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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين مبنع الفساد

        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥- ١٣فيينا، 
جملس الرؤساء التنفيذيني مواءمة القواعد واللوائح اخلاصة بأعضاء     

ية األمم املتحدة  مع مبادئ اتفاقملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق
      ملكافحة الفساد

      *ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة    
  احملتويات

  
 الصفحة    

  ٣.............................................................................................مة  مقدّ    -أوال
املخدرات  عها مكتبالردود الواردة من أعضاء جملس الرؤساء املشاركني على القائمة املرجعية اليت وّز -ثانيا

  ٦...........................................................................................واجلرمية
  ٦...............) من االتفاقية        )   ج  ( ٢املادة      "  (موظف مؤسسة دولية عمومية                     " تعريف      :   الفصل األول          -١ 
  ٨.................................................................التدابري الوقائية         :   الفصل الثاين         -٢ 
  ٨...........................)  من االتفاقية         ٦ و  ٥املادتان      ( سياسات وهيئات مكافحة الفساد                         -ألف   
  ١١..........................................)  من االتفاقية        ٧املادة      (سياسات املوارد البشرية                  -باء   
  ١٢.........)  من االتفاقية         ٨ة  املاد   (مالية    تقدمي إقرارات ذمة               مدونات قواعد السلوك ومتطلبات                           -جيم   
  ١٥.....................................)  من االتفاقية         ٩املادة     ( االشتراء وإدارة الشؤون املالية                      -دال   
  ١٦...............)  من االتفاقية         ١٠املادة     (الشفافية وإمكانية االطالع على املعلومات العمومية                                         -هاء   

───────────────── 
 . رمسي هذه الوثيقة صادرة دون حترير  * 
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 الصفحة    
  ١٧.........................)  من االتفاقية        ١١املادة     (النـزاهة يف نظام العدالة وأجهزة التحقيق                                -واو   
  ١٨.................)  من االتفاقية        ١٢املادة     (  تعاقدية        ترتيبات    شروط دخول القطاع اخلاص يف                       -ايز   
  ٢٠................................................)  من االتفاقية         ١٣املادة     (مشاركة اجملتمع              -حاء   
  ٢١.........................................................اجلرائم وإنفاذ القوانني               :   الفصل الثالث         -٣ 
  ٢١.....................................................................اجلرائم والعقوبات              -ألف   
  ٢٢.................)  من االتفاقية        ٣٣ و  ٣٢ملادتان     ا ( محاية الشهود واخلرباء والضحايا واملبلّغني                               -باء   
  ٢٣.................................................)  من االتفاقية         ٣٤املادة     ( عواقب الفساد            -جيم   
  ٢٣..................................التعاون الدويل واسترداد املوجودات                      :  الفصالن الرابع واخلامس                 -٤ 
  ٢٥..................................وضع املنظمات الدولية واالمتيازات واحلصانات                                  :   أسئلة إضافية          -٥ 
  ٢٦.............................................................................االستنتاجات والتوصيات                 -ثالثا
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      مةمقّد  -والأ  
ــا   اعتمــدت   -١ ــة يف قراره ــة العام ــساد     ٥٨/٤اجلمعي ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم اتفاقي
إىل مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد أن  وطلبــت ) االتفاقيــة(

املـسائل  ، مبـا فيهـا األمـم املتحـدة، و         ةيعاجل مسألة جترمي رشو موظفي املنظمات الدولية العمومي       
ذات الــصلة، واضــعا يف احلــسبان مــسائل االمتيــازات واحلــصانات وكــذلك مــسألة الواليــة         

  .القضائية ودور املنظمات الدولية
 النظـر يف مـسألة رشـو مـوظفي املنظّمـات الدوليـة            " املعنـون    ١/٧د املـؤمتر يف قـراره       وأكّ  -٢

ء يف املنظّمــات الدوليــة  التــزام الــدول األطــراف، مبــا يف ذلــك بــصفتها دوال أعــضا      " العموميــة
ــة        ــة يف املنظمــات الدولي ـــزاهة العمومي ــة وغريهــا مــن قواعــد الن ــة القواعــد املالي ــة، مبواءم العمومي

 اتفـاق األطـراف يف      وأكـد  ؛العمومية الـيت تنتمـي إليهـا مـع املبـادئ املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة                 
  .شتركة فيها لتحقيق تلك الغايةاالتفاقية على أن تستخدم أصواهتا يف تلك املنظمات الدولية امل

 يف  )مكتـب املخـدرات واجلرميـة      (م مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة        وقّد  -٣
، اقتراحا إىل أعضاء جملس الرؤساء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـين               ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

 املؤسـسات علـى نطـاق املنظومـة مـن            مبادرة بـشأن النــزاهة يف      تنظيم ب )جملس الرؤساء  (بالتنسيق
ودعا . بادئ ومعايري االتفاقية لتشمل مؤسسات منظومة األمم املتحدة       دائرة العمل مب  أجل توسيع   

ــة       ــشاورية تطوعي ــة ت مكتــب املخــدرات واجلرميــة أعــضاء جملــس الرؤســاء إىل املــشاركة يف عملي
قيـة بغيـة أن يبحثـوا سـويا إمكانيـات            الداخلية باملقارنـة مبعـايري االتفا      الستعراض القواعد واللوائح  

 توصــية اللجنــة الرفيعــة جملــس الرؤســاءوأيــد . مواءمــة هــذه القواعــد واللــوائح مــع تلــك املعــايري  
 سـعيا  اللجنة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى وشـبكاهتا ذات الـصلة             تسعىاملستوى املعنية بالربامج بأن     

 وعمــال هبــذه الواليــة، وزع مكتــب  .ة متابعــة املــسألة مــع مكتــب املخــدرات واجلرميــ نــشيطا إىل
 قائمة مرجعية تتضمن استعراضا عاما ملواد االتفاقيـة     ٢٠٠٧يونيه  /املخدرات واجلرمية يف حزيران   

ىل إومن مث، ُدعي أعضاء جملس الرؤسـاء      . املنظمات الدولية اليت تنسحب على    اليت جتسد املبادئ    
  : املسائل التالية لديهم بشأناملطبقةاهة الداخلية نـز قواعد العلى تعليقات بداءإ

 )من االتفاقية) ج (٢املادة " (سة دولية عموميةسموظف مؤ"تعريف   ●  
 ) من االتفاقية١٣ إىل ٥املواد  (التدابري الوقائية  ●  
 ) من االتفاقية٣٤ إىل ٣٠ و٢٥ إىل ١٥املواد (اجلرائم واإلنفاذ   ●  
 مــن ٦١ إىل ٥٢ و٤٩ و٤٦ و٣٨د املــوا( املوجــودات واســتردادالتعــاون الــدويل   ●  

 )االتفاقية



 

4 V.10-56922 
 

CAC/COSP/WG.4/2010/5

 ٢١ و٢٠ من ميثاق األمـم املتحـدة والبنـدان       ١٠٥املادة  (وضع املنظمات الدولية      ●  
 )١٩٤٦ لعام اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتامن 

ســبتمرب / أيلــول٢٨اهة يف املؤســسات يف فيينــا يف نـــز ملبــادرة الاألولوعقــد االجتمــاع   -٤
أعضاء جملس الرؤساء والدول األعضاء املهتمة من أجـل التعريـف بنتـائج األعمـال                مع   ٢٠٠٧

واعترب املشاركون القائمة املرجعية أداة مفيدة واتفقوا علـى أن مـن            . املبدئية واملقارنة فيما بينها   
  . خمتلف املنظماتاملعمول هبا يفشأن هذا العمل أن يزيد من تقارب القواعد 

ــرارو  -٥ النظـــر يف مـــسألة رشـــو مـــوظفي  " املعنـــون ٢/٥ دول األطـــراف مـــؤمتر الـــيف قـ
ونظـم نقـاش    . دعا املؤمتر األمانـة إىل مواصـلة احلـوار الـذي بدأتـه            ،  "املنظمات الدولية العمومية  

يف إطار مائدة مستديرة حول مسألة رشو موظفي املنظمات الدوليـة العموميـة يف سـياق دورة                  
وكـرر املـشاركون تأييـدهم للمبـادرة وقـدموا      . ٢٠٠٨اير ينـ / كانون الثاين  ٣١الثانية يف   املؤمتر  

علــى (املزيــد مــن املعلومــات وطلبــوا إىل مكتــب املخــدرات واجلرميــة أن ينــشئ صــفحة شــبكية 
توفر سـاحة مفتوحـة شـفافة لتجميـع الـردود الـواردة علـى القائمـة املرجعيـة ملكتـب                     ) اإلنترنت

  .سواءاملخدرات واجلرمية وسائر املواد ذات الصلة على ال
ــادرة ال    -٦ ــاين ملب ــد االجتمــاع الث ـــزوعق ــع أعــضاء جملــس الرؤســاء    ن اهة يف املؤســسات م

ــا يف    ــدول األطــراف املهتمــة يف فيين ــاين ٢٨وال ــاير / كــانون الث ــة  ٢٠٠٩ين ــائج العملي ــيم نت  لتقي
أعـضاء جملـس الرؤسـاء أن الـردود الـواردة علـى             عدد مـن    وكان من بني ما الحظه      . التشاورية

وأيـدت  . جعية ملكتـب املخـدرات واجلرميـة ليـست سـوى اخلطـوة األوىل يف العمليـة                القائمة املر 
  .سن توقيتها وضرورهتامنوهة حبأيضا الدول األطراف املبادرة 

 أن تواصـل جهودهـا   "التدابري الوقائيـة " املعنون ٣/٢وطلب املؤمتر إىل األمانة يف قراره        -٧
اد مبادئ االتفاقيـة وتنفيـذها، وذلـك خـصوصا        الرامية إىل مساعدة املنظمات الدولية على اعتم      

، وشـّجع الـدول األطـراف، بـصفتها دوالً أعـضاء يف             يف املؤسـسات  من خالل مبـادرة النــزاهة       
، علــى مواصــلة تعزيــز ومواءمــة سياســات وقواعــد مكافحــة الفــساد   عموميــةدوليــة منظمــات 

  . مع مبادئ االتفاقيةاملعمول هبا يف تلك املؤسسات
 عــضوا مــن أعــضاء جملــس الرؤســاء البــالغ ١٩، كــان ٢٠١٠ســبتمرب /ول أيلــ٣٠وحـىت    - ٨

وأشـارت منظمـة التجـارة العامليـة إىل         . موا ردودا كتابية على القائمة املرجعية      قد قدّ  ٢٨عددهم  
اهة يف إدارة الشؤون املالية للمنظمـة يكفلـها وجـود ميثـاق للمراجعـة الداخليـة              نـزأن الشفافية وال  

لـك املراجعـة الداخليـة، الـيت تعززهـا وتـستكملها عمليـات اسـتعراض             للحسابات حيدد وظائف ت   
وأشار صندوق النقد الـدويل إىل أنـه منظمـة حكوميـة دوليـة مـستقلة حتكمهـا قوانينـها             . خارجية
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 عـضوا مـن أعـضاء جملـس الرؤسـاء           ١٧ووردت ردود مـسهبة مـن       . وقواعدها ولوائحها اخلاصة  
منظمـة األغذيـة والزراعـة      : ، وهـم  )سـاء املـشاركني   سيشار إليهم فيمـا يلـي بأعـضاء جملـس الرؤ          (
، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمـل الدوليـة، واملنظمـة البحريـة الدوليـة،          )الفاو(

واالحتاد الدويل لالتصاالت، واألمانة العامة لألمم املتحدة، من خـالل مكتـب الـشؤون القانونيـة      
، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         )األونكتـاد (للتجارة والتنميـة    التابع هلا، ومؤمتر األمم املتحدة      

، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،         )اليونـسكو (ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          
، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية           )املوئـل (وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      

، )مكتــب املخــدرات واجلرميــة(ألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ، ومكتــب ا)اليونيــدو(
ــم املتحــدة   وو ــة األم ــةكال ــشرق األدىن   إلغاث ــسطينيني يف ال ــشغيل الالجــئني الفل ــرواواأل ( وت ، )ن

. واالحتاد الربيدي العاملي، وجمموعة البنك الدويل، وبرنامج األغذية العاملي التـابع لألمـم املتحـدة              
تـسري  اهة الداخليـة    نــز ألونكتـاد ومكتـب املخـدرات واجلرميـة إىل أن قواعـد ال            وأشار كـل مـن ا     

  . حبكم كوهنما جزًءا من األمانة العامة لألمم املتحدةعليهما
وميكن االطالع علـى املـسامهات املقدمـة مـن أعـضاء جملـس الرؤسـاء وسـائر املعلومـات              -٩

ة يف الصفحة الـشبكية اخلاصـة مببـادرة    التكميلية املقدمة بناء على طلب مكتب املخدرات واجلرمي      
 )١(.اهةنــز اهة يف املؤسسات اليت تستضيفها بوابة األمم املتحـدة الـشبكية اخلاصـة بالتوعيـة بال               نـزال

وقد أنشأت األمانة الصفحة الـشبكية وفـاًء مبـا التزمـت بـه خـالل مناقـشة املائـدة املـستديرة الـيت                        
وتتضمن الـصفحة الـشبكية أيـضا مـواد إضـافية،      . رافعقدت يف الدورة الثانية ملؤمتر الدول األط 

لوثائق ذات الصلة الصادرة عن الفريق العامل املخصص املؤلـف مـن مستـشاري األمـم     من بينها ا 
ملـساءلة اجلنائيـة    املعنيـة با  اللجنـة املخصـصة      و املتحدة القانونيني املعنيني بقضايا االحتيـال والفـساد       

إضــافة إىل مــواد وردت مــن أعــضاء يف  )٢(،وفــدين يف بعثــاتملــوظفي األمــم املتحــدة وخربائهــا امل
  .١/٥قفهم من قرار املؤمتر اجملس الرؤساء التنفيذيني رداً على دعوة سابقة للتعليق على مو

 املبـادرات األخـرى الـيت نظمـت         اسـتكمال اهة يف املؤسـسات إىل      نــز وتسعى مبـادرة ال     -١٠
ــُنهج املــشتركة   ــسياسات واإلجــراءات وال ــز ال ــة إىل مكافحــة الفــساد يف املنظمــات   لتعزي  الرامي

، وضعت جلنة اخلدمة املدنية الدولية معـايري الـسلوك ملـوظفي اخلدمـة              ١٩٥٤في عام   ف. الدولية
───────────────── 

)1(  https://integrity.unodc.org/iaun/en/institutional-integrity-initiative.html . ومل تنشر الردود
لشؤون القانونية الواردة من منظمة العمل الدولية ومن األمانة العامة لألمم املتحدة، من خالل مكتب ا

 . على طلبهماالتابع هلا، وذلك بناًء
؛ )A/62/329(مذكرة من األمني العام . املساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات  )2(

 ).A/63/54و A/62/54(وتقريرا الدورتني األوىل والثانية للجنة املخصصة 
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 )٣(.٢٠٠١بـــت اجلمعيـــة العامـــة بـــصيغتها املنقحـــة واحملدثـــة يف عـــام املدنيـــة الدوليـــة الـــيت رّح
ل األخالقيــة اخلاصــة مبــوظفي النظــام وتــستخدم هــذه املعــايري كمبــادئ توجيهيــة ملعاجلــة املــسائ 

وقد أقرهتا الكـثري مـن اهليئـات الفرعيـة واملنظمـات الدوليـة أو تـستخدم                 . املوحد لألمم املتحدة  
 مستـشارو األمـم املتحـدة القـانونيون         أطلـق ،  ٢٠٠٥ويف عـام    . صيغا منها معدلة تعديال طفيفا    
ستــشاري األمــم املتحــدة الفريــق العامــل املخــصص املؤلــف مــن ممبــادرة متخــضت عــن إنــشاء 

ــال والفــساد   ــيني بقــضايا االحتي ــانونيني املعن ــة يف قرارهــا   . الق ــة العام ــشأت اجلمعي  ٦١/٢٩وأن
اللجنــة املخّصــصة املعنيــة باملــساءلة اجلنائيــة ملــوظفي   ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٤املــؤرخ 

  .ا يف الفقرة السابقة، اليت وردت إشارة إىل تقاريرهاألمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات
وتستند وثيقة املعلومات اخللفية هذه إىل الردود الواردة على القائمـة املرجعيـة ووثـائق       -١١

وتـسعى الوثيقـة    . إضافية أشار إليها أعضاء جملس الرؤساء املـشاركون ومـواد مفتوحـة املـصدر             
الـيت تنـسحب     الفـساد    إىل حتديد جماالت التقارب وتقييمها باملقارنة مع مبادئ اتفاقية مكافحة         

ومن مث، هتدف الوثيقة إىل تيسري مداوالت الفريق العامل حـول كيفيـة            . املنظمات الدولية على  
اهة العمومية اخلاصة باملنظمات الدوليـة      نـزاملضي قدما يف مواءمة القواعد املالية وسائر قواعد ال        

دول األطـراف يف املنظمـات      مع املبادئ الواردة يف االتفاقية وكيفيـة االسـتفادة مـن أصـوات الـ              
  .الدولية اليت تشارك يف عضويتها

      
الردود الواردة من أعضاء جملس الرؤساء املشاركني على القائمة   -ثانيا  

      عها مكتب املخدرات واجلرميةاملرجعية اليت وّز
  "موظف مؤسسة دولية عمومية"تعريف : الفصل األول  - ١  

    )من االتفاقية) ج( ٢املادة (
مـستخَدم  "أنـه   ب "موظـف مؤسـسة دوليـة عموميـة       "مـن االتفاقيـة     ) ج( ٢ف املـادة    تعرِّ  -١٢

ويف ضـوء   ". مدين دويل أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها              
د، ينطبـق هـذا التعريـف علـى     فـاوض بـشأن اتفاقيـة ملكافحـة الفـسا         اللجنة املخصـصة للت   أعمال  

 دائمـني  املنظمة بغض النظر عن صفتهم التعاقديـة، أي سـواء أكـانوا مـوظفني                مجيع العاملني يف  
األفـراد الـذين    االستشاريون واملقاولون وسائر    اخلرباء وهم( متعاقدين   مأ معينني بصفة مؤقتة     مأ

 الـيت تـشري إىل   أحكام االتفاقيـة ومن مث فإن املقصود من ). يؤدون خدمات على أساس تعاقدي   
───────────────── 

 .٥٦/٢٤٤قرار اجلمعية العامة   )3(
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ــة   "تعــبري  )٤(. العــاملني يف هــذه املنظمــات لكــأن تــشمل  هــو "عموميــةموظــف مؤســسة دولي
مــن االتفاقيــة لــيس ممــاثال لفئــات املــوظفني الــذين تنطبــق علــيهم ) ج (٢ونطــاق انطبــاق املــادة 

 الــيت حــددها كــل مــن املتخصــصةاالمتيــازات واحلــصانات املكفولــة لألمــم املتحــدة ووكاالهتــا 
العامــة تفاقيــة  مــن املــادة اخلامــسة مــن اال١٧األمــني العــام والوكــاالت املتخصــصة وفقــا للبنــد  

اتفاقيـة   مـن املـادة الـسادسة مـن          ١٨، والبنـد    ١٩٤٦ لعـام    متيازات األمم املتحدة وحـصاناهتا    ال
  . على التوايل١٩٤٧ لعام امتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا

ج تعريـف   ووفقا لردود أعضاء جملس الرؤساء املـشاركني علـى القائمـة املرجعيـة، حيتـا                -١٣
وقـد اشـتملت عـدة ردود علـى         . إىل مزيد من التوضـيح    " موظف مؤسسة دولية عمومية   "تعبري  

طلب صريح ملزيد من التوضيح وأثارت إحدى املنظمـات مـسألة مـا إذا كـان مـن املستـصوب                
  إســناد واجبــات حــساسة ذات آثــار ماليــة إىل أفــراد مــن العــاملني ال يتمتعــون بــصفة املوظــف    

  .املدين الدويل
وأظهرت الردود الواردة على القائمة املرجعية توافقا واسعا يف اآلراء بني أعـضاء جملـس                 -١٤

الرؤساء املشاركني على ضرورة اعتبار مجيع العاملني موظفني يف مؤسسات دولية عمومية، وهو        
غـري أن نطـاق تطبيـق النظـامني         . ما يعرب عنه باستفاضـة النظامـان األساسـي واإلداري للمـوظفني           

وغالبا مـا ميـس ذلـك وضـع العـاملني           . ساسي واإلداري للموظفني خيتلف فيما بني املؤسسات      األ
قـد  ف. قد أعلنت جمموعـة البنـك الـدويل أن دليـل موظفيهـا ينطبـق علـى العـاملني بعقـود              ف. بعقود

" املوظفـون مـن غـري مـوظفي األمانـة العامـة      "استحدثت األمانة العامة لألمـم املتحـدة فئـة تـسمى      
 ومل يعتــرب معظــم )٥(.ظامــان أساســي وإداري خاصــان يغطيــان جزئيــا العــاملني بعقــودوحيكمهــا ن

.  يطبقون عليهم قواعد أخرىُهم، لذا فَأعضاء جملس الرؤساء املشاركني العاملني بعقود موظفني   
تطبيــق النظــام اإلداري نطـاق  غـري أن املنظمــات، حــىت تلـك الــيت اســتبعدت العـاملني بعقــود مــن    

اة يف النظـام    ق علـيهم معـايري أخالقيـة مماثلـة للمعـايري املتوخّـ            ارت إىل أهنـا تطبّـ     للموظفني، قـد أشـ    
وإىل جانــب ذلــك، أشــار مجيــع أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني إىل أن سياســاهتم     . اإلداري

وأفادت . املتعلقة مبكافحة الفساد واالحتيال والسياسات املماثلة تنطبق أيضا على العاملني بعقود          
ملنظمات أيضا بأهنا تعترب العاملني لديها موظفني مدنيني دوليني وتطبـق علـيهم معـايري               طائفة من ا  

───────────────── 
 Travaux Preparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations:انظر  )4(

Convention against Corruption, Article 2, Use of terms, pp. 21-52. 
)5(  ST/SGB/2002/9:  القواعد التنظيمية ملركز املسؤولني غري موظفي األمانة العامة واخلرباء القائمني مبهمة

 .وحقوقهم وواجباهتم األساسية
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غـري أن معـايري     . جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة       الـيت وضـعتها     السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية      
  ".موظف اخلدمة املدنية الدولية"ف مصطلح عرِّالسلوك ال ُت

لني بعقــود تغــدو هامــة عنــدما يتعلــق األمــر بعواقــب ســوء    لكــن الــصفة القانونيــة للعــام   -١٥
فقد ذكر أعضاء جملس الرؤساء املشاركون، الذين استبعدوا العاملني بعقود من تعريف            . السلوك

ب، بينمـا يواجـه املوظفـون        إهنـاء اخلدمـة املـسبَّ      ؤالء العاملني هي  املوظفني أن عاقبة سوء سلوك ه     
واألساسي  اإلداري   نيشمولة بالنظام املنموذجية للعاملني غري    العقود ال كما إن   . إجراءات تأديبية 

