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  توحالفريق العامل احلكومي الدويل املف
 العضوية املعين مبنع الفساد

  ٢٠١٨سبتمرب /أيلول ٧-٥فيينا، 
  **(ب) من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 
  ملكافحة  املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ٧/٥املؤمتر  رقراتنفيذ 

  مراكش بشأن منع الفساد": إعالناملعنون "متابعة  ٧/٦قراره و الفساد"،
   فصاحواإل النظم اخلاصة بإقرارات الذمة املالية مناقشة مواضيعية حول

  اتفاقية األمم املتحدة  من ٨من املادة  ٥ملصاحل (الفقرة ا عن تضارب
        ملكافحة الفساد)

 ٨من املادة  ٥(الفقرة  ملصاحلا عن تضارب فصاحواإل نظم إقرارات الذمة املالية    
      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)من 

      األمانة من إعدادورقة معلومات أساسية     
  مةمقدِّ  -أوًال  

نة، يف   -١ ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد إىل األما فاق لدول األطراف يف ات طلب مؤمتر ا
ها املؤمتر حبيث تتجنب أللهيئات الفرعية اليت أنشــــــ ةؤقَّتم جداول األعمال امل، أن تنظ٦/١ِّ قراره

اليات املســـندة إىل تلك اهليئات. كما طلب املؤمتر إىل األمانة، يف تكرار املناقشـــات، مع مراعاة الو
دة املقارنة بشأن تدابري منع الفساد وأن تيسر تبادل ، أن تواصل استبانة املمارسات اجلي٦/٦ِّ قراره

  س املستفادة فيما بني الدول األطراف.اخلربات الفنية والدرو
مراكش بشأن منع الفساد"، أن يواصل  إعالناملعنون "متابعة  ٧/٦يف قراره قرَّر املؤمتر، و  -٢

الفريق العامل عمله على إســــداء املشــــورة وتقدمي املســــاعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ واليته املتعلقة مبنع 
  الفساد، وأن يعقد الفريق اجتماعني على األقل قبل انعقاد دورة املؤمتر الثامنة.

__________ 
  .٢٠١٩آذار/مارس  ١٨ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
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تد ٧/٥يف قراره قرَّر املؤمتر، و  -٣ ية ملكافحة الفســـــــاد"، أن يقوم املعنون "تعزيز ال ابري الوقائ
عن تضــارب املصــاحل  فصــاحالفريق العامل بإدراج مســألة اســتخدام نظم إقرارات الذمة املالية واإل

  .٢٠١٨ومدى فعالية تلك النظم ليكون موضوَع املناقشة يف عام 
ع للفريق ر أن يكون موضــوعا املناقشــة يف االجتماع التاســويف ضــوء هذه القرارات، تقرَّ  -٤

  ، كما يلي:٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٧إىل  ٥العامل يف فترة ما بني الدورات، الذي سيعقد من 
  )؛٧من املادة  ٤منع وإدارة حاالت تضارب املصاحل (الفقرة   (أ)

  ).٨من املادة  ٥عن املوجودات واملصاحل (الفقرة  فصاحنظم اإل  (ب)
آب/  ٢٤إىل  ٢٢الثاين، املعقود يف فيينا من وكان الفريق العامل قد أوصى يف اجتماعه   -٥

من اجتماعاته املقبلة، إىل  اجتماع ، بأن تدعى الدول األطراف، قبل كل٢٠١١ أغســــــطس
ذلك باستخدام قائمة التقييم  يتقاسم جتارهبا يف جمال تنفيذ األحكام قيد النظر، ويفضَّل أن جير

من جناحات وما واجهته من حتديات وما  ما حققتهيشـــــمل، عند اإلمكان،   الذايت املرجعية ومبا
حتتاج إليه من مســـاعدة تقنية وما اســـتخلصـــته من دروس يف التنفيذ. وطلب الفريق العامل إىل 
األمانة أن تعد ورقيت معلومات أســــــاســــــية متثالن جتميعًا لتلك املعلومات، وقرر أن ُتعَقد أثناء 

مت ردودًا كتابية بشــأن ما ســُينَظر فيه اجتماعاته حلقات نقاش تضــم خرباء من البلدان اليت قد
  ولوية.أمن مواضيع ذات 

قة بتنفيذ   -٦ ناد إىل املعلومات املتعل ــــــت باالس هذه الورقة  عدت  بات، ُأ هذه الطل ناًء على  وب
، اليت قدمتها احلكومات اســــتجابة دمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــا ٨من املادة  ٥ الفقرة

 ٢٦ة ؤرَّخالشـــــفوية التذكريية امل ذكِّرةوامل ٢٠١٨شـــــباط/فرباير  ٢٧ة ؤرَّخامل األمني العام ذكِّرةمل
 ٤٤، كانت قد وردت مســـــامهات من ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٨ويف  )١(.٢٠١٨نيســـــان/أبريل 

التالية معلومات تتعلق مبوضوع تضارب  ٣٩ــــــــدولة. وقد تضمن املسامهات املقدمة من البلدان ال
، األرجنتني، أرمينيا، أملانيا، إندونيســـيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بنما، االحتاد الروســـياملصـــاحل: 

املتعددة القوميات)، بريو، تركيا، تشيكيا، اجلبل األسود، -البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا (دولة
اجلزائر، جورجيا، رومانيا، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ســويســرا، ســرياليون، 

لي، الصـــني، ُعمان، غواتيماال، كوبا، الكويت، كرييباس، ليتوانيا، مصـــر، النرويج، النمســـا، شـــي
  هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.

ــــــامهات املقدَّ  -٧ مة، مبوافقة الدول املعنية، على املوقع وقد أتيحت النصــــــوص الكاملة للمس
وُأدجمت يف املوقع الشـــبكي  )٢(ات واجلرمية (املكتب)،الشـــبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّر

  )٣(املواضيعي الذي أنشأته األمانة.
__________ 

من املادة  ٤ن منع وإدارة تضارب املصاحل ضمن سياق الفقرة ص للمعلومات املقدمة من الدول بشأَيرد ملخ  )١(  
  ).CAC/COSP/WG.4/2018/2(األمانة  من إعدادمن االتفاقية يف ورقة معلومات أساسية منفصلة  ٧

  .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session9.htmlمتاحة على الرابط:   )٢(  

-www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/financial-disclosure-declaration متاحة على الرابط:  )٣(  

of-assets.html.  
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ها هو وال ُيقصــــــَد من هذه الورقة أن تكون شـــــــاملة، بل  -٨ توفري ملخص  إنَّ اهلدف من
  عة.الدول األطراف والدول املوقِّاليت قدَّمتها للمعلومات 

    
  عةقِّالدول األطراف والدول املومة من حتليل املسامهات املقدَّ  -ثانيًا  
    اخللفية املواضيعية  -ألف  

. يًّاعن موجوداهتم ومصاحلهم هو اجتاه حديث نسب فصاحإنَّ إلزام املوظفني العموميني باإل  -٩
عن  فصــاحويف حني كان ُيعتَقد يف البداية أنه انتهاك للحق يف اخلصــوصــية، أخذ النهج املتبع يف اإل

، حتت تأثري قرارات اهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان وبتزايد يًّاغري تدرجياملوجودات واملصاحل يت
  زاهة يف اإلدارات العمومية.الشواغل املتعلقة بالن

قد أنشــــــئ معظم نظم اإل  -١٠ ية  فصـــــــاحو فاق ماد ات عن املوجودات واملصـــــــاحل عقب اعت
  االتفاقية. من ٨املتحدة ملكافحة الفساد، استجابة ملقتضيات املادة  األمم
ضاء ووفقًا  ٨من املادة  ٥فالفقرة   -١١ سعى، عند االقت من االتفاقية ُتلِزم الدول األطراف بأن ت

 اواملوظفني العموميني بأن يفصـحللمبادئ األسـاسـية لقانوهنا الداخلي، إىل وضـع تدابري ونظم ُتلِزم 
ل واســــتثمارات وموجودات اعمأللســــلطات املعنية عن أشــــياء منها ما هلم من أنشــــطة خارجية و

  كموظفني عموميني. املصاحل مع مهامهم يفتفضي إىل تضارب وهبات أو منافع كبرية قد 
إمكانية  جتنُّبعن املوجودات واملصــــاحل هو  فصــــاحنظام لإلأيِّ الغرض من  ومن مث، فإنَّ  -١٢

نشــوء حاالت تضــارب يف املصــاحل مســتقبًال وتيســري إدارة تلك احلاالت، عند االقتضــاء. ومثة نظم 
ــــدين من إخفاء عائدات  أيِّ كثرية هتدف أيضــــًا إىل ضــــمان عدم متكن املوظفني العموميني الفاس

  نشاط غري مشروع.
ضمان عدم إخفاء ع عالنوهدف نظم اإل  -١٣ ساد ينطبق عن املوجودات املتمثل يف  ائدات الف

شريعاهتا اجلنائية أحكام ستحدثت يف ت شروع"،  ًاخصوصًا على البلدان اليت ا ُتجرِّم "اإلثراء غري امل
عن املوجودات أداة فعالة  اإلفصــــاحمن االتفاقية. ففي تلك احلاالت، قد يصــــبح  ٢٠وفقًا للمادة 

  لدعم وإنفاذ تلك التشريعات.
دِّد على احلاجة إىل   -١٤ عن املوجودات يف عدة قرارات  فصـــــاحاســـــتحداث نظم لإلوقد شـــــُ

، شـــــجع املؤمتر الدول على اعتماد وصـــــون ٧/٥صـــــادرة عن مؤمتر الدول األطراف. ففي قراره 
، املعنون "تعزيز فعالية ٦/٣وتدعيم نظم تعزز الشـــفافية وحتول دون تضـــارب املصـــاحل. ويف قراره 

جبميع أشكاله على  دملعنون "منع ومكافحة الفسا، ا٧/٢العمل على استرداد املوجودات"، وقراره 
حنو أكثر فعالية، مبا يشــــمل، يف مجلة أمور، احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات اســــتنادًا 
إىل هنج شامل متعدد التخصصات، وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، دعا املؤمتر الدول 

  ء نظم فعالة إلقرارات الذمة املالية اخلاصة باملوظفني العموميني املعنيني.لنظر يف إنشااألطراف إىل ا
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وكان الفريق العامل املعين مبنع الفساد، الذي ناقش مسألة تنفيذ تلك الفقرة يف اجتماعه   -١٥
من  ٨من املادة  ٥إىل أمهية الفقرة  أشــــــار، قد ٢٠١٢الثالث ما بني الدورات، املعقود يف عام 

  )٤(االتفاقية.
    

