٥٠.  (٥١)

األرجنتــني وأملانيــا وأوروغــواي وإيطاليــا وبــروين دار الســالم وبنغالديــش وبورونـــدي  (٥٢)
وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وتــايلند واجلزائــر واجلمهوريــة التشــيكية وجنــوب 
أفريقيـا وسـلوفينيا والسـويد وسويسـرا والعـراق وغيانـــا وفنلنــدا وقــربص وكنــدا وكوبــا 

وكولومبيا وليتوانيا ومالطة وماليزيا ومصر واملكسيك والنرويج وهنغاريا واليونان. 

أشـارت كنـدا إىل أن املدونـة ذات الصلـة ال تشـترط ذلـــك االلــتزام إال لكبــار املوظفــني  (٥٣)
العموميـني وشـاغلي املنـــاصب العموميــة (ملــدة ســنة واحــدة) وللــوزراء، ومــن ضمنــهم 

رئيس الوزراء (ملدة سنتني). 

أضافت بولندا أن ذلك ينطبق ملدة سنة واحدة فقط (وملدة سنتني يف حاالت معينة).  (٥٤)

وإكـوادور وأوروغـواي وإيطاليـا وبلجيكـا وبولنـدا وبوليفيـا ومجهوريـة أفريقيـــا الوســطى  (٥٥)
واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــــة كوريـــا والســـلفادور والســـويد وسويســـرا وشـــيلي 
وغواتيماال وغيانا وفنلندا وقربص وكوسـتاريكا وكولومبيـا والكونغـو ومصـر واملكسـيك 

واململكة العربية السعودية والنرويج واليونان. 

األرجنتــني وإكــوادور وأوروغــواي وإيطاليــا وبــروين دار الســالم وبنغالديــش وبولنـــدا  (٥٦)
ـــا والســلفادور والعــراق وغواتيمــاال  وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند ومجهوريـة كوري
وغيانـا وقـــربص (املوجــودات فقــط) وكنــدا وكوســتاريكا وكولومبيــا ولبنــان وليتوانيــا 
ومالطــة ومــايل وماليزيــا (ال يطلــب تقــدمي نســخ عــــن اإلقـــرارات الضريبيـــة) ومصـــر 
واملكسـيك واململكـة العربيـة الســـعودية والــنرويج وهــاييت واليابــان واليونــان. وأشــارت 
كنـدا إىل أنـه ال يطلـب مـن املوظفـني العموميـــني اإلفصــاح عــن موجوداــم والتزامــام 
وأنشـطتهم اخلارجيـــة، إال حــني تكــون هلــا عالقــة مــا مبســؤوليام. وال يطلــب تقــدمي 

اإلقرارات الضريبية. 

ال يطلب تقدمي نسخ من اإلقرارات الضريبية.  (٥٧)

أشارت كندا إىل أنه ال يطلب من املوظفني العموميني مـن كـل املسـتويات اإلفصـاح عـن  (٥٨)
موجودام والتزامام وأنشــطتهم اخلارجيـة إال عندمـا تكـون هلـا عالقـة مـا مبسـؤوليام. 

وال يطلب تقدمي اإلقرارات الضريبية. 

ال يطلب تقدمي اإلقرارات الضريبية يف كندا.  (٥٩)

رئيس اجلمهورية والوزراء.  (٦٠)

مسؤولو املشتريات العمومية وموظفو الضرائب.  (٦١)

األرجنتــني وأوروغــواي وبــروين دار الســالم وبنغالديــش وبولنــدا وبيـــالروس وتـــايلند  (٦٢)
ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا والسـلفادور والعـراق وغيانـا وكنـدا (بالنســبة ألزواج 
الوزراء ومعاليهم فقط وال يطلب تقـدمي نسـخ مـن اإلقـرارات الضريبيـة) ولبنـان وماليزيـا 

(ال يطلب تقدمي نسخ من اإلقرارات الضريبية) ومصر واليونان. 

