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ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن � ِّأي
ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة
�أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

ت�صدير
الف�ساد جرمية ذات عواقب بعيدة الأثر ،ومع ذلك ف� َّإن معظم حوادث الف�ساد ال ُيبلَّغ وال ُيك�شف عنها .و�أحد
الأ�سباب الرئي�سية وراء تردد النا�س يف الإبالغ يكمن يف االنطباع ب� َّأن ال�سلطات لن ت�أخذ بالغهم على
إجراء لن ُي َّتخذ .ومن الأ�سباب الأخرى لهذا االمتناع االفتقار �إىل الوعي ب�آليات الإبالغ
حممل اجلد ،وب� َّأن � ً
املتاحة واخلوف من االنتقام.
املتعددة ت�شري �إىل � َّأن �أقل من  10يف املائة من حوادث الف�ساد ُيبلَّغ
وحيث � َّإن الدرا�سات اال�ستق�صائية ِّ
عنها )*(،ف� َّإن الدول الأطراف مطالَبة ب�شكل ملح بالت�صدي لتلك العقبات وتعزيز اال�ستجابة الفعالة
للبالغات عن الف�ساد وحماية الأ�شخا�ص الذين يتقدمون بالبالغات.
وتت�ضمن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أحكام ًا ذات �صلة تر�سي الأ�س�س الالزمة ملثل تلك املبادرات،
وهو ما يجري عر�ضه و�شرحه بالتف�صيل على نطاق هذا الدليل.
ويف�سر الدليل الأ�سباب التي جتعل ت�شجيع وحماية الأ�شخا�ص الذين يب ِّلغون عن معلومات عن حاالت مزعومة
من ال�سلوك الفا�سد �أحد العنا�صر الأ�سا�سية يف الت�صدي للف�ساد .والق�صد منه �أن يوفر مرجع ًا للدول
الأطراف يف تنفيذ التزاماتها مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بتي�سري الإبالغ وحماية املب ِّلغني� ،سواء �أكانوا من
�أفراد اجلمهور �أم من املب ِّلغني عن املخالفات—الذين جرت العادة على �أن ُيق�صد بهم الأ�شخا�ص الذين
يعملون داخل امل�ؤ�س�سة �أو ال�صناعة (العامة �أو اخلا�صة) التي تقع املخالفة فيها .ومن �ش�أن اعتماد نهج
حازم �إزاء هذه امل�س�ألة كم�س�ألة تدخل �ضمن نطاق القانون وال�سيا�سات وحماية امل�صلحة العامة �أن ي�ساعد
الدول وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات يف جميع القطاعات على ك�شف ومقا�ضاة مرتكبي الأفعال غري امل�شروعة
تر�سخ الف�ساد من الأ�سا�س.
وكذلك ،وهو الأهم ،منع ُّ
والهدف من هذا الدليل هو م�ساعدة الدول الأطراف وغريها من اجلهات الفاعلة الوطنية على حتديد
الإ�صالحات القانونية وامل�ؤ�س�سية التي قد تكون �ضرورية للوفاء باملتطلبات الدولية؛ وحتديد املوارد و�سبل
الدعم املتاحة لال�ضطالع بهذه املهمة؛ و�إبراز امل�سائل التي �سيتعني ا�ستعرا�ضها ب�شكل م�ستمر يف �ضوء ما
ين�ش�أ من حتديات جديدة.
وتهدف الأمثلة الوطنية على القوانني واملمار�سات امل�ستخدمة على نطاق الدليل �إىل م�ساعدة الدول
الأطراف وغريها من اجلهات على �إدراك ال�سمات املميزة للأطر الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية اخلا�صة بها والتي
ميكن �أن ُي�ستند �إليها يف حماية املب ِّلغني ،وكذلك العنا�صر التي قد تعمل �ضد تلك احلماية .وملا كانت حماية
يوجه القراء �أي�ض ًا �إىل عدد من املوارد التي �ست�شكل
املب ِّلغني من املجاالت ال�سريعة التطور ،ف� َّإن هذا الدليل ِّ
م�صادر م�ستمرة للمعلومات والإحاطات مبرور الوقت.
(*)انظر على �سبيل املثال البحوث التي �أجراها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ش�أن الر�شوة يف بلدان غرب البلقان،
.http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/corruption.html
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�شكر وتقدير

هذا الدليل املرجعي هو من �إنتاج الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم االقت�صادية مبكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية (املكتب� ،أو مكتب املخدرات واجلرمية) ،وقد �أُعد مت�شي ًا مع الربنامج املوا�ضيعي
املعنون "تدابري مكافحة الف�ساد واالحتيال االقت�صادي واجلرائم املت�صلة بالهوية (.")2015-2012
ويو ُّد املكتب �أن يتق َّدم بال�شكر مل�ست�شارته� ،آنا مايرز ،مل�ساهمتها الفنية يف �صوغ هذا الدليل املرجعي.
كما يو ُّد املكتب �أن يعرب عن امتنانه العميق ملن �أ�سهموا بخرباتهم وجتاربهم يف مراحل خمتلفة من �إعداد
هذا الدليل املرجعي وللخرباء الذين �شاركوا يف اجتماع فريق اخلرباء الدويل الذي ُعقد يف فيينا يومي
 22و� 23أيار/مايو  ،2014وهم :هوليو با�سيو تريا�سينو ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي،
فرن�سا؛ وكري�ستيان باور ،مكتب ال�شرطة الأوروبي ،هولندا؛ و�إيذاين بن وان �إ�سحاق ،الهيئة املاليزية ملكافحة
الف�ساد ،ماليزيا؛ وجوانا بالغوتيك ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،فرن�سا؛ والربوفي�سور
�آي جي براون ،جامعة غريفيث� ،أ�سرتاليا؛ وهان ت�شي رول ،الهيئة املاليزية ملكافحة الف�ساد ،ماليزيا؛ وفرانز
�شيفاريا مونتي�سينو�س� ،أخ�صائي �ش�ؤون املب ِّلغني ،الواليات املتحدة؛ وتوم ديفني ،م�شروع امل�ساءلة احلكومية،
الواليات املتحدة؛ وجي كي ديفيت ،م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية� ،آيرلندا؛ وبول فاريل� ،شرطة مدينة لندن،
اململكة املتحدة؛ و�ألك�سندرا هابر�شون ،البنك الدويل ،الواليات املتحدة؛ وكاثي جيم�س ،م�ؤ�س�سة ال�ش�أن
العام يف العمل ( ،)Public Concern at Workاململكة املتحدة؛ وفولفغانغ يوب ،وزارة الداخلية ،النم�سا؛
وكارين كرمير ،مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،فيينا؛ وهندريك مايوما ،وزارة العدل،
ناميبيا؛ و�شني مكي�سي ،جلنة الأوراق املالية والبور�صة ،الواليات املتحدة؛ و�سي�شانغ �أوه ،اللجنة املعنية
مبكافحة الف�ساد وباحلقوق املدنية ،جمهورية كوريا؛ وفرناندون �أورتيغا كاد ّيو� ،إدارة الوقاية من الف�ساد،
بريو؛ وغويدو �سرتاك� ،شبكة املب ِّلغني عن املخالفات� ،أملانيا؛ و�سالغانا تا�سيفا ،م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية،
مقدونيا؛ و�ألي�سون تيلي ،املركز اال�ست�شاري للدميقراطية املفتوحة ،جنوب �أفريقيا؛ ومارك وورث ،م�ؤ�س�سة
� ،Blueprint for Speechأملانيا؛ ود .فري زندا ،وزارة العدل ،ناميبيا؛ ووان ذو الكفلي حممد ،الهيئة
املاليزية ملكافحة الف�ساد ،ماليزيا.
موظفتي املكتب كون�ستانزي فون �سوهنن و�شانون بولوك،
ويو ُّد املكتب �أنْ يعرب عن امتنانه �أي�ض ًا لإ�سهامات
ْ
اللتني كانتا م�س�ؤولتني عن �إعداد الدليل املرجعي ،ولإ�سهامات كاندي�س ويل�ش وق�سطنطني باليكار�سكي،
اللذين ق َّدما خرباتهما وتعليقاتهما.
كما يو ُّد املكتب �أن يعرب عن امتنانه حلكومة �أ�سرتاليا ملا قدمته من متويل �سخي �سمح ب�إعداد هذا الدليل
املرجعي.
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مق ِّدمة
ا َّإن الف�ساد ل يتقيد بجغرافيا اأو ثقافة اأو نظام قانوين .ويت�سبب الف�ساد ،اإذا مل ُيكبح جماحه ،يف حتويل اأموال
�سخمة بعيد ًا عن اخلدمات العامة مثل ال�سحة والرعاية الجتماعية والعدالة والتعليم .والف�ساد يف الوظائف
العامة ي�سكل خرق ًا جوهر ًّيا لثقة اجلمهور وقدرته على امل�ساءلة مما يوؤجج انعدام الثقة يف احلكومات .كما
اأنه يتيح للجرمية املنظمة اأن ترت�سخ ،ويوؤدي اإىل انتهاكات حلقوق الإن�سان ،ويهدد اأمن املجتمعات ورفاهها.
وباملثل ،فا َّإن للأن�سطة الفا�سدة التي ي�سطلع بها القطاع اخلا�ض عواقب �سلبية ،ول �سيما عندما تنطوي على
�سفقات فا�سدة مع جهات حكومية ،على �سبيل املثال ،فيما يتعلق بعقود ال�سلع واخلدمات العامة .ويف الأعمال
وي�سوه ف�ساد
التجارية الدولية ،ميكن لل�سفقات الفا�سدة اأن تخ ِّلف عواقب �سلبية على النا�ض عرب احلدودِّ .
يوجد تبعية �سلبية بني جانبي العر�ض والطلب من الفعل
القطاع اخلا�ض املناف�سة وميكن اأن يزيد التكاليف؛ فهو ِ
الفا�سد ،ويوؤدي اإىل �سياع الفر�ض التجارية ،وينتهك م�سالح امل�ستثمرين وحملة الأ�سهم .وينطبق الأمر نف�سه
على الف�ساد بني جهتني فاعلتني من القطاع اخلا�ض .فقد اأدت املخالفات يف الكيفية التي تدار بها الأعمال عرب
احلدود الوطنية وخ�سخ�سة بع�ض الوظائف العمومية اإىل زيادة الوعي مبا للف�ساد يف القطاع اخلا�ض من اأثر �سار
على املجتمع.
ولذا فا َّإن الت�سدي للف�ساد بفعالية يتطلب التزام ًا من املجتمع باأ�سره .ويف  31ت�سرين الأول/اأكتوبر  ،2003اأقرت
اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (ي�سار اإليها فيما يلي بـ"التفاقية") .وقد
ُ�س ِّدق على التفاقية على نطاق وا�سع جدًّا )1(،وهي ال�سك العاملي الوحيد امللزم قانون ًا الذي يوفر اإطار ًا �سام ًل
من اأجل منع الف�ساد ومكافحته.
و ُت ِلزم التفاقية الدول بتجرمي ال�سلوكيات الفا�سدة وتعزيز التحقيق يف هذه اجلرائم وملحقة مرتكبيها.
كما تقر التفاقية با َّأن الت�سدي للف�ساد يتطلب اعتماد نهج وا�سع .وحلماية املب ِّلغني اأهميتها فيما يخ�ض جميع
اأغرا�ض التفاقية الثلثة ،وهي( :اأ) ترويج وتدعيم التدابري الرامية اإىل منع ومكافحة الف�ساد ب�سورة اأكفاأ
واأجنع؛ و(ب) ترويج وتي�سري ودعم التعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة الف�ساد ،مبا
يف ذلك يف جمال ا�سرتداد املوجودات؛ و(ج) تعزيز النزاهة وامل�ساءلة والإدارة ال�سليمة لل�سوؤون العمومية
واملمتلكات العمومية .وتوؤكد احلكومات ب�سورة متزايدة على ا َّأن حماية الإبلغ ل توؤدي اإىل حت�سني ك�سف
()1

حالة التوقيع والت�سديق.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html ،

1

2

دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

الف�ساد فح�سب� ،إذ � َّإن لها قيمتها �أي�ض ًا كرادع من خالل تقلي�ص قدرة املخالفني على التعويل على �صمت
املحيطني بهم .وهذا اجلانب الوقائي ت�ؤكده االتفاقية التي ت�شجع الدول على تعزيز امل�شاركة الن�شطة
للأفراد—من خالل كفالة �إمكانية توا�صلهم ب�أمان مع ال�سلطات احلكومية بوجه خا�ص—وللجمهور على
نطاق �أو�سع يف الإبالغ عن الف�ساد ومنعه.
وقد ثبت � َّأن جرائم الف�ساد ي�صعب اكت�شافها لأ�سباب خمتلفة .ففي بع�ض احلاالت ،يكون الأ�شخا�ص امل�شاركون
ب�شكل مبا�شر يف ال�سلوك الإجرامي جميعهم يف الغالب من امل�ستفيدين ،ومن ثم ال ُيق َّدم بالغ �إىل ال�شرطة.
ويف حاالت �أخرى حيث يكون طلب املوظف العمومي احل�صول على الر�شوة ق�سريا ،قد يخ�شى الرا�شي انتقام
املوظف م�ستقبال �أو امل�س�ؤولية اجلنائية على اعتبار � َّأن منح الر�شوة وتل ِّقيها كليهما ي�شكل جرمية جنائية.
وعندما يتعاون ال�ضالعون يف الف�ساد مع ال�سلطات ،ف�إنهم غالب ًا ما يقومون بذلك بدافع التفاو�ض على � ِّأي
جزاءات ميكن �أن ُتوقَّع عليهم �أو تخفيفها.
وقد يكون هناك �أي�ض ًا �أ�شخا�ص �آخرون ميكن �أن يكونوا مق َّربني من الأفراد املتورطني يف الف�ساد ولكنهم مل
ي�شاركوا فيه ب�أنف�سهم .وقد يكون هناك قلة ممن �شهدوا �أفعال الف�ساد املرتكبة بالفعل .وقد يكت�شف �آخرون
الأ�ساليب امل�ستخدمة لتجاوز النظم والإجراءات �أو �إعادة توجيه الأموال �أو املنافع بعيدا عن الغر�ض املق�صود
�أو املتلقني املق�صودين �أو قد يرون ال�ضرر الواقع .ومع � َّأن ه�ؤالء الأ�شخا�ص قد يكونون يف و�ضع ي�سمح لهم
ب�إبالغ ال�سلطات مبا يعرفونه ،ف�إنهم كثري ًا ما ال يفعلون ذلك.
كما � َّأن جعل الإبالغ عن املخالفات �أكرث �أمن ًا و�سهولة جزء مهم من تهيئة روح تنظيمية تت�سم بكونها �أكرث
مقاومة للف�ساد .ذلك � َّأن �إقامة ال�صالت الفا�سدة بني املن�ش�آت التجارية واحلكومات يزداد �صعوبة عندما
مرحب به و�أنه لن يكون هناك ت�سامح مع االنتقام من املب ِّلغني عن
تو�ضح امل�ؤ�س�سات نف�سها � َّأن الإبالغ َّ
املخالفات .ومن �ش�أن ت�شجيع املوظفني على االعرتا�ض على املمار�سات ال�سيئة والإبالغ عن املخالفات امل�شتبه
بها �أن يعزز قدرة امل�ؤ�س�سة على ال�صمود يف وجه االنحرافات.
ومما ي�ؤ�سف له �أنه يف العديد من الأماكن ،يكون املوجودون يف مكان العمل مه َّددين �إذا ق َّدموا بالغهم �إىل
� ِّأي �شخ�ص عدا �صاحب عملهم ب�سبب واجبات �ضمنية �أو �صريحة تتعلق بال�سرية �أو ال�شعور بالوالء .وقد يفتقر
�أفراد اجلمهور الذين يب ِّلغون ال�سلطات عن معلومات متعلقة بالف�ساد �إىل الو�ضع القانوين الذي يكفل حمايتهم
حتى عندما يتعر�ضون للرتهيب �أو التهديد.
ويعتمد هذا الدليل نهج ًا �شمول ًّيا ،ويفح�ص احلماية املتاحة للأ�شخا�ص املب ِّلغني ب�صفة عامة .وهو ي�شرح
�أ�سباب حماية املوظفني العموميني وغريهم من امل�ستخدمني يف القانون واملمار�سة العملية يف جميع �أنحاء
العامل وكيفية ذلك يف حال قيامهم بالإبالغ عن خمالفات ،كما ي�ستك�شف الكيفية التي ميكن بها �إتاحة تلك
التدابري حلماية �أنواع �أخرى من املب ِّلغني ،مثل �أفراد اجلمهور.
كما ُي ِربز الدليل كيفية ترابط تدابري حماية املب ِّلغني وال�شهود ،واملوا�ضع التي ميكن �أن تتداخل فيها .و�إ�ضافة
�إىل ذلك ،فهو يتناول بالو�صف وال�شرح بع�ض املبادئ القانونية ال�شاملة فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،مثل حرية
الر�أي والتعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات.
وحماية املب ِّلغني �أحد اجلوانب املدرجة بالفعل يف العديد من اال�سرتاتيجيات �أو القوانني الوطنية ملكافحة
الف�ساد ،كما � َّأن اعتماد تلك الأحكام �أو �إ�صالحها يحظى باهتمام متزايد من جانب الدول واجلهات الفاعلة
الأخرى .ومنذ عام � ،2010أُق َّرت قوانني حلماية املب ِّلغني عن املخالفات يف �أكرث من  15بلداً ،من بينها �إثيوبيا
و�أ�سرتاليا و�أوغندا و�آيرلندا والبو�سنة والهر�سك وبريو وجامايكا وجمهورية كوريا وزامبيا و�سلوفاكيا و�صربيا
وفييت نام وكو�سوفو ومالطة وماليزيا والهند والواليات املتحدة.
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�ألف -الدرو�س امل�ستفادة من البحوث املتعلقة بالإبالغ
� َّإن قيمة امل�شاركة العامة يف عملية الإبالغ وا�ضحة :ثمة بحوث م�ستفي�ضة للتدليل على � َّأن املعلومات التي يقدمها
الأفراد هي �إحدى الطرائق الأكرث �شيوع ًا—�إن مل تكن الأكرث �شيوع ًا على الإطالق—التي ُي َ
كت�شف االحتيال
والف�ساد وغريهما من �أ�شكال االنحراف.
ويف حني � َّأن لنظم التفتي�ش �أهميتها ،فقد ثبت �أنها �أقل فعالية ن�سب ًّيا يف الك�شف عن املخالفات .وت�ؤكد الدرا�سة
وانتهاء بال�شركات واملنظمات غري
امل�شار �إليها �أدناه � َّأن هناك طائفة من الأ�شخا�ص—بدء ًا ب�أفراد اجلمهور
ً
احلكومية—امل�ؤهلني للإبالغ عن الف�ساد �إىل ال�سلطات املخت�صة ،و� َّأن ب�إمكانهم جميع ًا �أن يكونوا م�صادر
مهمة للمعلومات.
مثال� :إندوني�سيا
وجدت درا�سة ب�ش�أن حاالت الف�ساد املحلي يف مناطق �إندوني�سيا بعد �سنوات قليلة على بدء �سريان احلكم الذاتي
الإقليمي � َّأن جميع التحقيقات ،دون ا�ستثناء ،بد�أت على �أ�سا�س معلومات مقدمة من املجتمع املحلي.
ومل تكت�شفها � ٌّأي من م�ؤ�س�سات قطاع الرقابة �أو مراجعة احل�سابات �أو العدالة .وجاء اكت�شاف احلاالت والإبالغ
عنها �أ�سا�سا على يد املنظمات �أو التحالفات غري احلكومية والقرويني العاديني �إىل جانب املت�ضررين ب�صورة
مبا�شرة من الف�ساد (مثل ال�شركات التي خ�سرت عقودا مربحة �أو ال�سا�سة املُ ْغ َفلني يف عملية الرت�شيح املبدئي،
وما �إىل ذلك).
ووجد الباحثون �أنه ب�صرف النظر عن من�ش�أ التقارير الأولية ،فقد كانت املنظمات غري احلكومية وحتالفات املجتمع
املحلي هي القوة الدافعة للإف�صاح العلني وت�سوية احلاالت قيد الدرا�سة .ويف �إحدى احلاالتَ ،ف َّ�ض َل مقاول اكت�شف
م�ؤ�شرات على وجود ف�ساد يف الربملان املحلي �أن يتقدم ببالغه �إىل منظمة غري حكومية حملية بد ًال من ال�شرطة �أو
املدعني العامني على م�ستوى املقاطعات.
امل�صدر:

Rinaldi, T. et al. (May 2007) Fighting Corruption in Decentralised Indonesia: Case Studies on Handling
.Local Government Corruption. World Bank: Washington, D.C., page 6

القطاع العام
حددت درا�سة �أ�سرتالية رئي�سية �إبالغ املوظفني عن املخالفات باعتباره �أهم طريقة ُي�سلَّط بها ال�ضوء على
املخالفات املرتكبة يف م�ؤ�س�سات القطاع العام .وقد ا�ستندت النتيجة �إىل الردود الواردة على اال�ستق�صاء
من  828مديرا وم�س�ؤوال يف منا�صب ذات �صلة بالأخالقيات يف  14هيئة وطنية و�إقليمية وحملية ،م�ستمدة من
()2
جمموعة �إجمالية قوامها  118هيئة (وعينة �إجمالية قدرها  7 663ردًّا).
و�أ�صدرت �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز تقرير ًا عامل ًّيا عن االحتيال يف القطاع العام يف عام  .2010وقد
ُبنيت اال�ستنتاجات الواردة يف التقرير على الردود الواردة من  170ممث ًال حكوم ًّيا يف  35بلداً .و ُوجد � َّأن 31
يف املائة من حاالت االحتيال اك ُت�شفت بف�ضل "حتذيرات داخلية" (�أبلغ بها العاملون يف امل�ؤ�س�سات ب�صورة غري
ر�سمية)( )3و 14يف املائة اك ُت�شفت عن طريق التحذيرات اخلارجية (�أي � َّأن �شخ�ص ًا من خارج اجلهاز احلكومي
�أبلغ عنها ب�صورة غري ر�سمية) ،و 5يف املائة اكت�شفتها النظم الداخلية الر�سمية للإبالغ عن املخالفات .و�إىل
جانب هذا املجموع البالغ  49يف املائة املكت�شف من خالل طرائق الإبالغ عن املخالفات (مبا فيها الطرائق غري
()2

Brown, A.J. editor (2008). Whistleblowing in the Australian Public Sector. Enhancing the Theory and Practice of Internal
.Witness Management in Public Sector Organizations, Australian National University E Press: Australia

(ُ )3تعترب التحذيرات �إخطارات غري ر�سمية مبعنى � َّأن املوظف ال مير عرب � ِّأي نظام ر�سمي للإبالغ عن املخالفات �أو الإخبار ب�ش�أنها.
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

الر�سمية والر�سمية) ،اك ُت�شف ما ن�سبته  14يف املائة عن طريق ال�صدفة )4(.وكانت ح�صة احلاالت امل�ضبوطة
من خالل الإبالغ عن املخالفات يف القطاع العام �أعلى بكثري منها يف القطاع اخلا�ص .وخل�صت �شركة براي�س
ووترهاو�س كوبرز �إىل � َّأن التدابري الأخرى للك�شف عن االحتيال �أو الف�ساد ،مثل املراجعة الداخلية للح�سابات
و�إدارة املخاطر ،تبدو �أقل فعالية يف القطاع العام منها يف القطاع اخلا�ص.