    التدابري اليت اختذهتا الدول الستحداث نظم خاصة باملوجودات واملصاحل  -باء  
    عن املوجودات فصاحاهلدف من نظام اإل  -١  

كان اختالف التقاليد القانونية للدول األطراف، وكذلك اختالف تشــــــريعاهتا وأولوياهتا   -١٦
يف املســـامهات املقدمة، ومن مث، فقد قدمت الدول عرضـــًا لطائفة متنوعة من  ًااتية متجليالســـياســـ

  خمتلفة. إفصاحعلى اشتراطات و النظم، تركز على مستويات خمتلفة من املوظفني العموميني
عن الدخل واملصـــــاحل تندرج يف ثالث فئات عامة: نظم  عالنوأنشـــــأت الدول نظمًا لإل  -١٧

زيادة يتعذر تعليلها يف أيِّ ملصــــاحل، ونظم مصــــممة الســــتبانة هتدف إىل إدارة حاالت تضــــارب ا
ثروات املوظفني العموميني، ونظم مزدوجة الغرض هتدف إىل حتقيق كال الغرضني املذكورين آنفًا. 

  مسامهات.من وقد كان النظام املزدوج الغرض هو النهج األكثر تواترًا فيما ورد من الدول 
 عالنالدول إىل الكيفية اليت اســــتخدمت هبا نظم اإلوإىل جانب ذلك، أشــــارت بعض   -١٨

عن املصـــاحل لتعزيز الشـــفافية أو ملســـاعدة أجهزة مراجعة احلســـابات وأجهزة إنفاذ القانون على 
  كشف الفساد.

ــــــيا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا وبوليفيا (دولة  -١٩ -وقدم كل من األرجنتني وأرمينيا وإندونيس
ــــــلوفينيا واملتعددة القوميات) وبريو وتشــــــيكيا  ــــــود واجلزائر وجورجيا ورومانيا وس اجلبل األس

وســـنغافورة وســـرياليون وشـــيلي والصـــني وغواتيماال وقربص وكوبا وليتوانيا ومدغشـــقر وهنغاريا 
  املطبَّقة على موظفيها العموميني. عالناملتحدة عرضًا ألهداف نظم اإل والواليات

هو ضمان  حلعن األصول واملصا فصاحاهلدف من نظامها اخلاص باإل ت اجلزائر بأنَّأفادو  -٢٠
كرامة األشــخاص املنخرطني يف احلياة العامة  ننزاهة العمليات الســياســية واإلدارية، يف البلد وصــو

  وزيادة ثقة الناس يف نزاهة احلكومة.
عن املصــاحل يهدف إىل ضــمان الشــفافية يف  فصــاحنظامها اخلاص باإل ت رومانيا بأنَّأفادو  -٢١

  حاالت َتعاُرض أو َتضاُرب يف املصاحل.أيِّ  ةممارسة مهام املنصب العمومي واستبان
عن  عالنالغرض من نظامها اخلاص باإل بوليفيا املتعددة القوميات أنَّ وذكرت مجهورية  -٢٢

  من حاالت اإلثراء غري املشروع. هاملوجودات واإليرادات هو استبانة ما حيتمل وجود
الغرض الرئيسي لنظمها اخلاصة  ت جورجيا ورومانيا وليتوانيا والواليات املتحدة بأنَّأفادو  -٢٣

تضـــاربات حمتملة يف أيِّ و مســـاعدة األجهزة  الرقابية على اســـتبانة وإزالة بإقرارات الذمة املالية ه
  املصاحل بني الواجبات الرمسية لشاغل املنصب العمومي ومصاحله وارتباطاته املالية اخلاصة.

__________ 
انظر مذكِّرة األمانة بشأن تضارب املصاحل واإلبالغ عن أفعال الفساد واإلعالن عن املوجودات، وخاصة يف   )٤(  

  ).CAC/COSP/WG.4/2012/3اد (من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس ٩إىل  ٧سياق املواد 
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للمساعدة اهلدف الرئيسي لنظامها هو أن يعمل كأداة إنذار مبكر  وأكدت إندونيسيا على أنَّ  -٢٤
زاهة، وأن ميثل مصدرًا للمعلومات يف التحقيقات اخلاصة مبكافحة الفساد، وأن يعزز الشفافية والن

  أجل َتعقب املوجودات ومصادرهتا. من
عن املوجودات هو تنفيذ آليات  فصــاحاهلدف من تشــريعاهتا اخلاصــة باإل نَّرت بريو أوذك  -٢٥

  ني العموميني كوسيلة ملنع الفساد.رقابية فعالة فيما يتعلق مبوجودات وإيرادات املوظف
عن املوجودات ميثل أحد أهم عناصــــر اإلطار  فصــــاحنظام اإل االحتاد الروســــي أنَّ أبرزو  -٢٦

موجودات يف اخلارج، مبا فيها أيِّ اخلاص مبنع الفساد. كما ُيحَظر على املوظفني العموميني احتياز 
  واالحتفاظ بتلك املوجودات.حسابات مصرفية أجنبية أو صكوك مالية أجنبية،  أيُّ
    

    ات عن املوجودات واملصاحلإعالنفئات األفراد الذين يتعني عليهم تقدمي   -٢  
صاحميثل نطاق األشخاص امللزمني باإل  -٢٧ صر نظام اإل ف صاحأحد أهم عنا عن املوجودات  ف

املتاحة  املعين وحجم املوارد فصــــاحواملصــــاحل. ويتحدد شــــكل القرار بعوامل منها غرض نظام اإل
 يًّاأم إلكترون يًّادارته، كما يتأثر بعوامل أخرى تتعلق بتصــــميم النظام، مثل ما إذا كان النظام ورقإل
نه حيدد مســـــبقًا وإىل . ويكتســـــب القرار املتعلق بالنطاق أمهية أللنهج املتبع يف إجراءات التحقُّقوا

الذي أنشــأته. ومثة قرار ثان ذو صــلة، حد بعيد مدى قدرة الدولة الطرف املعنية على إدارة النظام 
  موجودات ومصاحل أعضاء األسرة وغريهم من األفراد. عالنإذا كان ينبغي أن يشمل اإل هو ما
ــــــاع نطاق اخليارات اليت قدمتها الدول األطراف. غري أنه وقد جتلَّ  -٢٨ ى تنوع النهوج يف اتس

على املوظفني  يًّاوج: نظم تركز كلميكن أن تســــــتبان يف املســــــامهات املقدمة ثالث فئات من النه
)؛ ونظم ُتلِزم أيضـــًا املوظفني يًّاالعموميني الرفيعي املســـتوى (مبن فيهم املنتخبون أو املعيَّنون ســـياســـ

؛ ونظم تنص أيضًا على أن يفصح عن موجوداهتم ومصاحلهم، إىل عالنالعموميني األدىن مرتبة باإل
  وكة للدولة.جانب تينك الفئتني، مديرو الشركات اململ

وبولندا وبوليفيا واهلرســك األرجنتني وإندونيســيا والربتغال وبلجيكا وبنما والبوســنة ففي   -٢٩
املتعددة القوميات) وبريو وتشــيكيا واجلزائر ورومانيا وســرياليون وقربص وليتوانيا والنرويج -(دولة

فيعو املســتوى، مثل رئيس الدولة ن املنتخبون الرووالنمســا وهنغاريا والواليات املتحدة، ُيلَزم املوظف
  عن موجوداهتم ومصاحلهم. عالنالوزراء باإل أعضاء الربملان و/أو و/أو
-وبولندا وبوليفيا (دولةواهلرســـك االحتاد الروســـي واألرجنتني وأرمينيا والبوســـنة  أفادو  -٣٠

وســـلوفينيا  املتعددة القوميات) وتشـــيكيا واجلبل األســـود واجلزائر وجورجيا ورومانيا وســـلوفاكيا
سرياليون والصني وقربص وكرييباس وليتوانيا ومدغشقر وهنغاريا سنغافورة و والواليات املتحدة  و

  منازهلم باإلبالغ عن موجوداهتم ومصاحلهم. أفرادبأهنا ُتلزم أعضاء أسر املوظفني العموميني أو 
صاحنظام اإل وذكرت اجلزائر أنَّ  -٣١ عن األصول واملصاحل يركز على املوظفني الرفيعي  ف

املســــتوى، مبن فيهم رئيس اجلمهورية وأعضــــاء الربملان وأعضــــاء اجلمعيات املحلية والقضــــاة 
وأعضاء املجلس الدستوري والوزير األول والوزراء ورئيس املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات 
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 عن ممتلكات أطفال أولئك املوظفني أيضـــــًا عالنواملصـــــرف املركزي والســـــفراء. وينبغي اإل
  العموميني.