نص يف حالـة إسـاءة الـسلوك علـى إهنـاء اخلدمـة              تـ تضمن بوجه عام معايري للسلوك و     تللموظفني،  
يف أحيـان   ويف ضوء زيادة االجتاه إىل توظيف العاملني على أساس تعاقدي مع هنوضـهم              . املسبب
 التوسـع يف    الـدائمني، فـإن   اجبـات ومـسؤوليات املـوظفني       بواجبات ومـسؤوليات مماثلـة لو     كثرية  

ر قـد يـوفّ   مـن االتفاقيـة     ) ج( ٢الوارد يف املادة    " موظف مؤسسة دولية عمومية   "تعريف مصطلح   
  .د جوانب الريبة اليت ذكرها بعض أعضاء جملس الرؤساءبّديحال عمليا 

  
  ١اإلطار 
  ))الفاو ( األغذية والزراعةمنظمة" (ة عموميةموظف مؤسسة دولي"تعريف مصطلح : مثال

  
كـل موظـف يعمـل خبـالف       "على أنه   " املوظف" مصطلح   ٧١/٥٩عرَّف قرار مؤمتر الفاو رقم      

          ".العاملني املعينني حمليا الذين يتقاضون أجرهم بالساعة
    التدابري الوقائية: الفصل الثاين  - ٢  
    )اقية من االتف٦ و٥املادتان (سياسات وهيئات مكافحة الفساد   -ألف  

 من االتفاقية على وضع وتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة ملكافحـة الفـساد             ٥تنص املادة     -١٦
ــها          ــن بين ــك بوســائل م ــا، وذل ــدابري وتطويره ــذه الت ــز ه ــة لتعزي ــات تعاوني ــهاج ترتيب ــى انت وعل

 مــن االتفاقيـــة بــأن تتــوىل هيئـــة    ٦وتقــضي املــادة   . املــشاركة يف الــربامج واملــشاريع الدوليـــة   
ــسياسات        متخصــصة يف ــذه ال ــذ ه ــة تنفي ــة واملالي ــتقاللية الوظيفي ــنعم باالس ــساد ت  مكافحــة الف

ينبغـي تزويـد تلـك اهليئـة        بأنـه   واإلشراف عليها وتنسيقها ونشر املعارف املتعلقة مبنع الفساد، و        
  .باملوارد املادية الالزمة واملوظفني املتخصصني وتدريب هؤالء املوظفني

ؤساء املشاركني بأن لديهم سياسـات ملكافحـة الفـساد أو           وأفاد مجيع أعضاء جملس الر      -١٧
وذكــروا أن األحكــام ذات الــصلة تــرد أساســا يف الوثــائق الدســتورية للمؤســسة        . االحتيــال

وباستثناء ثالث وكـاالت متخصـصة      . ونظاميها األساسي واإلداري للموظفني ولوائحها املالية     
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لألمم املتحدة، أفاد اجلميع بتوحيـد الوثـائق         من الوكاالت واهليئات التابعة      ةوهيئة فرعية واحد  
ســبيلها إىل اعتمــاد هــذه يف وأفــادت مؤســسة واحــدة بأهنــا . الــيت تعــزز القــيم املــذكورة أعــاله

السياسة، وذكرت منظمـة أخـرى أهنـا ُتخـضع يف الوقـت الـراهن نظاميهـا األساسـي واإلداري                    
 وضع سياسـات وممارسـات مـن هـذا          االتفاقية بغية بالستعراض شامل وحتليل للثغرات باملقارنة      

اجلهـود الـيت بـذلوها      عـن    أكثـر مـن نـصف أعـضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركني                حتدثو. القبيل
ــتظم مــن أجــل       ــائق اخلاصــة بــسياسات مكافحــة الفــساد علــى حنــو من  وعــي إذكــاءلنــشر الوث

أشـار  و.  سـوء سـلوك    ادعاء حدوث اهة الواجب تطبيقها يف حالة      نـزاملوظفني بقواعد وتدابري ال   
عــدة مــن أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني إىل الوثــائق الــيت صــيغت يف شــكل مــوجز يــسري    

  .املطالعة كصياغتها على سبيل املثال يف هيئة سؤال وجواب
    

  ٢اإلطار 
  )منظمة العمل الدولية واليونسكو (حتيالسياسات مكافحة اال: مثال

  
  سياسة منظمة العمل الدولية ملكافحة االحتيال

  
 Series 1., Distribution A of ،٦٢٧نات الصادرة عن املدير العام الواردة يف النـشرة رقـم   اإلعال

ماهيـة االحتيـال وثقافـة مكافحـة االحتيـال          : السياسة املـسائل التاليـة    هذه  وتعاجل   )٦(.19.09.2007
  .اهة داخل املنظمةنـزواإلبالغ عن حاالت االحتيال وخمتلف مسؤوليات اهليئات املعنية بال

 ممن تلـتمس املعلومـات أو املـشورة         ‐معاجلة املظامل يف اليونسكو     " كتيب معنون    ‐اليونسكو  
 UNESCO – Brochure “Addressing Grievances in" (أو املساعدة إذا كانت لديك مظلمة

UNESCO — Where to go for information, advice, or help with grievances(.)٧(  
الـشكاوى الواجـب إبالغهـا إىل مكتـب         /يات الرئيـسية وأنـواع املـزاعم      ملـسؤول ايعرض الكتيب   

 ويقـدم   ؛األخالقيات ومكتب إدارة املوارد البـشرية ودائـرة الرقابـة الداخليـة ومكتـب الوسـطاء               
  .بيانات االتصال بكل جهة منها

        
ة  سياسـاهتم املتعلقـة مبكافحـ      استكملوا مجيع أعضاء جملس الرؤساء املشاركني       وقيل إن   -١٨

وقـد أُلـزم مجيـع العـاملني يف األمانـة           . الفساد بتنظـيم دورات تـدريب دوريـة وإلزاميـة للعـاملني           
───────────────── 

)6(  www.ilo.org/public/english/edmas/download/edms_001978.pdf. 
)7(  http://portal.unesco.org/en/files/47564/12701356731Addressing_Grievances_EN.pdf/ 

Addressing%2BGrievances%2BEN.pdf. 
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العامة لألمم املتحدة واهليئات الفرعية التابعة لألمم املتحدة بااللتحاق بربنامج للـتعلم بأسـلوب              
 الـيت اسـتهلت يف   اهةنــز االتصال احلاسويب املباشر تابع لألمم املتحدة يف إطار مبادرة التوعية بال 

ــذين يتمتعــون     و )٨(.٢٠٠٥عــام  ــا نــصف أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني ال قــد أفــاد تقريب
بشخصية اعتبارية دوليـة بـأهنم يـوفرون تـدريبا خاصـا علـى األخالقيـات وبـرامج خاصـة لنـشر            

وقــالوا إن بــرامج التــدريب هــذه تتوالهــا بوجــه عــام . اهة الداخليــة لــديهمنـــزالــوعي بقواعــد ال
  .ارات املوارد البشريةإد
وأشار تقريبا نصف أعضاء جملس الرؤساء املشاركني إىل أن سياساهتم اخلاصة مبكافحـة               -١٩

  . التابعة هلمالفساد ختضع الستعراض دوري جتريه هيئات مراجعة احلسابات والرقابة الداخلية
ى تعزيـز  وأبدت الكثري من املؤسسات استعدادها للتعاون مـع املؤسـسات األخـرى علـ           -٢٠

وتطـوير التــدابري الوقائيـة ملكافحــة الفـساد أو ذكــرت أهنـا منخرطــة بالفعـل يف تعــاون مـن هــذا       
التعــاون اهة يف املؤســسات، كــان مــن ضــمن جتليــات هــذا  نـــزوعــالوة علــى مبــادرة ال. القبيــل

الفريق العامل املخصص املؤلـف مـن مستـشاري األمـم املتحـدة القـانونيني املعنـيني                 حظي به    ما
 من تأييد واسع ومشاركة، وَتَشاُرُك صندوق األمم املتحـدة للـسكان    يا االحتيال والفساد  بقضا

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع يف إعــداد إطــار       وبرن
فرقة العمل املشتركة بني املؤسسات املاليـة الدوليـة         وإنشاُء   ،مشترك لسياسات مكافحة الفساد   

  .الفساد اليت تشارك فيها جمموعة البنك الدويل ةملكافح
 الفساد الداخليـة املـسماة، أشـار أعـضاء جملـس الرؤسـاء              ةوفيما يتعلق مبكاتب مكافح     -٢١

ومـروراً  يئـات مراجعـة احلـسابات والرقابـة الداخليـة      بـدء هب  املشاركون إىل عدد من املؤسسات      
ت اخلـدمات العامـة املـسؤولة عـن املـوارد           إداراوانتـهاًء بـ   أمناء املظامل أو مكاتـب األخالقيـات        ب

وقد عاجلت هذه املكاتـب يف كـثري مـن احلـاالت جوانـب خمتلفـة مـن          . البشرية والشؤون املالية  
ــساد   ــة احلــسابات      . سياســات مكافحــة الف ــات مراجع ــن املؤســسات مل تكــن هيئ ــدد م ويف ع

 اإلشـراف   ، بـل كانـت مـسؤولة أيـضا عـن          فحـسب  والرقابة الداخلية مسؤولة عـن التحقيقـات      
 مـن مكاتـب   ن كالقيل إو. على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وتنسيق العمل على تنفيذها        

األخالقيات وأمناء املظامل يقدم املشورة بصفة غري رمسية ويف إطـار مـن الـسرية بـشأن حـاالت                   
رهـا  ويف هذا السياق، مـن املهـم َتـذَكُر أن اجلمعيـة العامـة قـد أنـشأت يف قرا                   . تضارب املصاحل 

 هــيكال وحيــدا متكــامال ألمــني املظــامل يتــسم بالالمركزيــة اجلغرافيــة وخيــدم األمانــة   ٦٢/٢٢٨
───────────────── 

)8(  ST/SGB/2005/17. ملبادرة التوعية بالنـزاهة األمم املتحدة الوصول إىل الصفحة الرئيسيةوميكن للعاملني ب 
 .https://integrity.unodc.org/iaun/login.html :يف
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العامة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة               
. للطفولة ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني               

وأشـارت منظمـة   . أفادت إحدى املنظمات بأهنا يف طـور إنـشاء مكتـب مكـرس لألخالقيـات      و
أخرى إىل أهنا ال متلك مكتبا معينا ملكافحة الفساد ولكـن املراجـع الـداخلي للحـسابات لـديها                   

  .ييم فعالية تدابري منع االحتيالمكلف بتق
    

    ) من االتفاقية٧املادة (سياسات املوارد البشرية   - باء  
ــادة    -٢٢ ــة والتقاعــد     ٧تعــاجل امل ــة نظــم التعــيني والتوظيــف واالســتبقاء والترقي  مــن االتفاقي

والـيت تـشتمل    وضـوعية؛   املعـايري   امل والـشفافية و   الكفاءة على مبادئ    اليت تقوم اخلاصة باملوظفني   
 تـشجع علـى    بوجـه خـاص للفـساد؛ و       على إجراءات تكفل اختيـار وتـدريب األفـراد املعرضـني          

كمـا حتـث هـذه    . افية ووضع جداول أجور منصفة؛ وتشجع التعلـيم والتـدريب         تقدمي أجور ك  
  .املصاحلالشفافية ومتنع تضارب  املادة على إنشاء نظم تعزز