القطاع اخلا�ص
جتري �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز �أي�ض ًا درا�سة ا�ستق�صائية للجرائم االقت�صادية العاملية كل �سنتني.
ووجد ا�ستق�صا�ؤها الأول يف عام َّ � 2005أن  31يف املائة من االحتيال يف ال�شركات ُيكت�شف عن طريق "التحذيرات
الداخلية" والإبالغ عن املخالفات .وخل�صت الدرا�سة اال�ستق�صائية �إىل � َّأن "ال�ضوابط" الداخلية امل�صممة
لك�شف االحتيال "غري كافية" و� َّأن هناك حاجة �إىل ت�شجيع املب ِّلغني على الإبالغ عن املخالفات ونيل احلماية
من االنتقام .ويف عام  ،2011وجدت الدرا�سة اال�ستق�صائية التي �أجرتها ال�شركة � َّأن  11يف املائة من حاالت
االحتيال اك ُت�شفت بوا�سطة "التحذيرات الداخلية" ،يف حني � َّأن  7يف املائة اكت�شفت عن طريق "التحذيرات
اخلارجية" .واك ُت�شف ما ن�سبته  5يف املائة عن طريق النظم الداخلية الر�سمية للإبالغ عن املخالفات .وبذلك
ف� َّإن الن�سبة الإجمالية للحاالت الناجمة عن الإبالغ عن املخالفات ب�شكل �أو ب�آخر كانت  23يف املائة� ،أي �أقل
بكثري مما كانت عليه يف عام  ،2005ولكنها ال تزال كبرية .ويبني التقرير الأخري ال�صادر يف عام َّ � 2014أن
هذه الأرقام بقيت دون تغيري .ووجد ا�ستق�صاء عام َّ � 2014أن عمليات االحتيال اخلم�س الأكرث �شيوع ًا هي:
اختال�س املوجودات ،واالحتيال يف امل�شرتيات ،والر�شوة والف�ساد ،واجلرمية ال�سيربانية ،واالحتيال املحا�سبي.
()5

وتدر�س جمعية املدققني املعتمدين لعمليات الغ�ش ب�شكل متكرر الإبالغ عن املخالفات يف �أماكن العمل وتبني
ا�ستنتاجاتها على تقارير مقدمة من مدققني معتمدين يف جمال االحتيال يف القطاعني العام واخلا�ص على
ال�سواء .وت�ض َّمن �أحدث تقاريرهم ال�صادر يف عام  2014بعنوان "تقرير مقدم �إىل الأمم ب�ش�أن االحتيال
واال�ستغالل املهنيني" ( )Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuseبيانات تخ�ص 1 483
()6
حالة وقعت يف �أكرث من  100بلد .و ُي ِربز موجز التقرير ،يف جملة �أمور ،النتائج التالية:
 ح�سب تقديرات امل�شاركني يف الدرا�سة اال�ستق�صائية ،تخ�سر امل�ؤ�س�سة النمطية  5يف املائة من
الإيرادات �سنو ًّيا ب�سبب االحتيال .وجاءت خمططات الف�ساد يف املنت�صف من حيث التواتر ( 37يف
املائة من احلاالت) ،واخل�سائر الو�سطية ( 200 000دوالر �أمريكي) على ال�سواء.
 ت�شكل التحذيرات الداخلية ب�شكل مت�سق وبدرجة كبرية طريقة االكت�شاف الأكرث �شيوعاً .وقد
اك ُت�شف �أكرث من  40يف املائة من جميع احلاالت من خالل التحذير الداخلي—�أي �أكرث من �ضعف
معدل � ِّأي طريقة اكت�شاف �أخرى .وكان املوظفون وراء نحو ن�صف جميع التحذيرات الداخلية التي
�أدت �إىل اكت�شاف االحتيال.
 احتمال اكت�شاف االحتيال عن طريق التحذير الداخلي �أعلى بكثري لدى امل�ؤ�س�سات التي لديها خط
�ساخن منه لدى امل�ؤ�س�سات التي لي�س لديها مثل ذلك اخلط .كما � َّأن حاالت االحتيال التي �شهدتها
هذه امل�ؤ�س�سات كانت �أدنى تكلف ًة بن�سبة  41يف املائة و�أ�سرع اكت�شافا بن�سبة  50يف املائة.
 غالب ًا ما تتحمل �أ�صغر امل�ؤ�س�سات خ�سائر كبرية على نحو غري متنا�سب ب�سبب االحتيال املهني.
()4

PricewaterhouseCoopers (2011) Global Economic Crime Survey 2010, page 13. http://www.pwc.co.uk/forensic-services/
.publications

(� )5أجريت هذه الدرا�سة اال�ستق�صائية على كبار املوظفني التنفيذيني ور�ؤ�ساء الأق�سام املالية وامل�س�ؤولني التنفيذيني عن االمتثال من
�أكرث من � 5 000شركة يف  40بلد ًا5.
()6

Association of Certified Fraud Examiners, Business Fraud, Report to the nations on occupational fraud and abuse,
.Page 4. http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
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ووجد التقرير �أي�ض ًا � َّأن "�أكرث من ن�صف جميع التحذيرات جاءت من �أطراف غري املوظفني املث َّبتني" .ولذا من
ال�ضروري الت�أكيد على �أهمية مراعاة التحذيرات الواردة من خمتلف امل�صادر ،مبا يف ذلك �إذكاء الوعي لدى
()7
البائعني والزبائن واملالكني/حملة الأ�سهم ب�ش�أن كيفية الإبالغ عن �شبهات االحتيال.
ومت التو�صل �إىل نتائج مماثلة يف درا�سة �أجرتها يف عام � 2011شركة  KPMGب�ش�أن التحقيقات يف حاالت
االحتيال يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط والقارة الأمريكية ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ حيث وجدت الدرا�سة � َّأن
 10يف املائة من التحذيرات جاءت من خالل �آليات الإبالغ عن املخالفات ،و 14يف املائة من م�صادر جمهولة،
()8
املوردين �أو العمالء.
و 8يف املائة من ِّ
ويف عام � ،2010أجرت جمعية املدققني املعتمدين لعمليات الغ�ش تقييم ًا على نطاق العامل تبني من خالله � َّأن
امل�صدر الأكرث �شيوع ًا للمعلومات عن االحتيال ( 40يف املائة) هو تقارير الإبالغ عن املخالفات من جانب
املوظفني .كما �أو�ضح � َّأن م�صطلحي "االحتيال" و"الف�ساد" كثري ًا ما ُي�ستخدمان كمرتادفني .وخل�صت اجلمعية
�إىل ما يليَّ �" :إن توفري و�سيلة للأفراد للإبالغ عن الأن�شطة امل�شبوهة جزء حا�سم من برنامج مكافحة االحتيال.
وينبغي للإدارة �أن تَن�شط يف ت�شجيع العاملني على الإبالغ عن الأن�شطة امل�شبوهة� ،إىل جانب و�ضع �سيا�سة
ملكافحة االنتقام والت�أكيد عليها".

باء�  -إطار اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
توفري قنوات الإبالغ
حت�صل ال�سلطات املخت�صة على معلومات ب�ش�أن الف�ساد �أو تتلقاها من عدة م�صادر خمتلفة .وبينما بع�ض تلك
امل�صادر عبارة عن �أفراد ،ف� َّإن بع�ضها الآخر عبارة عن �شخ�صيات اعتبارية مثل ال�شركات �أو غريها من �أنواع
امل�ؤ�س�سات .وهي ت�شمل:
 املوظفني العموميني يف الهيئات احلكومية ،احلكومة املركزية واحلكومات املحلية والهيئات الإدارية
وامل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة ،وما �إىل ذلك (مبا فيها تلك الكائنة يف بلدان �أخرى)
 العاملني يف القطاع اخلا�ص ،يف ال�شركات اخلا�صة �أو ال�شركات امل�سجلة يف البور�صات ،ويف جميع
القطاعات� ،سواء �أكانت منظَّ مة �أم ال (مثل ال�ش�ؤون املالية والنقل والغذاء وال�صحة والرعاية
االجتماعية والتعليم والطاقة وجتارة التجزئة والت�شييد)
 ال�شركات �أو غريها من الكيانات القانونية اخلا�صة (على �سبيل املثال ،ال�شركات املناف�سة التي مل
تمُ نح عقد حمدد لرف�ضها دفع ر�شوة �أو امل�شاركة يف الف�ساد على نحو �آخر)
 النقابات �أو الرابطات التجارية وال�صناعية
 املنظمات غري احلكومية وجماعات املجتمع املحلي
 �أفراد اجلمهور
 و�سائط الإعالم ،مبا فيها و�سائط التوا�صل االجتماعي
 املجرمني �أو الأ�شخا�ص املتورطني
وتقر االتفاقية هذا التنوع ب�شكل كامل .فهي تت�ضمن عدة �أحكام تو�صي ب�أن ت�ضع الدول تدابري ونظم ًا لتي�سري
الإبالغ و�إتاحة الو�صول �إىل هيئات مكافحة الف�ساد لغر�ض الإبالغ (انظر ال�شكل .)1
( )7املرجع نف�سه ،ال�صفحة .21
()8

?.KPMG (2011), Who is the Typical Fraudster
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ال�شكل  -1مواد االتفاقية فيما يتعلق بتوفري قنوات الإبالغ والتعاون

املادة  ،8الفقرة :4
القطاع العام
النظر ،وفق ًا للمبادئ
الأ�سا�سية للقانون
الداخلي ،يف �إر�ساء
تدابري ونظم تي�سر قيام
املوظفني العموميني
ب�إبالغ ال�سلطات املعنية
عن �أفعال الف�ساد،
عندما يتنبهون �إىل مثل
هذه الأفعال �أثناء �أداء
وظائفهم.

املادة  ،13الفقرة :2
املجتمع املدين
توفري �سبل ات�صال النا�س
بهيئات مكافحة الف�ساد
لإبالغها بحوادث الف�ساد،
مبا يف ذلك دون بيان
هويتهم.

املادة :38
التعاون بني ال�سلطات
ت�شجيع التعاون بني
ال�سلطات العمومية/
املوظفني العموميني
وال�سلطات امل�س�ؤولة
عن التحقيق يف الأفعال
الإجرامية ومالحقة
مرتكبيها.

املادة :37
اجلناة املتعاونون
ت�شجيع الأ�شخا�ص الذين
ي�شاركون�/شاركوا يف
�أفعال الف�ساد على تقدمي
املعلومات (تخفيف
العقوبة �أو منح احل�صانة
من املالحقة الق�ضائية.

املادة :39
القطاع اخلا�ص
ت�شجيع التعاون بني
كيانات القطاع اخلا�ص/
املواطنني/املقيمني
وال�سلطات امل�س�ؤولة
عن التحقيق يف الأفعال
الإجرامية ومالحقة
مرتكبيها.

تدابري احلماية
فيما يتعلق بتدابري احلماية ،ف� َّإن ن�ص االتفاقية مييز بني التدابري الرامية �إىل حماية ال�شهود واخلرباء
وال�ضحايا واجلناة املتعاونني من حيث كونهم �شهود ًا يف الإجراءات اجلنائية (املادتان  32و 37من االتفاقية)
من ناحية ،والتدابري اخلا�صة باملب ِّلغني ب�صفة �أعم (املادة  33من االتفاقية) من ناحية �أخرى.
وتقت�ضي املادة  33من االتفاقية �أن تنظر الدول الأطراف يف اعتماد تدابري "لتوفري احلماية من � ِّأي معاملة ال
م�سوغ لها ل ِّأي �شخ�ص يقوم ،بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة ،ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة ب� ِّأي وقائع تتعلق ب�أفعال
جم َّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية".
وترمي املادة � 33إىل تغطية الأفراد الذين قد يكون يف حوزتهم معلومات لي�ست مف�صلة مبا فيه الكفاية لكي
ت�شكل �أدلة باملعنى القانوين للكلمة .ويعني هذا � َّأن الدول مطا َلبة بالنظر يف احلماية على � ِّأي حال ولي�س فقط
�إذا �أدىل ال�شخ�ص ب�شهادته ك�شاهد �أو خبري يف الإجراءات القانونية مما ي�ؤهله لنيل احلماية املمنوحة لل�شهود
(لالطالع على مزيد من املعلومات ب�ش�أن التقاطع بني حماية املخربين �أو املب ِّلغني عن املخالفات وحماية
ال�شهود واجلناة املتعاونني ،انظر الف�صل الثاين ،جيم 9-والف�صل الثاين� ،ألف).
وثانياً ،تقت�ضي املادة � 33أن تنظر الدول الأطراف يف توفري احلماية ل ِّأي �شخ�ص� ،سواء �أكان مواطن ًا �أم
م�ستخدم ًا للخدمات �أو عمي ًال �أو موظفاً� ،إلخ .وميكن �أن يتوقف نوع احلماية التي قد يتطلبها ال�شخ�ص على

مقدِّ مة

عوامل كثرية ،من قبيل نوع املعلومات املبلَّغ عنها ومن�صب ال�شخ�ص وم�ستوى التهديد الذي يواجهه ال�شخ�ص
نتيجة البالغ .فاملوظفون ،على �سبيل املثال ،ميكن �أن يجدوا �أنف�سهم يف م�أزق الرتجيح بني الإبالغ عن
املخالفات واحرتام واجب الوالء �أو ال�سرية جتاه رب عملهم .كما �أنهم يكونون عر�ضة ب�صفة خا�صة لالنتقام
ب�سبب عالقة عملهم اجلارية .وهناك العديد من الواليات الق�ضائية التي تقر ب�ضرورة توفري حماية خا�صة
لهذه الفئة من املب ِّلغني لأنَّهم قد يكونون �أول من يعلم بامل�شكلة ومن َّثم الأقدر على �إثارتها قبل وقوع � ِّأي �أ�ضرار
خطرية �أو ارتكاب جرمية ما؛ وبحكم الو�ضع "الداخلي" للعاملني ،ف�إنهم قد يطَّ لعون على �أن�شطة �أو معلومات
تدل على ال�سلوك الفا�سد على نحو ال يتي�سر للموجودين خارج امل�ؤ�س�سات املعنية.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يكون يف مقدور العمال رفع دعوى �أو التما�س االنت�صاف فيما يخ�ص � َّأي معاملة
ال م�سوغ لها يف العمل ب�سبب الإبالغ عن معلومات ب�ش�أن املخالفات �أو املمار�سات ال�سيئة �أو الك�شف عن تلك
املعلومات .ولتدابري احلماية يف �أماكن العمل تلك �أهمية �إ�ضافية يف احلاالت التي ال تكون فيها م�شمولة عادة
بحماية ال�شهود ،وهي متثل �سالح ًا �إ�ضاف ًّيا يف تر�سانة الدول الأطراف من �أجل الت�صدي للف�ساد .ومن املمكن
�أي�ض ًا تو�سيع نطاق تدابري احلماية لي�شمل احلاالت التي يتعر�ض فيها املوظف الذي يب ِّلغ عن معلومات ب�ش�أن
خمالفات م�شتبه فيها لالنتقام �أو امل�ضايقة خارج مكان العمل.
ويف املمار�سة العملية ،اع ُتمدت ُن ُهج متنوعة من �أجل توفري احلماية للمب ِّلغني .فهناك بع�ض الدول الأطراف
التي تركز على تدابري حماية ال�شهود و�/أو اجلناة املتعاونني وتن�شئ نظما للإبالغ عن جرائم الف�ساد ولكنها
تغفل امل�سائل املميزة التي تواجه املب ِّلغني يف �سياق العمل؛ ويوفر البع�ض الآخر احلماية ذات ال�صلة مبكان
العمل للعاملني يف القطاع العام ،بينما يف جمموعة ثالثة متتد هذه احلماية �إىل القطاع اخلا�ص �أو توجد �أحكام
ت�شمل � َّأي �شخ�ص.
�شجع الدول الأطراف على النظر يف �سد � ِّأي ثغرات يف الت�شريعات �أو املمار�سات التي ميكن بال
ومن حيث املبد�أُ ،ت َّ
داع �أن تردع الأ�شخا�ص عن �إبالغ ال�سلطات املخت�صة �أو ت�ستبعدهم من الفئات التي ُينظر يف �شمولها باحلماية.

ال�شكل   -2املواد الواردة يف االتفاقية فيما يتعلق بحماية املب ِّلغني
املادة :32
اتخاذ تدابري منا�سبة لتوفري حماية ف َّعالة لل�شهود
واخلرباء وال�ضحايا ،ما داموا �شهوداً ،الذين يدلون
ب�شهادة تتعلق بجرائم ف�ساد وكذلك لأقاربهم
و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم عند
االقت�ضاء ،من � ِّأي انتقام �أو ترهيب حمتمل.

املادة :33
النظر يف اتخاذ تدابري لتوفري احلماية من � ِّأي
معاملة ال م�سوغ لها ل ِّأي �شخ�ص يقوم ،بح�سن نية
ولأ�سباب وجيهة ،ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة ب� ِّأي
وقائع تتعلق بجرائم الف�ساد.

املادة  ،37الفقرة :4
توفري احلماية للجناة املتعاونني على النحو املتوخى
مبوجب املادة .32

�صكوك دولية �أخرى
�إ�ضافة �إىل االتفاقية ،هناك عدد من ال�صكوك الدولية التي تكون العديد من الدول �أطراف ًا فيها والتي ت�شجعها
�أي�ض ًا على توفري حماية مع َّززة للمب ِّلغني �أو تلزمها بذلك (ترد جمموعة من املواد ذات ال�صلة يف املرفق .)1
وت�شمل هذه ال�صكوك ما يلي:
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 اتفاقية القانون املدين ملكافحة الف�ساد ( )1999واتفاقية القانون اجلنائي ملكافحة الف�ساد ()1999
()10
وتو�صيتها ب�ش�أن حماية املب ِّلغني ( ،)2014جمل�س �أوروبا

()9

 اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد ( ،)1996منظمة الدول الأمريكية

()11

 اتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد ومكافحته ()2003؛( )12وبروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب
()13
الأفريقي ملكافحة الف�ساد ()2001
 اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة؛ وتو�صية منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ال�صادرة يف عام  2009ب�ش�أن موا�صلة مكافحة الر�شوة يف
املعامالت التجارية الدولية ،التو�صية التا�سعة ‘’3؛( )14وتو�صية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
()15
االقت�صادي ب�ش�أن حت�سني ال�سلوك الأخالقي يف اخلدمة العامة ()1998
واقرتنت ببع�ض هذه ال�صكوك مواد �إر�شادية مفيدة ،مثل القوانني النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية
ب�ش�أن حرية التعبري ملكافحة الف�ساد ،وب�ش�أن تي�سري الإبالغ وحماية املب ِّلغني وال�شهود ( 2004و،))16(2013
واملذكرة الإي�ضاحية امللحقة بتو�صية جمل�س �أوروبا ،والدرا�سة التي �أعدتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي ب�ش�أن �أطر حماية املب ِّلغني عن املخالفات ،خال�صة وافية لأف�ضل املمار�سات واملبادئ التوجيهية
()17
للت�شريعات ()2011

جيم -التعاريف امل�ستخدمة يف هذا الدليل وتطبيقه
يف املناق�شات املتعلقة بال�سيا�سات والبحوث ،من امل�سلم به على نطاق وا�سع � َّأن مقرري ال�سيا�سات وامل�شرعني
بحاجة �إىل فهم �أنواع املب ِّلغني (�أو م�صادر املعلومات) الذين يتحدثون عنهم ،والتحديات اخلا�صة التي
يواجهها املب ِّلغون يف الظروف املختلفة .وتقر االتفاقية بهذه الفروق يف خمتلف موادها على النحو املبني �أعاله
يف ال�شكلني  1-1و.2-1
( )9ي�ضم جمل�س �أوروبا يف ع�ضويته  47دولة ،وقد �أُن�شئت �آليته التقييمية يف جمال مكافحة الف�ساد ،وهي جمموعة الدول املناه�ضة
مو�سع يتيح لها منح الع�ضوية لدول من خارج جمل�س �أوروبا ،وهي ت�ضم  49ع�ضوا .وتتوىل املجموعة ر�صد تطبيق
للف�ساد ،مبوجب اتفاق جزئي َّ
اتفاقية القانون املدين ملكافحة الف�ساد ( ،http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/174.htm ،)1999وكذلك اتفاقية القانون
اجلنائي ملكافحة الف�ساد (.http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm ،)1999
( )10جمل�س �أوروبا ،التو�صية  CM/Rec(2014)7املوجهة من جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن حماية املبلِّغني.
.https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2188855&Site=CM
(� )11ص َّدق على اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد  29بلد ًا يف �أمريكا الالتينية و�أمريكا اجلنوبية� ،إىل جانب الواليات املتحدة
وكندا.http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html .
(� )12ص َّدقت �إحدى وثالثون دولة �أفريقية على هذه االتفاقية التي تقت�ضي منها �أن تعتمد الإجراءات الالزمة "ل�ضمان قيام املواطنني
بالإبالغ عن حاالت الف�ساد دون خوف من عمليات االنتقام التي قد ترتتب على ذلك".
.http://www.au.int/en/content/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
(ُ )13ي ِلزم هذا الربوتوكول  13بلد ًا �أفريق ًّيا بحماية الأفراد الذين يبلِّغون عن �أعمال الف�ساد.
.http://www.sadc.int/documents-publications/show/
( )14اعتمدت هذه االتفاقي َة البلدان الأربعة والثالثون الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي و�سبعة بلدان غري
�أع�ضاء ،هي :الأرجنتني والربازيل وبلغاريا وجنوب �أفريقيا ورو�سيا وكولومبيا والتفيا .انظر اتفاقية مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب
يف املعامالت التجارية الدولية والوثائق ذات ال�صلة.http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm .
( )15انظر على وجه اخل�صو�ص ،املبد�أ  .4ينبغي للموظفني العموميني �أن يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم عند الك�شف عن خمالفات.
.http://www.oecd.org/gov/oecdprinciplesformanagingethicsinthepublicservice.htm
( )16القانون النموذجي ب�ش�أن حماية حرية التعبري ملكافحة الف�ساد (.)2004
http://www.oas.org/juridico/english/model_law_whistle.htm؛ القانون النموذجي لتي�سري وت�شجيع الإبالغ عن �أفعال الف�ساد وحماية
املبلِّغني وال�شهود (.http://www.oas.org/juridico/english/law_reporting.htm .)2013
( )17درا�سة ب�ش�أن �أطر حماية املبلِّغني عن املخالفات ،خال�صة وافية لأف�ضل املمار�سات واملبادئ التوجيهية للت�شريعات ،منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي.http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/48972967.pdf .