ــــتوى) يف وذكرت أرمينيا بأنَّ  -٣٢ ــــغلون مناصــــب (رفيعة املس ه يتعني على املوظفني الذين يش
الدولة، مثل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ونواب اجلمعية الوطنية وأعضــاء املحكمة الدســتورية 

لعامة ورؤســـــاء األجهزة احلكومية ومســـــتشـــــاريهم والقضـــــاة والوزراء ونواهبم وأعضـــــاء النيابة ا
ات إعالنومســاعديهم، وكذلك رؤســاء البلديات وشــاغلي مناصــب اخلدمة العمومية، أن يقدموا 

  منتظمة عن موجوداهتم ومصاحلهم.
ت البوســـنة واهلرســـك بأنه جيب على املوظفني املنتخبني على مجيع املســـتويات أن أفادو  -٣٣

موجوداهتم إىل املفوضـــــية املركزية لالنتخابات. وُيلَزم شـــــاغلو املناصـــــب ات عن إعالنيقدموا 
التنفيذية ومسـتشـاريهم بأن يفصـحوا عن موجوداهتم ومصـاحلهم للمفوضـية املعنية بالبت بشــأن 

  تضارب املصاحل.
عن املوجودات واملصــاحل خيص موظفي جهاز  فصــاحوأبرزت كوبا أهنا وضــعت نظامًا لإل  -٣٤

  ني الذين يعملون حتت إشراف مراقب حسابات اجلمهورية.اجلمارك واملوظف
عن  فصــــــاحرئيس اجلمهورية والوزراء وأعضــــــاء الربملان ملزمون باإل ت قربص بأنَّأفادو  -٣٥

ية،  ملان قدمون أمَّا موجوداهتم إىل جلنة بر بة في اهتم إىل جملس إعالناملوظفون العموميون األدىن مرت
عن موجودات والتزامات أعضــاء األســرة  فصــاحيضــًا اإلويتعني أص ُمنشــأ مبقتضــى القانون. خا

  طفال الُقصَّر.والزوج والزوجة واأل
ــــــعًا يف حتديد دائرة املوظفني الذين يتعني عليهم ها اتبعت هنجًا وات جورجيا بأنَّأفادو  -٣٦ س

 ملعيَّننيواات عن موجوداهتم ومصــاحلهم، فشــملت املوظفني الرفيعي املســتوى املنتخبني إعالنتقدمي 
وأعضاء جملس للحسابات ورؤساء األجهزة احلكومية واملراجع العام  وكذلك مساعديهم ،يًّاسياس
ورؤساء وموظفي احلكومات املحلية املصرف املركزي ورئيسه والقضاة وأعضاء النيابة العامة إدارة 

  املؤسسات اململوكة للدولة.
نه يتعني على   -٣٧ بأ يد  يا معلومات تف غار يذي وقدمت هن املوظفني العموميني يف الفرع التنف

القانون واجلنود املحترفني واملتعاقدين يف قوات الدفاع  إنفاذواجلهاز القضــــــائي وأعضــــــاء أجهزة 
اهلنغارية ومســـتخدمي املصـــرف الوطين اهلنغاري أن يقدموا معلومات عن موجوداهتم وموجودات 

  أعضاء أسرهم.
سه يتعني على بأنَّ كرييباس تأفادو  -٣٨ سيا أن يقدموا إىل  يًّااملوظفني الرفيعي املستوى املعينني 

وجيزًا مبا لديهم من موجودات وما عليهم من التزامات، سواء  يًّامفوضية املدونة القيادية بيانًا كتاب
باسداخل  نة. كما ُيلَزم املوظفون  كريي ــــــ كل س ناير من  ثاين/ي كانون ال ية  هنا بل  خارجها، ق أو 

عن موجودات أعضاء أسرهم املباشرين. ويتضمن البيان قائمة مبا لديهم من  فصاحالعموميون باإل
  ممتلكات وقيمتها املقدرة.

نائبه والقضـــــــاة والنائب العام والوزراء ورؤســـــــاء ورئيس اجلمهورية  ت بنما بأنَّأفادو  -٣٩
ا إفادة األجهزة احلكومية وأعضـــــــاء الربملان، وكذلك املوظفني األدىن مرتبة، ُملَزمون بأن يقدمو
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كتابية حتت الَقَسم عن حالة ممتلكاهتم عند بدء تويل وظائفهم وعند انتهائها. وضمانًا لالمتثال، ال 
  بعد تقدمي اإلفادة املطلوبة. يتلقى املوظفون رواتبهم إالَّ

عن املوجودات واملصاحل فيما خيص املوظفني  فصاحه اسُتحدث نظام لإلوذكرت الربتغال أنَّ  -٤٠
يَّنني الرفيعي املســـتوى، مبن فيهم رئيس اجلمهورية والوزراء وأعضـــاء الربملان ورؤســـاء املعاملنتخبني و

  ن لإلدارات احلكومية وأعضاء جمالس إدارة الشركات اململوكة للدولة.ون العاموالبلديات واملدير
لون أعضاء جملسي النواب والشيوخ وموظفي اخلدمة املدنية الذين يشَغ وأفادت بولندا بأنَّ  -٤١

ية، مبن فيهم  عامني، وكذلك موظفي احلكومات املحل ية والقضـــــــاة والنواب ال ناصـــــــب إدار م
ات عن موجوداهتم. كما ُيلَزم موظفو احلكومات املحلية بتقدمي إعالناملســتشــارون، ُملَزمون بتقدمي 

ات عن أنشــطة أزواجهم االقتصــادية اليت يضــطلع هبا ضــمن حميط نفس وحدة احلكم املحلي إعالن
  يت يشغل فيها املوظف املحلي منصبًا أو هو ُمستخَدم فيها.ال

ات عن إعالنــفئــة من املوظفني يقع عليهــا التزام بتقــدمي  ٣٩هنــاك  وأبرزت رومــانيــا أنَّ  -٤٢
املســـتوى واملرشـــحني لشـــغل  املوجودات واملصـــاحل، وتشـــمل املوظفني املنتخبني واملعيَّنني الرفيعي

مناصــب رفيعة املســتوى والقضــاة وأعضــاء النيابة العامة وموظفي اإلدارات املحلية وقادة النقابات 
  وموظفي املنشآت اململوكة للدولة.

ــــــرياليون بأنَّذو  -٤٣ ية، املنتخبني منهم واملعينني، ملزمون  كرت س ملدن مجيع موظفي اخلدمة ا
م ع إعالنبإيداع  ــــــَ ية، مبا يف ذلك موجودات حتت الَقس ملال ن إيراداهتم وموجوداهتم والتزاماهتم ا

  أزواجهم وأوالدهم ممن هم دون سن احلادية والعشرين.
عن املوجودات  عالنلضـــمان تقدمي اســـتمارات اإل ها تتَّبع هنجًا عامًّاوأبرزت ســـلوفينيا أنَّ  -٤٤

بني، مبن فيهم موظفو اخلدمة املدنية واملصــــــاحل، يشــــــمل مجيع املوظفني العموميني املعينني واملنتخ
ومديرو األجهزة واملؤســــســــات العمومية واملنشــــآت اململوكة للدولة واألشــــخاص  املرتبةالرفيعو 

املســؤولون عن املشــتريات العمومية وموظفو مفوضــية املراجعة الوطنية املعنية مبراجعة إرســاء عقود 
يشغلون منصبًا يف مؤسسات االحتاد األورويب  املشتريات العمومية، وكذلك مواطنو سلوفينيا الذين

  وهيئاته األخرى وسائر املؤسسات الدولية، ضمن إطار شروط معينة.
عن املوجودات املالية: نظامًا  فصـــــاحها أنشـــــأت نظامني لإلت الواليات املتحدة بأنَّأفادو  -٤٥
كوميني، مبن فيهم رئيس عن املوجودات املالية، ُيلَزم فيه كبار املســــــتخَدمني احل فصــــــاحلإل يًّاعلن

الدولة ونائب الرئيس ورؤســــــاء األجهزة وغريهم، بأن يقدموا تقارير علنية عن موجوداهتم املالية؛ 
سر صاحلإل يًّاونظامًا  عن املوجودات املالية خيص املوظفني األدىن مرتبة الذين يعينون يف مناصب  ف

هؤالء املوظفني، يتعني عليهم أيضًا  تنطوي على درجة عالية من تضارب املصاحل. ويف حالة معظم
  معلومات مشاهبة، فيما خيص أزواجهم وأوالدهم املعالني. أن يقدموا نفس املعلومات، أو

    
    عن املوجودات واملصاحل فصاحنطاق اإلبالغ يف نظم اإل  -٣  

يرتبط نطاق املعلومات املطلوبة أيضًا بالغرض األساسي للنظام. ففي النظم اليت تركز على   -٤٦
استبانة حاالت تضارب املصاحل، مثة نزوع إىل طلب معلومات عن االرتباطات مبصاحل يف املنشآت 
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التجارية اململوكة للقطاعني اخلاص والعام، مع تقدمي تفاصــــــيل أنشــــــطة املوظف العمومي خارج 
 عندما يكون الغرض من النظام كشــــــف حاالت اإلثراء غري املشــــــروع فإنَّأمَّا وظيفته.  نطاق

بة تن لدخل، وكذلك املعلومات املطلو مة ومصـــــــادر ا ِزع إىل التركيز على املوجودات ذات القي
النفقات يف بعض احلاالت. وتتباين تفاصـــيل وخصـــوصـــيات املعلومات املطلوبة تباينًا شـــديدًا من 