وأفاد مجيع أعضاء جملس الرؤساء املشاركني بأهنم ينفذون سياسـات للمـوارد البـشرية                -٢٣
دلــة التوظيــف وإجــراءات املــوارد  وأشــاروا إىل أ. تتفــق اتفاقــا تامــا مــع املبــادئ املــذكورة آنفــا 

وأشـارت  . البشرية وكـذلك إىل املواقـع الـشبكية الـيت تنـشر فيهـا إعالنـات الوظـائف الـشاغرة                   
. طائفة من املنظمات إىل أهنا تتحقق من اجلهات املرجعية بانتظام قبل تعـيني أي موظـف رمسيـا              

ــاءة تقييمــا لل    ــيم الكف ــات تقي ــشمل عملي ــد ت ـــزوق ــسال ســيمااهة، ون شغل بة للمرشــحني لــ  بالن
وذُكـر أن جـداول املرتبـات واألجـور متـسقة يف مجيـع              . لفسادقد تكون أكثر عرضة ل    وظائف  

  .أرجاء منظومة األمم املتحدة وأن من املقومات اليت تستند إليها مبدأ نوبلمري
جهــودهم املبذولــة مــن أجــل  عــن  معظــم أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني  وحتــدث  -٢٤

ر وافر من التدريب وإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير مهـاراهتم الوظيفيـة، مبـا           تزويد موظفيهم بقد  
غري أن بـضع مؤسـسات ذكـرت أن بـرامج التعلـيم والتـدريب               . اهةنـزيشمل املسائل املتعلقة بال   

 بالنـسبة ملـديري التـشغيل واملـوظفني         ال سيما اليت تقدمها بشأن خماطر الفساد ينبغي تعزيزها، و       
  . املشتريات والعقود واالستثمارالعاملني يف إدارات

وقدم بعض أعضاء جملس الرؤسـاء املـشاركني تفاصـيل عـن لـوائحهم املـستخدمة ملنـع                    -٢٥
ومــن بــني مــا تعاجلــه هــذه اللــوائح بــت املــوظفني يف املــسائل الــيت هلــم فيهــا   . تــضارب املــصاحل

  .مصلحة واألنشطة اخلارجية وتوظيف أفراد األسرة األقربني
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    ) من االتفاقية٨املادة (مالية تقدمي إقرارات ذمة قواعد السلوك ومتطلبات مدونات   - جيم  
اهة واألمانة واحلـس باملـسؤولية لـدى املـوظفني     نـز من االتفاقية بتعزيز ال٨تقضي املادة    -٢٦

كما تنص على تدابري لتـسهيل اإلبـالغ عـن أعمـال الفـساد      . واعتماد مدونات لقواعد السلوك  
ني بالكشف عن كل مـا قـد يفـضي إىل تـضارب يف املـصاحل مـن أنـشطة أو                    وتدابري تلزم املوظف  

أعمــال وظيفيــة خارجيــة ميارســوهنا أو اســتثمارات أو موجــودات ميلكوهنــا أو هــدايا أو منــافع   
وتستكمل هذه التـدابري بآليـات إنفـاذ مناسـبة وتـدابري تأديبيـة يف حالـة انتـهاك                   . حيصلون عليها 

  .مدونات السلوك أو املعايري
وأفاد مجيع أعضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركني بـأن لـديهم معـايري أو مـدونات لقواعـد            -٢٧

ومعــايري الــسلوك ملــوظفي اخلدمــة املدنيــة الدوليــة الــيت وضــعتها جلنــة اخلدمــة املدنيــة    . الــسلوك
ــدويل وصــندوق النقــد       ــة منطبقــة علــى مجيــع أعــضاء جملــس الرؤســاء باســتثناء البنــك ال الدولي

 بعـض املنظمـات     وقيـل إن  .  حوايل ثلثـي أعـضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركني           الدويل؛ وقد أقرها  
الـسلوك تبـدو متطابقـة    قواعـد   غـري أن مـدونات      .  سـلوك خاصـة هبـا      مـدونات قواعـد   اعتمدت  

تقريبــا فيمــا بــني أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني وتكملــها أحكــام النظــامني األساســي           
قواعـد  اعتماد مدونة   وجوب  واحدة أكدت   غري أن مؤسسة    . واإلداري للموظفني ذات الصلة   
  .سلوك واحدة على نطاق املنظومة

ووفقا للردود الواردة على القائمة املرجعية وللبحوث اليت أجريت باسـتخدام املـصادر              -٢٨
املفتوحــة، تــبني أن مجيــع أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني، باســتثناء اثــنني، أنــشأوا خطوطــا  

ــد اإللكتــ   ــهاتف والربي ــشمل تقــدمي     ســاخنة لل ــا ي ــالغ عــن أعمــال الفــساد، مب روين لتيــسري اإلب
، أو يــستخدمون النظــام الــذي أنــشأته األمانــة العامــة لألمــم  ة املــصدربالغــات ســرية أو جمهولــ

ولــدى أكثــر مــن نــصف املؤســسات مكاتــب لألخالقيــات أو موظــف مــسؤول عــن   . املتحــدة
مها مكتــب األمــم املتحــدة  علــى اخلــدمات الــيت يقــد تلــك املؤســسات األخالقيــات أو تعتمــد 

  .لألخالقيات اليت توفر محاية للمبلغني
 سياسات أعضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركني بـشأن اهلـدايا واإلكراميـات الـيت           وقيل إن   -٢٩

قـد أفـادوا كلـهم بـأن        ف: كيانات من خارج املؤسسة متسقة إىل حد بعيـد        ترد من أفراد أو من      
و أجور تزيد على القيمة االمسية من مصدر خـارجي           أو أومسة أو عطايا أ     نياشنيعلى  احلصول  

كمـا  .  إذن مسبق مـن الـرئيس التنفيـذي للمؤسـسة          هو أمر حمظور ما مل يصدر به      عن املؤسسة   
ــة دون      قيــل إ ــة أو مهــن خارجي ــأي أعمــال وظيفي ن املــوظفني غــري مــسموح هلــم باالشــتغال ب

ــة  وجيــوز مــنح موافقــة علــى ذ . احلــصول علــى موافقــة الــرئيس التنفيــذي   لــك إذا مل تكــن املهن
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تتعــارض تعارضــا حقيقيــا أو حمــتمال أو ظاهريــا مــع الوظيفــة الرمسيــة الــيت يؤديهــا الفــرد أو مــع  
وتتضمن العقود النموذجية للعـاملني بعقـود بوجـه عـام حكمـا ممـاثال بـشأن                 . مصلحة املؤسسة 
أيـضا  طبـق   ويبدو أن اشتراط الكشف عن املصاحل واحلصول علـى املوافقـة من           . تضارب املصاحل 

دفوعة األجر، باستثناء عضو واحد من أعضاء جملس الرؤسـاء املـشاركني            املعلى الوظائف غري    
  .الذي يقصر هذا الشرط على األنشطة املهنية املدفوعة األجر وحدها

    
  ٣اإلطار 
  )االحتاد الربيدي العاملي(اخلارجية واألعمال الوظيفية واالستثمارات بيان األنشطة : مثال

    
  االحتاد الربيدي العاملي من النظام األساسي ملوظفي ٦‐١ من املادة ٤ إىل ١ات الفقر

  
 أو متكـررة خـارج   مستمرةال جيوز للموظفني ممارسة أي مهنة أو عمل وظيفي بصفة       -١"

  . من املدير العامة مسبقموافقةاالحتاد دون احلصول على 
ــإدارة أي مؤســس       -٢ ــي ب ــاط فعل ــك  ال جيــوز أن يكــون للموظــف ارتب ــة أو أن ميل ة جتاري

املـصلحة املاليـة   هـذه   ستفيد مـن هـذا االرتبـاط أو         يـ مصلحة مالية فيها إذا كان مـن املمكـن أن           
  .حبكم وظيفته الرمسية لدى االحتاد

لتعامل بـصفته الرمسيـة مـع أي شـأن خيـص مؤسـسة       اعلى كل موظف تتاح له الفرصة      -٣
  . مبقدار تلك املصلحةجتارية له فيها مصلحة مالية أن يبلغ املدير العام

ال يشكل حمض حيازة أسهم يف شركة ما مصلحة مالية باملعىن املقصود يف هذا الـنص                  -٤
  ."كن يف هذه احليازة سيطرة كربى على الشركةتما مل 

      
وأفاد مجيع أعضاء جملس الرؤسـاء املـشاركني، باسـتثناء أربعـة، بوجـود أحكـام بـشأن                    -٣٠

وأفـادت  . بعـض املـوظفني وزوجـاهتم وأوالدهـم املعـالني         الكشف عن موجودات واستثمارات     
ماليـة، وأبلغـت   بـشأن تقـدمي إقـرارات ذمـة      اسـتحداث سياسـة    تعكفـان علـى   مؤسستان بأهنمـا    

ختـضع للمراجعـة إلدراج أحكـام تـشترط         النمطية  مؤسسة واحدة بأن بنود عقود االستشاريني       
 وحكام اليت تـشترط أن يقـدم موظفـ   وتوجد جوانب متشاهبة يف األ. الكشف عن املصاحل املالية  

. ن إقرارات ذمة مالية كاملـة ودقيقـة بـصفة دوريـة           والشؤون املالية واملشتريات الكبار والرئيسي    
ماليـة بالنـسبة جلميـع      بتقـدمي إقـرارات ذمـة       وأفادت بعض املؤسسات بوجود التزامات حمـدودة        

 قــدم خالهلــا ٢٠٠٦م املــوظفني؛ وأفــادت مؤســسة واحــدة بعمليــة أجريــت ملــرة واحــدة يف عــا
ويتوىل مكتـب األخالقيـات أو مـسؤولو األخالقيـات بوجـه      . مجيع املوظفني إقرارات ذمة مالية  

  .عام إدارة عملية تقدمي إقرارات الذمة املالية
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  ٤اإلطار 
ملوظفني الذين يعتربون معرضني تقدمي إقرارات ذمة مالية من جانب امتطلبات : مثال

  )مم املتحدة للسكانصندوق األ(بوجه خاص للفساد 
  

  سياسة صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن تقدمي إقرارات الذمة املالية وبيان املصاحل
  
  :موظفو الصندوق التالون ملزمون بتقدمي إقرار ذمة مايل سنوي"

  ؛فوقهاما و ٦-الرتبة مأو  ١-لرتبة مدمجيع املوظفني من ا  )أ(  
م الوظيفيـــة الرئيـــسية يف اشـــتراء ســـلع مجيـــع املـــوظفني الـــذين تتمثـــل واجبـــاهت   )ب(  

  :وفيما يلي بيان باملوظفني املدرجني يف هذه الفئة. وخدمات من أجل الصندوق
أي رئـيس   (مجيع املوظفني يف الفئـة الفنيـة العـاملني يف دائـرة خـدمات االشـتراء                   -    

  ؛.)الدائرة؛ وموظفو املشتريات؛ وأخصائيو االشتراء، إخل
   أو  ٦-خ ع ملني يف دائرة خدمات االشـتراء املعيـنني يف الرتبـة            مجيع املوظفني العا    -    

  .٧-خ ع
مجيع املـوظفني الـذين تتـصل واجبـاهتم الوظيفيـة الرئيـسية باسـتثمار موجـودات                   )ج(  

ــصندوق أو يكــون قيّ    ــؤمتن عليهــا ال ــان  . مــا عليهــا الــصندوق أو أي حــسابات ي وفيمــا يلــي بي
  :باملوظفني املدرجني يف هذه الفئة

  ع املوظفني يف الفئة الفنية العاملني يف قسم احلسابات؛مجي  -    
ــة خ ع    -      أو خ ٦-مجيــع املــوظفني العــاملني يف قــسم احلــسابات املعيــنني يف الرتب