مقدِّ مة

وال ت�ستخدم االتفاقية م�صطلح "املب ِّلغني عن املخالفات" ،بل ت�شري �إىل املب ِّلغني باملعنى الوا�سع.
ويف العديد من الواليات الق�ضائية ،مثل اململكة املتحدةُ )18(،يفهم من م�صطلح "املب ِّلغ عن املخالفات" �أنه
ي�صف املوظف �أو العامل (املطَّ لع) الذي يك�شف عن معلومات تخ�ص امل�صلحة العامة (مثل الف�ساد واملخالفات
واملخاطر على ال�صحة وال�سالمة) .وي�صب التعريف الذي اعتمده جمل�س �أوروبا يف االجتاه نف�سهُّ �" :أي �شخ�ص
يبلغ �أو يك�شف عن معلومات ب�ش�أن تهديد للم�صلحة العامة �أو �إ�ضرار بها يف �سياق عالقته املرتبطة بالعمل،
�سواء �أكان يف القطاع العام �أو اخلا�ص )19(".وكثري ًا ما يكون املوظفون وغريهم من العاملني يف القطاع العام
�أو اخلا�ص �أقرب �إىل م�صدر امل�شكلة ومن َّثم �أقدر على توفري احلقائق عن االنحرافات �أو املخالفات التي
ميكن� ،إذا ما ُتركت بدون كابح� ،أن ت�ؤدي �إىل �ضرر ج�سيم .والعناية الواجبة وااللتزام مبدونات قواعد ال�سلوك
واللوائح الداخلية والقانون من م�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سة امل�ش ِّغلة� ،سواء �أكانت م�ؤ�س�سة حكومية �أم �إحدى �شركات
القطاع اخلا�ص.
ويف الواليات الق�ضائية التي ت�ستخدم م�صطلح "املب ِّلغ عن املخالفات" فيما يتعلق بالإبالغ واحلماية املت�صلني
ب�أماكن العمل ،ينبغي �أن يكون وا�ضعو القوانني مدركني جلانبني اثنني� :أوالً ،ينبغي لهم �أن ينظروا يف �إدراج
طائفة وا�سعة من الأ�شخا�ص من القطاعني العام واخلا�ص (مثل املوظفني واملتعاقدين واخلرباء اال�ست�شاريني
واملتدربني واملتطوعني والعاملني يف قطاعات االقت�صاد غري الر�سمي وغريهم من املطَّ لعني)؛ وثانياً ،ينبغي
لهم النظر يف احلاجة �إىل توفري احلماية للمب ِّلغني الآخرين الذين ال يندرجون يف نطاق حماية املب ِّلغني
عن املخالفات املت�صلة ب�أماكن العمل وال يف �إطار حماية ال�شهود .ومن �ش�أن ذلك �شمول الأ�شخا�ص الذين
يب ِّلغون عن معلومات لي�ست مف�صلة مبا فيه الكفاية كي ت�شكل �أدلة يف الدعاوى اجلنائية ولكنها تظل مت�صلة
بالف�ساد املزعوم.
يعرف القانون املب ِّلغ عن املخالفات ب�أنه "� ُّأي �شخ�ص يك�شف عن
ويف واليات ق�ضائية �أخرى مثل ماليزياِّ ،
()20
�سلوك غري الئق" لوكالة معنية ب�إنفاذ القانون .ولي�س مل�صدر املعلومات (موظف �أو �أحد �أفراد اجلمهور على
�سبيل املثال) �أهمية حيث � َّإن الإطار يركز فقط على طبيعة ال�شواغل �أو ال�شكاوى املبلَّغ عنها .ويوفر القانون
احلماية للمخربين �أو "املب ِّلغني عن املخالفات" من حيث �سرية املعلومات وكذلك احل�صانة من الإجراءات
()21
املدنية واجلنائية.
املرجح �أن يتقدم �أفراد اجلمهور العام ببالغات عن الأذى �أو ال�ضرر الذي يلحق بهم �شخ�ص ًّيا �أو الذي
ومن َّ
ي�ؤثر على جمتمعاتهم املحلية .وقد يتخذ ذلك �شكل ال�شكوى ،على �سبيل املثال ،ب�ش�أن ت�أخري ال مربر له يف
�إ�صدار ترخي�ص� ،أو طريق غري مكتمل البناء� ،أو طبيب غائب �أو غري مد َّرب� ،أو �أغذية ملوثة .وميكن لهذه
مقدم ال�شكوى قد يريد
ال�شكاوى �أن ت�ساعد �أي�ض ًا على ك�شف �أ�شكال خمتلفة لل�سلوك الإجرامي .ويف حني � َّأن ِّ
يالحق ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن ال�ضرر الناجم ،وقد ي�شتبه يف � َّأن الأمر ينطوي على ف�ساد ،قد يلزم �أن ت�أتي
�أن َ
الأدلة على �سوء ال�سلوك �أو الإهمال من م�صادر �أخرى .ومع ذلك ،وكما يتبني يف مثال �إندوني�سيا �أعاله ،ف� َّإن
�إجراءات ال�شكاوى العامة ميكن �أن تكون م�صدر معلومات �إ�ضاف ًّيا مفيد ًا جدًّا .وينبغي �أن تكون معروفة ويف
متناول � ِّأي �شخ�ص ،وفق ًا للفقرة  2من املادة  13من االتفاقية ،وينبغي للموظفني الذين يعاجلون تلك ال�شكاوى
�أن يفرزوها بحثا عن م�ؤ�شرات حمتملة على الف�ساد.
( )18قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة .1998
( )19جمل�س �أوروبا ،التو�صية  CM/Rec (2014)7املوجهة من جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن حماية املبلِّغني.
.https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2188855&Site=CM
(.https://www.bheuu.gov.my/portal/pdf/Akta/Act%20711.pdf )20
( )21ملحوظة :مبوجب القانون ،ال يتمتع املبلِّغ عن املخالفات ب� ِّأي حماية �إذا قرر �إبالغ ادعائه باملخالفة �إىل �شخ�ص غري الوكالة
احلكومية لإنفاذ القانون .وميكن �إلغاء احلماية �إذا ارتكب املبلِّغ عن املخالفات جرمية مبوجب القانون ،مثل الك�شف عن م�ضمون بالغه لطرف
ثالث مبا يك�شف هويته ،وهو ما يجعل حماية املعلومات ال�سرية� ،أي الهوية/املعلومات املقدمة� ،أمر ًا �صعباً.
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وبينما ي�ستند هذا الدليل ب�شكل مكثف �إىل املعارف والدرو�س امل�ستفادة يف جمال حماية الأفراد الذين
يك�شفون عن املعلومات التي يطَّ لعون عليها �أثناء عملهم (يف القطاع العام �أو اخلا�ص) ،ف�إنه يعر�ض �أي�ض ًا
�أمثلة تتناول مب ِّلغني �آخرين وي�سعي �إىل دعم ا�سرتاتيجيات الدول من �أجل التعامل مع هذه املجموعة الكبرية
من ال�سيناريوهات والبالغات .ويجب النظر يف �أف�ضل ال�سبل حلماية �أفراد اجلمهور الذين ميكن �أن يتعر�ضوا
�أي�ض ًا للرتهيب والأعمال االنتقامية �إذا جت َّر�أوا على �إبالغ ال�سلطات �أو التعاون معها على نحو �آخر.

دال -النتائج امل�ستمدة من �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ
� َّإن �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ( )22اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد عبارة عن �آلية حكومية دولية ال�ستعرا�ض
النظراء تتوىل مبوجبها دولتان نظريتان من الدول الأطراف ا�ستعرا�ض كل دولة طرف .ويكمن الهدف من
�آلية اال�ستعرا�ض يف م�ساعدة الدول الأطراف على تنفيذ االتفاقية من خالل حتديد �أوجه النجاح والتحديات
واالحتياجات من امل�ساعدة التقنية فيما يخ�ص كل حكم من �أحكام االتفاقية .و ُيختتم كل ا�ستعرا�ض بتقرير
()23
قطري وخال�صة وافية يت�ضمنان املالحظات والتو�صيات املتعلقة بتنفيذ �أحكام االتفاقية.
ويف العديد من اال�ستعرا�ضات املنجزة ،قُدمت تو�صيات باعتماد ت�شريعات وتدابري منا�سبة حلماية املب ِّلغني؛
وتعزيز اخلطط القائمة حلماية املب ِّلغني عن املخالفات؛ و�إدراج اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية على
()24
نحو وا�ضح يف نطاق القوانني املعنية بحماية املب ِّلغني عن املخالفات.
ويو ِّلد الكم الهائل من املعلومات التي تجُ مع يف �آلية اال�ستعرا�ض معلومات �أي�ض ًا عن االجتاهات الإقليمية
أم�سها فيما يتعلق بحماية
والعاملية .وقد �أظهر حتليل لال�ستعرا�ضات � َّأن احلاجة �إىل امل�ساعدة التقنية تكون يف � ّ
()25
ال�شهود واجلناة املتعاونني وحماية املب ِّلغني (املواد  32و 37و 33من االتفاقية).
وي�أتي هذا الدليل ا�ستجاب ًة لالحتياجات من امل�ساعدة التقنية التي تثريها الدول الأطراف ،ويهدف �إىل
تزويدها باملوارد والأمثلة من �أجل و�ضع �آليات قانونية وم�ؤ�س�سية فعالة وحمكمة من �أجل تي�سري الإبالغ
وحماية املب ِّلغني.

(.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html )22
( )23ميكن االطالع على املعلومات ح�سب البلد يف �صفحات املوجزات القطرية.
.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
( )24الوثيقة  ،CAC/COSP/IRG/2014/10تنفيذ الف�صل الثالث (التجرمي و�إنفاذ القانون) والف�صل الرابع (التعاون الدويل) من
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد :ا�ستعرا�ض موا�ضيعي للتو�صيات.
.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-session5.html
( )25الوثيقة  ،CAC/COSP/IRG/2014/3حتليل االحتياجات من امل�ساعدة التقنية امل�ستبانة يف �إطار اال�ستعرا�ضات القُطرية ،ال�صفحة .5
.http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/2-6June2014/V1402636e.pdf
لالطالع على موجز حتليلي عن املالحظات والتو�صيات املق َّدمة �إىل الدول الأطراف فيما يتعلق باملادة  33من االتفاقية ،يرجى الرجوع
�إىل ورقة غرفة االجتماعات  ،7وعنوانها "حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد" ،والتي نُ�شرت يف الدورة اخلام�سة مل�ؤمتر الدول
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session5.html .

-1
�لتقييم �لوطني
ينبغي للدول الأطراف التي تعتزم اإر�ساء الإطار الت�سريعي واملوؤ�س�سي حلماية املب ِّلغني اأو اإ�سلحه اأن تعي
اأهمية البدء بتحليل احلالة الراهنة والت�ساور مع اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني .ويهدف هذا الق�سم من الدليل
اإىل م�ساعدة احلكومات على و�سع خطة تقييم وطنية وتعيني اأف�سل من ميكن الت�ساور معهم لدى حتديد
التدابري اجلديدة اللزمة .ومثل ذلك التحليل للحتياجات اأو الثغرات اأ�سا�ض مهم لتخاذ قرارات م�ستنرية
ب�ساأن ال�سيا�سات والإ�سلحات القانونية .وقد يكون من املفيد اأي�س ًا للبلدان اأن تقي�ض املعايري مقارن ًة بالبلدان
الأخرى التي اعتمدت بالفعل قوانني حلماية املب ِّلغني.
وينبغي للدول الأطراف اأن تنظر يف اعتماد نهج ا�ستباقي من البداية .وتختلف ال ُّن ُهج املعتمدة يف الوليات
الق�سائية املختلفة ،وهي تتاأثر باعتبارات خمتلفة ،مبا يف ذلك متايز ال�سياقات القانونية والثقافية
وال�سيا�ساتية .فبينما يركز بع�سها على الت�سدي للف�ساد واجلرمية املنظمة ،ا�س ُتحدث بع�سها الآخر ا�ستجاب ًة
لكارثة اأو ف�سيحة ات�سح خللها ف�سل نظم امل�ساءلة اأو الرقابة القائمة .وجرى مبرور الوقت تعديل التدابري
املن َّفذة كنتيجة لذلك ملواجهة التحديات اجلديدة حيث جرى تعلُّم املزيد ب�ساأن ما هو ف َّعال من الناحية العملية.
ويف بع�ض الوليات الق�سائية ،ي�سطلع املجتمع املدين واجلماعات املحلية بدور ن�سط يف دعم القوانني اجلديدة
وامل�ساعدة على �سمان تنفيذها ب�سكل �سليم .وميكن لتلك اجلماعات اأن ت�ساعد على �سمان الإبلغ عن
املعلومات املتعلقة باملخالفات والف�ساد واملخاطر وعلى التحقيق فيها (انظر الأمثلة الواردة يف الف�سل الثاين).
واأخرياً ،ل بد اأي�س ًا من مراعاة اأهمية الإبلغ عن الف�ساد من جانب و�سائط الإعلم وكذلك اأثر التكنولوجيا
اجلديدة على ال�سبل والو�سائل التي ميكن للنا�ض من خللها الإبلغ عن املعلومات املتعلقة بالف�ساد.
وعموماً ،هناك عدد من الأ�سئلة الرئي�سية التي ينبغي للمرء اأن يطرحها على نف�سه عند البت فيما اإذا كان
ينبغي عليه الإبلغ اأم ل ،وهي:
علي تقدميها وما
هل املعلومات التي بحوزتي جديرة بالإبلغ عنها؟ ما حجم التفا�سيل التي ينبغي ّ
علي مراعاتها قبل الإبلغ؟
هي العوامل التي ينبغي ّ
ما هي اجلهة التي ينبغي اأن اأتقدم بالبلغ اإليها وهل توجد خيارات خمتلفة؟
ما نوع احلماية التي ميكنني اأن اأتوقعها على الفور وماذا �سيحدث لو انتقم مني �سخ�ض يف مرحلة
لحقة؟
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 كيف �س ُتعا َلج املعلومات من ِقبل من �أب ِّلغهم بها؟
 من ميكنه تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة؟
ومن منظور ال�شخ�ص املب ِّلغ ،ف� َّإن هذه االعتبارات واقعية وخطرية .ومن منظور احلكومات ،ف� َّإن النظر يف
كيفية الإجابة على هذه الأ�سئلة طريقة مفيدة لتحديد ما يجب معاجلته �ضمن القوانني والنظم الوطنية جلعل
الإبالغ عن م�سائل الف�ساد �أكرث ي�سرا و�أمانا .و ُتنا َق�ش جميع هذه النقاط بالتف�صيل يف الف�صل الثاين.

�ألف�  -أهمية اتخاذ قرارات م�ستنرية
عند النظر يف �أف�ضل ال�سبل لتي�سري الإبالغ وحماية املب ِّلغني ،من املهم حتديد العوامل التي تعمل ل�صالح �أو �ضد
توا�صل اجلمهور مع النظام احلايل .وي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال ،تقييم ما هو ناجح ،وقوة �سيادة القانون
يف البلد (مثل �سبل الو�صول �إىل عملية قانونية تت�سم باحلياد والإن�صاف والكفاءة) ،والقدرة امل�ؤ�س�سية على
�إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية وتدابري احلماية .و�سوف ي�ساعد �إجراء ا�ستعرا�ض �شامل
لآليات الإبالغ القائمة يف حتديد ال�سبل التي ميكن بها حت�سينها.
وتبني التجربة � َّأن القوانني التي ُتو�ضع من خالل الت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني يزداد احتمال فعاليتها.
و�إجراء م�شاورات �سليمة خطوة �أ�سا�سية يف منح ال�شرعية ل ِّأي برنامج �إ�صالحي وهو �ضروري عند ال�سعي �إىل
دعم امل�شاركة العامة يف النظام .ويزداد هذا الأمر �أهمية عندما ُيحتمل �أن تكون البيئة االجتماعية والثقافية
�شديدة العداء ،لأ�سباب تاريخية �أو لأ�سباب �أخرى ،جتاه فكرة قيام �شخ�ص بتنبيه � ِّأي �شخ�ص يف مركز �سلطة
�إىل م�شكلة ال مت�سه ب�شكل مبا�شر.
ويف�ضلون اتخاذ �إجراء �ضد
واملب ِّلغون عن املخالفات لي�سوا "خونة" ،بل هم �أنا�س ميلكون ال�شجاعة ِّ
االنتهاكات التي يطَّ لعون عليها بد ًال من انتهاج امل�سار ال�سهل واللوذ بال�صمت .ويتطلب الأمر معاجلة
مواقف ثقافية متجذرة بعمق تعود �إىل ظروف اجتماعية و�سيا�سية مثل الدكتاتورية و�/أو هيمنة
()26
�أجنبية كان يف ظلها انعدام الثقة جتاه "خمربي" ال�سلطات املحت َقرة من الأمور الطبيعية.
جيداً .ف�سوف يتعني على الدول الأطراف حتديد الهدف من التدابري
ويتطلب �إجراء ا�ستعرا�ض �شامل �إعداد ًا ِّ
اجلديدة و�إر�ساء �إطاره و�ضمان تعاون وم�شاركة الهيئات الوطنية واملحلية والوكاالت احلكومية .وغالب ًا ما
يكون للمعنيني بتح�سني النظم اخلا�صة بتي�سري الإبالغ وحماية املب ِّلغني م�صلحة �أكرب يف فعاليتها ،وغالب ًا ما
توجد لديهم الرغبة يف �أن يكونوا �شركاء يف ر�صد وتقييم التدابري مع مرور الوقت .وي�ساعد ذلك على �ضمان
�أن حت�صل احلكومات على املعلومات املنا�سبة ك ًّما ونوعا ب�ش�أن فعالية الآليات وتدابري احلماية القانونية التي
يجري ا�ستحداثها.

باء�  -إجراء امل�شاورات مع �أ�صحاب امل�صلحة
من املهم التما�س امل�ساهمة الن�شطة لأ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني من داخل احلكومة وخارجها .وينبغي �إيالء
اعتبار خا�ص ملا يلي�( :أ) من يتعاملون ب�شكل مبا�شر مع اجلمهور يف طائفة من املجاالت الرئي�سية ،مبا يف ذلك
�إنفاذ القانون والت�صدي للف�ساد وتوفري خدمات عامة مهمة؛ و(ب) من يعملون يف جماالت مع َّر�ضة للف�ساد
ب�صفة خا�صة �أو ترتبط به �سواء يف التعليم �أو ال�صحة �أو مراقبة احلدود �أو اجلمارك �أو اال�شرتاء العمومي.
( )26اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا (� 14أيلول�/سبتمرب  ،)2009تقرير ب�ش�أن حماية املبلِّغني عن املخالفات ،الوثيقة  ،12006اللجنة
املعنية بحقوق الإن�سان وال�ش�ؤون القانونية ،الفقرة .http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=12302&lang=en .1
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وبع�ض ه�ؤالء رمبا �أر�سى بالفعل �آليات للإبالغ—مثل اخلطوط الهاتفية املبا�شرة �أو النظم التي تعمل
باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر—و�أ�صبح قادر ًا على تقدمي تقارير عن كيفية ا�ستخدام تلك الآليات وب� ِّأي درجة
من التواتر ومن طرف من ول ِّأي غر�ض.
وكثري ًا ما يكون لدى النقابات العمالية واجلماعات القانونية والتجارية ومنظمات املجتمع املدين واجلماعات
املحلية اخلربة يف ا�ستخدام �آليات الإبالغ القائمة �أو يف دعم من ي�ستخدمونها .وميكنها �أن ت�ساعد احلكومة
على حتديد اجلوانب التي تعمل بنجاح �أو العك�س ،و�أ�سباب ذلك ،والعقبات التي ال تزال تعرت�ض الإبالغ.
توجه احلكومة ب�ش�أن التدابري التي ُيحتمل �أن يكون لها الأثر الأكرب .وقد ي�شمل ذلك تدابري عملية
وميكنها �أن ِّ
ب�سيطة مثل الو�صول �إىل خط هاتفي جماين بد ًال من بوابة عرب الإنرتنت ،بل و�إن�شاء جهات تن�سيق حملية
للأفراد من �أجل التما�س احل�صول على املعلومات وامل�شورة ب�صفة �شخ�صية.
ويف البو�سنة والهر�سك� ،أُقر قانون ب�ش�أن املب ِّلغني عن املخالفات ي�شمل العاملني على م�ستوى الدولة يف كانون
الأول/دي�سمرب  2013عقب حملة عامة و�سيا�سية ا�ستمرت على مدى عامني .وانطوى املجهود على م�شاركة
العديد من منظمات املجتمع املدين وبرملانيني من طائفة من الأحزاب ال�سيا�سية وم�س�ؤولني حكوميني.
واع ُتربت هذه املبادرة القائمة على تعدد �أ�صحاب امل�صلحة فريدة من نوعها يف البو�سنة والهر�سك )27(.و�أُقر
القانون بالإجماع يف برملان البو�سنة والهر�سك .و ُتبذل جهود مماثلة يف بلدان �أخرى كثرية ،من بينها �أملانيا
و�أوكرانيا و�إيطاليا واجلمهورية الت�شيكية وفنلندا واليونان.
كما ينبغي للدول الأطراف �أن ت�أخذ يف االعتبار �أنه قد ال تزال هناك حاجة لإدراج تدابري عملية ميكن تنفيذها
ب�سرعة يف القوانني كي يت�سنى ا�ستمرارها .ومع ذلك ،ف� َّإن الت�شاور على نطاق وا�سع �سي�ساعد على تخطيط
الإ�صالحات وتكييفها مع ال�سياق الوطني وترتيبها ح�سب الأولوية (�أي بالرتكيز على الأفراد الأكرث �ضعفا �أو
املجاالت املع َّر�ضة خلطر الف�ساد).
وقد يعني ذلك ،على �سبيل املثال� ،أن تركز اجلهود الفورية على �إن�شاء �أو حت�سني �آليات الإبالغ للموظفني
العموميني وتدريب املكلفني مبعاجلة البالغات عن الف�ساد� .أو قد ي�صبح من الوا�ضح � َّأن قدرة واحدة �أو �أكرث
من ال�سلطات القائمة بحاجة �إىل زيادة كبرية لتح�سني حماية املب ِّلغني الذين هم على ات�صال بها بالفعل.
ويت�ساءل بع�ض اخلرباء ع َّما �إذا كان نظام �أكرث مركزية �سيكون �أكرث فائدة للبيئات التي تت�سم بتدنيِّ ثقافة
الإبالغ �أم ال .وقد يكون ذلك جما ًال للبحوث التي تجُ رى يف امل�ستقبل .و�أ ًّيا كان النهج املتبع ،ف� َّإن �ضمان قدرة
النا�س على الإبالغ ب�أمان و�أمن وعلى نحو يكر�س م�ساءلة تلك النظم ويعززها �أمر �أ�سا�سي �إذا �أرادت الدول
�أن تت�ص َّدى للف�ساد بفعالية.
وتو�ضح القائمة الواردة �أدناه من ميكنهم امل�شاركة يف اال�ستعرا�ضات القانونية وامل�ؤ�س�سية الوطنية �أو ي�شاركون
فيها بالفعل:
 الوزارات املعنية ،مبا فيها وزارة العدل ووزارة العمل/اال�ستخدام
 الوزارات املعنية مبجاالت ح�سا�سة �أو املت�ضررة من الف�ساد ،مثل اجلمارك والتعليم والرعاية
ال�صحية وامل�شرتيات العامة
 هيئات التفتي�ش والإنفاذ الأخرى  -مثل ال�صحة وال�سالمة واملعايري التجارية
 املفو�ضون املعنيون بحماية املعلومات/البيانات/اخل�صو�صية

()27وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ،حماية املبلِّغني عن املخالفات يف البو�سنة والهر�سك (Protecting Whistleblowers in
.Bosnia and Herzegovina). http://www.usaid.gov/results-data/success-stories/protecting-whistleblowers-bosnia-and-herzegovina
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