  ىل أخرى.دولة طرف إ
االحتاد الروســــــي واألرجنتني وأرمينيا وإيطاليا والربتغال وبلجيكا وبنما والبوســــــنة  أفادو  -٤٧

وسلوفاكيا وسلوفينيا وبولندا وبريو وتشيكيا واجلبل األسود واجلزائر وجورجيا ورومانيا واهلرسك 
نظمها  ت املتحدة بأنَّوكوبا وليتوانيا ومدغشقر والنرويج وهنغاريا والوالياوسنغافورة وسرياليون 

  عن موجودات املوظفني العموميني والتزاماهتم املالية ومصاحلهم. فصاحتشمل اإل
ــــك أنه يتعني على املوظفني املنتخبني أن يفصــــحوا عن دخلهم   -٤٨ ــــنة واهلرس وذكرت البوس
  ملالية.ممتلكات منقولة وغري منقولة داخل البلد وخارجه، وكذلك عن التزاماهتم ا ميتلكونه من وما
ات املتعلقة بتضـــارب املصـــاحل معلومات عن عالنه يتعني أن تتضـــمن اإلنَّوأبرزت ليتوانيا أ  -٤٩

نوع، وعن نشــاطه االقتصــادي أيِّ ين تربطهم باملوظف صــلة من مجيع األشــخاص االعتباريني الذ
مشـــاريع أو منشـــآت أو رابطات أو مؤســـســـات، وعن اهلبات أيِّ املنفرد وعضـــويته ومنصـــبه يف 

ضمن كذلك قائمًة ب شخاصأيِّ واملعامالت الكبرية، وأن تت شبهة أ ، أو معلومات، ميكن أن يثريوا 
  تضارب يف املصاحل.

فادو  -٥٠ بأنَّأ لديهم من  ت قربص  ما  كل  قدمي معلومات عن  املوظفني العموميني ُملَزمون بت
املــاليــة وديوهنم وعن غري منقولــة، يف قربص أو يف اخلــارج، وعن التزامــاهتم وموجودات، منقولــة 
  حساباهتم املصرفية.

عن املوجودات يتضــــــمن معلومــات عن ممتلكــات املوظف  عالناإل وذكرت أرمينيــا أنَّ  -٥١
ن (املمتلكات املنقولة وغري املنقولة واألوراق املالية وســـــائر االســـــتثمارات والقروض)، وكذلك ع

مبلغ معادل آخر،  أيَّعن العمل أو ويشـــمل األجر املتقاضـــى  َدْخله. وتعريف الدخل واســـع جدًّا
والعوائد والفوائد املصـــــرفية والتعويضـــــات املتقاضـــــاة عن القروض املتلقاة أو املمنوحة، واألرباح 
لة يف  واإليرادات املتأتية من ألعاب الكازينو أو اليانصـــــيب، واملكاســـــب العينية أو النقدية املحصـــــَّ

باريات، واملمتلكات واملوجو قات أو امل ة أو معونة، املســـــــاب ــــــكل ِهَب قاة يف ش قدية املتل دات الن
ريادة املشــاريع، واإليرادات املتأتية واملمتلكات املوروثة وتعويضــات التأمني، واإليرادات املتأتية من 

من التصـــرُّف يف املمتلكات، واملبالغ أو التعويضـــات األخرى املتقاضـــاة عن إيرادات التأجري املتأتية 
، واملبالغ املقطوعة، واإليرادات املتأتية من حقوق التملك، ســواء وردت يف من عقود القانون املدين

  شكل نقدي أو غري نقدي.
العلين اخلاص بأعضــــاء الربملان يتضــــمن معلومات عن  عالننظام اإل ت النرويج بأنَّأفادو  -٥٢

شطة اإلضافية، وعن العقارات الكبرية القيمة أو املستخدمة ألغراض جتا رية، وعن املناصب أو األن
املصاحل التجارية مثل األسهم واهلبات والسفر إىل اخلارج، وكذلك اهلبات أو املزايا املالية اليت تزيد 
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ــــــم مانح  عالنيورو). ويتعني أن يذكر يف اإل ٢٠٠كرون نروجيي (حنو  ٢ ٠٠٠قيمتها على  اس
  ة املقدمة وتاريخ تقدميها.اهلبة وطبيعة املزيَّ

ات عن املوجودات تتضـــمن معلومات عن األموال الشـــخصـــية عالناإل ت بولندا بأنَّأفادو  -٥٣
واملمتلكات غري املنقولة واألســـهم يف الشـــركات واملمتلكات اليت اشـــتراها األشـــخاص املعلنون أو 
أزواجهم من خزانة الدولة أو من ســــائر الشــــخصــــيات االعتبارية اململوكة للدولة أو من وحدات 

مجعية مركزية، واملمتلكات اليت جرى التصــــــرف فيها عن طريق  مجعياهتا أو من احلكم املحلي أو
أيضًا معلومات مفصلة عن األنشطة االقتصادية والوظائف املضطلع هبا  عالناملناقصة. ويتضمن اإل

  التعاونيات. يف الشركات أو
عنها تشــمل املوجودات وااللتزامات  فصــاحاملعلومات اليت يلزم اإل ت ســرياليون بأنَّأفادو  -٥٤
املبالغ النقدية املودعة يف املصارف واملبالغ النقدية املوجودة يف اليد واملصاحل املالية اخلارجية وأمساء و

زوج املوظف وأوالده دون سن احلادية والعشرين وموجوداهتم وواسطة ومصدر التمويل املستخدم 
  يف احتياز املوجودات املعلن عنها.

العلين عن املوجودات املالية تتضــــــمن  فصــــــاحتقارير اإل وذكرت الواليات املتحدة أنَّ  -٥٥
سبة ومبالغها وعن االلتزامات املالية وعن املناصب املتوالة  معلومات عن مصادر اإليرادات املكت

أيِّ خارج نطاق احلكومة وعن الترتيبات املســــــتمرة مع أرباب عمل ســـــــابقني أو حاليني، أو 
عن مصـــاحلهم االنتفاعية يف صـــناديق  فصـــاحفون باإلمقبل. كما ُيلَزم املوظترتيب بشـــأن عمل 

األموال الســــهمية اخلاصــــة، ما مل ة أخرى، مثل صــــناديق رؤوس يمال تاســــتئمانيه أو يف ترتيبا
 فصـــاحُيعَفون من فعل ذلك. كما يتعني على املســـتخَدمني الذين يشـــغلون مناصـــب تتطلب اإل

عن بعض التعاُمالت املالية الشــــخصــــية يف  العلين عن املوجودات املالية أن يقدموا تقارير دورية
  األسهم والسندات وغريها من األوراق املالية.

يا بأنَّأفادو  -٥٦ ه يتعني على املوظفني العموميني أن يقدموا معلومات عما لديهم من ت رومان
ـــــيارات ومعادن نفيســـــة وجموهرات وقطع فنية وحســـــابات مصـــــرفية ومبالغ نقدية  عقارات وس

تثمارات مباشرة وقروض، وكذلك ما لديهم من ديون ورهون عقارية وإجيارات واستثمارات واس
مكفولة. كما يتضــمن اإلقرار معلومات عن حصــة املوظف أو أســهمه يف الشــركات واملؤســســات 

رابطات أو مؤسسات أو منظمات غري أيِّ االئتمانية وجمموعات املصاحل االقتصادية، وعضويته يف 
شــركات أو شــركات اســتثمارية يِّ املجالس اإلدارية أو الرقابية ألحكومية أخرى، وعضــويته يف 
صادية أو رابطات أو مؤسسات أو منظمات  وطنية أو مؤسسات ائتمانية أو جمموعات مصاحل اقت

رابطات مهنية أو نقابات، وعضويته يف املجالس اإلدارية أو أيِّ غري حكومية أخرى، وعضويته يف 
بدون أجر، وعما لديه من عقود، مبا فيها  أحزاب ســياســية، ســواء بأجر أوهيئات أو يِّ الرقابية أل

عقود املســـاعدة القانونية واملشـــورة القانونية وعقود االســـتشـــارات وعقود اخلدمة، ســـواء أكانت 
ية  جار ية أم  ناءمنته ته، وعن  أث خدم ية أيِّ مدة  قاه من ميزان كفاالت أو متويل عمومي كبري يتل

ــــــركات ُمنشــــــأة برأمسال أيِّ حملية أو أجنبية، وعن  الدولة أو من صــــــناديق اتفاقات مربمة مع ش
  حكومي أو تكون للدولة فيها حصة أغلبية أو أقلية من األسهم.
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ستوى أن يقدموا وأبرز االحتاد الروسي أنَّ  -٥٧ ه يتعني على مجيع املوظفني العموميني الرفيعي امل
داهتم والتزامــاهتم املــاليــة، وكــذلــك املوجودات معلومــات عن إيراداهتم ونفقــاهتم وعن مجيع موجو

  .أسرهموااللتزامات املالية ألعضاء 
مجيع املوظفني العموميني ُملَزمون بأن يقدموا إىل رؤســـاء األجهزة  ت ســـنغافورة بأنَّأفادو  -٥٨

ــــــنوية عن مصـــــــاحلهم يف إعالناليت يعملون فيها  ــــــتثمارات أو ممتلكاتأيِّ ات س مبا فيها  ،اس
  .يًّات واملمتلكات اليت ميتلكها أزواجهم وأوالدهم املعالون مالاالستثمارا

ـــلوفاكيا أنه يتعني على مجيع املوظفني العموميني أن يعلنوا عن مصـــاحلهم وأن   -٥٩ وذكرت س
االقتصادية، مبا يف ذلك ممتلكاهتم املنقولة  وأحواهلمًا عن مناصبهم الوظيفية وأنشطتهم إعالنيقدموا 