  .٧-ع
إطالعهــم املباشــر ســائر املــوظفني املــسوغ تقــدميهم إلقــرارات ذمــة ماليــة حبكــم   )د(  
 وفيما يلي بيـان بـاملوظفني املـدرجني يف    . املعلومات السرية اخلاصة باالشتراء أو االستثمار  على
  :الفئةهذه 

  ؛)بغض النظر عن الرتبة(مجيع ممثلي الصندوق أو رؤساء عملياته   -    
بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا معيـنني دوليـا أو         (مجيع مديري عمليات الـصندوق        -    

  ؛)حمليا
القطريـة  الـصندوق   املاليـة يف مكاتـب      /معاوين ومساعدي الشؤون اإلدارية   مجيع    -    

  )." النظر عن الرتبةبغّض(
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  ٥اإلطار 
  )جمموعة البنك الدويل(ع بكشف األنشطة اخلارجية واملصاحل املالية علنا التطّو: مثال

  
عمال بـروح احلوكمـة التنظيميـة الرشـيدة وحرصـا علـى مـصلحتها، قـدم أعـضاء فريـق اإلدارة                      

ــام     ــدويل يف ع ــك ال ــة البن ــا جملموع ــة م ٢٠٠٨العلي ــرارات ذم ــة   إق ــة علني ــا عــن  كــشفواالي  فيه
، اختـار الكـثري مـن نـواب رؤسـاء جمموعـة البنـك           ٢٠٠٩ويف عام   . مصاحلهم املالية واخلارجية  

  .الدويل أيضا أن يقدموا إقرارات ذمة مالية علنية
      

 االمتثـال للمعـايري احملـددة يف    عـدم وأفاد مجيـع أعـضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركني بـأن              -٣١
 موا معلومـــات عـــن نظمهـــم قـــد يفـــضي إىل تـــدابري تأديبيـــة، وقـــّدمـــدونات قواعـــد الـــسلوك

وذُكـر بوجـه عـام أن       . واشتملت بعض الردود على أمثلة حلـاالت تأديبيـة        . وإجراءاهتم التأديبية 
وعـالوةً علـى ذلـك،      . التدابري التأديبية يتوالها الرئيس التنفيـذي بعـد التـشاور مـع جلنـة تأديبيـة               

 العامـة  وقـد اعتمـدت األمانـة   . م أمام هيئـة اسـتئناف  يبدو أن هناك اجتاها إىل توفري إجراء للتظلّ 
  )٩(.لألمم املتحدة هذا النظام يف إطار إصالح إدارة نظام العدالة

    
    ) من االتفاقية٩املادة (االشتراء وإدارة الشؤون املالية   - دال  

 مـن االتفاقيـة علـى إنـشاء نظـم اشـتراء مناسـبة تقـوم علـى          ٩ من املـادة   ١تنص الفقرة     -٣٢
، علـى أن يـشمل هـذا ضـمن مـا            ات القـرار  اختـاذ الشفافية والتنافس وعلى معايري املوضوعية يف       

 العلـين للمعلومـات املتـصلة باالشـتراء وحتديـد الـشروط مـسبقا واسـتخدام معـايري                   يشمل النشرَ 
 لتنظــيم األمــور املتعلقــة بــاملوظفني املــسؤولني عــن  تــدابَري واالمقــررة ســلفا ونظــام مراجعــة فعـّـ 

 بعض املـشتريات املعينـة وإجـراءات الفـرز      االشتراء مثل بيان املصاحل اليت قد تكون موجودة يف        
  .واحتياجات التدريب

وأفاد مجيع أعضاء جملس الرؤساء املـشاركني بـأن قواعـد االشـتراء وإجراءاتـه املعمـول               -٣٣
وأشـاروا إىل لـوائحهم وقواعـدهم املاليـة         . هبا لديهم متفقة اتفاقا تاما مع املبادئ املذكورة آنفـا         

وأوضحت مجيـع الـردود أن الـشروط ذات      . ات املستخدمة لديهم  وأدلة االشتراء وأوامر اخلدم   
ــصلة حتــدَّ  ــايري موضــوعية حمــددة ســلفا وأن       ال ــى مع ــة عل ــرارات االشــتراء قائم ــسبقا وأن ق د م

وأفــاد أغلبيــة أعــضاء جملــس الرؤســاء  . نــشرعمليــات االشــتراء الــيت تزيــد علــى مقــدار معــني تُ  
با ما يستخدمون سجل اشتراء سـوق األمـم         املشاركني باستخدام سجالت االشتراء، وأهنم غال     

───────────────── 
 .٦٣/٢٥٣ و٦١/٢٦١ اجلمعية العامة قرارا  )9(
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 الـيت ختـضع   وختتلـف العتبـة  . املتحدة العاملية، وأهنم ينشرون املناقـصات علـى مـواقعهم الـشبكية     
 لطـرح يف مناقـصات عامـة      لالـيت تتجاوزهـا     اخلـدمات   أو  اإلمـدادات   أو  األشـغال   أو  املشتريات  

وكـذلك اللـوائح    )  دوالر ٢٠٠ ٠٠٠   دوالر إىل  ٢٠ ٠٠٠من  (أعضاء جملس الرؤساء    سب  حب
  . اخلاصة بالعتبة اليت يلزم بعدها تقدمي عرض دويل

ومل يفد سـوى عـضوين مـن أعـضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركني بوجـود إجـراء يكفـل                      -٣٤
  .واملقدمي العطاءات الذين مل يرس عليهم العقد ويعتقدون أهنم عوملوا معاملة جائرة أن حيتّج

افية واملــساءلة يف ف مــن االتفاقيــة إىل تــدابري لتعزيــز الــش ٩مــن املــادة  ٢وتــدعو الفقــرة   -٣٥
إدارة الشؤون املالية العمومية، مثل إجراءات العتمـاد امليزانيـات واإلبـالغ يف الوقـت املناسـب                 
عــن اإليــرادات والنفقــات ونظــام ملعــايري احملاســبة ومراجعــة احلــسابات ومــا يتــصل بــذلك مــن    

ة كفـؤة إلدارة املخـاطر والرقابـة الداخليـة وإجـراءات تـصحيحية يف               الـ جوانب الرقابة ونظم فعّ   
  .حالة عدم االمتثال

وأفاد مجيع أعضاء جملس الرؤساء املشاركني بأن لوائحهم وقواعدهم املالية تفـي متامـا                -٣٦
ــة  ــات االتفاقي ــرة ســنتني    . مبتطلب ــام لفت ــد بوجــه ع ــات تع ــد بــ و. وذكــروا أن امليزاني أن إدارة أُفي

اليـة تتبـع معـايري احملاسـبة ومراجعـة احلـسابات املعتـرف هبـا دوليـا، مثـل املعـايري الـيت                        الشؤون امل 
املنظمــة الدوليــة للمؤســسات العليــا   أو املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام حــددها جملــس 

وقدم بعض أعضاء جملـس الرؤسـاء   . معايري احملاسبة ملنظومة األمم املتحدة     أو   ملراجعة احلسابات 
شاركني إجابــات مفــصلة عــن نظــم إدارة املخــاطر بينمــا صــرح آخــرون بــأن لــديهم بعــض   املــ

  .عناصر إدارة املخاطر ولكن ليس لديهم نظام رمسي إلدارة املخاطر
الـيت أفيـد هبـا    )  من االتفاقيـة ٩ من املادة ٣الفقرة (وختتلف مدة االحتفاظ بالسجالت    -٣٧

  . غري حمددة بعد يف حالة مؤسسة واحدة، وهي)من ثالث إىل سبع سنوات(بني املؤسسات 
    

    ) من االتفاقية١٠املادة  ( العموميةاملعلوماتإمكانية االطالع على الشفافية و  - هاء  
تنص االتفاقية على وضع تدابري لتعزيز الشفافية واالطالع العام على املعلومـات اخلاصـة                -٣٨

  .ر تقارير دورية عن خماطر الفسادباألداء وعمليات صنع القرار داخل املنظمات إىل جانب نش
واملعلومات األساسـية عـن التنظـيم واألداء وعمليـات صـنع القـرار يف اهليئـات الدوليـة                     -٣٩

ــها    ــة من ــسية لكــل هيئ ــائق التأسي ــع أعــضاء جملــس   . موجــودة يف الوث ــائق الدســتورية جلمي والوث
شئة ألعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني باســتثناء عــضو واحــد، وقــرارات اجلمعيــة العامــة املنــ  
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. الرؤساء املشاركني الذين ال يتمتعون بشخصية اعتبارية دوليـة متاحـة علـى مـواقعهم الـشبكية      
  .دة يف أغلب األحوال جبداول تنظيمية منشورةوهذه املعلومات مؤّي

. وسياســات نــشر القواعــد واللــوائح متفاوتــة بــني أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني     -٤٠
نظمهــا األساســية واإلداريــة للمــوظفني وسياســات مكافحــة الفــساد   وتنــشر معظــم املنظمــات  

ــة    ــشبكة العاملي ــة علــى ال ومــن بــني أعــضاء جملــس الرؤســاء   ). الويــب(وبعــض املعلومــات املالي
املشاركني السبعة عشر، أفاد سبعة منـهم بنـشر تقـارير مراجعـة احلـسابات اخلاصـة هبـم، وهـي               

لتقــارير املاليــة والبيانــات املاليــة املراجعــة     وورد أن ا. تتــضمن معلومــات عــن خمــاطر الفــساد    
الصادرة عن جملس مراجعـي احلـسابات تقـدم كـل سـنتني إىل اجلمعيـة العامـة باعتبارهـا وثـائق                      

ــة ــد نطــاق        . عمومي ــا لتحدي ــه جيــري تقييم ــشاركني أن وذكــر أحــد أعــضاء جملــس الرؤســاء امل
مات إىل مجيع املكاتب القطريـة      وذكر عضو آخر أنه وجه تعلي     . املعلومات املالية الواجبة النشر   

وأفـاد بعـض     .بشأن املتطلبات املوحدة الـدنيا للمعلومـات الواجـب نـشرها يف املواقـع الـشبكية               
أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني بــأهنم ينــشرون معلومــات عــن حــاالت ســوء الــسلوك وأن   

  .األمني العام يبلغ سنويا الدول األعضاء باإلجراءات التأديبية املتخذة
    

    ) من االتفاقية١١املادة (اهة يف نظام العدالة وأجهزة التحقيق نـزال  - واو  
اهة ودرء فـرص الفـساد يف إدارة        نــز  من االتفاقية علـى تـدابري لتعزيـز ال         ١١تنص املادة     -٤١

  .أجهزة القضاء والتحقيق دون املساس باستقالليتها
 )١٠(.٢٠٠٩يوليــه /حــدة يف متــوزبــدأ عمــل النظــام اجلديــد إلقامــة العدالــة يف األمــم املت  -٤٢

اهة يف كـل مـن      نــز  املـشاركني بـأن لـديهم تـدابري لتعزيـز ال           ءوأفاد معظم أعـضاء جملـس الرؤسـا       
وورد أن املـوظفني املـشاركني يف التحقيقـات       . نظام إقامة العدالة وأجهزة التحقيق على السواء      

. دم االمتثـال لتلـك املبـادئ   حالـة عـ  خيضعون ملبادئ توجيهية داخلية وتدابري تأديبيـة داخليـة يف      
وا املبــادئ األساســية والتوجيهيــة أهنم أقــّربــوأفــاد عــدد مــن أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني 