ــــانون ٢٥-٢٣٣)،  األرجنتــني (أي وكالــة مكافحــة الفســاد الــيت أنشــئت مبقتضــى الق (٦٣)
وأوروغـواي وبـروين دار السـالم وبنغالديـش وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتــايلند 
ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا والســلفادور وشــيلي والعــراق وغواتيمــاال وغيانـــا 
وكنـدا وكوبـــا وكوســتاريكا وكولومبيــا ولبنــان وليتوانيــا وماليزيــا ومصــر واملكســيك 

واليونان. 
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ــــروين دار الســـالم وبنغالديـــش  األرجنتــني وإكــوادور وأملانيــا وأنغــوال وأوروغــواي وب (٦٤)
ــــة أفريقيـــا  وبورونــدي وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وتــايلند واجلزائــر ومجهوري
الوسطى واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريـا والسـلفادور وسويسـرا وشـيلي والعـراق 
ــــا ولبنـــان  وغواتيمــاال وغيانــا وفنلنــدا وقــربص وكنــدا وكوبــا وكوســتاريكا وكولومبي
وليتوانيا ومالطة وماليزيا ومصر واملكسيك واململكة العربيـة السـعودية وميامنـار والـنرويج 

ونيوزيلندا وهاييت وهنغاريا واليونان. 

أشارت بوليفيا وكندا وفنلندا إىل أن أحكام اإلثراء غري املشروع هلا طابع جنائي أيضا.  (٦٥)

األرجنتني وإكوادور وأملانيا وأنغوال وبـروين دار السـالم وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا  (٦٦)
ــــا والســـلفادور  وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وتــايلند ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقي
وسويسـرا وشـيلي والعـراق وغواتيمـاال وغيانـا وقـربص وكوبـا وكوســـتاريكا وكولومبيــا 
ــــا ومصـــر واملكســـيك واململكـــة العربيـــة الســـعودية وميامنـــار  ولبنــان وليتوانيــا وماليزي
ونيوزيلنـدا وهنغاريـا واليونـان. ويف بوليفيـا، تقـع علـى عـاتق اهليئـات الداخليـــة، مبوجــب 
D) مســؤولية تقريــر املســاءلة  .S. 233118-A) ــــة لوائـح املسـاءلة يف اخلدمـة املدني
والقيـام، يف حالـة حتديـد املسـاءلة اإلداريـة، بإحالـة املسـألة إىل مكتـب مراجـع احلســابات 
ـــراءات الصحيحــة. ويف األرجنتــني، تقــوم ــذه املهمــة  العـام يف اجلمهوريـة لتقريـر اإلج

وكالة مكافحة الفساد، املنشأة مبقتضى القانون ٢٥-٢٣٣. 

ـــراء غــري املشــروع بــني املوظفــني العموميــني مــن قبــل  أشـارت أملانيـا إىل أن مراقبـة اإلث (٦٧)
اهليئـات املناسـبة، تقـوم ـا احملكمـة االحتاديـة أو حمـــاكم مراجعــة احلســابات بالواليــات؛ 
وسلطات اإلشراف املعنيــة؛ والتدابـري التنظيميـة داخـل السـلطة املعنيـة، ومنـها علـى سـبيل 

املثال التدقيق الداخلي. 

ـــا وبــريو وبيــالروس وتــايلند  إكـوادور وأوروغـواي وإيطاليـا وبورونـدي وبولنـدا وبوليفي (٦٨)
واجلزائـــر واجلمهوريـــة التشـــيكية ومجهوريـــة كوريـــا والســـلفادور وشـــــيلي والعــــراق 
وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـــدا وقــربص وكوســتاريكا ولبنــان وليتوانيــا ومصــر واملكســيك 

وميامنار والنرويج وهاييت وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٦٩)
وبنغالديـش وبولنـدا وبـريو وبيـالروس واجلزائـر واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريــا 
وجنوب أفريقيــا والسـلفادور وسـلوفينيا والسـويد وسويسـرا وشـيلي والعـراق وغواتيمـاال 
وغيانا وفنلندا وقربص وكندا وكوبا وكوسـتاريكا وكولومبيـا والكونغـو ولبنـان وليتوانيـا 
ومالطــة وماليزيــا ومصــر واملكســيك واململكــة العربيــــة الســـعودية وميامنـــار والـــنرويج 

ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان. 