 مفو�ضو حقوق الإن�سان و�أمناء املظامل
 الهيئات املعنية بالأخالقيات والنزاهة ،مبا يف ذلك مفو�ضو اخلدمة املدنية على �صعيد احلكومتني
املركزية واملحلية
 النقابات العمالية ورابطات املوظفني
 جماعات حقوق الإن�سان وحقوق املجتمعات املحلية وامل�ستهلكني
 املنظمات القانونية ومنظمات املنا�صرة ،مبا يف ذلك تلك املعنية ب�إ�سداء امل�شورة �إىل املب ِّلغني عن
املخالفات وحمايتهم ومعاجلة امل�سائل املتعلقة بالف�ساد
 الهيئات املهنية للمحامني ومراجعي احل�سابات واملهند�سني والأطباء وما �شابه (مبا يف ذلك اللجان
الت�أديبية �أو جلان الأخالقيات)
 اجلهاز الق�ضائي والهيئات الق�ضائية
 الهيئات املكلفة ب�إنفاذ القوانني ،مبا يف ذلك ال�شرطة والنيابة العامة واملدعون العامون املعنيون
بق�ضايا خا�صة
 �سلطات مراجعة احل�سابات على م�ستوى الدولة وعلى امل�ستوى املحلي
 منظمو القطاعات  -مثل الأجهزة املعنية بالتعليم والرعاية االجتماعية وال�صحة وال�سالمة
وال�ش�ؤون املالية والإخالل باملناف�سة والتجارة النزيهة
 الهيئات املهنية ،مثل الهيئات الطبية والقانونية ومراجعي احل�سابات
 امل�ؤ�س�سات التجارية ورابطات القطاع اخلا�ص.
مثال� :صربيا ،الت�شاور ب�ش�أن قانون جديد
يف عام � ،2012أن�ش�أ املفو�ض الإعالمي ومكتب �أمني املظامل فريقا عامال �ضم وكالة مكافحة الف�ساد وذلك من �أجل
وعقد م�ؤمتر ملدة يومني يف �أيار/مايو 2013
�صياغة م�شروع قانون غري ر�سمي حلماية املب ِّلغني عن املخالفات يف �صربياُ .
جمع اخلرباء والأكادمييني واملحامني واخت�صا�صيي التكنولوجيا ومنظمي احلمالت واملنا�صرين الوطنيني والدوليني
اجليدة .وحظي امل�ؤمتر بالتغطية من ِقبل و�سائط الإعالم ومت بثه مبا�شرة عرب الإنرتنت،
ال�ستك�شاف املمار�سات ِّ
ونُ�شرت امل�ساهمات املق َّدمة �إىل امل�ؤمتر عرب الإنرتنت يف كانون الأول/دي�سمرب  -وهو الكتاب الأول من نوعه باللغة
ال�صربية.
وا�ستهلت وزارة العدل العملية الر�سمية من �أجل �صياغة م�شروع قانون ب�ش�أن الإبالغ عن املخالفات يف مكان العمل يف
عام  ،2013ومت�شي ًا مع نهج متعدد التخ�ص�صات� ،أن�ش�أت فريق ًا عام ًال من �أكرث من  20ممث ًال رئي�س ًّيا من الوزارات
ذات ال�صلة ،والق�ضاة من املحاكم بجميع م�ستوياتها ،مبا يف ذلك نائب رئي�س املحكمة العليا ،وممثلني عن النقابات
ورابطات �أرباب العمل الرئي�سية ،مبا يف ذلك الغرف التجارية� ،إىل جانب ممثلي املجتمع املدين .كما �ضم اثنني
من املب ِّلغني ال�صربيني—�أحدهما قا�ض والآخر مفت�ش �شرطة .و ُدعي �أربعة من اخلرباء الدوليني يف جمال مكافحة
الف�ساد وحماية املب ِّلغني عن املخالفات �إىل امل�شاركة يف اجتماعات حمددة للفريق العامل .ونُ�شر م�شروع القانون،
مبجرد �إعداده ،لل�سماح بتل ّقي التعليقات من � ِّأي طرف مهتم كي ي�ستعر�ضها الفريق العامل.
واعتمد الربملان القانون يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2014و�أتاحت فرتة تنفيذ مدتها �ستة �أ�شهر للحكومة تدريب
الق�ضاة على القانون اجلديد ومنحتها الوقت لإعداد مدونة لقواعد املمار�سة يكون �أرباب العمل مطا َلبني بتنفيذها
مبجرد بدء نفاذ القانون اجلديد يف حزيران/يونيه .2015
امل�صدر:
 .Publikacije/Uzbunjivaci/zastita%20uzbunjivaca_kraj.pdfوتوجد ف�صول خمتارة بالإنكليزية يف موقع ال�شبكة الدولية للإبالغ عن
املخالفات ( ،)www.whistleblowingnetwork.orgوتوجد خطط لرتجمة املن�شور بالكامل.
انظر املوقع ال�شبكي للمفو�ض الإعالمي ال�صربيhttp://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/ :
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جيم -جماالت التدقيق الرئي�سية
املجاالت العامة الثالثة التي يتعني معاجلتها هي:
 الت�شريعات والرتتيبات امل�ؤ�س�سية
 االحتياجات والثغرات
 الوعي والثقة

 -١الت�شريعات والرتتيبات امل�ؤ�س�سية
هناك عدد متزايد من الدول الأطراف التي لديها �شكل ما من �أ�شكال الأحكام القانونية حلماية املب ِّلغني
�أو حتى قوانني بالغة التحديد قائمة بذاتها .وعادة ما تكون احلماية مقت�صرة على حماية ال�شهود يف �سياق
املحاكمات اجلنائية� ،أو يف القواعد العامة ب�ش�أن واجبات القطاع العام� ،أو �شروط التوظيف �أو قانون العمل.
وينبغي للدول �أن ت�سعى �إىل �إجراء ا�ستعرا�ض وتقييم �شاملني لأطرها الت�شريعية .ومما له �أهميته �ضرورة
�أن يحدد اال�ستعرا�ض ما �إذا كانت القوانني �أو ال�سيا�سات تت�سم بالتداخل �أو التناق�ض �أو ما �إذا كانت تقو�ض
بع�ضها بع�ض ًا مبا ي�شكل خطر ًا على حماية املب ِّلغني عموم ًا واملب ِّلغني عن املخالفات يف �أماكن العمل على وجه
التحديد .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ميكن للقوانني املعنية بالت�شهري والقذف وقواعد ال�سرية التقييدية وحماية
البيانات وقوانني ال�سرية امل�صرفية �أو غريها من القوانني املتعلقة بال�سرية �أن ت�شكل حتدياً .وينبغي للدول
الأطراف �أن تنظر يف كيفية مواءمة الأحكام املختلفة .ومن �ش�أن عدم مراعاة الكيفية التي تنطبق بها خمتلف
الواجبات وااللتزامات على املب ِّلغني �أن يجعل � َّأي تدابري جديدة عدمية الفعالية .و�إذا مل يكن الأفراد على يقني
فيما يتعلق مباهية تدابري احلماية املتاحة لهم وبظروف انطباقها ،فمن الأرجح �أن يلتزموا ال�صمت .وتبني
التجربة �أنه حتى نظم الإبالغ املمتازة لن ُت�ستخدم يف حال تعار�ضها مع القواعد وااللتزامات القائمة.
ويف عام  ،2012قررت احلكومة الآيرلندية االبتعاد عن الأحكام القطاعية اخلا�صة بحماية املب ِّلغني عن
املخالفات وجتميع وتعزيز �أوجه احلماية يف قانون وحيد (انظر مثال "حتقيق ماهون" يف الق�سم جيم2-
من الف�صل الثاين �أدناه) .و�أفاد الوزير امل�س�ؤول عن الإ�صالحات ب� َّأن م�شروع القانون اجلديد ميثل "خطوة
رئي�سية يف تنفيذ برنامج احلكومة للإ�صالح ال�سيا�سي .فهو ين�ص للمرة الأوىل على توفري حماية �شاملة
للمب ِّلغني عن املخالفات على نطاق جميع القطاعات االقت�صادية مبا يعالج ما ُح ِّدد—على ال�صعيدين الوطني
والدويل —باعتباره فجوة كبرية يف الإطار القانوين ملكافحة الف�ساد يف �آيرلندا )28(".وي�شري بع�ض اخلرباء
�إىل � َّأن الت�شريعات ال�شاملة والقائمة بذاتها قد تعزز املعرفة بالقانون مما ي�سهل ترويجه على احلكومات
و�أرباب العمل )29(.كما يتيح هذا النهج تطبيق القواعد والإجراءات نف�سها على العاملني يف القطاعني العام
واخلا�ص بد ًال من اعتماد نهج جتزيئي ي�ستند �إىل عدة قوانني خمتلفة كثري ًا ما ال تنطبق �إ َّال على بع�ض املوظفني
وعلى الك�شف عن �أنواع معينة من املخالفات.
وترد �أدناه قائمة غري ح�صرية بالقوانني والقواعد التي قد يكون على الدول الأطراف �أخذها يف احل�سبان عند
النظر يف � ِّأي تدابري جديدة حلماية املب ِّلغني:
(�)28أعلن الوزير � َّأن احلكومة ب�صدد تنفيذ �إطار �شامل وحيد حلماية املبلِّغني عن املخالفات ب�شكل موحد يف جميع قطاعات
االقت�صاد ،و�أنها تقوم بذلك منذ ذلك احلني من خالل تنفيذ قانون جديد ،وهو قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  .2014بيان �صحفي
( 3متوز/يوليه  ،)2013ن�شر م�شروع قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة .2013
.http://www.per.gov.ie/publication-of-the-protected-disclosures-bill-2013/
( .D. Banisar, Whistleblowing: International Standards and Developments, (2009), pp.19-21)29م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية،
املبادئ املو�صى بها فيما يخ�ص الت�شريعات املتعلقة بالإبالغ عن املخالفات ،التو�صية " :23ت�شريعات خم�ص�صة  -ل�ضمان اليقني والو�ضوح
ف�ضل الت�شريعات القائمة بذاتها على النهج التجزيئي �أو القطاعي".
والتطبيق ال�سل�س للإطارُ ،ت َّ
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 القانون اجلنائي ،ال �سيما فيما يتعلق باملالحقة اجلنائية بتهمة الت�شهري والإبالغ الكاذب؛
والعقوبات املوقَّعة ب�سبب عدم الإبالغ عن فئات معينة من اجلرائم؛ وحظر االنتقام من � ِّأي �شخ�ص
يب ِّلغ عن جرمية وعرقلة �سري العدالة؛ �إىل جانب القوانني املتعلقة بحماية ال�شهود.
 القوانني القائمة على قطاعات بعينها ،مثل الت�شريعات املتعلقة مبكافحة الف�ساد واملناف�سة وال�صحة
وال�سالمة واملحا�سبة واحلماية البيئية وال�شركات والأوراق املالية.
 تدابري حمددة ملكافحة الف�ساد ،مبا يف ذلك � ُّأي قوانني ب�ش�أن ت�ضارب امل�صالح وما �إىل ذلك.
 قانون حقوق الإن�سان ،مع �إيالء اهتمام خا�ص حلماية احلق يف حرية التعبري ،كما تن�ص على ذلك
املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
 القوانني املتعلقة ب�سبل احل�صول على املعلومات �أو احلق يف ذلك ،مع �إيالء اهتمام خا�ص ل ِّأي قيود
على الإف�صاح عن املعلومات على �أ�سا�س الأمن الوطني �أو العالقات اخلارجية ،و� ِّأي قواعد تنال من
قدرة املوظفني العموميني على الوفاء بواجباتهم يف تقدمي املعلومات مبوجب القانون.
 القوانني املتعلقة باملعلومات ال�سرية �أو االمتيازية و�/أو ال�سرية املهنية ،وحماية البيانات ال�شخ�صية.
 قانون و�سائط الإعالم ،على وجه اخل�صو�ص ،حماية ال�صحفيني وم�صادرهم وقواعد حقوق
الت�أليف والن�شر.
 قانون العقود والتوظيف ،على وجه اخل�صو�ص ،احلماية من انتهاك ال�سرية �أو الوالء؛ وحظر �أو
�إبطال � ِّأي اتفاق يهدف �إىل منع � ِّأي �شخ�ص من تقدمي بالغ �أو القيام بك�شف يتعلق بامل�صلحة
العامة؛ واحلماية من الف�صل التع�سفي �أو � ِّأي �شكل �آخر من �أ�شكال االنتقام املتعلقة بالتوظيف ،مبا
يف ذلك الأفعال التي يرتكبها الأقران �أو الزمالء.
 قانون/اتفاقات العمل ،على وجه اخل�صو�ص ،احلق اجلماعي يف الإبالغ �أو الإف�صاح عن �شواغل
تخ�ص امل�صلحة العامة.
 واجبات الإبالغ املهنية ،توفري احلماية ملن ت�شمل واجباتهم املحددة الإبالغ �أو الإف�صاح (مثل
املوظفني امل�س�ؤولني عن االمتثال وال�صحة وال�سالمة و�ضباط ومديري ال�شركات واملوظفني املعنيني
بحماية الطفل).
 مدونات قواعد ال�سلوك ،القواعد اخلا�صة بال�سلوك والنزاهة والإبالغ عن الإخالل بتلك القواعد؛
 ال�سيا�سات �أو القواعد الت�أديبية ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق باجلرائم (الإدارية) املتمثلة يف الإخالل
بال�سرية �أو الت�شهري.
 ال�سيا�سات �أو القواعد التنظيمية الأخرى ،مبا يف ذلك تنفيذ القوانني املتعلقة بحماية البيانات،
ومدونات قواعد ال�سلوك والأخالقيات ،واملدونات الت�أديبية ،وال�سيا�سات املتعلقة باالت�صاالت
الإعالمية وقواعد الن�شر.
وميكن �أن ت�ساعد امل�شاورات الوطنية �أي�ض ًا يف حتديد قنوات الإبالغ و� ِّأيها يحظى بثقة ال�سكان �أكرث من غريه.
ودرا�سة هذه القنوات بالتف�صيل  -من حيث كيفية التعامل مع املعلومات وال�شخ�ص الذي ك�شف عنها على
ال�سواء  -ميكن �أن تنطوي على فائدة عظيمة .وتوجد �أمثلة يف هيئات مراجعة احل�سابات الوطنية �أو غريها
من الهيئات الرقابية امل�ستقلة ،مبا يف ذلك �أمناء املظامل ومفو�ضو اخل�صو�صية �أو املعلومات وهيئات النزاهة
املهنية مثل جلان الأخالقيات الق�ضائية �أو اخلدمة املدنية و�أجهزة الرقابة على ال�شرطة �أو الهيئات التنظيمية
القطاعية مثل �سلطات الطريان املدين.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ثمة �أ�سا�س قانوين �أو د�ستوري قوي لالنفتاح وال�شفافية يف الإدارة ،وعدد �أقل
من احلواجز القانونية �أمام اجلهر بطائفة من امل�سائل ،مبا يف ذلك املخالفات �أو املمار�سات ال�سيئة .ويف هذه
ال�سياقات ،غالب ًا ما يكون هناك قدر �أقل من الو�صم االجتماعي ومن امل�شاكل املرتبطة بالك�شف عن املعلومات
املتعلقة باملخالفات �أو غريها من امل�سائل ذات ال�صلة بامل�صلحة العامة � -سواء لل�سلطات �أو للجمهور.

الف�صل  -1التقييم الوطني

ويف حني قد تكون الإ�صالحات الرامية �إىل تعزيز قدرة الأفراد على املجاهرة فيما يتعلق مب�شاكل حمددة ال
تزال مطلوبة يف تلك الواليات الق�ضائية ،من املرجح �أن تكون التدابري املطلوبة �أب�سط من حيث تفا�صيلها
وتركيزها.
كما ت�س ِّلم التقاليد الثقافية والقانونية والدينية يف جميع �أنحاء العامل �إىل حد ما ب�أهمية جماهرة الأفراد حلماية
م�صالح الآخرين .فعلى �سبيل املثال ،ميكن جلوانب القانون الإ�سالمي التي ت�شدد على دور ال�شهود �أن ت�سمح
()30
يكر�س قانون حماية عمليات
"باعتبار املب ِّلغني عن املخالفات �شهود ًا على احلقيقة ".ويف اململكة املتحدةِّ ،
ويحدث �أحد مبادئ القانون الأنغلو�سك�سوين التي تعود �إىل عام  1743ب�أنه
الإف�صاح من �أجل امل�صلحة العامة ِّ
()31
"ال ائتمان على �س ٍّر يف الك�شف عن الإثم" .ويقر املبد�أ ب�أنه يف الظروف التي يكت�شف فيها املوظف � َّأن رب عمله
�ضالع � -أو يعتزم ال�ضلوع  -يف ممار�سات �سيئة ،ف� َّإن املوظف ال يعود ملزَ م ًا ب� ِّأي التزام تعاقدي بال�سرية ويحق
له �أن يك�شف عن تلك املمار�سات .وي�ستند قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات يف الواليات املتحدة �إىل مبد�أ
احلرية العامة يف التعبري ك�أ�سا�س للحق يف الإف�صاح عن معلومات م�شمولة باحلماية .ولتحديد هذه املبادئ
اجليدة املوجودة بالفعل ال ينبغي تقوي�ضها.
�أهميته يف بناء نظام وطني م�ستدام؛ فاملمار�سات ِّ

 -٢االحتياجات والثغرات
امل�شرعني باحلاجة �إىل توفري مزيد من احلماية للمب ِّلغني عن
�ساعد عدد من الف�ضائح يف اليابان على �إقناع ِّ
املخالفات .و�شملت تلك الف�ضائح ما يلي� :إ�صابة املئات من مر�ضى الناعور بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/
الإيدز من جراء ا�ستخدام دم ملوث يف عمليات نقل دم خالل الت�سعينات من القرن الع�شرين كان املوظفون
العموميون على علم بها؛ وعدم قيام �شركة ميت�سوبي�شي موتورز با�ستدعاء دفعة كاملة من ال�سيارات على
الرغم من تل ّقيها � 64 000شكوى من الزبائن ،وقيامها بد ًال من ذلك مبحاولة �إخفاء امل�شكلة ب�إ�صالح �سيارات
منفردة؛ والت�سرت على الأ�ضرار التي �أحلقتها �شركة طوكيو للطاقة الكهربائية يف عام  2003ببع�ض حمطات
()32
الطاقة النووية لديها.
وميكن �أن يوفر فح�ص تفا�صيل تلك احلاالت معلومات حا�سمة الأهمية عن موا�ضع ف�شل �آليات امل�ساءلة وكيفية
ذلك� ،إىل جانب املخاطر والتحديات التي تواجه �أولئك الذين كان ميكنهم تنبيه ال�سلطات �أو اجلمهور للخطر
�أو كانوا يف و�ضع ي�سمح لهم بذلك.
مثال� :آيرلندا ،حمكمة التحقيق
يف عام  ،2012قدمت حمكمة ماهون يف �آيرلندا تقرير ًا عن التحقيقات التي �أجرتها ب�ش�أن مدفوعات فا�سدة �إىل
�سيا�سيني ب�ش�أن قرارات �سيا�سية متعلقة ب ُرخ�ص تخطيط و�إعادة تق�سيم �أرا�ض �إىل مناطق يف الت�سعينات من القرن
الع�شرين .واعتقد كثريون � َّأن هذه الف�ضيحة� ،إىل جانب انهيار امل�صارف الآيرلندية يف عام  ،2008كان من املمكن
تفاديها لو كُ�شف عن املعلومات ب�ش�أن املخالفات املحتملة يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية و ُمنح من قاموا بذلك حماية
فعالة .وكان التحقيق �أطول حتقيق عمومي يف ف�ساد يف تاريخ �آيرلندا و�أف�ضى �إىل جمع �أدلة م�ستفي�ضة.
ومن بني املجموعة الكبرية من التو�صيات التي ق َّدمها التحقيق ،كان هناك عدد يهدف حتديد ًا �إىل جعل حماية
املب ِّلغني عن املخالفات �أكرث �إحكام ًا عن طريق ما يلي:
(.Vaughn, R. (2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws. Edward Elgar Publishing: USA, page 261 )30
( .Gartside v Outram, [1856]. 26 L.J.Ch.113 )31من اجلدير باملالحظة �أن هذا املبد�أ يعود �إىل عام  1743وحتديد ًا يف ق�ضية
�( Annesly v. the Earl of Anglesea 17 State Tr 1139أ�شري �إليها يف  )L.R. 5 Q.B. 317 n.التي جاء فيها �أنه "ال توجد التزامات خا�صة ت�سوغ
التقاع�س عن االلتزام العام الواقع على كل ع�ضو يف املجتمع باكت�شاف كل خمطط قد يت�شكل ،على نحو خمالف لقوانني املجتمع ،من �أجل
تدمري الرفاه العام".
(.Vaughn, R. (2012). The Successes and Failures of Whistle-blower Laws. Edward Elgar Publishing: USA, page 243 )32
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(�أ) و�ضع قانون حلماية جميع العاملني يف جميع القطاعات الذين يب ِّلغون عما ُي�شتبه يف ارتكابه من
جرائم وانتهاكات للتدابري التنظيمية من � ِّأي �شكل من �أ�شكال امل�س�ؤولية �أو االنت�صاف �أو التجرمي النا�شئة عن ذلك
البالغ؛
(ب) تو�سيع نطاق احلماية يف �إطار قانون منع الف�ساد (املعدل) لعام  2001لي�شمل املتعاقدين امل�ستقلني
الذين يب ِّلغون عن �شبهات الف�ساد؛
(ج) �إلغاء احلد احلايل ب�ش�أن مبلغ التعوي�ض الذي يجوز منحه ملن ُيعا َقبون على الإبالغ عن املخالفات،
(د) تعديل قانون العدالة اجلنائية ل�سنة  2011لكي ي�شمل من يب ِّلغون عن جرائم �أو يقدمون �أدلة ب�ش�أنها
مبوجب قانون املمار�سات الفا�سدة للهيئات العامة ل�سنة .1889
امل�صدر:

انظر على وجه اخل�صو�ص )Tribunal of Inquiry into Certain Planning Matters and Payments (Mahon Tribunal
Final Report and Recommendations (2012), Recommendations 7 and 8, page 2645. http://www.planningtribunal.ie/images/

.finalReport.pdf

وميكن �أن يكون حتليل الق�ضايا اجلنائية من حيث الف�ساد �أو غريه من املخالفات اخلطرية� ،سواء لوحق
يالحقوا ،مفيد ًا جدًّا ك�أ�سا�س للإ�صالح .وميكن حتليل الق�ضايا لتحديد ما �إذا كان
مرتكبوها بنجاح �أم مل َ
املب ِّلغون قد ا�ضطلعوا بدور وكيفية ذلك ويف � ِّأي مرحلة؛ وما هي التطمينات� ،إن ُوجدت ،املق َّدمة �أو املطلوبة؛
ومدى ت�أثري التعاون امل�ستمر للمب ِّلغ يف النتيجة .وتوجد حاجة �إىل �إجراء املزيد من البحوث لتقييم �أثر ُنظُ م
الإبالغ عن املخالفات .و ُيفرت�ض �أن يوفر العدد املتزايد من القوانني والنماذج امل�ؤ�س�سية وال�سوابق الق�ضائية
جيد ًا للبحوث يف امل�ستقبل.
�أ�سا�س ًا ِّ