د آخــرون أن مدونــة قواعــد وأكّــ. املوحــدة للتحقيقــات الــيت اعتمــدها مــؤمتر احملققــني الــدوليني
  .اركني يف التحقيقاتالسلوك العامة والنظام اإلداري للموظفني منطبقان على املوظفني املش

    

───────────────── 
 .٦٣/٢٥٣قرار اجلمعية العامة   )10(



 

18 V.10-56922 
 

CAC/COSP/WG.4/2010/5

    ) من االتفاقية١٢املادة (  تعاقديةترتيباتشروط دخول القطاع اخلاص يف   - زاي  
ينبغي للمؤسسات الدولية أن تطالب كيانات القطاع اخلاص الـيت ترغـب يف الـدخول              -٤٣
. خلـاص  تعاقدية معها بااللتزام مبجموعة من املعـايري الـدنيا ملنـع الفـساد يف القطـاع ا                 ترتيباتيف  

وميكن أن تشمل هـذه املعـايري قيـوداً يـتعني علـى املوظـف مراعاهتـا بعـد انتـهاء اخلدمـة وتـدابري                         
  . سالمة الدفاتر واحلساباتتكفل
ورغــم عــدم وضــع سياســات واضــحة، فقــد أفــاد أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركون    -٤٤

اص اليت يتعـاملون معهـا   بوجود طائفة من التدابري املتخذة للتأكد من نزاهة كيانات القطاع اخل 
وأفـادت منظمتـان بأهنمـا      . جتاريا، وهي تدابري تعاجلها بـصورة اعتياديـة الـشروط العامـة للعقـد             

اعتمدتا مدونـة قواعـد سـلوك خاصـة بـاملوردين تتـضمن أحكامـا بـشأن الرشـوة والفـساد وأن                      
أهنــا تلــزم عــت بعــض املنظمــات أيــضا بواّد. املــوردين ُينتظــر منــهم أن يتقيــدوا بتلــك األحكــام 

الكيانات اخلاصة بالتقيد مبعايري أعلى ملكافحـة الفـساد فيمـا يتعلـق بعقـود اشـتراء حمـددة وأفـاد                     
أحد أعضاء جملس الرؤساء املشاركني بأن مجيع املـوردين ملزمـون بـالتوقيع علـى إقـرار بـالتزام                   

  .اهة قبل إرساء العقود عليهمنـزال
ركني القيــود الــيت يــتعني علــى املــوظفني وذكــر عــدد مــن أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشا  -٤٥

  .مراعاهتا بعد انتهاء اخلدمة
    

  ٦اإلطار 
األمانة العامة لألمم املتحدة وبرنامج : الكشف عن تضارب املصاحل لدى املوردين: مثال

  األمم املتحدة اإلمنائي
  

ذو الـنص  (ن بـاألمم املتحـدة وبربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          امدونتا سلوك املـوردين اخلاصـت     
  ):متطابق يف كلتا املدونتنيالصلة 

ُيتوقع من مـوردي األمـم املتحـدة أن يكـشفوا لألمـم املتحـدة عـن أي حالـة          : تضارب املصاحل "
 يف املـصاحل، وأن يكـشفوا هلـا عمـا إذا كـان ألي موظـف أو فـين مـن                      اًفيها تـضارب  أن  قد يبدو   

دة مصلحة من أي نوع يف العمـل الـذي           املتعاقدين مع األمم املتح    املتحدةموظفي وفنيي األمم    
  ." املوردبيقوم به املورد أو ما إذا كان له أي نوع من الصالت االقتصادية 
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  ٧اإلطار 
  )االحتاد الدويل لالتصاالت (حظر توظيف موظفي الطرف اآلخر يف عقد االشتراء: مثال

  
وز لالحتـاد وال ألي جهـة       العامة لالحتاد الدويل لالتصاالت على أنـه ال جيـ         التعاقد  تنص شروط   

يتعاقد معها أن يقومـا خـالل فتـرة عـام واحـد مـن تـاريخ تـسليم املنـتج األخـري للجهـة املتعاقـد                
  .الطرف اآلخر أو النظر يف تعيينهمعها بتعيني أي فرد يعمل لدى 

      
وذكر مخسة من أعضاء جملس الرؤساء املشاركني أن األحكام العامة لعقود االشـتراء تـنص                 -٤٦
يـشمل احلـق يف إلـزام الطـرف         هـذا   و. ى احتفاظهم باحلق يف إجراء عمليـات مراجعـة للحـسابات          عل

اآلخر يف عقد االشتراء باالحتفاظ جبميع الوثائق املتصلة بالعقد لفتـرة زمنيـة حمـددة وضـمان إتاحتـها             
  .ءوتسليم أي وثائق ذات صلة يف حالة وجود أي مزاعم بوقوع احتيال أو فساد يف عالقة االشترا

  
  ٨اإلطار 
 املعلومات املوجودة لدى طرف شريك واالطالع علىاحلق يف مراجعة احلسابات : مثال

  )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (يف عقد اشتراء
  

   واألحكام العامة الشتراء اخلدماتلشروط ا‐) املقر(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
  
  احلق يف مراجعة احلسابات -٢٩"

هة املتعاقد معهـا علـى الـسماح ملراجعـي حـسابات الـصندوق وحمققيـه وسـائر الـوكالء                    توافق اجل 
ســجالت قــد كــل أو أي بــاالطالع علــى ) ســواء أكــانوا داخلــيني أم خــارجيني (الــذين يعينــهم 

  :مبا يلياجلهة املتعاقد معها وتلتزم . احتوزها بشأن الصندوق يف إطار العقد املربم معها وفحصه
 سـنوات بعـد   ٣ميع الوثائق والسجالت املتـصلة هبـذا العقـد ملـدة           االحتفاظ جب   )أ(  

  اكتمال العمل املتوخى يف العقد ذي الصلة؛
  يق يف مزاعم االحتيال أو الفساد؛تسليم أي وثيقة الزمة للتحق  )ب(  
ضمان تيسري قيام املوظفني أو الوكالء التابعني هلا ممن هم على علم هبـذا العقـد                )ج(  

 من موظفي الصندوق أو من أي شخص معـني علـى الوجـه              املوجَّهة إليهم سئلة  باإلجابة على األ  
الــصحيح مــن بــني مراجعــي احلــسابات أو احملققــني أو الــوكالء أو االستــشاريني العــاملني باســم    

  . أو مراجعتهاالوثائق باستعراض الصندوق فيما يتعلق
بــصورة أخـرى اســتعراض   تلبيـة طلــب الـصندوق أو عرقلـت    عـن  اجلهـة املتعاقــدة  امتنعـت وإذا 

  ."الصندوق للمسألة، جاز للصندوق، مبحض تقديره، أن يتخذ اإلجراءات املناسبة ضدها
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دة بــشأن القطــاع وكــان مــن بــني األنــشطة األخــرى املــذكورة وضــع اســتراتيجية حمــدّ   -٤٧
  .اخلاص وااللتزام باملبدأ العاشر التفاق األمم املتحدة العاملي

  
  ٩اإلطار 
يانات القطاع اخلاص يف العقد بأن متتثل جملموعة من املعايري الدنيا ملنع مطالبة ك: مثال

  ))الفاو(منظمة األغذية والزراعية (الفساد 
  

  : يف وثائق املشاريع وعقود االشتراء اخلاصة بالفاومنطي مدرجبند 
  
ــزم " ــا  [تلت ــد معه ــة املتعاق ــري      ] اســم اجله ــساد واملمارســات غ ــق ضــمانات ملكافحــة الف ــأن تطب ب
 تدابري تأديبية أو غري ذلك من التدابري املناسبة، وتكفل استحالة القبـول املباشـر               تشملشروعة،  امل

أو ميكـن أن تؤخـذ    ،أو غري املباشر ألي عـروض أو هـدايا أو أجـور أو منـافع مـن أي نـوع متثـل         
 ممارسة غري مشروعة أو فاسـدة بوصـفها وسـيلة إغـراء إلرسـاء عقـود االشـتراء أو               على أهنا متثل،    

اسـم  [بـإبالغ   ] اسـم اجلهـة املتعاقـدة معهـا       [وتلتـزم   . تنفيذها أو مكافأة على إرسائها أو تنفيـذها       
التقــدم الـذي حتــرزه  بــاإلبالغ عـن  علـى الفــور بـأي مــزاعم بـشأن ممارســات الفـساد و    ] املؤسـسة 

  ."للتحقيق يف املزاعم ومعاجلتها] اسم اجلهة املتعاقد معها[التدابري اليت تتخذها 
        

    ) من االتفاقية١٣املادة (مشاركة اجملتمع   - حاء  
ماعات مـن خـارج القطـاع العـام         اجلفراد و األ من االتفاقية إىل تشجيع      ١٣تشري املادة     -٤٨

حماربة الفـساد بوسـائل مـن بينـها الـشفافية يف صـنع القـرار وإمكانيـة                  املشاركة النشطة يف    على  
وتعزيز حريـة التمـاس املعلومـات املتعلقـة         عامة   املعلومات وتنظيم أنشطة إعالمية      االطالع على 

  .الفساد وتلقيها ونشرها وتعميمهاب
ومل يــدع أي مــن أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني أنــه ال جييــز تلقــي البالغــات مــن   -٤٩

األفراد اخلارجيني أو اجلهات اخلارجية عـن حـوادث االحتيـال أو الفـساد املزعومـة الـيت تتعلـق                    
 وأفاد حوايل ثلثي املؤسسات بوجـود خـط سـاخن مفتـوح للجمهـور               .مبنظمته أو ال ينظر فيها    

وتنشر نصف املؤسسات سياساهتا اخلاصـة مبكافحـة        . احلوادثهذه  العام من أجل اإلبالغ عن      
ومل تقـــدم أي . االحتيـــال والفـــساد أو تنـــشر وثـــائق مماثلـــة تـــصف بإجيـــاز إجـــراءات اإلبـــالغ

ة أو عــن مــشاركات أخــرى للمجتمــع  ســابقة أو جاريــعامــة معلومــات عــن محــالت إعالميــة  
  .املدين يف مكافحة الفساد يف املنظمات الدولية

    



 

V.10-56922 21 
 

CAC/COSP/WG.4/2010/5 

    اجلرائم وإنفاذ القوانني: الثالفصل الث  - ٣  
    اجلرائم والعقوبات  - ألف  

 من االتفاقية أشـكاال مـن الـسلوك تلتـزم الـدول األطـراف               ٢٥ إىل   ١٥حتدد املواد من      -٥٠
ألشـــكال الـــسلوكية يف النظـــامني األساســـي واإلداري وجيـــب باملثـــل إدراج هـــذه ا. بتجرميهـــا

وأفــاد مجيــع . للمــوظفني باعتبارهــا انتــهاكات داخليــة ختــضع جلــزاءات وتــدابري تأديبيــة داخليــة 
أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني بــأن األحكــام ذات الــصلة يف نظمهــم األساســية واإلداريــة   

مل هـذه األشـكال الـسلوكية وإن        للموظفني ومدونات قواعـد الـسلوك اخلاصـة بـاملوظفني تـش           
 يف عـدم  مـثال  ، منـها   مشمولة فحسب بعبارات عامة    بأن هذه األشكال  أبلغت بعض املنظمات    
وذكــر أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركون أيــضا أن إجــراءاهتم  . اهةنـــزالوفــاء بــأعلى معــايري ال

  .تراعي خطورة اجلرميةتشمل توقيع عقوبات مناسبة التأديبية 
 علــى النظــر يف اختــاذ إجــراءات جتيــز      ٣٠ مــن املــادة   ٦تفاقيــة يف الفقــرة   وتــنص اال   -٥١