  لك ديوهنم والتزاماهتم املالية.وغري املنقولة، وكذ
    

    عن املوجودات واملصاحل اإلعالناتتقدمي   -جيم  
    تواتر التقدمي  -١  

كان النهج املتبع أكثر من ســــــواه بني النهوج املبلغ عنها يتمثل يف إلزام املســــــتخدمني   -٦٠
ات عن موجوداهتم عند بداية خدمتهم العمومية، مث مرة كل إعالنواملوظفني العموميني بتقدمي 

مدة خدمتهم، مث عند انتهاء عملهم يف املنصـــــب العمومي. وكان النهج الثاين الذي  أثناءســـــنة 
أبلغت عنه الدول يتمثل يف إلزام املعلنني باإلبالغ عند وقوع أحداث معينة ذات شـــــــأن، مثل 

  وجودات املحوَزة.حدوث زيادة كبرية أو نقصان كبري يف امل
ت بعض أفادات وغرض النظام. وعالنارتباط بني تواتر تقدمي اإلأيِّ ومل يالحظ وجود   -٦١

  ا بطبيعة منصبه.ا بعلو مرتبة املعلن وإمَّتواتر التقدمي يرتبط إمَّأنَّ الدول ب
شيكيا و أفادو  -٦٢ اجلبل االحتاد الروسي واألرجنتني وأرمينيا وإيطاليا والبوسنة واهلرسك وت

ات عالناإلأنَّ ب األســـود وجورجيا ورومانيا وســـلوفاكيا ومدغشـــقر وهنغاريا والواليات املتحدة
  اخلدمة. أثناءتقدَّم عند بدء اخلدمة وعند انتهائها، وكذلك مرة كل سنة 

ما أ  -٦٣ غال وبن قدمون  نَّوذكرت الربت ناملوظفني املنتخبني ي ند إعال خاهبم وع ند انت اهتم ع
  واليتهم.انقضاء مدة 

قدموا   -٦٤ نه يتعني على مجيع املوظفني أن ي يا أ غار بل إعالنوذكرت هن ًا عن موجوداهتم ق
يومًا من انتهاء تلك اخلدمة،  ١٥، ويف غضــــون عالنمنصــــب يســــتلزم تقدمي اإلأيِّ تعيينهم يف 

نوع وكذلك مرة كل ســــــنة أثناء مدة اخلدمة. ويتباين تواتر تقدمي هذه التقارير الدورية تبعًا ل
  الوظيفة أو املنصب.

عن  إعالنمجيع املوظفني العموميني ُيلَزمون بإيداع  نَّت مدغشــــقر وســــرياليون بأأفادو  -٦٥
  موجوداهتم يف غضون ثالثة أشهر من تعيينهم.

عند تويل مناصـــبهم وعند  إعالناملوظفني العموميني ُيلَزمون بتقدمي  وذكرت اجلزائر أنَّ  -٦٦
ت ليتوانيا بأنه ينبغي أفادر كبري يف ممتلكاهتم. وعلى حنو مشـــــابه، تركهم هلا وكلما حصـــــل تغيُّ



CAC/COSP/WG.4/2018/3 
 

V.18-04200 11/18 
 

عن املصـــــــاحل عند انتخاهبم أو تعيينهم، على أن يعدَّل  عالنللموظفني العموميني أن يقدموا اإل
  تبعًا للظروف، كلما حدث تغري ما أو نشأ تضارب يف املصاحل.

العلين عن  فصــاحيشــغلون مناصــب تتطلب اإلاألفراد الذين  ت الواليات املتحدة بأنَّأفادو  -٦٧
سنة، مث عند إعالناملوجودات املالية يقومون بتقدمي  اهتم عند بدء توليهم تلك املناصب، مث مرة كل 

ــــحني للتعيني أو االنتخاب يف منصــــب الرئيس  ترك تلك املناصــــب. ومثة أفراد معينون، مثل املرش
نائب الرئيس وبعض املرشــحني للرئاســة الذين حيتاجون إىل موافقة جملس الشــيوخ، يتعني عليهم  أو

يومًا قبل انتخاهبم أو يف غضون مخسة  ٣٠اهتم يف غضون فترة زمنية ال تزيد على إعالنأن يقدموا 
ي تولِّ يومًا من ٣٠وُيلَزم املســتجدُّون بأن يقدموا تقريرًا يف غضــون  حهم للمنصــب.يام من ترشــُّ أ

 ١٥منصــبهم، إن مل يكن يف وقت أبكر. وبعد ذلك، يتعني على املوظفني أن يقدموا تقريرًا حبلول 
ت الواليات املتحدة أفاديومًا من انتهاء مدة واليتهم. و ٣٠أيار/مايو من كل ســنة، مث يف غضــون 

نشـوء تضـارب  بعض املسـتخَدمني الذين هم أدىن مرتبة، ولكن مناصـبهم تطرح احتمال نَّأيضـًا بأ
صبهم، وكذلك إقرارات ذمة مالية إفصاحيف املصاحل، ُيلَزمون بتقدمي تقارير  ية جديدة عند تويل من

  ية عند انتهاء واليتهم.إفصاحِسرية كل سنة، ولكنهم ال ُيلَزمون بتقدمي تقارير 
    

    طريقة التقدمي  -٢  
فئات  واملصـــاحل، ُأبلغ عن ثالثوجودات عن امل فصـــاحفيما يتعلق بطريقة تقدمي تقارير اإل  -٦٨

لدول  ــــــوىمتمايزة بوضــــــوح، هي: ا ية، عالناإل األطراف اليت ال تقبل س لدول ات اإللكترون وا
ــــــوى اإل اليت األطراف الورقية  اتعالنوالدول األطراف اليت تقبل اإلالورقية،  اتعالنال تقبل س

ات عالنبأنه ميكنها تلقي اإل تأفاد. وذكرت بعض الدول اليت والتقارير اإللكترونية على الســــــواء
ت أفادالورقية واإللكترونية على الســــواء أهنا تتيح للمعلن خيار اســــتخدام الشــــكل الذي يريده. و

  دول أخرى بأهنا تشترط استخدام النظم الورقية فيما خيص بعض فئات املوظفني.
س  -٦٩ صة باإل لوفينيا وسرياليون وقربص وكوبا أنَّوذكرت  صاحنظمها اخلا املوجودات  عن ف

  املالية واملصاحل هي نظم ورقية.
ــــــيا وإيطاليا وتشــــــيكيا واجلزائر وجورجيا وليتوانيا ت أفادو  -٧٠ األرجنتني وأرمينيا وإندونيس

  ات.عالنبأهنا تستخدم نظمًا إلكترونية لتقدمي اإلوالواليات املتحدة 
ات عن املوجودات عالناإل اجلبل األسود ورومانيا ومدغشقر وهنغاريا بأنه ميكن تقدمي أفادو  -٧١

  عرب اإلنترنت أو يف شكل ورقي، تبعًا ملنصب املوظف العمومي اُملعِلن. يًّاواملصاحل إلكترون
 إعالناملفوضية املعنية بأخالقيات املوظفني الرفيعي املرتبة حتتفظ مبنصة  وذكرت أرمينيا أنَّ  -٧٢

  اإلنترنت.ات عن املوجودات عرب عالنإلكترونية تتيح تقدمي اإل
فادو  -٧٣ قدمي اإلأ مًا لت ظا هنا أنشـــــــأت ن بأ يات  عددة القوم يا املت لة بوليف ات عن عالنت دو

املمتلكات واإليرادات إىل مكتب املراقب العام للدولة. وميكن للموظفني العموميني أن يصــــلوا إىل 
تلك اهتم عن ممتلكاهتم وموجوداهتم وتعديل إعالنوقت من أجل تســــــجيل أيِّ حســـــــاباهتم يف 

  ات وطباعتها.عالناإل
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فادو  -٧٤ بأأ حدة  يذي  نَّت الواليات املت طاق الفرع التنف قارير على ن قدمي الت مًا لت ظا ناك ن ه
تقدمي التقارير الســـرية فيجرى من خالل نظم اإلبالغ اإللكترونية أمَّا متاحًا لتقدمي التقارير العلنية، 

تمارات منوذجية متاحة على املوقع الشــبكي اخلاصــة باألجهزة احلكومية املنفردة أو باســتخدام اســ
ملكتب األخالقيات احلكومية. وميكن لألجهزة احلكومية أيضــــــًا أن تطلب من مكتب األخالقيات 

  احلكومية إذنًا الستخدام شكل سري بديل يليب االحتياجات اخلاصة على حنو افضل.
أن يوقع عليها اُملعِلن حتت ات تقدم يف شــكل ورقي ويتعني عالناإل نَّت ســرياليون بأأفادو  -٧٥

ضًا  سرياليون أي ُصْلح. وذكرت  َسم أو قاضي  َسم يف حضور مفوَّض خمتص باإلشهاد حتت الَق الَق
  ات وتقدميها.عالنل ملَء اإلعن املوجودات عرب اإلنترنت، مما يسهِّ عالننظام لإلإلنشاء أهنا ختطط 

    
   اهليئة املختصة  -٣  

عن وجود نوعني متمايزين من النظم، مع إلزام  طرافالدول األت أفادعلى وجه العموم،   -٧٦
ا إىل هيئـة مركزيـة تتوىل مَّوإا إىل اهليئـة اليت يعملون فيهـا اهتم إمَّإعالنـاملوظفني العموميني بتقـدمي 

ات عن املوجودات واملصــــــاحل. ومثة أنواع متباينة من اهليئات املركزية اليت عالنمســــــؤولية مجع اإل
، منها مؤســـســـات عليا ملراجعة احلســـابات وهيئات ملكافحة الفســـاد وســـلطات روتؤدي هذا الد

ت بعض الدول األطراف عن وجود نظم منفصــــــلة ختص فئات أفادضــــــريبية. وإىل جانب ذلك، 
  معينة من املوظفني، مثل موظفي اجلهاز القضائي أو املمثلني املنتخبني.