 -٣الثقة
راع للح�سا�سيات
يف حني � َّأن الوعي مهم ،ف� َّإن من الأمور البالغة الأهمية �أن َ
يعامل املب ِّلغون على نحو منا�سب و ُم ٍ
و�أن تعا َلج املعلومات التي يقدمونها على نحو يت�سم باملهنية .و�سي�ؤدي ذلك �إىل بناء الثقة يف التدابري التي
تنفذها الدول على املدى الطويل.
وما �إذا كانت الدولة �ستقرر �إن�شاء م�ؤ�س�سة جديدة �أو نظام جديد للتعامل مع الإبالغ عن الف�ساد �أم ال �سيتوقف
على ما هو حمدد يف التقييم الوطني .ومن الوا�ضح �أنه عندما تت�سم خدمات الق�ضاء �أو االدعاء �أو الت�شريع
�أو حفظ الأمن يف البلد بال�ضعف �أو عدم الكفاءة �أو االنحراف� ،أو عندما تكون هناك درجة عالية من عدم
الثقة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية عموماً ،ف� َّإن �إن�شاء هيئة م�ستقلة حممية من الت�أثري غري امل�شروع ي�صبح �أحد
اخليارات .بيد �أنه على الرغم من �أنه قد يكون من ال�ضروري ا�ستحداث �سبل بديلة ملعاجلة حماية املب ِّلغني
بفعالية يف الأجل الق�صري ،فمن املهم عدم جتاهل �إمكانات �أن ت�صبح النظم القانونية التقليدية (�أي �شرطة
فعالة ونيابة عامة م�ستقلة وق�ضاء حمايد) �أكرث فعالية يف الأجل الطويل.
و�أ ًّيا كانت التدابري امل�ستحدَ ثة ،تبني التجربة � َّأن الثقة ُتكت�سب من خالل املمار�سة الفعالة واال�ستباقية ودمج
امل�ساءلة العامة يف النظام .وقد اتخذت بريو عدد ًا من اخلطوات من �أجل احتواء اجلرمية املنظمة والف�ساد
على نحو ا�ستباقي ،وت�شكل �أحدث اخلطوات املتخذة حلماية املب ِّلغني حالة درا�سية جديرة باالهتمام.
مثال :بريو ،النظام الوطني لإدارة ال�شكاوى
اعتمدت بريو د�ستور ًا جديد ًا يف عام  ،1993بعد فرتة من اال�ضطرابات املدنية والعنف يف الثمانينات ومطلع
الت�سعينات من القرن الع�شرين لقي خاللها ما يقدر بـ� 70 000شخ�ص م�صرعهم .ويف �أواخر الت�سعينات ،هزت
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احلكوم َة ف�ضيح ٌة متمثلة يف �شبكة ف�ساد يف دائرة اجلمارك الوطنية �ضمت جمموعة من كبار املوظفني العموميني.
و�أدى التحقيق الذي �أُجري يف االدعاءات �إىل ا�ستقالة  7وزراء من احلكومة .ويف عام  ،2001ركزت بريو على عدد
مهم من تدابري بناء الدميقراطية ومكافحة الف�ساد ،مبا يف ذلك قانون جديد لل�شفافية والو�صول �إىل املعلومات
وتعزيز نظامها للعدالة اجلنائية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ركزت الإ�صالحات على برامج حماية ال�شهود لت�شجيع
الأفراد املتورطني يف الف�ساد واجلرمية املنظمة على التعاون مع ال�سلطات .وعلى الرغم من جناح هذه اجلهود
الرامية �إىل احلد من اجلرائم اخلطرية� ،أظهرت الدرا�سات التي �أجريت يف مطلع القرن احلادي والع�شرين � َّأن 7
من كل  10من مواطني بريو لديهم درجة من الت�سامح ترتاوح بني العالية واملتو�سطة جتاه الأفعال الفا�سدة و� َّأن ما
ن�سبته  86يف املائة من املواطنني يعتقدون � َّأن الإبالغ عن الف�ساد عدمي الفعالية .كما ك�شفت اال�ستق�صاءات عن تدين
ثقة اجلمهور يف اجلهاز الق�ضائي والكونغر�س وال�شرطة.
ويف عام � ،2010أ�صدرت بريو قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات .ويوفر القانون احلماية من الف�صل من العمل �أو
التوبيخ فيما يخ�ص املب ِّلغني عن املخالفات يف القطاع العام ،وال�سرية ملن يب ِّلغون عن �أعمال ف�ساد ،والتعوي�ض ،الذي
ي�ستند يف الوقت الراهن �إىل ن�سبة مئوية من � ِّأي غرامات ُتفر�ض على من َيثبت �أنهم مذنبون نتيجة للبالغ.
ويتوىل مراجع احل�سابات الوطنية ،وهو مكتب املراقب العام يف بريو ،امل�س�ؤولية عن معاجلة البالغات املقدمة
مبوجب هذا القانون .وللمكتب  23فرع ًا �إقليم ًّيا و 800مكتب للرقابة الداخلية داخل امل�ؤ�س�سات احلكومية املهمة
على ال�صعيد الوطني؛ ويعني ذلك � َّأن هناك  824مكتب ًا �أمام ًّيا لتل ِّقي البالغات ب�ش�أن الف�ساد .وبغية تن�سيق وتوحيد
ا�ستالم البالغات ومعاجلتها� ،أن� أش� املكتب النظام الوطني لإدارة ال�شكاوى لتوفري قناة �آمنة وم�أمونة للإبالغ ونظام
مركزي لال�ستجابة.
وا�ستغرق �إن�شاء النظام والإجراءات والتكنولوجيا ثالث �سنوات .ويتمثل �أحد العنا�صر الرئي�سية يف �ضمان ال�سرية
الفردية من خالل نظام مر َّمز بحيث ال ي�ستطيع املحللون حتديد هوية امل�صدر.
وتتمثل خطوات النظام فيما يلي:
 -1تل ِّقي البالغ �أو ال�شكوى (تتيح التكنولوجيا احلفاظ على �سرية هوية املب ِّلغني وكذلك التوا�صل املتبادل)
-2

تقييم البالغ (من حيث ا�ستيفائه ملعايري القبول)

 -٣تنظيم الق�ضايا (جتميع املعلومات)
 -٤الإعداد للتحقق (حتديد الزيارات املوقعية والوثائق وال�شهود)
 -٥التحقق والتقرير (الأعمال امليدانية واال�ستنتاجات)
 -٦تقدمي تعليقات �إىل املب ِّلغني/املخربين.
ويتمثل �أحد التحديات الرئي�سية يف تنفيذ �أ�شكال احلماية القانونية التي ين�ص عليها القانون يف التن�سيق املطلوب
بني خمتلف الوكاالت (مثل �سلطات العمل املكلفة بالتحقيق يف � ِّأي �أعمال انتقامية و�سلطات ال�ضرائب امل�س�ؤولة عن
حت�صيل الغرامات) ،والتقاطع بني هذا النظام الإداري للإبالغ عن الف�ساد والقانون اجلنائي.
امل�صدر :عر�ض قدمه فرناندو �أورتيغا كاد ّيو ،مدير دائرة مكافحة الف�ساد ،يف اجتماع فريق اخلرباء ب�ش�أن حماية املبلِّغني،
املعقود يومي  22و� 23أيار/مايو  ،2014يف فيينا.
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-2
تي�سري �لإبالغ وحماية �ملب ِّلغني
يعتمد اإيجاد اأف�سل ال�سبل لتي�سري الإبلغ على اأع�ساء املجموعة امل�ستهدَ فة ،وطبيعة املعلومات التي ُيحتمل اأن
يكونوا قادرين على توفريها ،واملخاطر التي ميكن اأن يواجهوها اإذا فعلوا ذلك .ويتعني النظر يف اأنواع خمتلفة
من احلماية (الإجرائية اأو البدنية اأو ال�ستباقية اأو باأثر رجعي) يف الظروف املختلفة.
و ُيفرت�ض اأن ي�ساعد التقييم الوطني على النحو املبني يف الق�سم الأول الدول الأطراف على حتديد ما هو
موجود بالفعل وا�ستبانة ا ِّأي اأوجه �سعف اأو ثغرات يف هذا النظام .و ُيفرت�ض اأن مي ِّكن القانون ال�سلطات من
ا�ستخدام تدابري حماية وقائية ،مثل منح ال�سرية ملنع وقوع الأعمال النتقامية من الأ�سا�ض .واإ�سافة اإىل ذلك،
ُيفرت�ض اأن يوفر �سبل انت�ساف قابلة للإنفاذ ملن يقعون �سحايا اأو يعانون من النتقام ،على �سبيل املثال ،اإذا
ف�سلت تدابري احلماية.
و ُيرتك لل�سلطات اأن ت�سرح للجمهور قيمة واأهمية توا�سله مع النظام وامل�ساعدة و�سبل احلماية املتاحة .ويتعني
على احلكومة اأن تكون قادرة على �سرح امل�سوغات التي جتعل زيادة م�ساركة اجلمهور يف الت�سدي للف�ساد
ت�سمن حدوث تراجع كبري يف املخاطر التي تواجه ا َّأي مب ِّلغ .ويجب اأن يكون الهدف هو اإزاحة اأكرب قدر ممكن
من عبء املخاطر عن عاتق فرادى املب ِّلغني.
ويحدد هذا الق�سم جمموعة من التدابري لتي�سري الإبلغ وحماية املب ِّلغني التي ُتن َّفذ يف خمتلف الوليات
ِّ
مق�سمة اإىل جمالت وا�سعة تتفق مع امل�سائل الرئي�سية وفق الإطار املحدد يف الق�سم الثاين.
الق�سائية .وهي َّ
وهذه املجالت هي:
األف -مدى ونطاق املعلومات
باء -قنوات الإبلغ
جيم� -سبل احلماية من املعاملة غري امل َّربرة
دال -تي�سري عمليات الإبلغ
هاء -معاجلة البلغات
واو -اإ�سداء امل�سورة.
والكثري من الإ�سلحات واآليات الإبلغ املن َّفذة يف وليات ق�سائية خمتلفة ل تزال جديدة ن�سب ًّيا ،ومل ُيق َّيم
بعد اأثرها الكامل .ويف حني يحدد هذا الق�سم بع�ض الجتاهات امل�ستجدة ،فاإنه ل ميثل درا�سة �ساملة جلميع
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

العنا�صر التي ينبغي النظر فيها من �أجل حماية املب ِّلغني .بيد �أنه ُيفرت�ض �أن يقدم �إىل الدول الأطراف ملحة
جيدة و�أ�سا�س ًا قو ًّيا ميكن من خالله حتديد ما هو ممكن وما هو �ضروري.
عامة ِّ
كما ُتن�صح الدول ب�إجراء بحوثها اخلا�صة ك�أ�سا�س ل�صنع ال�سيا�سات و�إجراء التح�سينات .وميكن لقائمة
املوارد الواردة يف نهاية هذا الدليل �أن ت�ساعد يف هذا ال�صدد و�أن حتظى باهتمام كل من يتفح�ص الإبالغ عن
الف�ساد �أو عن املخالفات ب�صورة �أعم.

�ألف -املخالفات التي يجب الإبالغ عنها :املدى
ونطاق املعلومات
على ال�صعيد الدويل ،مييل االجتاه نحو تو�سيع نطاق املعلومات التي �سيحظى الأفراد باحلماية ب�سببها
بحيث ي�شمل � َّأي انحراف �أو �ضرر حمتمل للم�صلحة العامة .وبينما قد تكون هناك اختالفات يف
امل�صطلحات امل�ستخدمة ،ف� َّإن العن�صر الأ�سا�سي هو �إيجاد تعريف وا�سع لتغطية �أو�سع نطاق ممكن من
املمار�سات ال�سيئة.
ويف حني � َّأن م�صطلح "امل�صلحة العامة" �أكرث �شيوع ًا يف بع�ض الواليات الق�ضائية من غريها ،فمن املفهوم
�أنه يعني عموم ًا "رفاه" اجلمهور )33(.وي�شري بع�ض وا�ضعي ال�سيا�سات �إىل "املنفعة العامة" .فعلى �سبيل املثال،
ُيع َرف قانون اململكة املتحدة با�سم "�إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة" ولي�س "قانون حماية املب ِّلغني عن
املخالفات" .وتفيد حماية امل�صلحة العامة �أي�ض ًا كطريقة للتعبري عن �آثار الف�ساد ال�سلبية على املجتمع ،وهي
تنطبق على �أن�شطة امل�ؤ�س�سات �إىل جانب �أن�شطة الدولة .ويف الإطار التنظيمي ،على �سبيل املثال ،ف� َّإن املعلومات
ذات ال�صلة لأغرا�ض حتديد ومنع الف�ساد ميكن �أن تكون � َّأي �شيء يقو�ض مهمة امل�ؤ�س�سة جتاه اجلمهور �أو
�أ�صحاب امل�صلحة �أو امل�ستثمرين �أو العمالء.
وعالوة على ذلك ،ف� َّإن حتديد املمار�سات ال�سيئة �أو املخالفات على نطاق وا�سع �أ�سهل على الفهم والإبالغ.
وعلى الدول الأطراف التي تركز على املعلومات بتعريفها ال�ضيق املرتبط بجرائم الف�ساد على النحو املعرف
يف القانون اجلنائي �أن ت�أخذ النقطتني التاليتني يف االعتبار� .أوالً ،ينبغي �أن تدرك � َّأن تلك املعلومات قد يكون
من ال�صعب على غري املتخ�ص�صني حتديدها على وجه الدقة .ومن املرجح جدًّا �أ َّال يالحظ الفرد �سوى جزء
من امل�شكلة �أو يكون �شاهد ًا عليه� ،أي الوقائع التي ت�شري �إىل الف�ساد .وكلما �ضاق الرتكيز ،زاد ما هو مطلوب
من املب ِّلغ من حيث تقييم نوعية وخطورة املعلومات قبل الإبالغ عنها ،وزاد االحتمال ب�أن يلتزم ال�صمت،
وخ�صو�ص ًا �إذا مل يكن على يقني من �أنه �سيحظى باحلماية .ويف هذه احلاالت ،تكت�سي امل�شورة امل�ستقلة
وال�سرية �أهمية ق�صوى .وثانياً ،كلما �ضاق نطاق التعريف ،قلت املعلومات التي �ستتلقاها ال�سلطات املخت�صة،
وهي ال�سلطة التقنية ،ومن َّثم قلت الفر�ص املتاحة لل�سلطات لتحديد الوقائع التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حتقيقات
ومالحقات ناجحة.
بيد �أنه ال ميكن االفرتا�ض ب� َّأن اجلمهور �سيعلم ما هو املق�صود مب�صطلحات عامة مثل امل�صلحة العامة،
ولذا من املنطقي �أن ُيح َّدد نطاق �أو نوع املخالفات امل�شمولة .فعلى �سبيل املثال ،ي�شمل قانون حماية املب ِّلغني
عن املخالفات يف الواليات املتحدة ،الذي يحمي العاملني يف القطاع العام االحتادي ،املعلومات املتعلقة ب�سوء
الإدارة اجل�سيم �أو الإهدار اجل�سيم للأموال �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو خطر ًا كبري ًا وحم َّدد ًا على ال�صحة
يعرف قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة 2013
العامة �أو ال�سالمة العامة .ويف �أ�سرتالياِّ ،
( )33يف القوانني وال�سيا�سات ،ف�إن مفهوم "امل�صلحة العامة" يتيح للق�ضاة و�صانعي ال�سيا�سات النظر يف امل�صالح املع َّر�ضة للخطر التي
ال تكون ممثَّلة بال�ضرورة يف احلالة �أو امل�س�ألة املحددة املعرو�ضة �أمامهم .واملرونة متعمدة للت�صدي للعوامل اجلديدة �أو املختلفة التي ت�ؤثر يف
امل�صلحة العامة وفق ًا لظروف كل حالة33.
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امل�صلحة العامة على �أ�سا�س جملة عوامل ،منها ما �إذا كان الإف�شاء �سي�ؤدي �إىل تعزيز النزاهة وامل�ساءلة يف
القطاع العام �أو �سيكون من �ش�أنه الك�شف عن �إخفاق يف معاجلة خمالفات خطرية يف القطاع العام.
فعلى �سبيل املثال ،ال ي�ستخدم القانون املاليزي حلماية املب ِّلغني عن املخالفات ل�سنة  )34(2010م�صطلح
إف�شاء م�شمو ًال
امل�صلحة العامة �أو املخالفات ،بل ي�شري �إىل طائفة وا�سعة من املعلومات التي ميكن اعتبارها � ً
باحلماية مبوجب القانون .وهو ي�شري �إىل ال�سلوك غري الالئق مبعنى "� ِّأي �سلوك ي�شكل� ،إذا ثبتت �صحة وقوعه،
جرمية ت�أديبية �أو جنائية" ،و ُتع َّرف اجلرمية الت�أديبية باعتبارها "� َّأي عمل �أو �إغفال ي�شكل خرق ًا لالن�ضباط يف
هيئة عمومية �أو خا�صة وفق ًا ملا ين�ص عليه القانون �أو مدونة لقواعد ال�سلوك �أو مدونة للأخالقيات �أو تعميمات
�أو عقد توظيف ،ح�سبما يكون احلال" .وميكن �أن يتحقق الإف�شاء:
(�أ)
الإف�شاء به؛ �أو

على الرغم من � َّأن ال�شخ�ص الذي يقوم بالإف�شاء غري قادر على حتديد �شخ�ص بعينه يرتبط

(ب) على الرغم من � َّأن ال�سلوك غري الالئق قد حدث قبل بدء نفاذ هذا القانون؛ �أو
(ج) فيما يخ�ص معلومات ح�صل عليها عندما كان موظفا يف هيئة عامة �أو يف جهة خا�صة؛ �أو
(د) فيما يخ�ص � َّأي �سلوك غري الئق ل�شخ�ص بينما كان ذلك ال�شخ�ص موظفا يف هيئة عمومية �أو
جهة خا�صة.
ويف �سياق الف�ساد ،كثري ًا ما تقرتن الأفعال الإجرامية ب�أنواع �أخرى من املمار�سات ال�سيئة واملخالفات ،ومن
�ش�أن تو�سيع النطاق �أن يزيد احتمال اكت�شافها والت�صدي لها .وين�ص الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد على ما يلي:
وترمي املادة � 33إىل تغطية الأفراد الذين قد يكون يف حوزتهم معلومات لي�ست مف�صلة مبا فيه الكفاية لكي
ت�شكل �أدلة باملعنى القانوين للكلمة .ويحتمل �أن تكون هذه املعلومات متاحة يف مرحلة مبكرة من الق�ضية
ويحتمل �أي�ض ًا �أن ت�شكل دلي ًال على وقوع املخالفة .ويف حاالت الف�ساد ،ثبت � َّأن هذه امل� ِّؤ�شرات ،ب�سبب
تعقيدها ،مفيدة لتنبيه ال�سلطات املخت�صة وال�سماح لها باتخاذ قرارات هامة ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي بدء
()35
حتقيق �أم ال.
مكملة للمادة  32التي
ومن َّثم ينبغي النظر �إىل املادة  ،33التي تتناول توفري احلماية ل ِّأي مب ِّلغ ،باعتبارها ِّ
ت�شمل ال�شهود �أو ال�ضحايا �أو اخلرباء الذين يدلون ب�شهادة تتعلق بجرائم ف�ساد.
وي�س ِّلم الدليل الت�شريعي باحتمال التداخل بني املعلومات والأدلة من جهة وتطور الق�ضية مع �سري التحقيق من
جهة �أخرى (على �سبيل املثال ،قد ال يعود ال�شخ�ص مطلوب ًا ك�شاهد يف املحاكمة ب�سبب اكت�شاف �أدلة جديدة
�أو �أكرث �صلة باملو�ضوع �أو العك�س) ،وي�شري �أي�ض ًا �إىل � َّأن الدول الأطراف قد ترغب يف تف�سري املادة  32من
منظور وا�سع بحيث ينبغي لها �أن ت�سعى �إىل جعل احلماية متاحة ل ِّأي �شخ�ص ،على النحو املنا�سب ويف حدود
�إمكانياتها .ولذا ميكن �أن ي�شمل ذلك � َّأي مب ِّلغ (لالطالع على مزيد من التفا�صيل عن هذا اجلانب ،يرجى
االطالع على الف�صل الثاين ،جيم 8-و.)9
وت�شري جتربة الدول التي توجد لديها خمططات حلماية ال�شهود �إىل �أنه �سوف يلزم اتباع نهج �أو�سع
نطاق ًا �إزاء تنفيذ هذا االقت�ضاء من �أجل كفالة القدر الكافي من احلماية الذي ي�ضمن ا�ستعداد ال�شهود
للتعاون يف �أثناء التحريات واملالحقات .وينبغي ملخططات احلماية �أن ت�سعى عموم ًا �إىل تو�سيع نطاق
(.https://www.bheuu.gov.my/portal/pdf/Akta/Act%20711.pdf )34
( )35الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ال�صفحة .90
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احلماية لي�شمل ،يف احلاالت التالية� ،إ�ضافة �إىل ال�شهود الذين �أدلوا ب�شهادة فعال�( :أ) الأ�شخا�ص الذين
يتعاونون يف التحريات �أو يقدمون فيها امل�ساعدة� ،إىل �أن يت�ضح �أنه لن ُيطلب منهم الإدالء ب�شهادة؛
(ب) الأ�شخا�ص الذين يقدمون معلومات ذات �صلة ولكن لي�ست مطلوبة ك�شهادة �أو ال ُت�ستخدم يف
امل�شرعون �أن يجعلوا هذه
املحكمة ب�سبب القلق على �أمان املب ّلغ �أو غريه من الأ�شخا�ص .ولذلك رمبا يود ِّ
الأحكام واجبة التطبيق على � ِّأي �شخ�ص لديه فع ًال �أو قد تكون لديه معلومات ذات �صلة �أو قد تكون ذات
()36
قدمت �أم مل تق َّدم كدليل.
�صلة بالتحقيق �أو املالحقة يف جرمية تتعلق بالف�ساد� ،سواء ِّ
ويف �ضوء الطابع املعقد للتحقيق يف حاالت الف�ساد واحتمال احتواء الق�ضايا على عنا�صر عابرة للحدود ،ينبغي
للدول الأطراف �أن تنظر �أي�ض ًا يف الكيفية التي ميكن بها للقانون �أن يي�سر الإبالغ عن املعلومات اخلا�صة
بالف�ساد دون التقييد غري امل َّربر لنطاقه من حيث اجلغرافيا �أو الوقت �أو و�ضع حواجز غري �ضرورية �أو تع�سفية
()37
�أخرى �أمام الإف�شاء ا�ستناد ًا �إىل ال�سياق �أو ال�شكليات.
مثال :جمل�س �أوروبا ،الإر�شادات الدولية ب�ش�أن امل�صلحة العامة
تقر التو�صية املتعلقة بحماية املب ِّلغني عن املخالفات (املعتمدة يف ني�سان�/أبريل  )2014ب�أنه �ستكون هناك �أر�ضية
م�شرتكة بني معظم الدول ب�ش�أن ما ُيعترب من امل�صلحة العامة يف معظم املجاالت ،ولكن يف جماالت �أخرى رمبا كان
هناك اختالف يف التقدير .وين�ص املبد�أ  2على �ضرورة �أن ي�شمل نطاق املعلومات امل�ؤهلة للحماية انتهاكات القانون
وحقوق الإن�سان ،وكذلك املخاطر على ال�صحة العامة وال�سالمة العامة والبيئة .وتقدم املذكرة الإي�ضاحية قائمة
غري ح�صرية بامل�سائل التي تعترب عادة �ضمن فئات املعلومات التي ينبغي حماية الأفراد ب�ش�أنها �إذا قدموا بالغ ًا �أو
�أف�شوا معلومات:
 الف�ساد والن�شاط الإجرامي
انتهاكات القانون واللوائح الإدارية
�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة/املن�صب العمومي
املخاطر على ال�صحة العامة ومعايري الأغذية وال�سالمة
املخاطر على البيئة
�سوء الإدارة اجل�سيم للهيئات العامة (مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات اخلريية)
الإهدار اجل�سيم للأموال العامة (مبا يف ذلك �أموال امل�ؤ�س�سات اخلريية)
الت�سرت على � ٍّأي من املذكور �أعاله
امل�صدر:

Explanatory Memorandum to the Council of Europe Recommendation on the Protection of Whistleblowers
.(2014), paragraph 43. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2170183&Site=CM

 -١ح�سن النية والأ�سباب املعقولة للإبالغ
تن�ص املادة  33من االتفاقية على �ضرورة �أن ت�شمل احلماية من � ِّأي معاملة ال م�سوغ لها � َّأي �شخ�ص يقوم،
بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة ،ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة .ولذلك� ،إذا كان لدى �شخ�ص �أ�سباب وجيهة لالعتقاد
ب� َّأن املعلومات تنم عن خمالفات �أو ممار�سات �سيئة و� َّأن هذا االعتقاد معقول بالن�سبة �إىل � ِّأي �شخ�ص يكون يف
مركزه ا�ستناد ًا �إىل املعلومات املتاحة له ،ينبغي حماية ذلك ال�شخ�ص .ويف ظل هذه الظروف ،حتى �إن �أخط�أ
()36الدليل الت�شريعي التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرتان  442و.443
( )37على �سبيل املثال� ،صيغ قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة يف اململكة املتحدة بطريقة تتيح �ضمان �أ َّال ُتق َّيد املعلومات
التي ت�ستحق احلماية بالوقت—مبعنى �إمكانية ارتباطها بانتهاكات �أو خماطر �ضرر �سابقة �أو حالية �أو مقبلة—�أو باجلغرافيا حيث ين�ص
القانون على �أنه "ال ُيعتد مبا �إذا كان التق�صري املعني وقع �أو يقع �أو �سيقع يف اململكة املتحدة �أو يف �أي مكان �آخر …" (املادة  43باء).