إكـوادور وأوروغـواي وإيطاليـا وبلجيكـــا وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس واجلزائــر  (٧٠)
واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا والســلفادور والسـويد وسويسـرا وشـيلي والعـراق 
وغواتيمـاال وغيانـا وفنلنـدا وقـــربص وكوســتاريكا ولبنــان ومصــر واملكســيك واململكــة 

العربية السعودية والنرويج واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنتيغـوا وبربـودا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار  (٧١)
ـــش وبورونــدي وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبيــالروس وتــايلند  السـالم وبلجيكـا وبنغالدي
واجلزائــر ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الدومينيكيــة 
ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا والسـلفادور وســـلوفينيا والســويد وسويســرا وشــيلي 

والعـراق وغواتيمـــاال وغيانــا وفنلنــدا وقــربص وكنــدا وكوبــا وكوســتاريكا وكولومبيــا 
والكونغـو ولبنـان وليتوانيـا ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـــر واملكســيك واململكــة العربيــة 

السعودية وميامنار والنرويج ونيوزيلندا وهاييت وهنغاريا واليابان واليونان. 

األرجنتني وإكوادور وأملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وإيطاليـا وبـروين دار السـالم وبلجيكـا  (٧٢)
وبنغالديـش وبورونـدي وبولنـدا وبوليفيـا وبـريو وبيـالروس وتـايلند واجلزائـــر ومجهوريــة 
ــــة ومجهوريـــة كوريـــا  أفريقيــا الوســطى واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الدومينيكي
ـــا والســلفادور وســلوفينيا والســويد وسويســرا وشــيلي والعــراق وغيانــا  وجنـوب أفريقي
ــــا  وفنلنــدا وقــربص وكنــدا وكوبــا وكوســتاريكا وكولومبيــا والكونغــو ولبنــان وليتواني
ومالطـة ومـايل وماليزيـا ومصـر واملكسـيك واململكـة العربيـة السـعودية وميامنـار والـنرويج 

ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان. 

أملانيـا وأنغـوال وأوروغـواي وبـروين دار السـالم وبلجيكـا وبورونـدي وبولنـدا وبيـالروس  (٧٣)
ــــر واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة ومجهوريـــة كوريـــا وســـلوفينيا والســـويد  وتــايلند واجلزائ
وسويسـرا والعـراق وفنلنـدا وكنـدا وكوبـا وكولومبيـا والكونغـو ولبنـان وليتوانيـا ومالطــة 
وماليزيـا واملكسـيك واململكـة العربيـة السـعودية وميامنـار والـــنرويج ونيوزيلنــدا وهنغاريــا 

واليابان واليونان. 

إكــوادور وأوروغــواي وإيطاليــا وبلجيكــا وبولنــدا وبوليفيــا وبــــريو وتـــايلند واجلزائـــر  (٧٤)
ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـــيكية واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة 
كوريــا والســلفادور والســويد وسويســرا وشــيلي وغواتيمــاال وغيانــا وفنلنــدا وقــــربص 
ـــنرويج  وكوسـتاريكا والكونغـو ولبنـان ومصـر واملكسـيك واململكـة العربيـة السـعودية وال

وهاييت واليابان واليونان. 

إكــوادور وأوروغــواي وإيطاليــا وبلجيكــا وبولنــدا وبوليفيــا وبــــريو وتـــايلند واجلزائـــر  (٧٥)
ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واجلمهوريـة التشـيكية واجلمهوريـة الدومينيكيـة والســـلفادور 
وسويسـرا وشـيلي وغواتيمـاال وغيانـــا وفنلنــدا وقــربص وكوســتاريكا والكونغــو ولبنــان 

ومصر واملكسيك والنرويج وهاييت واليابان واليونان. 

E/1996/99، املرفق.  (٧٦)
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