ات تتوقف على مرتبة عالنليت تقدم إليها اإلماهية اهليئة املختصـــــــة اأنَّ ت اجلزائر بأفادو  -٧٧
ات اليت يقدمها الرئيس وأعضاء عالناملوظفني املعلنني. وتتوىل املحكمة الدستورية مسؤولية مجع اإل

الربملان والوزير األول والوزراء وســائر املوظفني الرفيعي املســتوى، يف حني تتوىل اهليئة الوطنية ملنع 
  املوظفني األدىن مرتبة. اتإعالنالفساد مسؤولية مجع 

ات تقدم إىل هيئة مركزية مســـــؤولة عن أخالقيات عالناإلأنَّ ت أرمينيا وليتوانيا بأفادو  -٧٨
مكتب املراجع إىل  تقارير املوظفني العموميني ترســــلأنَّ القطاع العام، يف حني ذكرت النمســــا 

  العام للحسابات.
فادو  -٧٩ بأ قارير اإلأنَّ ت الواليات املتحدة  ية العلين عن املوجودات  فصـــــــاحت ملال قدَّم إىل ا ت

مكتب األخالقيات احلكومية، من خالل منصـــــة إلكترونية يديرها املكتب وإىل األجهزة احلكومية 
  املنفردة اليت يعمل فيها املوظفون املعنيون.

يئة مكتب املراقب العام للدولة، بصــــــفته اهل نَّت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بأأفادو  -٨٠
ظام اإل بة ن ية، يتوىل صــــــالحية إدارة ومراق بة احلكوم قا ظام الر حلاكمة لن عن املوجودات  عالنا

واإليرادات فيما يتعلق بالقطاع العام كله. كما يتوىل مســــــؤولية وضــــــع اللوائح التنظيمية املتعلقة 
  .والرُّيوعات اخلاصة بالسلع عالنبنظام اإل

عن موجوداهتم بعد  فصــــــاحمة املدنية ليســــــوا ملزمني باإلموظفي اخلد نَّت أملانيا بأأفادو  -٨١
عن املوجودات واملصـــــاحل، ُتلَزم  فصـــــاحتعيينهم أو انتخاهبم. وتعويضـــــًا عن عدم وجود نظام لإل
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وقائع ميكن أن تثري اشـــتباها أيِّ الســـلطات املعنية باإليرادات بأن تبلغ ســـلطات إنفاذ القانون عن 
  بوجود فعل إجرامي.

شريعي وذكرت إن  -٨٢ سيا أنه يتعني على مجيع املوظفني العموميني يف الفرع التنفيذي والت دوني
ـــتراتيجية أن يقدموا  ات عن موجوداهتم ومصـــاحلهم إىل إعالنوالقضـــائي الذين يتولون وظائف اس

املوظفون األدىن مرتبة فيقدمون تقارير عن موجوداهتم إىل رؤساء أمَّا مفوضية القضاء على الفساد. 
  احلكومية اليت يعملون فيها. اهليئات
املكتب املســـتقل ملكافحة الفســـاد هو املســـؤول عن إدارة شـــؤون أنَّ ت مدغشـــقر بأفادو  -٨٣
ات عن املوجودات واملصاحل االقتصادية. وهو اجلهة املختصة جبمع املعلومات والتحقق منها عالناإل

بتنفيذ اجلزاءات يف حاالت  وإدارهتا ومراقبتها ورصــــدها وأرشــــفتها واحلفاظ على أمنها، وكذلك
  التقصري والتلفيق.

يا  توذكر  -٨٤ غار له، أو عالناإلأنَّ هن قدَّم إىل رب عمل املوظف العمومي أو وكي إىل ات ت
العدول، أو إىل اجلهة املالكة للشــــــركة اململوكة للدولة، أو إىل مدير صــــــندوق اب غرفة الكتَّ

  املركزي اهلنغاري.ات احلكومية، أو إىل رئيس املصرف النعاإل
ات إعالنشاغلي املناصب السياسية واملوظفني الرفيعي املستوى يقدمون أنَّ وذكرت الربتغال   -٨٥

عن  فصــــاحلإل يًّامنتظمة إىل املحكمة الدســــتورية. وذكرت ســــلوفاكيا أهنا أنشــــأت نظامًا المركز
  ت إىل اهليئات املشرفة عليهم.اإعالناملوجودات واملصاحل، يقضي بأن يقدم املوظفون الرفيعو املستوى 

    
   اتعالنتدابري دعم تقدمي اإل  -٤  

عن املوجودات واملصـــاحل حتديات  فصـــاحكثريًا ما تطرح املتطلبات العملية لتنفيذ نظام اإل  -٨٦
قد  مام املوظفني العموميني. ومن مث، ف فادأ نة أ تدابري معي ختاذ  عدة دول أطراف أيضـــــــًا عن ا ت 

ولبناء قدرات املوظفني العموميني واهليئات الرقابية املكلَّفة بإدارة نظام لتســــــهيل عملية التقدمي، 
  .فصاحعن املوجودات، ولتعزيز وعي املوظفني العموميني وعامة الناس بأمهية اإل فصاحاإل
ستمارة   -٨٧ شيع نوع من الدعم ُأفيد عنه يتمثل يف إتاحة إرشادات بشأن كيفية ملء ا وكان أ
ات عالنورقي أو يف املوقع الشــبكي يف احلاالت اليت ميكن فيها تقدمي اإل ، ســواء يف شــكلعالناإل

. وأبرزت بعض الدول األطراف أيضـــًا أهنا حتتفظ مبرافق مســـاَعدة إلســـداء املشـــورة إىل يًّاإلكترون
  ات.عالناملوظفني الذين يقدمون اإل

لتسهيل يهية خاصة وذكرت تشيكيا ورومانيا وسلوفينيا وهنغاريا أهنا اعتمدت مبادئ توج  -٨٨
قدمي اإل فادات على املوظفني العموميني. وعالنت بأ يات  عددة القوم يا املت لة بوليف بادئ أنَّ ت دو امل

  ات عن املوجودات متاحة يف املوقع الشبكي للمراقب العام للدولة.عالنالتوجيهية اخلاصة بتقدمي اإل
رية تقدم للموظفني العموميني اإلدارة الفرعية لشـــــؤون املوارد البشـــــ نَّوأبرزت شـــــيلي أ  -٨٩

  ا عرب اإلنترنت.وإمَّ حضوريًّاا مشورة ُمَشْخَصَنة، إمَّ
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 نَّ النموذجية، وبأ عالنهناك ملحوظة إرشــادية مرفقة باســتمارة اإلأنَّ ت هنغاريا بأفادو  -٩٠
ات عن عالنوحدات املوارد البشــرية يف خمتلف املؤســســات احلكومية تســاعد يف تســهيل ملء اإل

  دات.املوجو
ت إندونيســــيا بأهنا ُتوفِّر يف املوقع الشــــبكي ذي الصــــلة تعليمات بالفيديو إلرشــــاد أفادو  -٩١

قدميهم اإل ند ت حدة عالناملوظفني العموميني ع يات أنَّ ات. وذكرت الواليات املت مكتب األخالق
العلين عن املوجودات املالية ملســـاعدة أولئك  فصـــاحلإل يًّاتفاعل يًّادليًال إلكترون أاحلكومية قد أنشـــ

العلين عن املوجودات. ويتضــمن الدليل تعليمات  فصــاحالذين يقدمون أو يســتعرضــون تقارير اإل
العلين عن املوجودات وكيفية اإلبالغ عن  فصــاحمتدرجة اخلطوات بشــأن كيفية ملء اســتمارة اإل

  أنواع معينة من املوجودات املالية.
    

    التحقق واإلنفاذ  -دال  
تناولت املعلومات املقدمة من الواليات املتحدة جانبني رئيســــــيني من عملية التحقق، مها:   -٩٢

  ات اليت يلزم التحقق من صحتها؛ وإجراءات التحقق نفسها.عالناملعايري املستخدمة يف حتديد ماهية اإل
    

    ات اخلاضعة للتحققعالناإل  -١  
سيخضع  ماقدمة ثالثة اجتاهات بشأن املعايري املستخدمة يف اختيار استبينت يف املعلومات امل  -٩٣

  ات اخلاصة باملوجودات واملصاحل.عالناإل للتحقق من
ات املقدمة من عالننظامه يقضــي بأن ختضــع للتحقق مجيع اإلأنَّ اجلبل األســود ب أفادفقد   -٩٤

  املوظفني الرفيعي املستوى.
ستخدم طريقة  اجلبل األسود أفادو  -٩٥ تتمثل يف  أخرىوجورجيا وسلوفينيا وسرياليون بأهنا ت

  ات للتحقق منها.عالناختيار عيِّنة عشوائية من اإل
النهج الثالث الذي اعتمدته الدول فيتمثل يف اختاذ قرار التحقق باالستناد إىل اكتشاف أمَّا   -٩٦

قرار إجراء أنَّ رجيا ورومانيا وكوبا َمواِطن َخَطر. إذ ذكرت األرجنتني وإندونيســيا وتشــيكيا وجو
أنَّ ت إندونيسيا بأفادالتحقق ُيتََّخذ عقب تلقي شكوى متعلقة بالفساد ضد موظف عمومي. كما 