الف�صل  -2تي�سري الإبالغ وحماية املبلِّغني

�أحدهم ب�ش�أن م�ضمون املعلومات التي قدمها ومل يتبني وقوع ف�ساد �أو �سوء ت�صرف ،ف�إنه يظل م�شمو ًال باحلماية
ب�سبب تقدميه البالغ .بيد �أنه �إذا �أبلغ �شخ�ص عن معلومات يدري بكونها غري �صحيحة ،عندئذ من الوا�ضح
�أنه يجب �أن تكون هناك �ضمانات مبعنى � َّأن ال�شخ�ص لن يكون قادر ًا على التما�س احلماية مبوجب القانون
وميكن �أن يعا َقب �إذا ت�سبب يف �ضرر.
وهناك عدد من ال ُّن ُهج املختلفة التي اع ُتمدت فيما يتعلق بجانب ح�سن النية وكيفية تف�سريه .ففي عدد من
الواليات الق�ضائية� ،أثريت �شواغل ب�ش�أن خطر الإفراط يف الت�أكيد على عن�صر ح�سن النية �أو اخللط بينه
وبني "الدافع" .ويف احلاالت التي يعتقد فيها �أفراد ب� َّأن الرتكيز الرئي�سي �سيكون على دافعهم للإبالغ ولي�س
على �إجراء تقييم �سليم ملزايا املعلومات التي ميكنهم تقدميها بح�سن نية ،ف�إنهم قد ال يرفعون �صوتهم على
()38
الإطالق .ويف �ضوء هذا اخلطر ،ف� َّإن جمل�س �أوروبا مل يدرج عن�صر ح�سن النية يف تو�صياته.
و�أو�ضحت بع�ض الدول الأطراف �أي�ض ًا هذه النقطة يف القوانني الوطنية .فبموجب القانون الرنويجي ،على
�سبيل املثال ،ال ُي�ستبعد الإبالغ القانوين ب�سبب �سوء النية .ويقر ذلك ب� َّأن خدمة امل�صلحة العامة تكون قد
قُدمت �إذا �أبلغ موظف عن �شبهات معقولة ،حتى و�إن كانت دوافعه ال�شخ�صية كيدية .وبعبارة �أخرى ،ف� َّإن
املعلومات ميكن �أن تكون �ضرورية ومفيدة للك�شف عن الف�ساد ،وال يت�أثر ذلك بدافع ال�شخ�ص املب ِّلغ (على
�سبيل املثال� ،إذا �أبلغ ال�شخ�ص �ألف عن معلومات معقولة تخ�ص ال�شخ�ص باء ،ينبغي �أ َّال ُيعتد مبا �إذا كانت
جيدة �أو �سيئة) .و ُيبقي هذا النهج على ا�شرتاط توافر الأ�سباب املعقولة بحيث
عالقة العمل القائمة بينهما ِّ
ميكن مبوجبه ا�ستبعاد احلماية عن املب ِّلغ الذي يتعمد الإبالغ عن معلومات خاطئة �أو ُيفرت�ض منطق ًّيا �أن يكون
على علم ب� َّأن املعلومات خاطئة.
ويف عام � ،2013أزالت اململكة املتحدة "ح�سن النية" من قانونها فيما يتعلق بتحديد ما �إذا كانت معلومات جرى
الك�شف عنها ت�ستحق احلماية ،ولكنها �أبقت على املعايري املتعلقة بالبت يف التعوي�ض االنت�صافي �أو ا�سرتداد
اخل�سائر .وحيثما توجد �سوء النية ،ميكن تخفي�ض التعوي�ض لل�شخ�ص املت�أذي من الإبالغ بن�سبة ت�صل �إىل 25
()39
يف املائة كحد �أق�صى �إذا اع ُترب ذلك عاد ًال ومن�صف ًا بالنظر �إىل جميع الظروف الأخرى.
وقد ي�ساعد عدم اخللط بني ح�سن النية والدافع �أي�ض ًا على منع احلالة التي ي�أخذ فيها الأفراد على عاتقهم
�أن ي�صبحوا خمربين هواة بد ًال من الإبالغ عن الوقائع كما يفهمونها .وخالفا لذلك ،قد يخ�شى املب ِّلغ �أن ُي َع َّد
الإبالغ "املبت�سر" من باب �سوء النية.
كما ميكن تقليل املخاطر �إىل احلد الأدنى بالن�ص على � َّأن ح�سن النية يعني "ب�إخال�ص" �أو "بنية �سليمة" فيما
يتعلق باملعلومات بحيث ُتر َبط باملعلومات ولي�س بالدافع ال�شخ�صي للمب ِّلغ .وبينما ُيبقي عدد من القوانني
الوطنية التي �أُقرت يف ال�سنوات الأخرية على مفهوم ح�سن النية ،فهي ت�شدد على نوعية املعلومات التي يقدمها
املب ِّلغون وال ت�شري �إىل الدافع �أو تو�ضح م�س�ألة الدافع �أو ت�ضع حدودا لها:
يعرف القانون املتعلق بحماية املب ِّلغني عن املخالفات يف م�ؤ�س�سات البو�سنة
 يف البو�سنة والهر�سكِّ ،
والهر�سك ل�سنة  2013ح�سن النية باعتبارها "موقف املب ِّلغني عن املخالفات امل�ستند �إىل الوقائع
والظروف التي َيطَّ لع عليها املب ِّلغ عن املخالفات والتي يرى �أنها �صحيحة".
( )38يذكر جمل�س �أوروبا �أن ح�سن النية مل ُيدرج يف التو�صية املتعلقة بحماية املبلِّغني "من �أجل منع �أن يكون دافع املبلِّغ عن املخالفات يف
تقدمي البالغ �أو الإف�شاء �أو �أن تكون ح�سن نيته لهما �أهمية ب�ش�أن م�س�ألة ما �إذا كان ينبغي �أن يحظى املبلِّغون عن املخالفات باحلماية" (املذكرة
الإي�ضاحية ،الفقرة  .)85انظر التو�صية ،املبد�أ  :22ينبغي �أال ُتفقد احلماية ملجرد � َّأن مقدم البالغ �أو الإف�شاء �أخط�أ فيما يخ�ص �أهميته �أو � َّأن
التهديد املت�ص َّور للم�صلحة العامة مل يتحقق� ،شريطة �أن تكون لديه �أ�سباب معقولة لالعتقاد بدقته.
( )39قانون �إ�صالح املن�ش�آت والإ�صالح التنظيمي ل�سنة  2013يف اململكة املتحدة الذي يغري �أحكام قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل
امل�صلحة العامة ل�سنة  1998وقانون حقوق العمل ل�سنة .1996
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 ين�ص قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  2010يف زامبيا يف املادة  22منه
على � َّأن الإف�شاء الذي يحظى باحلماية يقوم به بح�سن نية املوظف "الذي يعتقد ب�صورة معقولة
� َّأن املعلومات املف�صح عنها و� َّأي ادعاءات تت�ضمنها �صحيحة يف جوهرها؛ والذي ال يقوم بالإف�شاء
لأغرا�ض الك�سب ال�شخ�صي ،با�ستثناء � ِّأي مكاف�أة م�ستحقة الدفع مبوجب � ِّأي قانون".
و ُيعتمد نهج �آخر فيما يتعلق بعن�صر ح�سن النية يف القانون النموذجي ملنظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن حماية
املب ِّلغني وال�شهود الذين يب ِّلغون عن الف�ساد .ذلك � َّأن القانون يت�ضمن افرتا�ض ًا بتوافر ح�سن النية حتى �أو ما مل
يثبت عك�س ذلك )40(.ويعمل القانون الروماين املتعلق بحماية املوظفني العموميني الذين ي�شتكون من انتهاكات
للقانون �أي�ض ًا ا�ستناد ًا �إىل هذا االفرتا�ض .وينبغي للدول الأطراف ،لدى �صياغة القوانني حلماية املب ِّلغني� ،أن
ُتبقي على هذه ال ُّن ُهج والآراء املختلفة ب�ش�أن مفهوم "ح�سن النية" يف احل�سبان.

 -2حقوق الآخرين والواجبات جتاه الأطراف الثالثة
� َّإن الك�شف عن الف�ساد امل�شتبه فيه �أو غريه من املمار�سات ال�سيئة يحمي م�صالح املجتمع عن طريق امل�ساعدة على
�ضمان و�صول املعلومات �إىل الأ�شخا�ص املنا�سبني يف الوقت املنا�سب وكذلك ،حيثما �أمكن ،يف وقت مبكر مبا فيه
الكفاية مبا يتيح القيام ب�شيء قبل وقوع ال�ضرر .ومن هذا املنطلق ،ينبغي �أن تكون القيود قليلة على ماهية الوقائع
التي ميكن �إف�شا�ؤها وعلى توقيت ذلك .وال بد من حتديد هذه القيود بو�ضوح وا�ستنادها �إىل هدف م�شروع يكون
()41
�ضرور ًّيا ومتنا�سب ًا يف ظل الظروف املعنية .وهذا مبد�أ عام ت�ؤ ِّكد عليه �أي�ض ًا املادة  13من االتفاقية.
وعندما ُتبلَّغ املعلومات �إىل ال�سلطات املخت�صة ،ف� َّإن واجب حماية م�صالح الآخرين الذين قد يت�أثرون بالك�شف
عن املعلومات (على �سبيل املثال فيما يتعلق ببياناتهم ال�شخ�صية) عادة ما ينتقل تلقائ ًّيا �إىل تلك ال�سلطات.
ومع ذلك ،ففي الظروف النادرة التي تكون فيها القنوات املنا�سبة قد ُج ِّربت �أو ُ�س َّدت� ،أو تكون هي نف�سها
فا�سدة على نحو ما و ُي َ
ك�شف عن املعلومات على نطاق �أو�سع (عن طريق و�سائط الإعالم مث ًال) ،عندئذ يجب
على املب ِّلغ �أن يتوخي احلذر ل�ضمان حماية م�صالح الأطراف الثالثة .وينطبق ذلك ،على �سبيل املثال ،على
املعلومات الطبية اخلا�صة بفرادى املر�ضى وبالعمالء القانونيني ،بل وبالبيانات ال�شخ�صية للزبائن.
و ُيحتمل �أن تكون خطورة � ِّأي انتهاك حلقوق الأطراف الثالثة �أحد العوامل التي �ست�أخذها � ُّأي حمكمة يف
االعتبار عند حتديد ما �إذا كان الك�شف العلني عن معلومات من جانب موظف عمومي �أو موظف يف القطاع
اخلا�ص م َّربر ًا ومعقو ًال (انظر الف�صل الثاين ،باء ،3-ب�ش�أن عمليات الك�شف الأو�سع نطاقا وامل�ساءلة العامة).
وهذا �أحد الأ�سباب التي جتعل من املهم �أن تتاح للنا�س �سبل احل�صول على املعلومات وامل�شورة املحايدة .ذلك
� َّأن امل�شورة يف مرحلة مبكرة ميكن �أن ت�ساعد على �ضمان �أن يب ِّلغ الأفراد بالطريقة الأن�سب ملعاجلة امل�س�ألة مع
تقليل املخاطر على �أنف�سهم �أو � ِّأي طرف ثالث بريء �إىل احلد الأدنى.
ومن املهم �أي�ض ًا �أن يكون الأفراد قادرين على الدفاع عن �أنف�سهم �إزاء االدعاءات الكاذبة التي حت�صل يف
املجال العام .ففي اليابان ،على �سبيل املثال ،يت�ضمن قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات حكم ًا يتطلب من
املب ِّلغني عن املخالفات بذل اجلهود لعدم الإ�ضرار بامل�صالح امل َّربرة للآخرين )42(.وقد تكون هذه طريقة
ل�ضمان عدم الإف�شاء غري امل�س�ؤول  -على �سبيل املثال ن�شر التفا�صيل ال�شخ�صية التي من �ش�أنها �أن ت�ضر
ب�سمعة الآخرين و�أولئك الذين لهم احلق يف افرتا�ض الرباءة .كما � َّأن ن�شر التفا�صيل ال�شخ�صية ال ينبغي عادة
�أن يكون �ضرور ًّيا من �أجل النظر يف ق�ضية.
( )40منظمة الدول الأمريكية  ،القانون النموذجي لتي�سري وت�شجيع الإبالغ عن �أفعال الف�ساد وحماية املبلِّغني وال�شهود ل�سنة ،2013
املادة ( 2ح).
( )41انظر ."Reporting on Corruption – A Resource Tool for Governments and Journalists", page 33 et seq
( )42املادة  8من قانون حماية املبلِّغني عن املخالفات ل�سنة  2004يف اليابان.
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الوالء لرب العمل
يف العديد من الواليات الق�ضائية ،وخا�صة فيما يتعلق بالقطاع اخلا�ص ،يخ�ضع املوظفون لواجب الوالء �أو
ال�سرية فيما يتعلق باملعلومات التقنية �أو الت�شغيلية مما يعني � َّأن الإبالغ خارج امل�ؤ�س�سة نف�سها غالب ًا ما ي�شكل
خمالفة ت�أديبية .ولل�سمعة التجارية �أي�ض ًا قيمتها العالية حيث � َّإن الكثري من العاملني يخ�ضعون اللتزامات
تعاقدية �صارمة يف هذا ال�صدد.
ولذا من املهم قبل كل �شيء فيما يتعلق بالإبالغ �إىل ال�سلطات املخت�صة �أو املنا�سبة� ،أو على نطاق �أو�سع عند
االقت�ضاء� ،أن يزيل القانون �أو يبدد � َّأي �شك يف � َّأن الإبالغ عن املخالفات �أو عن الإ�ضرار بامل�صلحة العامة �سوف
يطغى على � ِّأي واجبات من ذلك النوع جتاه رب العمل.

 -٣الأمن القومي
ينبغي ،من حيث املبد�أ� ،أن تكون جميع املعلومات احلكومية مي�سورة الو�صول �إليها ومفتوحة �أمام اجلمهور
لتدقيقها حيث � َّإن ذلك يتيح امل�شاركة الدميقراطية وو�ضع �سيا�سات عامة �سليمة ،حتى يف املجاالت احل�سا�سة
مثل الأمن القومي .وعلى الرغم من وجود �أ�سباب وجيهة حلماية بع�ض املعلومات املتعلقة بالنظام العام �أو
الأمن القومي كما هو من�صو�ص عليه �أي�ض ًا يف املعايري الدولية ،مبا يف ذلك املادة ( )1( 13د) من االتفاقية،
يجب احلر�ص على �ضمان �أ َّال يكون هذا اال�ستثناء من الو�صول �إىل املعلومات ف�ضفا�ض ًا على نحو مفرط بحيث
مينع الرقابة والنقا�ش على امل�ستوى العام ب�شكل فعال ب�ش�أن �أن�شطة احلكومة وما تتخذه من قرارات ،والأهم من
()43
ذلك ،يف هذا ال�سياق ،بحيث يجعل الك�شف عن الأن�شطة الفا�سدة يف اخلدمات العامة �أمر ًا �أ�صعب بكثري.
�أفاد مفو�ض مكافحة الف�ساد الكيني ال�سابق جون غيتونغو مبا يليَّ �" :إن �أخطر �أ�شكال الف�ساد احلا�صل يف العديد
من البلدان الأفريقية يجري يف �إطار ما ُي�سمى الأمن القومي […] .فمع الإزالة البطيئة للف�ساد من عمليات
اال�شرتاء العمومي  -مثل الطرق وم�شاريع البنى التحتية الكبرية  -ف� َّإن الثغرة ال�صغرية الأخرية التي يختبئ
فيها الف�ساد هي جمال ما ي�سمى ’الأمن القومي‘ حيث � َّإن � َّأي مب ِّلغ يت�ص َّرف ب�شكل خمالف للقانون يف هذا املجال
ميكن ب�سهولة اتهامه باخليانة".
امل�صدر:

Interview of the Month - Kenya’s anti-corruption tsar, Transparency Watch, April 2006 as quoted in
Banisar, D. (2011) Whistleblowing: International Standards And Developments in Irma E. Sandoval (ed) “Corruption and
Transparency: Debating The Frontiers Between State, Market And Society”, World Bank-Institute For Social Research,
UNAM: Washington, D.C. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1753180.

وتقر املذكرة الإي�ضاحية لتو�صية جمل�س �أوروبا لعام  2014ب�أنه قد تكون هناك �أ�سباب م�شروعة الحتمال �أن
ترغب الدول الأطراف يف تطبيق جمموعة من القيود فيما يتعلق باملعلومات املت�صلة بالأمن القومي ،ولكنها
تو�ضح � َّأن هذه القيود يجب �أن ت�ستند �إىل املعلومات ذاتها ولي�س �إىل فئات الأ�شخا�ص املعنيني (مثل �ضباط
()44
ال�شرطة �أو الع�سكريني مث ًال).
وت�شهد املمار�سات الدولية تطور ًا فيما يتعلق بتحديد نطاق �سلطة الدولة والقيود املفرو�ضة عليها ب�ش�أن حجب
املعلومات لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي وكذلك عندما يكون من املنا�سب معاقبة من يقومون ب�إف�شاء معلومات
�سرية على نحو غري م�صرح به .وت�شمل بع�ض املبادئ الرئي�سية ما يلي� :ضمان تطبيق �أ�س�س ال�سرية ب�شكل
وا�ضح وتقييدي (بحيث ت�شمل ،على �سبيل املثال ،معلومات حم َّددة حتمي �أحد امل�صالح امل�شروعة للأمن
انظرReporting on Corruption – Resource Tool for Governments and Journalists, page 21. http://www.unodc.org/ :
.documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf
()44
Explanatory Memorandum to the Council of Europe Recommendation on the Protection of Whistleblowers (2014),
.paragraphs 46-47. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2170183&Site=CM
()43
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القومي ولي�س ،على �سبيل املثال ،جميع املعلومات املتعلقة ب�إدارة �أو وكالة) ،وعدم حجب املعلومات لهذه
الأ�سباب �سوى من جانب ال�سلطات التي ت�شمل م�س�ؤولياتها املحددة حماية الأمن القومي )45(.وعالوة على
ذلك ،ف� َّإن � َّأي قوانني تنظم عملية الإف�شاء فيما يتعلق مبعلومات ُتعترب حيوية للأمن القومي ينبغي �أن تكون
متاحة للجمهور )46(.ففي الواليات املتحدة ،على �سبيل املثال ،ال ميكن للمعلومات غري امل�ص َّنفة على �أنها �سرية
()47
تقيد الإف�صاح العلني.
�أن ِّ
و�أخرياً ،ف� َّإن قيام املوظفني العموميني بك�شف املعلومات—ب�صرف النظر عما �إذا كانت املعلومات �سرية �أم
ال—التي تبني املخالفات �أو تكون م�س�ألة تتعلق مب�صلحة عامة مهمة ،ينبغي اعتباره "حمم ًّيا" ،وينبغي �أن تتاح
قنوات فعالة للأ�شخا�ص الذين لديهم مثل تلك املعلومات للإبالغ داخل ًّيا و�إىل هيئات م�ستقلة عن قطاع الأمن
القومي ونزيهة ولديها ما يكفي من ال�صالحيات والوالية للتحقيق يف االدعاءات وحماية ال�شهود )48(.كما
ينبغي للأفراد �أن يحتفظوا باحلق يف الدفاع عن �أنف�سهم على �أ�سا�س امل�صلحة العامة لقيامهم بعملية ك�شف
غري م�أذون بها.
مثال :املبادئ العاملية ب�ش�أن الأمن القومي واحلق يف املعلومات (مبادئ ت�شواين)
ُو�ضعت املبادئ العاملية ب�ش�أن الأمن القومي واحلق يف املعلومات لتوفري الإر�شادات للقائمني على �صياغة �أو تنقيح
�أو تنفيذ القوانني �أو الأحكام املتعلقة ب�سلطة الدولة يف حجب املعلومات لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي �أو معاقبة
الإف�صاح عن تلك املعلومات .وقد �صاغتها  22منظمة ومركز ًا �أكادمي ًّيا بالت�شاور مع �أكرث من  500خبري من �أكرث
اجليدة الدولية
من  70بلد ًا يف  14اجتماع ًا يف جميع �أنحاء العامل ،وهي ت�ستند �إىل القوانني واملعايري واملمار�سات ِّ
والوطنية.
وهي حتدد نهجا متنا�سبا جتاه تي�سري الإبالغ الداخلي عن املخالفات فيما يخ�ص من يتعاملون مع معلومات ح�سا�سة،
واحلماية التي ينبغي �أن تكون متاحة لأولئك الذين يك�شفون علن ًا عن خمالفات �أو معلومات �أخرى خدم ًة للم�صلحة
العامة (املبادئ  .)46-39ومما له �أهميته � َّأن مبادئ ت�شواين تت�ضمن دفاعا يتعلق بامل�صلحة العامة للموظفني
العموميني ،ب�صرف النظر عما �إذا كانوا ي�ستوفون ال�شروط املتعلقة بحماية املب ِّلغني على النحو املن�صو�ص عليه يف
املبادئ� ،إذا كانت امل�صلحة العامة يف الإف�شاء تطغى على امل�صلحة العامة يف املحافظة على �سرية املعلومات.
وقد �أقر الربملان الأوروبي مبادئ ت�شواين ك�إر�شادات ب�ش�أن ال�شفافية بو�صفها عن�صر ًا من عنا�صر الرقابة
الدميقراطية يف جمال اال�ستخبارات وب�ش�أن حماية عمليات الإف�شاء غري امل�أذون بها للمعلومات املتعلقة بالأمن
القومي�(.أ) وتدعو الفقرة  89من النتائج الرئي�سية الدول الأع�ضاء �إىل "�ضمان �أن توفر ت�شريعاتها ،خا�صة يف
جمال الأمن القومي ،بديال �آمنا عن ال�سكوت من �أجل الك�شف عن االنحرافات �أو الإبالغ عنها ،مبا يف ذلك الف�ساد
والأفعال الإجرامية وانتهاكات االلتزام القانوين والأخطاء الق�ضائية و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،وهو ما يتما�شى
�أي�ض ًا مع �أحكام ال�صكوك الدولية املختلفة (ال�صادرة عن الأمم املتحدة وجمل�س �أوروبا) ب�ش�أن مكافحة الف�ساد،
واملبادئ املن�صو�ص عليها يف قرار اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا  1729ل�سنة  2010ومبادئ ت�شواين� ،إلخ".
( �أ)