تنحيــة املوظــف العمــومي املتــهم بارتكــاب فعــل جمــّرم وفقــا هلــذه  للــسلطات املناســبة إجــراءات 
وأفاد مجيع أعضاء جملـس     . االتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض الرباءة           

لديهم أحكاما قائمة تسمح بوقف املوظف عن العمل بـدون راتـب أو             الرؤساء املشاركني بأن    
  . مع صرف راتبه مبا يتناسب مع كل حالة على حدة

  
  ١٠اإلطار 
 وتشغيل إلغاثةوكالة األمم املتحدة (ة التحقيق وقف املوظف عن العمل على ذّم: مثال

  ))نرواواأل (الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
  

  :نرواون النظام اإلداري ملوظفي األ م٤‐١١٠املادة 
  
ة التحقيـق   جيوز يف حالة اهتام موظف بـسوء الـسلوك وقـف املوظـف عـن أداء عملـه علـى ذمّـ                     "

ض العـام،   ويتقاضى املوظف أجـره خـالل هـذا الوقـف مـا مل يـر املفـوّ                . ض العام بقرار من املفوّ  
  ."قوق املوظف الوقف حبوال ميّس. يف حاالت استثنائية، أن صرف األجر غري مناسب

        
ومل يعلق سوى عضو واحد من أعضاء جملس الرؤساء املشاركني علـى إجـراءات حرمـان                  -٥٢

املوظفني املـدانني بارتكـاب جـرائم فـساد مـن األهليـة لـشغل املناصـب العامـة يف أي منظمـة دوليـة                         
عــام غــري أنــه ورد أن العــرف ال. ، حيــث ذكــر أنــه ال وجــود حلكــم نافــذ مــن هــذا القبيــل )أخــرى(

  .املعمول به لدى املؤسسات الدولية هو طلب مرجعيات شخصية خالل إجراءات التوظيف
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    ) من االتفاقية٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واخلرباء والضحايا واملبلغني   - باء  
تدعو االتفاقية إىل اختـاذ تـدابري مناسـبة تـوفر محايـة فعالـة للـشهود واخلـرباء والـضحايا                       -٥٣

.  لالنتقـام أو الترهيـب     همشهاداهتم بـشأن جـرائم الفـساد مـن احتمـاالت تعرضـ            الذين يدلون بـ   
وجيوز أن تشمل هذه التدابري أحكاما من أجـل عـدم كـشف هويتـهم أو قيـودا علـى الكـشف                       
عن املعلومات املتعلقة هبـا، وقواعـد اسـتدالل تـسمح بـاإلدالء بالـشهادة باسـتخدام تكنولوجيـا            

 التدابري املناهضة للمعاملة اجلائرة ملـن يقـدمون   ٣٣جل املادة وعالوة على ذلك، تعا  . االتصاالت
بنية حـسنة إىل الـسلطات املختـصة بالغـات تـستند إىل أسـباب معقولـة عـن أي وقـائع متعلقـة                        

  .باألفعال اجملرمة وفقا لالتفاقية
وأفاد تقريبا كل أعضاء جملس الرؤساء املشاركني بـأهنم اعتمـدوا علـى األقـل أحكامـا                   -٥٤

توفر احلماية مـن االنتقـام والثـأر للمـوظفني الـذين يبلغـون بنيـة حـسنة عـن خمالفـة قواعـد                       عامة  
ويف عشر مؤسسات، تبني وجود سياسـات مـستقلة ومفـصلة بـشأن املـبلغني أو ورد                . املؤسسة

ا إىل اعتمـاد سياسـات بـشأن املـبلغني          ما يف سـبيله   مـ وأفادت مؤسـستان بأهن   . ما يفيد بوجودها  
 صـحيح و. ريان إىل احتمال النظر يف اعتمـاد سياسـات مـن هـذا القبيـل              وأشارت مؤسستان أخ  

أن السرية مكفولة يف العادة، لكن درجة احلماية والقواعـد اإلجرائيـة الـيت تـستند إليهـا ختتلـف               
  . بني املؤسساتشاسعاً فيمااختالفا 

    
  ١١اإلطار 
  املنظمة البحرية الدولية: محاية املبلغني من االنتقام: مثال

  
  ادئ التوجيهية للتحقيق يف حاالت سوء السلوك اجلسيماملب
  
 هميـ قدتال جيوز القيام بأي فعل انتقامـا مـن أي موظـف أو أي شـخص آخـر بـسبب                     : ١٠-٣"

وكـل موظـف يثبـت أنـه قـد انـتقم مـن              . ملكتب خدمات الرقابة الداخلية   أو معلومات   شكوى  
 الداخلية أو يتعـاون مـع   أي موظف أو أي شخص آخر يقدم بالغا إىل مكتب خدمات الرقابة  

وعـادة مـا    . ذلك املكتب بشكل آخر سوف يقدم إىل جملس تأديب ويتخذ حبقه إجـراء تـأدييب              
 الـوظيفي   منتقاة ترمـي إىل تـدمري مـستقبلهم       ينطوي االنتقام، يف حالة املوظفني، على إجراءات        

لغـة، عـادة مـا      وفيمـا يتعلـق باجلهـات اخلارجيـة املب        . هم، عدم جتديـد تعيينـ     فيما تشمل تشمل،  و
 يف املـستقبل أو   معهـا    اًعقـود املنظمة  تتصل وسائل االنتقام باختاذ إجراءات من شأهنا عدم إبرام          

تقييم العمل املؤدى بأنه دون املستوى املطلوب مما يترتب عليه رفـض الـسداد أو بتهديـد تلـك                   
    ."اجلهات باختاذ إجراءات من هذا القبيل
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  ١٢اإلطار 
  اليونيدو: لمبلغنيل) املؤقتة(تدابري احلماية : مثال

  
 احلمايـــة مـــن ‐ ٢٠١٠مـــارس / آذار١ املؤرخـــة UNIDO/DGB/(M).116نـــشرة املـــدير العـــام 

ــسلوك أو التعــاون مــع مراجعــي احلــسابات أو   االنتقــام بــسبب اإلبــالغ عــن حــاالت ســوء     ال
  .احملققني

  
  تدابري احلماية املؤقتة"

ــضى الفقــرة     ــهاء مــن االســتعراض األويل للــشكوى مبقت ــق / أعــاله و٢٢إىل حــني االنت أو التحقي
 أعاله، جيوز ملكتب األخالقيات، حسب تقديره أو بناء على األدلـة الظـاهرة              ٢٧مبقتضى الفقرة   

اض األويل، أن يوصي املدير العام بأن يتخذ، يف إطـار أحكـام النظـام األساسـي                 أو نتائج االستعر  
فيمـا  وجيـوز أن تـشمل هـذه التـدابري،     . للموظفني، تدابري مؤقتة مناسـبة لـصون مـصاحل األطـراف      

، الوقف املؤقت لتنفيذ اإلجراءات املبلغ أهنا اختذت على سبيل االنتقام ونقل ذلك الطرف            تشمل
يف حالـه   (دائـرة عملـه أو مـشروعه         قته، إىل عمل آخر داخل أو خارج مكتبه أو        مؤقتا، بعد مواف  
  ."جازة خاصة بأجر كاملإيكون املَُبلِّغ مؤهال له أو منحه ) موظفي املشاريع

      
    ) من االتفاقية٣٤املادة (عواقب الفساد   - جيم  

 لغــاءاخلاصــة بإيــة قانونالجــراءات اإلتـنص االتفاقيــة علــى اعتبــار الفــساد عــامال هامــا يف    -٥٥
، مثـل وثـائق املـشاريع     أو غري ذلك من الصكوك املماثلة     اتمتيازاال أو سحب    العقود أو فسخها  
أن عددا قليال فحسب من أعضاء جملس الرؤساء املشاركني هم الذين           ويبدو  . واالتفاقات واملنح 

  .  االشتراء ولوائحه املستخدمة لديهمشروطلديهم أحكام من هذا القبيل يف 
    

    التعاون الدويل واسترداد املوجودات: الفصالن الرابع واخلامس  - ٤  
مـة للتعـاون الـدويل لتنـسحب علـى املؤسـسات الدوليـة              إن متديد أحكام االتفاقية املنظِّ      -٥٦

إمنا يوحي بأن على هذه املؤسـسات أن تـشجع التعـاون داخلـها وفيمـا بـني املنظمـات الدوليـة                       
وائر الداخليـة املكلفـة بـالتحقيق يف حـاالت الفـساد وإقامـة       وموظفيها مـن جهـة واهليئـات والـد       

وينبغي أن يشمل هذا التعاون متكني املؤسسات من أن تبـادر بنفـسها             . العدالة من جهة أخرى   
  .إىل تقدمي املعلومات بشأن اجلرائم احملتمل ارتكاهبا إىل احملققني التابعني ملؤسسة أخرى

ون التــزامهم الكامــل بتوثيــق التعــاون يف هــذا   وأكــد أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشارك    -٥٧
وذكـرت عـدة مؤسـسات أنـه سـبق بالفعـل يف املاضـي إبـرام اتفاقـات للتعـاون يف كـل                        . الشأن
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وســلطت مؤســستان الــضوء علــى مــشاركتهما يف بــرامج لتبــادل املعلومــات . حالــة علــى حــدة
وضــع إطــار فيــد مــن امل أن إحــدى املؤســساتوتوثيقــا للتعــاون يف املــستقبل، رأت . ذات صــلة

  .عام للتعاون بني املنظمات الدولية وهيئاهتا الفرعية ودوائرها
    

  ١٣اإلطار 
  )الفاو (التعاون بني املنظمات الدولية ومع الدول األعضاء: مثال

  
كــان مــن بــني أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني أعــضاء عــاملون يف مــؤمتر احملققــني الــدوليني  

  .سات املالية املتعددة األطرافمبنظمات األمم املتحدة واملؤس
لقاءات دورية مع نظرائه يف روما لتبادل املعلومـات ومناقـشة           ويعقد مكتب املفتش العام للفاو      
  .مسائل متصلة مبختلف الوكاالت

      
ــشجيع          -٥٨ ــة، ســيجري ت ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــشأن امل ــة ب ــام االتفاقي ــتلهاما ألحك واس

 تسمح هلا بالتعاون التام مع الدول األعضاء يف التحقيقـات           املنظمات الدولية على وضع قواعد    
وتـشجع االتفاقيـة أيـضا علـى إبـرام اتفاقـات       ).  من االتفاقيـة ٤٦املادة  (اخلاصة حباالت الفساد    

  ). من االتفاقية٤٩املادة ( إجراء حتقيقات مشتركة يف كل حالة على حدة جتيز
ئمـة املرجعيـة إىل االلتـزام القـائم بالتعـاون      وأشارت الكثري من الردود الواردة علـى القا     -٥٩

 مبقتـضى البنـدين     ال سـيما  ، و ١٩٤٦ لعـام    اتفاقيـة امتيـازات األمـم املتحـدة وحـصاناهتا         يف إطار   
. ، واالتفاقــات املربمــة بــني املؤســسة الدوليــة والبلــد املــضيف بــشأن التعــاون الــدويل   ٢١ و٢٠

االت الفــساد الــيت متثــل انتــهاكا  عليــه املؤســسات مــن إحالــة حــ دأبــتوأشــارت أيــضا إىل مــا 
وأبرمــت بعــض  . للقــانون الــوطين للبلــد العــضو إىل احملــاكم الوطنيــة يف ذلــك البلــد العــضو        