ُنُذٍر باخلطر  فاكتشــــــااخلاص باملوجودات ميكن أن يســــــتند أيضــــــًا إىل  عالنقرار إجراء من اإل
  وقوع خمالفات. أو
    

    إجراءات التحقق  -٢  
اتباع طريقتني رئيسيتني يف التحقق، مها: التدقيق اإللكتروين، الذي ُيجرى مبضاهاة  أفيد عن  -٩٧

يدوي عالنحمتوى اإل لة؛ والتمحيص ال نات أخرى حتتوي على معلومات ذات صــــــ يا عد ب ات بقوا
  ت دول أطراف كثرية بأهنا تستخدم كلتا طريقيت التحقق، اإللكترونية واليدوية.أفادات. وعالنلإل
ات عالنض حاالت اســـتخدام التقنيات اإللكترونية، يكون الغرض منها اســـتبانة اإلويف بع  -٩٨

اليت تنطوي على خماطر كبرية، ومن مث إخضـــــاعها للتحقق اليدوي. ويف حاالت أخرى، مثلما هو 
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بقواعد بيانات حكومية أخرى، ميثل  عالناحلال يف الدول اليت تضــــــاهي املعلومات الواردة يف اإل
  وين كامَل العملية.التحقق اإللكتر

ق ُيجرى من جانب اهليئة املكلفة قُّالتح نَّت الدول األطراف بأأفادويف معظم احلاالت،   -٩٩
ات، ولكن وردت أمثلة حلاالت تضــــطلع فيها بعملية التحقق هيئة مســــتقلة، مثل عالنبتلقي اإل

  اهليئة املعنية بالضرائب.
ات اإللكترونية يؤدي عمليات عالناخلاص باإل نظامهاأنَّ وقدمت أرمينيا معلومات تفيد ب  -١٠٠

ــة جلميع اإل ــانــاجري ات املوجودة يف النظــام، كمــا ُيعالنــحتقُّق ُمَؤْتمت املوجودة.  تحتليالت للبي
وتشـــــمل عملية التحقق التأكُّد من االمتثال، والتأكُّد من االتســـــاق الداخلي، واملضـــــاهاة بقواعد 

ســـنوات متعددة، وإجراء حتليل حســـايب للبيانات املعلن رجية، وإجراء مقارنات تشـــمل بيانات خا
ات، عالنات باالســــتناد إىل مؤشــــرات املخاطر. ويف ســــياق عملية حتليل اإلعالنعنها، وحتليل اإل

تطلب املفوضــــــية وتتلقى املعلومات الالزمة من الدولة وهيئات احلكم الذايت املحلية، ومن اجلهة 
  أشخاص آخرين. ومنالوديعة املركزية، 

وذكرت األرجنتني أنه جيري إنشــــاء نظام ســــيتيح إشــــراك مجيع اجلهات الفاعلة (مكتب   -١٠١
ات) والتخلَُّص عالنمكافحة الفساد وموظفي شؤون املوارد البشرية واألشخاص امللزمني بتقدمي اإل

ــــــكال الورقية، مما يقلل التكاليف على اإلدارة العمومية واملوظفني العموميني   علىمن مجيع األش
ن قابلية البيانات للتشــغيل التباديل وإمكانيات جتميع الســواء. ومن شــأن هذا النظام أ يضــًا أن حيســِّ

  البيانات وتوليد التقارير واإلنفاذ بوجه عام.
ات عالنق من صــــــحة اإلقُّالتح نَّاملتعددة القوميات) ورومانيا بأ-ت بوليفيا (دولةأفادو  -١٠٢

  نات خارجية تابعة لكيانات القطاعني العام واخلاص.ُيجرى من خالل املضاهاة بقواعد بيا
عملية التحقق جترى من خالل املضـــاهاة أنَّ وذكرت تشـــيكيا واجلبل األســـود وجورجيا   -١٠٣

  بقواعد البيانات املوجودة داخل اإلدارة العمومية.
ـــاد تراقب اإل وذكرت إيطاليا أنَّ  -١٠٤ وجودات ات اخلاصـــة باملعالناهليئة الوطنية ملكافحة الفس

قدِّمها إىل الكيانات العمومية للحصــــــول على املعلومات والوثائق. وذكرت  من خالل طلبات ُت
مفوضــــية منع الفســــاد تتمتع بإمكانية الوصــــول إىل مجيع املعلومات املشــــار إليها يف أنَّ ســــلوفينيا 

أجل  وتقوم مبضـــــاهاة تلك املعلومات بالســـــجالت الرمسية منات اخلاصـــــة باملوجودات، عالناإل
  .عالنالتحقق من صحة إفادات األشخاص امللزمني باإل

جلاهنا املعنية هبذه املســـائل، واليت يعينها جملســـا النواب والشـــيوخ وفقًا  ت بولندا بأنَّأفادو  -١٠٥
لقواعدمها، وكذلك املكاتب الضريبية ذات الصلة، تتوىل حتليل البيانات الواردة فيما يقدمه أعضاء 

شي ات عالنات عن موجوداهتم. وُتقارن تلك البيانات مبحتويات اإلإعالنوخ من جملسي النواب وال
ي الســــنوي. وُتقدَّم نتائج التحليل إىل رئاســــة املجلســــني الســــابقة وبنســــخة من اإلقرار الضــــريب

  عن املوجودات. إعالناملذكورين. وميكن للمكتب املركزي ملكافحة الفساد أيضًا أن حيلل كل 
اجلهات املســــــتعرضــــــة تبادر عمومًا إىل العمل مع مقدمي  نَّاملتحدة أ وذكرت الواليات  -١٠٦
ات بصــــورة صــــحيحة. ويصــــحُّ هذا خصــــوصــــًا على عالنات على ضــــمان ملء مجيع اإلعالناإل
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اســتعراض التقارير اخلاضــعة لوالية مكتب األخالقيات احلكومية. وأثناء االســتعراض التقين، تعمل 
قرير وتطرح عليه جمموعة منوعة من األســـئلة لتوضـــيح البيانات اهليئة املعنية مع الشـــخص مقدم الت

بصـــورة صـــحيحة عن مجيع  فصـــاحاملدرجة يف التقرير وتســـاعد ذلك الشـــخص على ضـــمان اإل
املعلومات املطلوبة. وهذا قد يســــــتغرق جوالت متعددة. كما ترجع اهليئة إىل املوارد املتاحة لعامة 
الناس، مثل املواقع الشــبكية اخلاصــة بالبيانات املالية وحمركات البحث واملواقع الشــبكية احلكومية، 

أفضـــل. ويف حال العثور على بيانات  من أجل فهم طبيعة املوجودات املالية لذلك الشـــخص فهمًا
غري دقيقة، ُيؤَذن للهيئة واملكتب بأن يلزما مقدم التقرير بتوفري معلومات إضــافية، تصــبح جزءًا من 
التقرير ومىت أجنز االســــــتعراض يقوم املوظفون املســــــتعِرضــــــون داخل كل هيئة أو داخل املكتب 

  فظون به ملدة ست سنوات.تبالتصديق على التقرير وحي
    

    اإلنفاذ  -٣  
ات عالنملرتبطة بعدم تقدمي اإلمت الدول األطراف معلومات عن اإلجراءات اإلنفاذية اقدَّ  -١٠٧
عن طائفة واســــــعة من اجلزاءات اإلدارية  أفيدات، مبا يف ذلك عن طريق اإلغفال. وعالنتزوير اإل  أو

هي الغرامة  عالنعنه من جزاءات يف حالة عدم تقدمي اإل أفيدواجلنائية املختلفة. وكان أشــــــيع ما 
عن طائفة أوسع من  أفيديف حالة تقدمي بيانات زائفة، فقد أمَّا وخفض املرتَّب والصرف من اخلدمة. 

  اجلزاءات، مشلت احتفاظ بعض الدول األطراف خبيار فرض جزاءات احتجازية يف احلاالت اخلطرية.
هو شــرط مســبق إلبرام  عالنتقدمي اإل نَّالروســي وهنغاريا على أد كل من االحتاد دَّوشــ  -١٠٨

  سببًا إلهناء العقد. عالنعقد العمل. ويف املقابل، ميثل عدم تقدمي اإل
فادو  -١٠٩ بأأ يا  فة اللوائح  نَّت أرمين خمال حال  ية تنص على جزاءات إدارية يف  قانون لوائحها ال

ــــــروط التقدمي  عن املوجودات، مثل عالنالتنظيمية اخلاصـــــــة باإل تأخر يف التقدمي أو خمالفة ش ال
بيانات خاطئة أو ناقصة نتيجة اإلمهال. كما تنص اللوائح على فرض  عالنوإجراءاته أو تضمني اإل

  ات.عالنجزاءات جنائية يف حال تقدمي بيانات زائفة أو إخفاء البيانات أو َتعمُّد عدم تقدمي اإل
املوظف  نَّإىل اســـــتنتاج مفاده أ ختلصلعدل، عندما وزارة ا نَّدت تشـــــيكيا على أدَّوشـــــ  -١١٠

نات  يا ية الب محا مات إىل مكتب  قدمي املعلو د إىل ت حة، َتْعَم كب ُجن قد ارت مبا يكون  العمومي ر
  سلطة بلدية حملية تتمتع بوالية موسَّعة لفرض جزاءات إدارية. إىلالشخصية أو 

ــة  -١١١ ــا (دول ــددة القو-وذكرت بوليفي ــات) وقربص املتع ــات املتحــدة أنَّمي املوظفني  والوالي
  ، يتحملون مسؤولية جنائية.ًا زائفًاإعالنًا، أو يقدمون إعالنالعموميني الذين ال يقدمون 

عن املوجودات ميثــل إخالًال بواجــب  عالناإلخالل بــالتزام اإل نَّوذكرت مــدغشــــــقر أ  -١١٢
  زاهة.ستقامة والناملوظفني العموميني والقضاة واملوظفني العسكريني يف التحلي باال

املوظف العمومي ُيلَزم، يف حال وجود شــــك يف ســــلوكه، بأن  نَّاجلبل األســــود بأ أفادو  -١١٣
يومًا، معلومات مفصلة عن كيفية احتيازه ما لديه من موجودات وإيرادات.  ٣٠يقدم، يف غضون 

املختص. وعلى حنو وإىل جانب ذلك، تقوم اهليئة املعنية بإحالة القضــــــية إىل مكتب النائب العام 
ات تطلب توضيحًا من املوظف العمومي كلما عالناهليئة اليت تتلقى اإلأنَّ مشابه ذكرت سلوفاكيا 
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التوضـــيح املقدم غري  نَّأو صـــحته. وإذا رأت اهليئة أ عالنكانت هناك شـــكوك بشـــأن اكتمال اإل
  كاف، تطلب بدء إجراءات مبقتضى الئحة تنظيمية خاصة.