=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0230&language
EN&ring=A7-2014-0139

امل�صدرُ :ترجمت مبادئ ت�شواين �إىل عدد من اللغات املختلفة .وميكن تنزيلها باللغة العربية ( )pdfوالأملانية والفرن�سية
واليابانية ( )pdfوال�صينية ( )pdfوالربتغالية وال�صربية والإ�سبانية .انظر:
.http://www.right2info.org/exceptions-to-access/national-security/global-principles
()45املبادئ العاملية ب�ش�أن الأمن القومي واحلق يف املعلومات (مبادئ ت�شواين) ،انظر املبد�أ ،3

.http://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points
( )46قرار اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا  1551ل�سنة .2007
()47
تقيد الإف�صاح
مبوجب قانون حماية املبلِّغني عن املخالفات يف الواليات املتحدة ،ال ميكن للمعلومات غري امل�ص َّنفة بو�صفها �سرية �أن ِّ
العلني () .)5 USC 2302(b)(13ويطبق هذا احلكم التعريف الوارد يف قانون الأمن القومي ب�أن املعلومات ال�سرية تعني "املعلومات �أو املواد
امل�ص َّنفة �أو امل�ؤ�شَّ ر عليها بو�ضوح  ...باعتبارها تتطلب درجة حمددة من احلماية من الإف�صاح غري امل�أذون به لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي"
(.)50 USC 426
( )48مبادئ ت�شواين ،انظر املبد�أ .39
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وين�ص القانون اجلنائي الدامنركي على دفاع يتعلق بامل�صلحة العامة فيما يخ�ص ن�شر �أ�سرار الدولة يف
احلاالت التي يت�صرف فيها ال�شخ�ص يف �إطار "املمار�سة امل�شروعة مل�صلحة عامة وا�ضحة" )49(،وهو ما ف ُِّ�س َر
باعتباره يتطلب �أن تتجاوز هذه امل�صلحة تلك املتحققة من االحتفاظ ب�سرية املعلومات )50(.ومبوجب قانون
�أمن املعلومات الكنديُ ،يج َّرم قيام املوظف احلكومي بالإبالغ على نحو غري �سليم مبعلومات عملياتية خا�صة،
ولكن يتاح دفاع عن امل�صلحة العامة يف احلاالت التي يك�شف فيها املوظف العمومي عن معلومات خدمة
()51
للم�صلحة العامة.

باء -قنوات الإبالغ
تقر االتفاقية باالختالفات بني النظم الوطنية حيث ت�ستخدم م�صطلحات ال�سلطات "املعنية" �أو "املخت�صة" �أو
"ذات ال�صلة" (انظر املواد  8و 33و 13من االتفاقية) مبا يتيح قدر ًا كافي ًا من املرونة للدول الأطراف لتحديد
تفا�صيل �إن�شاء قنوات الإبالغ وتعيينها.
وحينما تتخذ الدول الأطراف هذا القرار ،ف� َّإن الكثري من الأمور �ستتوقف على جمموعة ال�سلطات املخت�صة
القائمة بالفعل وعلى مدى فعاليتها� ،إىل جانب م�سائل حمددة تتعلق بحقوق العمل واال�ستخدام مث ًال� ،أو
ال�ضمانات الد�ستورية مثل حماية حرية التعبري والإعالم.
وينبغي للدول الأطراف �أي�ض ًا �أن ت�ضع يف اعتبارها جمموعة متنوعة من �سيناريوهات احلاالت املمكنة التي
ميكن �أن تن�ش�أ عند ت�صميم �أو �إ�صالح ت�شريعاتها حلماية املب ِّلغني .ف�إذا قام �شخ�ص بالإبالغ داخل ًّيا �إىل رب
عمله و�أ�صبح الحقا �ضحية لالنتقام ،هل يحظى باحلماية؟ وكيف تختلف هذه احلالة عندما يتقدم ال�شخ�ص
ببالغه �إىل �سلطة خمت�صة من قبيل هيئة رقابية �أو وكالة ملكافحة الف�ساد �أو هيئة لإنفاذ القانون؟ ويف ظل
� ِّأي ظروف ا�ستثنائية ميكن موا�صلة النظر يف منح احلماية �إذا كان بالغ ال�شخ�ص مق َّدما �إىل جهة خارجية،
�إىل و�سائط الإعالم �أو عرب الإنرتنت مث ًال؟ وتتطلب هذه الأ�سئلة �إجابات فيما يخ�ص العاملني يف القطاعني
العام واخلا�ص على ال�سواء وكذلك ،جزئيا ،فيما يتعلق بالأ�شخا�ص الآخرين .ومن امل�سائل النا�شئة الأخرى
الق�ضايا الدولية ،عندما يتقدم موظف يف م�ؤ�س�سة متعددة اجلن�سيات ،على �سبيل املثال ،ببالغه �إىل �سلطات
دولة �أخرى تكون ال�شركة م�سجلة فيها �أو متار�س فيها �أن�شطة جتارية.
و ُي َع ُّد املرور خطوة بخطوة على ال�سيناريوهات املختلفة �أف�ضل طريقة لتحديد الثغرات املحتملة والنظر
يف التدابري الرامية �إىل تعزيز النظام .فهناك بع�ض الدول الأطراف التي توفر احلماية لعمليات الإف�شاء
لل�سلطات املخت�صة ولكنها تغفل �أن املوظفني قد يحتاجون �أي�ض ًا �إىل احلماية عندما يتقدمون ببالغاتهم
داخل ًّيا ويواجهون خطر االنتقام .وهناك دول �أطراف �أخرى قد تكون لديها قوانني ت�سري على القطاع العام
ولكنها ترتك الو�ضع غام�ضا فيما يخ�ص القطاع اخلا�ص.
ويف معظم البلدان ،توجد طائفة من �أ�صحاب املنا�صب وال�سلطات الذين ي�سمح لهم و�ضعهم بتلقي البالغات
عن الف�ساد �أو غريه من �أنواع املخالفات .ومن الأهمية مبكان �أ َّال يكون لدى تلك اجلهات "االخت�صا�ص" لتل ِّقي
هذه البالغات فح�سب ،و�إمنا �أن متلك �أي�ض ًا �صالحية الت�صرف ا�ستجاب ًة لذلك و�أن تخ�ضع للم�ساءلة عن
ت�صرفاتها .و ُيفرت�ض �أن يحدد التقييم الوطني اجلهات الفاعلة املعنية واجلهات التي تتلقى معظم البالغات
( )49القانون اجلنائي (الدامنرك) ،املادة ( 152ﻫ) (.)2010
()50

Amanda Jacobsen, National Security and the Right to Information in Europe, 2013 (survey of the University of
Copenhagen, in collaboration with the Open Society Justice Initiative) pp. 48-49. http://www.right2info.org/resources/publications/
.national-security-page/national-security-expert-papers/jacobsen_nat-sec-and-rti-in-europe

( )51ين�ص قانون �أمن املعلومات يف كندا على دفاع يتعلق بامل�صلحة العامة لأولئك الذين يلتزمون لوال ذلك بقوانني ال�سرية .وهو ين�ص
على عدم اعتبار �أي �شخ�ص مذنبا بارتكاب جرمية مبوجب املادتني � 13أو —14اللتني ُي َع ُّد مبوجبهما مذنبا �أي �شخ�ص "ملزم بال�سرية على
نحو دائم" يتعمد وبدون �إذن �إبالغ �أو ت�أكيد "معلومات عملياتية خا�صة"—�إذا ا�ستطاع �أن يثبت �أنه "ت�ص َّرف خدم ًة للم�صلحة العامة" .ويعني
ذلك �أن عليه �أن يثبت �أنه ت�صرف بغية الك�شف عن جرم و�أن امل�صلحة العامة يف الإف�شاء تطغى على امل�صلحة العامة يف عدم الإف�شاء".
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ومدى فعالية ا�ستجابتها لتلك البالغات .وهذه املمار�سة مهمة ل�ضمان �أ َّال تقو�ض � ُّأي �إ�صالحات جديدة
اجليدة املوجودة بالفعل.
املمار�سات ِّ

الأ�سا�س املنطقي لنظام الإف�شاء التدريجي
يف �آيرلندا واململكة املتحدة ،على �سبيل املثال ،اتُّخذ قرار باعتماد نهج ثالثي امل�ستويات حلماية املب ِّلغني عن
املخالفات يف �أماكن العمل يف القطاعني العام واخلا�ص :امل�ستوى الأول هو الإبالغ الداخلي �إىل رب العمل
املرخ�ص بها من جانب رب العمل؛ وامل�ستوى الثاين هو �إبالغ
�أو � ِّأي �شخ�ص �آخر م�أذون له وفق ًا للإجراءات َّ
مرخ�ص له �أو الوزير؛ وامل�ستوى الثالث هو عمليات الإف�شاء على نطاق �أو�سع .وجت�سيدا للنظم القانونية
�شخ�ص َّ
والرقابية يف البلدين ،تمُ نح احلماية الأقوى للإبالغ الداخلي ،مما يعني جوهر ًّيا � َّأن �أ�سا�س احلماية �سيكون
�أ�سهل �إثباتا يف � ِّأي دعوى ظاهرة الوجاهة .ولذلك ،بينما ال َي�شرتط ت�صميم القانون �أن يكون الإف�شاء داخل ًّيا
�أوالً ،فهو يظل يج�سد تف�ضيال للإبالغ الداخلي على اعتبار � َّأن احلماية يف �إطاره ميكن �أن تكون �أ�سهل حتقيقاً.
ويف كال البلدين ،ميكن للمب ِّلغني عن املخالفات يف �أماكن العمل �أن يف�شوا املعلومات �إىل و�سائط الإعالم يف
الظروف اال�ستثنائية لكن �شريطة ا�ستيفاء �شروط حمددة ،مبا يف ذلك وجود اعتقاد معقول لدى ال�شخ�ص ب� َّأن
�صاحب العمل �سينتقم منه �إذا �أثريت الق�ضية داخل ًّيا �أو �أمام �سلطة خمت�صة.
ويف عام  ،1996ويف �سياق احلوكمة الر�شيدة ،الحظت اللجنة املعنية باملعايري يف احلياة العامة يف اململكة
املتحدة )52(،التي �ساعد عملها على توجيه املمار�سات املتعلقة بالإبالغ عن املخالفات والت�أثري عليها على نطاق
القطاع العام وخارجه يف اململكة املتحدة ،ما يلي:
ويكمن جوهر نظام الإبالغ عن املخالفات يف متكني املوظفني من جتاوز خط الإدارة املبا�شر ل َّأن ذلك
قد يكون املجال الذي تن�ش�أ �شواغلهم ب�ش�أنه ،ويف متكينهم من التوجه �إىل خارج امل�ؤ�س�سة �إذا �شعروا ب� َّأن
()53
الإدارة ال�شاملة منخرطة يف م�سار غري الئق.
وقد �أكدت اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا على �ضرورة �أن تكون هناك حماية من العقوبة ب�سبب عمليات
الك�شف العلني "يف حالة غياب القنوات الداخلية �أو عدم �أدائها لعملها على الوجه ال�سليم �أو وجود �أ�سباب
معقولة لتو ُّقع عدم عملها على الوجه ال�سليم بالنظر �إىل طبيعة امل�شكلة التي يثريها املب ِّلغون" )54(.ويعني ذلك
جيد وكذلك
� َّأن على م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص �أن تنظر يف �إن�شاء نظام للإبالغ وكفالة عمله ب�شكل ِّ
يف كيفية توفري البدائل للأفراد ،مبا يف ذلك احلماية �إذا مل تكن تلك الآليات موجودة �أو مل تكن ت�ؤدي وظائفها
�أو كانت هناك �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أنها ال ميكن �أن ت�ؤدي وظائفها.

(� )52أن�شئت اللجنة املعنية باملعايري يف احلياة العامة يف اململكة املتحدة يف عام  .1994وهي لي�ست جلنة برملانية ولكنها ترفع تقاريرها
�إىل رئي�س الوزراء .وتتمثل اخت�صا�صاتها يف "درا�سة ال�شواغل ب�ش�أن معايري �سلوك جميع �شاغلي املنا�صب العامة ،مبا يف ذلك الرتتيبات
املتعلقة بالأن�شطة املالية والتجارية ،وتقدمي التو�صيات لإدخال تغيريات على الرتتيبات احلالية التي قد تكون مطلوبة ل�ضمان حتقيق �أعلى
معايري االحرتام يف احلياة العامة".
( )53اللجنة املعنية باملعايري يف احلياة العامة ،التقرير الثالث ( ،)1996ال�صفحة .48
( )54اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا ،القرار  1729املعتمد يف  29ني�سان�/أبريل  ،2010املادتان  2-1-6و .3-2-6وهناك ما ال يقل
عن �سبعة بلدان �أوروبية (�ألبانيا و�أملانيا ورومانيا وفرن�سا و�صربيا واململكة املتحدة وهولندا) توفر ،كدفاع �أو ظرف خمفف للمف�صولني
من العمل �أو من يتعر�ضون ملعاملة �ضارة يف العمل على نحو �آخر ،اال�ستخدام املعتزم �أو الفعلي للقنوات الداخلية قبل الإف�شاء العام.
 .Amanda Jacobsen, National Security and the Right to Information in Europe, 2013متاحة على العنوان التايلhttp://www.right2info. :
.org/resources/publications/national-security-page/national-security-expert-papers/jacobsen_nat-sec-and-rti-in-europe
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ويكت�سي نظام الإف�شاء التدريجي املنطبق على حماية املب ِّلغ �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل املب ِّلغني يف �سياق العمل
والذين قد يخ�ضعون لواجبات حمددة ترتبط بال�سرية �أو الوالء لأرباب عملهم .ومن حيث تي�سري البالغات
الواردة من �أفراد اجلمهور ،ف� َّإن النظر يف امل�ستويات املختلفة يتعلق بال�س�ؤال ب�ش�أن اجلهة امل�س�ؤولة عن ارتكاب
االنحراف واجلهة التي ينبغي �أن تتلقى تلك البالغات .وقد تتغري �سبل احل�صول على احلماية �إذا كان البالغ
موجها �إىل اجلمهور مبا�شرة ولي�س �إىل �سلطة خمت�صة.

ال�شكل   -3امل�ساءلة وقنوات الإبالغ املمكنة
امل�ساءلة
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امل�صدر :م�ستن�سخ من تو�صية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حماية املبلِّغني عن املخالفات ،املذكرة الإي�ضاحية ،الفقرة .61

وينبغي للإطار الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي من �أجل تي�سري الإبالغ عن الف�ساد وحماية املب ِّلغني ،على النحو املن�صو�ص
عليه يف االتفاقية� ،أن ينظر يف توفري طائفة معقولة من القنوات الفعالة ،وكذلك رمبا البديلة ،للإبالغ.
و�سي�ساعد ذلك على �ضمان �أن ي�ستطيع الأفراد يف العمل جتاوز مديريهم والتوجه �إىل خارج امل�ؤ�س�سة،
وخ�صو�ص ًا �إذا كان ذلك حمل امل�شكلة ،وجتنب ن�شوء م�أزق �أو نقطة انهيار حمتملة يف النظام الرقابي �أو
الق�ضائي .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،اقترُ حت �ضرورة �أن يمُ كَّن الأفراد من الطعن يف � ِّأي قرار �صادر عن
�سلطة خمت�صة بعدم التحقيق �أو عندما يكون هناك �سبب لالعتقاد ب� َّأن التحقيق ال يرتقي �إىل املعايري املقبولة.
ومن بع�ض اجلوانب ،ميكن اعتبار ذلك بديال عن قنوات الإبالغ املوازية ،ال �سيما يف الواليات الق�ضائية
ال�صغرية التي لديها عدد �أقل من ال�سلطات املخت�صة.
ويكمن التحدي الذي تواجهه الدول الأطراف يف مراعاة جميع اجلوانب املختلفة ،وو�ضع قواعد و�إجراءات
وا�ضحة ومن�سقة من �أجل توفري البدائل للمب ِّلغني ،وجعل عملية الإبالغ �أكرث �أمانا( .ترد يف الف�صل الثالث،
هاء ،معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن مو�ضوع التن�سيق فيما بني الوكاالت ومعاجلة البالغات).
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مثال :غانا ،قائمة بالأ�شخا�ص املخت�صني بتلقي البالغات
ي�شمل قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات ل�سنة ( 2006القانون  )720جميع املب ِّلغني الطوعيني يف مكان العمل �أو
خارجه .ويو�ضح دليل القانون الذي و�ضعته وكالة مكافحة الف�ساد (غاناَّ � )2010 ،أن ب�إمكان � ِّأي �شخ�ص �أن يقدم
بالغا ب�ش�أن خمالفة �إىل � ٍّأي من الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات التالية و�أن يحظى باحلماية عن ذلك .وهو يج�سد نظام
امل�ساءلة وامل�س�ؤولية يف غانا:
رب العمل
�ضابط �شرطة
املدعي العام
مراجع احل�سابات العام
موظف يف �إحدى وكاالت اال�ستخبارات
ع�ضو يف الربملان
مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان والعدالة الإدارية
اللجنة الوطنية لو�سائط الإعالم
هيئة مراقبة املخدرات
رئي�س
كبري �أ�سرة املب ِّلغ عن املخالفات �أو �شيخها
رئي�س هيئة دينية معرتف بها
ع�ضو يف جمعية �إدارة حملية
وزير دولة
مكتب الرئي�س
جلنة الإيرادات يف غانا
كبري املوظفني التنفيذيني يف �إدارة حملية
امل�صدر:

Ghana Anti-Corruption Coalition (2010.) A Guide to Whistleblowing in Ghana http://wacmn.gaccgh.org/
downloads/files/A%20Guide%20to%20Whistleblowing%20in%20Ghana1.pdf
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/pages/LegalResources.aspx?country=Ghana

.

 -١ترتيبات الإبالغ الداخلي
حتى يف الواليات الق�ضائية التي يحمي فيها القانون حتديد ًا املب ِّلغني عن املخالفات �إىل �سلطة خمت�صة خارج
نطاق رب عملهم ،ف� َّإن معظم النا�س يختارون �إبالغ املعلومات عن املخالفات �أو املمار�سات ال�سيئة �ضمن �أماكن
()55
عملهم �أوال � -إىل م�شرف �أو رئي�س �إدارة �أو �شخ�ص م�س�ؤول عن التحقيق يف تلك امل�سائل.
( )55وفق ًا لبحوث �أجرتها م�ؤ�س�سة ال�ش�أن العام يف العمل وجامعة غرينيت�ش يف عام  2013على  1 000من حاالت الإبالغ عن املخالفات
الربيطانية ،يف  82يف املائة من احلاالت� ،أبلغ الأفراد �أرباب عملهم �أوال عن �شواغلهم .انظرPublic Concern at Work & University :
of Greenwich (2013). Whistleblowing: The Inside Story. A study of the experiences of 1,000 whistleblowers. PCaW: London,
 .U.K. http://www.pcaw.org.uk/whistleblowing-the-inside-storyووجد تقرير �أ�صدره مركز موارد الأخالقيات يف عام � 2010أن  4يف

املائة فقط من املبلِّغني عن املخالفات يف الواليات املتحدة �أف�شوا مبعلوماتهم خارج النظام امل�ؤ�س�سي ،و 3يف املائة فقط حتى عرب اخلطوط
الهاتفية املبا�شرة؛ وتوجه  46يف املائة �إىل امل�شرفني عليهم .انظرEthics Resource Center (2010) Reporting: Who’s Telling You What :
You Need to Know, Who Isn’t, and What You Can Do About It. Supplemental Research Brief: 2009 National Business Ethics Survey.
.http://ethics.org/files/u5/Reporting.pdf
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القطاع العام
اجليدة على نحو متزايد �أن ي�شجع �أرباب العمل يف جميع القطاعات من يعملون لديهم
ُيعترب من املمار�سات ِّ
على الإبالغ ب� ِّأي معلومات �أو �شواغل لديهم ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على اخلدمة التي ُيفرت�ض منهم ت�أديتها،
مبا يف ذلك املعلومات عن الف�ساد �أو غريه من املخالفات �أو املمار�سات ال�سيئة .وتن�ص مذكرة جمل�س �أوروبا
الإي�ضاحية للتو�صية املتعلقة بحماية املب ِّلغني عن املخالفات ،والتي تنطبق على العاملني يف القطاعني العام
واخلا�ص ،على ما يلي:
َي ِر ُد الت�شجيع على الإبالغ الداخلي يف التو�صية ل َّأن �إن�شاء نظم فعالة للإبالغ الداخلي جزء من ممار�سة
اجليدة وال�شفافة واحلوكمة وميكنه ،بجانب البالغات املوجهة �إىل ال�سلطات الرقابية و�أجهزة
الإدارة ِّ
�إنفاذ القوانني والهيئات الإ�شرافية� ،أن ي�سهم يف التبديد املبكر والفعال للمخاطر على امل�صلحة العامة
()56
يف كثري من احلاالت.
ومن املثري لالهتمام � َّأن البحوث ت�شري �إىل �أنه يف احلاالت التي تبذل فيها �شركة �أو خدمة عامة جهودا ل�ضمان
�أن يتمكن من يعملون لديها من �إثارة امل�سائل املثرية للقلق ،مبا يف ذلك تدين معايري اخلدمة واملخاطر املتعلقة
بالنظام وكذلك امل�سائل املتعلقة ب�سوء ال�سلوك ،ف�إنها ال تزيد من الثقة التي حتظى بها لدى موظفيها واجلمهور
()57
فح�سب� ،إذ ُينظر �إليها �أي�ض ًا باعتبارها تقدم خدمات �أف�ضل جودة.
ويف �أ�سرتاليا ،ي�ضم القانون االحتادي لإف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  ،2013ومعظم
ت�شريعات الواليات الأ�سرتالية منذ الت�سعينات من القرن الع�شرين� ،إطار ًا قو ًّيا يتعني مبوجبه على جميع الهيئات
العامة اتخاذ وتنفيذ �إجراءات للإبالغ الداخلي واحلماية .ويتعني �أن تكون تلك الإجراءات مت�سقة مع معايري
()58
ر�صد ب�صورة مركزية.
املمار�سات الف�ضلى التي �أ�صدرتها وكاالت الرقابة املركزية ،وعادة ما ُت َ
راجع و ُت َ
اجليدة الدولية �ضمان �إمكانية تقدمي البالغات ب�صورة �سرية و�إىل الإدارة العليا يف الوقت
وت�شمل املمار�سات ِّ
()59
املنا�سب بحيث يقع جتاوز الت�سل�سل الهرمي العادي كلما كان ذلك �ضرور ًّيا .ولهذا الأمر �أهميته حيث
� َّإن هناك �أي�ض ًا بلدان ًا تقت�ضي �أن يقدم املوظفون العموميون بالغاتهم خط ًّيا �إىل امل�شرف عليهم .ويف حني
� َّأن الهدف من كال ال�شرطني (ال�شكل الكتابي والإبالغ عن طريق قناة وحيدة) قد يكون �إيجاب ًّيا ،ف�إنه ميكن
�أن ي�أتي بت�أثري عك�سي يف الواقع .ومن املمكن �أن ت�ؤدي القيود املفرو�ضة على قنوات الإبالغ �إىل خطر تقلي�ص
الإبالغ الداخلي.
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Council of Europe Recommendation CM/Rec (2014)7 of the Committee of Ministers to Member States on the Protection
.of Whistleblowers, page 13. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2188855&Site=CM