وأفـاد  . ة أو مذكرات تفاهم خاصة بـشأن التعـاون الـدويل       فاملنظمات اتفاقات مع البلدان املضي    
ــشأن حتقيقــات       ــرم اتفاقــات ب ــه أب ــة يف جمــال  أحــد أعــضاء جملــس الرؤســاء املــشاركني بأن معين

ومـن ناحيـة أخـرى، أفـاد عـدد مـن أعـضاء              . مكافحة الفساد مع مخس دول ومنظمـات دوليـة        
جملــس الرؤســاء املــشاركني بــأن التعــاون يقــدم يف كــل حالــة علــى حــدة علــى الــرغم مــن عــدم 

ــد حمــددة   ــابع       . وجــود قواع ــشاركني الط ــس الرؤســاء امل ــضاء جمل ــىن، أكــد أحــد أع ــذا املع وهب
  . جدوى وضع قواعد عامة يف هذا الشأنشكوكه يفلتعاون وأعرب عن التقديري لقرار ا

وفيما يتعلق باالتفاقـات اخلاصـة بالتحقيقـات املـشتركة، أفـادت أغلبيـة أعـضاء جملـس                    -٦٠
الرؤساء املشاركني بـأن هـذه االتفاقـات تـربم بالفعـل يف كـل حالـة علـى حـدة أو أن اتفاقـات                         
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وأفـادت إحـدى    .  الـشؤون ذات االهتمـام املتبـادل       العالقات تتضمن أحكاما بـشأن التعـاون يف       
  .املنظمات بعدم وجود طرائق معمول هبا للسماح بإجراء حتقيقات مشتركة

وجيــوز اســتكمال هــذه النتــائج باالســتنتاجات والتوصــيات الــيت خلــصت إليهــا حلقــة     -٦١
 العموميــة العمــل املفتوحــة للممارســني واخلــرباء بــشأن التعــاون الــدويل بــني املنظمــات الدوليــة  

). ٢/٥القـرار  (يناير بناء علـى طلـب املـؤمتر         / كانون الثاين  ٢٩ و ٢٨والدول اليت أقيمت يومي     
ــة يف اعتمــاد سياســات        ــر املنظمــات الدولي ــشاركون إىل احتمــال أن تنظ ــص امل عموميــة وخل

مكتوبة بشأن التعاون بني الـدول األطـراف وسـائر املنظمـات الدوليـة علـى الـسواء وأنـه جيـوز                      
 األطراف، مبا يتسق مع نظمها القانونية الوطنية، أن تنظـر فيمـا إذا كـان مـن الـضروري       للدول

 مـن   ١٣الفقـرة   (املختـصة مبعاجلـة طلبـات املـساعدة املتبادلـة           " الـسلطة املركزيـة   "أيضا تكليـف    
  )١١(.بأن تعاجل طلبات التعاون املقدمة من املنظمات الدولية)  من االتفاقية٤٦املادة 
لب مـن األعـضاء   وقد طُ. فصل اخلامس من االتفاقية تدابري استرداد املوجودات     ويعاجل ال   -٦٢

 الـيت حتكـم اسـترداد األمـوال أو املمتلكـات األخـرى املغتـصبة أو املختلـسة مـن                     هموصف قواعد 
ورغـم أنـه توجـد      . املؤسسات الدولية األخرى أو الدول األعضاء إن وجدت مثل هـذه القواعـد            

رداد املوجودات املغتصبة أو املختلسة من املـوظفني، فيبـدو أنـه ال             بشكل عام أحكام تسمح باست    
ويف غيبــة أي تــدابري خاصــة، . توجــد تــدابري مقابلــة بالنــسبة للــدول واملنظمــات الدوليــة األخــرى

  .جيري البت يف املشاركة يف إجراءات استرداد املوجودات يف كل حالة على حدة
    

    ة واالمتيازات واحلصانات الدوليوضع املنظمات:  إضافيةمسألة  - ٥  
 مــن اتفاقيــة  ٢١ و٢٠ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة والبنــدين     ١٠٥متاشــيا مــع املــادة     -٦٣

، طُلـب مـن املؤسـسات أيـضا أن تعلـق علـى              ١٩٤٦امتيازات األمـم املتحـدة وحـصاناهتا لعـام          
ساد مسألة االمتيازات واحلصانات ومسألة التنازل عن االمتيـازات واحلـصانات يف حـاالت الفـ              

وقـد أمجـع أعـضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركون علـى              .  التنـازل  اوكذلك شروط ومتطلبات هـذ    
 التنـازل عـن االمتيـازات       هو وحده الذي ميلك صـالحية     القول بأن الرئيس التنفيذي للمؤسسة      

 اوادعـت إحـدى املنظمـات أهنـ    . واحلصانات يف كل حالة على حـدة بنـاء علـى تـوازن املـصاحل        
وع مبــادئ توجيهيــة بــشأن تطبيــق املبــادئ ذات الــصلة املكرســة يف  مــشرتعكــف علــى إعــداد 

  .١٩٤٦اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا لعام 

───────────────── 
 .CAC/COSP/2009/10قرير الكامل حللقة العمل منشور يف الوثيقة تال  )11(
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  ١٤اإلطار 
  مركز األمم املتحدة (احلصانات االمتيازات وإجراءات التنازل عن : مثال

  )للمستوطنات البشرية
  

صانات بنـاء علـى مـشورة مكتـب الـشؤون           يتخذ األمني العام قرار التنازل عن االمتيازات واحل       
ومع مراعاة التوازن املناسب بني االمتيـازات واحلـصانات         بدقة  كل حالة   دراسة  القانونية وبعد   

 من جهة واحلاجة إىل التحقيق مع املـوظفني املتـورطني يف ارتكـاب جـرائم ومالحقتـهم قـضائيا         
ــة أخــرى  ــازات واحلــ   مــن جه ــار أن االمتي ــى أن يؤخــذ يف االعتب ــصلحة  ؛ عل صانات منحــت مل

  .املنظمة وليس املوظفني
        

    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا  
ــذ   - ٦٤ ــالقمن ــادرة الإط ـــز مب ــسان ن ــل /اهة يف املؤســسات يف ني ــارك، ٢٠٠٧أبري ــم ش  معظ

ــس الرؤســاء    ــشاركةأعــضاء جمل ــشطم ــة أو حبــضور      ة ن ــة املرجعي ــى القائم ــالرد عل ــا ســواء ب  فيه
ونوسـا  ) ٢٠٠٩ينـاير   / وكـانون الثـاين    ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول (االجتماعات اليت عقدت يف فيينـا       

وأعـرب أعـضاء جملـس الرؤسـاء املـشاركون مـرارا            ). ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين (دوا، إندونيسيا   
مـة بـني القواعـد      ءعن التزامهم باملبادرة وإمياهنم بأن مبادئ االتفاقية ميكن أن تكون منوذجـا للموا            

أكدوا على أن اختـاذ أي خطـوات أخـرى صـوب            إال أهنم   . وليةواللوائح الداخلية للمنظمات الد   
مواءمــة القواعــد واللــوائح مــع املبــادئ املكرســة يف االتفاقيــة متوقــف علــى االلتــزام الكامــل مــن    

وأبدت الدول األطراف بوجه عام تأييدا للمبـادرة وكـررت     . جانب مجيع أعضاء جملس الرؤساء    
  . املنظمات الدولية اليت تشارك فيهااإلعراب عن عزمها على استخدام أصواهتا يف

ــة املــشاورات الــيت عرضــ    - ٦٥ ــرَز مالحمهــا  هــذه الورقــة توتظهــر عملي أن أعــضاء جملــس أب
. الرؤســاء املــشاركني يطبقــون تــدابري متماثلــة يف عــدد مــن اجملــاالت املــشمولة مببــادئ االتفاقيــة    

 املؤسـسات املـشاركة بأهنـ     وقـد أفـادت مجيـع ا      . هاو سياسات ملكافحة الفساد ونفذ    وافكلهم رمس 
سوف تعتمد سياسات حلماية املبلغني يف السنتني التاليتني وأن هـذه الـسياسات كانـت يف وقـت                  

وكـان  . اهة لديها أو مدرجـة يف جـدول أعماهلـا         نـز إما جزءا بالفعل من نظام ال      ا التقرير كتابة هذ 
 االمتيـازات   عامـة بـشأن   من بني جماالت التقارب األخرى مدونات قواعد السلوك واإلجراءات ال         

ــود املفروضــة علــى العمــل اخلــارجي     و ــوائح اخلاصــة باهلــدايا واإلكراميــات والقي احلــصانات والل
بوجـه خـاص    ومتطلبات الكشف عنه وإلزام كبار املوظفني واملوظفني الذين ُيرى أهنم معرضـون             

  .خلطر الفساد بتقدمي إقرارات مالية
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 جملـس الرؤسـاء املـشاركني يطبقـون يف بعـض           وقد كشفت عملية املشاورات أن أعضاء       - ٦٦
ــا كــبريا مــن عــضو إىل آخــر     ــوائح ختتلــف اختالف ومــن بــني هــذه  . اجملــاالت األخــرى قواعــد ول

اهة الذي حيكم فرادى املقاولني واالستشاريني والـسياسات اخلاصـة بالـشفافية            نـزاجملاالت نظام ال  
طـاع اخلـاص الـيت ترغـب يف الـدخول يف             املعلومات واملعـايري الـدنيا لكيانـات الق        وباالطالع على 

وميكن أن تـوفر املبـادئ املكرسـة يف االتفاقيـة أساسـا مفيـدا          .  تعاقدية مع هؤالء األعضاء    ترتيبات
وقــد تعــاجل مــشاورات أخــرى سياســات املنظمــات وتــدابريها  . ملتابعــة النقــاش يف هــذه اجملــاالت 

  .رى يف اإلجراءات اجلنائية والتأديبيةالدول واملؤسسات الدولية األخ اخلاصة بآليات التعاون مع
ــد القواعــد     ويعكــف  - ٦٧ ــة علــى تنقــيح وتوطي ــة وهيئاهتــا الفرعي  عــدد مــن املنظمــات الدولي

ويف سـياق   .  سياسـات جديـدة يف هـذا الـشأن         علـى اعتمـاد   اهة أو   نــز الداخلية القائمة اخلاصـة بال    
تفادة مـن املبـادئ املكرسـة يف    اهة يف املؤسسات، قُدمت اقتراحات بشأن كيفيـة االسـ        نـزمبادرة ال 

وكـان مـن بـني هـذه املقترحـات وضـع بروتوكـول              . االتفاقية ملواءمة هذه الـسياسات وتوطيـدها      
أو مدونة قواعد سلوك علـى نطـاق املنظومـة أو           بشأن النـزاهة   مشترك بني أعضاء جملس الرؤساء      

اخليـة مـن جهـة والـدول مـن          إطار عام للتعاون فيما بني املنظمات الدولية وهيئاهتـا ودوائرهـا الد           
ولعــل الفريــق العامــل يــود أن ينــاقش الــسبل الــيت ميكــن هبــا للــدول األطــراف أن    . جهــة أخــرى

تــستخدم نفوذهــا يف املنظمــات الدوليــة الــيت تــشارك فيهــا لــدعم اجلهــود الــيت تنــهض هبــا هــذه      
تامــة مــن اهة وذلــك باالســتفادة النـــزاملنظمــات مــن أجــل ترســيخ قواعــدها الداخليــة اخلاصــة بال  

ولعل الفريق العامل يود أيضا أن يقدم توجيهات إىل األمانـة بـشأن             . املبادئ املكرسة يف االتفاقية   
ــدول األطــراف يف جهودهــا      ــدعم ال ــيت ينبغــي أن تتخــذ ل ــة إىل اخلطــوات ال ــادرة  الرامي ــد مب تأيي

  .اهة يف املؤسساتنـزال
 