إجراءات التحقيق املتعلقة بوجود تضـــارب يف املصـــاحل أو عدم توافق  نَّا أوذكرت روماني  -١١٤
ـــكوى، وتتمثل تلك اإلجراءات يف حتقُّق  ـــتهل عقب تلقي إخطار رمسي أو عقب تقدمي ش بينها تس

هناك عنصــر تضــارب يف أنَّ عن املصــاحل. وإذا ما وجد  فصــاحزاهة من صــحة اإلاملفتش املعين بالن
زاهة إىل إبالغ الشـــخص موضـــع التقييم ويطلب منه املصـــاحل أو عدم توافق بينها، يعمد مفتش الن

ق يف مصادر يتقدمي إيضاح. فإذا ُوجد أنه ال تعليل لتكوُّن الثروة، ُتحاُل القضية إىل مفوضية التحق
  الثروات لدى حمكمة االستئناف املختصة.

عن  إعالنأيِّ يف  اتبأنه عندما تكتشــــف مفوضــــية منع الفســــاد تضــــارب ت ســــلوفينياأفادو  -١١٥
و ماملوجودات، َتطُلب من املوظف أن يقدم توضــــــيحًا. فإذا رأت املفوضــــــية أنه ليس هناك تعليل لن

  موجودات املوظف، تقوم بإبالغ مكتب النائب العام لبدء إجراءات ملصادرة املوجودات غري املشروعة.
    

    الشفافية  -٤  
عن املوجودات واملصاحل باالستناد إىل اعتقاد مفاده  فصاحكثريًا ما يروَّج لشفافية نظم اإل  -١١٦

ات اخلاصـــــة باملوجودات واملصـــــاحل يشـــــجع على عالنمتكني عامة الناس من االطالع على اإلأنَّ 
  ل كشفها.هاإلبالغ عن أفعال الفساد ويس

طراف بشأن الشفافية يف ثالث فئات: إتاحة وقد اندرجت اإلفادات الواردة من الدول األ  -١١٧
ات على املأل، أو إتاحة بعض املعلومات على املأل، أو عدم إتاحة عالنمجيع املعلومات الواردة يف اإل

  معلومات على املأل.أيِّ 
ويف إطار الفئة الثانية، كانت التقييدات اخلاصــــــة بتحديد ماهية املعلومات اليت تتاح على   -١١٨

لك املعلومات وإمَّإمَّ املأل تتعلق قدم اإلا بنوع ت لذي ي ئة املوظف ا هذه عالنا بف تاد يف  . ومن املع
ــــبه العلنية أن ُتحَجب أيُّ معلومات ُيعتَقد أهنا تعرض أمن املوظف للخطر. ويف النظم اليت  النظم ش

يكون فيها نشر البيانات مرتبطًا مبنصب املوظف، تتاح تلك املعلومات علنًا أو ال تتاح، تبعًا ملدى 
  نشرها خيدم املصلحة العامة.أنَّ مساسها بأمن فئات معينة من املوظفني العموميني أو ما إذا ُرئي 

شر املعلومات على املأل. فذكرت  وأبرزت  -١١٩ شفافية، هو كيفية ن الدول جانبًا آخر يتعلق بال
ــــــكل ورقي. كما أنه ُيعَمد إىل جعل املعلومات أنَّ  ــــــكل إلكتروين أو يف ش املعلومات تتاح يف ش

  ميسورة املنال أو يتعني على الباحث عنها أن يقدم طلبًا للحصول عليها.
 املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولةو بنماو الربتغالو إندونيســـــياو اأرمينيو األرجنتنيوأبرزت   -١٢٠

أهنا تتيح إمكانية  سلوفينيا وليتوانيا والنرويجو سلوفاكياو رومانياو جورجياو اجلبل األسودو تشيكياو
املفوضــية املركزية أنَّ ات أمام عامة الناس. وذكرت البوســنة واهلرســك عالناالطالع الكامل على اإل

ات املوظفني املنتخبني يف موقعها الشـــــبكي الرمسي. كما ذكرت البوســـــنة إعالنابات تنشـــــر لالنتخ
  عن املوجودات واملصاحل تتاح عرب اإلنترنت. فصاحاملعلومات املتعلقة بنظام اإلأنَّ واهلرسك ورومانيا 
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عن ات عالناإلأنَّ ومدغشــقر والنمســا وهنغاريا  كرييباسويف املقابل، ذكرت ســرياليون و  -١٢١
  املوجودات واملصاحل ال تتاح عادًة لعامة الناس.

ت أرمينيا بأهنا تتيح إمكانية الوصـــول إىل مجيع املعلومات، باســـتثناء البيانات املتعلقة أفادو  -١٢٢
ات اليت عالنأجزاء اإلأنَّ هبوية املمتلكات واألشـــخاص، عرب موقع شـــبكي رمسي. وذكرت قربص 

ر تظل حتتوي على معلومات عن موجودات وا لتزامات أزواج املوظفني العموميني وأطفاهلم القصـــــَّ
  بقية املعلومات فتتاح لعامة الناس دون قيود.أمَّا ية، سرِّ

التقارير املقدمة من الرئيس ونائب الرئيس واملوظفني الذي  نَّوأبرزت الواليات املتحدة أ  -١٢٣
ية ُتنشـــر على اإلنترنت من يتقاضـــون مرتبات على أعلى مســـتويني من مســـتويات اخلدمة العموم

شبكي ملكتب األخالقيات احلكومية، وميكن االطالع عليها بدون حاجة إىل طلب  .خالل املوقع ال
بتقدمي  يًّاسائر إقرارات الذمة املالية اليت تتاح لعامة الناس فيمكن التماس االطالع عليها إلكترونأمَّا 

فيما خيص مســـتخدمي الفرع التنفيذي، مبلء اســـتمارة طلب إلكترونية، أو ميكن احلصـــول عليها، 
  استمارة طلب لدى اهليئة املعنية.

ــــقر أ  -١٢٤ ات حمصــــورة يف أغراض اإلجراءات عالنإمكانية االطالع على اإل نَّوذكرت مدغش
عن  عالناإلحصــــاءات املتعلقة بإدارة نظام اإلأمَّا القانونية، ضــــمانًا حلماية البيانات الشــــخصــــية. 

  احة لعامة الناس وُتنَشر على املأل.املوجودات فهي مت
    

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثًا  
يتبني بوضــــــوح من مســــــامهات الدول املقدمة قبل اجتماع الفريق العامل مدى تنوُّع   -١٢٥

يف اإلدارات العمومية من خالل اســــــتحداث نظم زاهة النهوج املتَّبعة والتدابري املتخذة لتعزيز الن
ث أهداف عن املوجودات واملصاحل. ومثة تشابه بني كثري من الواليات القضائية من حي فصاحاإل

سية. كما أ صره الرئي ستفيد منها  نَّالنظام وعنا هناك اختالفات مهمة وهنوجًا مبتكرة ميكن أن ت
  ا القبيل.ذالدول األطراف األخرى اليت تنظر يف اختاذ تدابري من ه

يف كيفية مضي الدول األطراف يف تدعيم  النظر، ضمن إطار مناقشاته دُّمل يوالفريق العا ولعلَّ  -١٢٦
عن املوجودات واملصاحل، مبا يف  فصاحجهودها الرامية إىل تعزيز وجود نظم فعالة وشفافة وموثوقة لإل

  ذلك تقاسم املعلومات عن املمارسات اجليدة والتحديات املشتركة فيما بني الدول األطراف.
أيضــــًا أن يوصــــي الدول األطراف بتعزيز تبادل املعلومات عن  دُّريق العامل يوالف لَّولع  -١٢٧

ات عن املوجودات عالنق من صــــــحة اإلقُّالنهوج املتبعة والتدابري املتخذة لضــــــمان فعالية التح
  واملصاحل ولتدعيم مساءلة املوظفني العموميني.

علَّ  -١٢٨ عامل يو ول نة أن تواصـــــــل جهودها الرامية إىل مجع  دُّالفريق ال أن يطلب إىل األما
عن املوجودات  فصــــاحدة فيما يتعلق بإنشــــاء وتشــــغيل نظم اإلمعلومات عن املمارســــات اجليِّ

  واملصاحل، وخصوصًا يف سياق دورة استعراض التنفيذ الثانية.
  