()57خل�ص ا�ستق�صاء م�ص َّغر ُ�أجري على املمر�ضني العاملني يف اخلدمة ال�صحية الوطنية يف اململكة املتحدة يف عام � 2008إىل �أن 80
يف املائة من املمر�ضني الذين قالوا �إن م�ؤ�س�ستهم ت�شجع على الإبالغ عن املخالفات ب�صورة جيدة و�صفوا �أي�ضا م�ؤ�س�ساتهم باعتبارها تقيم
عالقة منفتحة �أو منفتحة جدا على اجلمهور� .أما يف امل�ؤ�س�سات التي ال ت�شجع على الإبالغ عن املخالفات ،ف�إن  34يف املائة فقط من املمر�ضني
قدموا ردودا مماثلة .انظر .http://www.pcaw.org.uk/nhs-care-papers :ويف عام  ،2010ن�شرت �شركة  Corporate Executive Boardتفا�صيل
اال�ستق�صاء الذي �أجرته على  500 000موظف يف �أكرث من  85بلد ًا وخل�ص �إىل وجود عالقة مبا�شرة بني ثقافة النزاهة يف مكان العمل
وانخفا�ض حوادث �سوء ال�سلوك .وا�س ُتخدم  12م�ؤ�شرا ،وكان امل�ؤ�شر الأوثق ارتباطا بارتفاع م�ستوى عائد امل�ساهمني يف الأجل الطويل (�أكرث
وحدد غياب اخلوف من االنتقام بو�صفه عن�صرا رئي�سيا يف كفالة االطمئنان.
من � 10سنوات) هو مدى اطمئنان املوظف لدى اجلهر مبرادهُ .
.http://news.executiveboard.com/index.php?s=23330&item=50990
()58
انظر عموم ًا Brown, A. J. (2013). ‘Towards ‘ideal’ whistleblowing legislation? Some lessons from recent Australian
 .experience’, E-Journal of International and Comparative Labour Studies, September/October, 2(3): 153–182لالطالع على �أمثلة
على املحتوى الأدنى واملو�صى به لتلك الإجراءات ،انظر املبادئ التوجيهية عرب الإنرتنت يفPublic Interest Disclosures Guidelines of the :
New South Wales Ombudsman, Australia, prepared under the Public Interest Disclosures Act 1994 (NSW): https://www.ombo.nsw.
.gov.au/news-and-publications/publications/guidelines/public-interest-disclosures

هناك عدد من املوارد املتاحة ب�ش�أن الرتتيبات الداخلية ،منها OECD (2012) CleanGovBiz Toolkit on Whistleblower
)Protection. http://www.oecd.org/corruption/ethics/whistleblower-protection.htm#Resources; British Standards Institute (2008
Whistleblowing Arrangements Code of Practice (2008) http://shop.bsigroup.com/forms/PASs/PAS-1998/; Public Concern at
Work (2013) Whistleblowing Commission, Code of Practice for effective whistleblowing arrangements http://www.pcaw.org.uk/
 .whistleblowing-commissionوترد املزيد من املوارد يف املرفق الوارد يف نهاية هذا الدليل.
()59
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اجليدة
وقد �أو�صت اللجنة املعنية باملعايري يف احلياة العامة يف اململكة املتحدة ب�أن تكون الرتتيبات الداخلية ِّ
هي تلك التي تكفل:
توفري �أمثلة متيز بني الإبالغ عن املخالفات والتظلمات.
منح املوظفني خيار الإبالغ عن م�س�ألة خارج �إطار الإدارة التنفيذية املبا�شرة.
�إتاحة الو�صول �إىل خط م�ساعدة م�ستقل يقدم امل�شورة ال�سرية.
توفري احلق يف ال�سرية للعاملني عند الإبالغ عن �شواغلهم.
 تو�ضيح التوقيت الذي ميكن عنده �إثارة ال�شواغل ب�أمان خارج امل�ؤ�س�سات (لدى جهة رقابية مث ًال)
وكيفية ذلك.
 الن�ص على � َّأن من امل�سائل الت�أديبية (�أ) �إيذاء املب ِّلغ بح�سن نية عن خمالفة ،و(ب) التقدم كيد ًّيا
()60
بادعاء كاذب (�أي تع ُّمد تقدمي معلومات مع العلم بكونها غري �صحيحة).
وينبغي �أن تكون � ُّأي التزامات على الدوائر العامة �أو امل�ؤ�س�سات الأخرى بو�ضع ترتيبات داخلية للإبالغ متنا�سبة
مع حجمها وم�ستوى املخاطر التي ت�شكلها �أن�شطتها على امل�صلحة العامة (مثل التخل�ص من النفايات ال�سامة)
�أو مدى تعر�ضها للف�ساد (على �سبيل املثال� ،إدارة م�شاريع عالية القيمة للبنى التحتية) .وينبغي �أن تكون
العمليات ب�ش�أن كيفية الإبالغ وا�ضحة وب�سيطة حيث � َّإن الإجراءات املفرطة يف الإرهاق �أو التعقيد من �ش�أنها
�أن تردع الإبالغ.
وتدل الأمثلة من خمتلف الواليات الق�ضائية على � َّأن هناك عددا من ال�سبل لت�شجيع �إر�ساء ثقافة �أكرث انفتاحا
لإثارة ال�شواغل وتوفري بدائل وا�ضحة يف احلاالت التي تكون فيها الدروب العادية م�سدودة� ،سواء بق�صد �أو بدون
ق�صد .ففي القطاع العام ،ميكن للإدارات احلكومية املركزية واملحلية �أن تعينِّ �أحد كبار امل�س�ؤولني �أو �شخ�ص ًا
من خارج الت�سل�سل الهرمي للإدارة ،تكون لديه �سلطة ال�شروع يف التحقيق وميكنه �أن يتخذ �إجراءات حلماية
املوظف من االنتقام .وميكن �أن يكون ه�ؤالء من موظفي الأخالقيات امل�ؤ�س�سية �أو �أمناء املظامل� ،أو ما �شابه ذلك.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،على �سبيل املثال ،يكون دور �أمني املظامل عظيم الأهمية ،ويف القطاع العام ،ف� َّإن
�أمني املظامل الذي يتمتع ب�صالحيات م�ستقلة ويكون م�س�ؤوال �أمام الربملان مبا�شرة عادة ما ُيعترب جزءا من
�شرك حكومة �إقليم فالندرز يف بلجيكا �أمني املظامل يف
اخلدمة العامة ولي�س من خارجها .فعلى �سبيل املثالُ ،ت ِ
()61
خمطط حماية املب ِّلغني عن املخالفات.
مثال :مدونة قواعد ال�سلوك ،حكومة فالندرز ،بلجيكا
تنفذ حكومة فالندرز مدونة قواعد �سلوك حتدد املبادئ العامة والقواعد واالتفاقات التي يجب على املوظفني �أن
يلتزموا بها .وهي تفيد ب� َّأن ترتيبات ومبادئ ال�سلوك ت�ستند �إىل القيم امل�ستمدة من النظام الأ�سا�سي الفلمندي
للموظفني واالخت�صا�صات ذات ال�صلة بالقيم؛ وتو�ضح � َّأن املدونة ت�شري �إىل الت�شريعات القائمة واملدونات الأخرى
املتعلقة بالنزاهة داخل ال�سلطات الفلمندية.
وي�صف الق�سم املعنون "الإبالغ عن املخالفات" ما ميكن ،بل وينبغي ،للموظفني عمله �إذا واجهتهم مع�ضلة �أخالقية
�أو خمالفة �أكرث ج�سامة ،مبا يف ذلك كيفية الإبالغ عنها .وهناك �أي�ض ًا موظفون معنيون بالأخالقيات يف كل �إدارة
ميكن للموظفني �أن ينقلوا امل�سائل �إليهم ب�شكل �سري �أو ي�سعون �إىل احل�صول منهم على مزيد من املعلومات ب�ش�أن
ما ينبغي القيام به يف ظروف حمددة .ويجمع هذا النهج بني قيمة احلماية املتمثلة يف ت�شجيع املوظفني على اجلهر
مبكرا واحتمال الك�شف عن املخالفات اجل�سيمة—�سوء ال�سلوك �أو الإجرام:
على النحو امل�ستن�سخ يفWhistleblowing Arrangements Code of Practice, PAS 1998:2008, British Standards Institute, :
.page 3. http://shop.bsigroup.com/forms/PASs/PAS-1998/
()60

( )61انظر املوقع ال�شبكي للربملان الفلمندي.http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showPersbericht.action?id=8792 .
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الإبالغ عن املخالفات
يف امل�ؤ�س�سات التي ُتعلي القيم الأخالقية ،ف� َّإن اجلميع عليه م�س�ؤولية .ف�أنت تفكر يف خمتلف القيم واملعايري
التي تنطبق على حالة حمددة .ويف حالة ال�شك ،ف�إنك ت�ست�شري رئي�سك وتبحثان مع ًا عن حل منا�سب .ويف حالة
املخالفات ينطبق واجب �ضرورة �إعالء ال�صوت .و�إذا الحظت انتهاكات للأخالقيات ،ف�إنك تتخذ الإجراءات
املنا�سبة ،بح�سب خطورة االنتهاك .و�إذا دعت ال�ضرورة ،ف�إنك تتوا�صل مع الزمالء ب�ش�أن املو�ضوع ،وتب ِّلغ
الأجهزة امل�أذون لها باالنتهاكات.
ويتوقف كل �شيء على طبيعة االنتهاك .فهل يتعلق الأمر بزميل ي�صور ن�سخة لال�ستخدام اخلا�ص �أم بق�ضية
احتيال حقيقية؟ وبطبيعة احلال ف�إنه من املهم �أي�ض ًا ما �إذا كان لديك جمرد �شك يف وجود انتهاك �أو ما �إذا
كان ب�إمكانك تقدمي �أدلة ملمو�سة على ذلك االنتهاك.
وجتد يف املوقع ال�شبكي  http://www.bestuurszaken.be/integriteitملحة عامة عن خمتلف جهات االت�صال والإدارات
التي ميكنك التوجه �إليها بامل�سائل املتعلقة بالأخالقيات و�إبالغها عن االنتهاكات .وجتد على املوقع ال�شبكي
�أي�ض ًا مزيد ًا من املعلومات عن خمطط حماية املب ِّلغني عن املخالفات الذي ميكنك �أن تطلبه من دائرة �أمني
املظامل الفلمندية والذي �سوف يقدم لك احلماية �إذا كنت تخ�شى �أن يعود بالغك بعواقب �سلبية بالن�سبة لك.
امل�صدر :انظر ال�صفحة ال�شبكية للحكومة الفلمنكية ب�ش�أن من�سق النزاهة.http://www.governance-flanders.be/integrity-0 .

القطاع اخلا�ص
هناك العديد من ال�شركات الكبرية التي توجد لديها �آليات �إبالغ داخلية ،وتقت�ضي اجلهات التنظيمية �أحيانا
�سجل ال�شركات يف البور�صة .وتكت�سي
ا�ستيفاء بع�ض املعايري التي قد ت�شمل نظم الإبالغ عن املخالفات كي ُت َّ
النقاط املذكورة �أعاله فيما يتعلق بالقطاع العام ،وال �سيما �ضرورة �أن تكون الآليات متنا�سبة مع حجم امل�ؤ�س�سة
و�أن تتوافر البدائل ،الأهمية نف�سها بالن�سبة �إىل القطاع اخلا�ص .ويتمثل اجلانب احلا�سم يف �ضرورة �أن يعرف
املوظف اجلهة التي يتوجه �إليها باملخالفات املزعومة.
وتتمثل اخلطوة التالية يف النظر يف الكيفية التي ميكن بها حماية املوظف �إذا �أبلغ داخل ًّيا ثم جرى االنتقام
منه .ففي اململكة املتحدة و�آيرلندا ،على �سبيل املثال ،ت�شمل القوانني �أحكام ًا حلماية هذه احلاالت.
ويف القطاع اخلا�ص يف هولندا ،و�ضعت النقابات و�أرباب العمل مدونة ممار�سات لتوجيه �سلوك �أرباب العمل
وت�شجيع اال�ستخدام امل�س�ؤول للرتتيبات وال�سيا�سات من جانب املوظفني .وت�ستند هذه اجلهود �إىل القيم
القائمة وامل�شرتكة للخدمة وال�سلوك يف جميع �أماكن العمل .ومن الوا�ضح � َّأن على �أرباب العمل ور�ؤ�ساء الدوائر
يف جميع القطاعات �أن ي�سعوا �إىل �ضمان تقدمي التدريب الكافي ملن يكلَّفون بامل�س�ؤولية مبوجب � ِّأي ترتيبات
للإبالغ عن املخالفات ب�ش�أن كيفية تناول البالغات والأفراد ب�إن�صاف ،و�ضمان �شرح الرتتيبات بو�ضوح جلميع
املوظفني وال�شركاء العاملني (مثل املتطوعني واملتعاقدين� ،إلخ).

مثال :بيان م�ؤ�س�سة العمل يف هولندا ب�ش�أن التعامل مع املمار�سات ال�سيئة امل�شتبه بها يف ال�شركات
عهدت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل يف هولندا ب�إجراء درا�سة ووجدت � َّأن ك ًّال من �أرباب العمل واملوظفني
يرغبون يف وجود مدونة لقواعد ال�سلوك من �أجل م�ساعدتهم على و�ضع ترتيبات الإبالغ الالزمة .وطُ لب
�إىل م�ؤ�س�سة العمل �أن تتوىل �إعداد هذا امل�شروع ،ومتثلت النتيجة يف البيان ب�ش�أن التعامل مع املمار�سات
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ال�سيئة امل�شتبه بها يف ال�شركات (� 3آذار/مار�س ُ ،2010ح ِّدثَ يف �آب�/أغ�سط�س  .)2012وفيما يلي مقتطف
من املقدمة:
وي�سر م�ؤ�س�سة العمل �أن متتثل لهذا الطلب .ويف ر�أيها ،ف� َّإن من املهم �إر�ساء ال�شروط التي مت ِّكن املوظفني من
ت�سليط ال�ضوء على � ِّأي ممار�سة �سيئة داخل �شركاتهم دون تعري�ض �أنف�سهم للخطر ،مبا مينح �أرباب عملهم
الفر�صة لت�صحيح ذلك الو�ضع .ولي�س هذا �أكرث �أمانا للموظفني امل�شاركني فح�سب ،ولكنه ي�صب �أي�ض ًا يف
م�صلحة ال�شركات ل َّأن الإدارة ينبغي �أن حتاط علما باملمار�سات ال�سيئة امل�شتبه فيها يف �أقرب وقت ممكن
حتى يت�سنى لها اتخاذ اخلطوات الالزمة �إزاءها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،قد يكون من املمكن ت�سوية الو�ضع قبل
�أن ي�ضطر املوظف �إىل اللجوء �إىل الإبالغ ]�أي خارج ال�شركة[ .و ُيق�صد ببيان امل�ؤ�س�سة �أن يكون خطوة �أوىل
�صوب و�ضع مبادئ توجيهية على م�ستوى ال�شركة �أو ال�صناعة للإبالغ عن املمار�سات ال�سيئة امل�شتبه فيها.

 -٢تقدمي البالغات �إىل ال�سلطات املخت�صة
� َّإن دور ال�سلطات املخت�صة ،مبا فيها �أمناء املظامل والهيئات التنظيمية امل�ستقلة وهيئات �إنفاذ القانون� ،أمر
بالغ الأهمية لأنها ُتعنى مبهمة رقابية تعلو فوق عالقات العمل داخل م�ؤ�س�سات القطاع العام وامل�ؤ�س�سات الأخرى
وفيما بينها ،بل فوق ال�سيا�سة الوطنية �أي�ض ًا يف كثري من الأحيان .وغالب ًا ما يكون ر�ؤ�ساء تلك ال�سلطات خرباء
يف جمال عملهم ،وت�ساعد خرباتهم على �ضمان التعامل مع البالغات املق َّدمة �إليهم بطريقة فعالة ومهنية.
وعالوة على ذلك ،ف� َّإن قدرة ال�سلطات التنظيمية والإ�شرافية على �ضمان عمل الأن�شطة �أو الهيئات التي ت�شرف
عليها ب�شكل �سليم تتوقف على املعلومات التي جتمعها �أو تتلقاها من م�صادر كثرية ،مبا يف ذلك مبا�شرة من
الهيئات نف�سها.
و�أحد م�صادر املعلومات لل�سلطات املخت�صة هو �أفراد اجلمهور .وقد تتخذ البالغات املقدمة من اجلمهور
�شكل ال�شكوى ب�ش�أن رداءة اخلدمات التي ت�ؤثر عليه ب�صورة مبا�شرة.
من الوارد جدًّا �أن ترد ال�شكاوى من عمالء �ساخطني �أو حمبطني �أو من �أ�صحاب م�صلحة �آخرين .بيد
�أنهم ميكن �أن يقدموا �إىل الوكاالت معلومات ِّقيمة عن �أفعال ف�ساد �أو �سوء �سلوك حمددة .وقد ي�ساعدون
�أي�ض ًا على حتديد املوظفني �أو ُّ
ال�شعب ذات الأداء ال�سيء .ومن املمكن �أن يقلل حتديد وحت�سني هذه
()62
املمار�سات ال�سيئة من فر�ص ال�سلوك الفا�سد.
وهناك بع�ض �أفراد اجلمهور الذين يتجاوزون الدائرة التي يعتقدون � َّأن امل�شكلة تكمن فيها ويقدمون بالغاتهم
مبا�شرة �إىل �سلطة خمت�صة  -رمبا نتيجة ت�شجيع ال�سلطة على ا�ستخدام �إحدى �آليات الإبالغ ،اخلط الهاتفي
املبا�شر مث ًال .ومرة �أخرى ،ف� َّإن بع�ض البالغات ال تقع �ضمن اخت�صا�ص ال�سلطة ،والبع�ض الآخر يقع التعامل
معه ب�شكل �أف�ضل ك�شكوى تتطلب انت�صاف ًا فرد ًّيا .وعلى � ِّأي حال� ،إذا كان هناك � ُّأي �شك ب�ش�أن امل�سار املنا�سب
الذي يجب اتخاذه ،فمن احلكمة �أن ُي�س�أل ال�شخ�ص عن الكيفية التي يريد بها �أن تتم متابعة امل�س�ألة .ويف
نيوزيلندا ،ميكن نقل املعلومات بني ال�سلطات ،ولكن من ال�ضروري �أن يحاط ال�شخ�ص الذي بلَّغ عن امل�س�ألة
()63
لأول مرة بذلك.
وميكن �أن ت�ساعد املعلومات الواردة من م�صادر داخلية (من العاملني يف قطاع معني �أو �صناعة معينة مث ًال)
ال�سلطات املخت�صة على �أن تركز طاقاتها ومواردها على نحو �أكرث فعالية وكفاءة .ويف نيوزيلندا ،لدى مكتب
()62انظر املوقع ال�شبكي للجنة امل�ستقلة ملكافحة الف�ساد يف نيو �ساوث ويلز� ،أ�سرتاليا.

corruption/detecting-corrupt-conduct/complaints-and-grievances/4881.

()63املادة  16من قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2000يف نيوزيلندا.

http://www.icac.nsw.gov.au/preventing-
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�أمني املظامل الوالية الق�ضائية لتل ّقي "الإف�شاءات املحمية" ،وهو يت�صدر اجلهود ال�شاملة لإر�شاد الأفراد ب�ش�أن
الك�شف عن املعلومات وا�ستعرا�ض التحقيقات التي جتريها م�ؤ�س�سات القطاع العام ،مبا يف ذلك عن طريق
توليّ التحقيقات عند ال�ضرورة �أو �إحالتها �إىل وكالة �أخرى �أو �إىل �أحد الوزراء )64(.وين�ص القانون على
"�أ�شخا�ص م�س�ؤولني" �آخرين معنيني مبجاالت حمددة ،مبا يف ذلك مفو�ض ال�شرطة واملراقب املايل ومراجع
احل�سابات العام واملفو�ض املعني بال�صحة والعجز ،ميكن �أن ُتق َّدم البالغات �إليهم.
ويف اململكة املتحدة ،يت�ضمن قانون موحد حلماية العاملني يف جميع القطاعات قائمة بـ"�أ�شخا�ص حمددين" �أو
"هيئات حمددة" ميكن تقدمي البالغات �إليهم بد ًال من �صاحب العمل �أو عن طريق قناة �إبالغ �أن�ش�أها �صاحب
العمل .والُ  ي�شرتط تقدمي البالغ داخل ًّيا �أوال يف اململكة املتحدة ،وال يف العديد من الواليات الق�ضائية الأخرى التي
تعتمد قوانني حمددة حلماية املبلِّغني عن املخالفات .وترتاوح هذه الهيئات "املحددة" بني �سلطة ال�سلوك املايل
()65
ومكتب تنظيم ال�سكك احلديدية والوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية ومفو�ض �ش�ؤون الأطفال يف �إنكلرتا.
ويف معظم احلاالت ،ف� َّّإن � َّأي معلومات تقع �ضمن اخت�صا�ص ال�سلطة املخت�صة ُتق َبل تلقائ ًّيا �أ ًّيا كان م�صدرها.
ويف حالة قانون دود-فرانك ل�سنة  2010يف الواليات املتحدة على �سبيل املثال� ،أ�ضيف مكتب جديد للمب ِّلغني
عن املخالفات �إىل اجلهة الرقابية القائمة ،وهي جلنة الأوراق املالية والبور�صة ،للإ�شراف حتديد ًا على
برناجمها اخلا�ص بحماية املب ِّلغني عن املخالفات.
ويف العديد من الواليات الق�ضائية� ،أن�شئت هيئات ذات واليات حمددة للت�صدي للف�ساد وتلقى البالغات عن
الف�ساد �أو املعلومات املتعلقة بالف�ساد من اجلمهور ،وفق ًا للمادة  )2( 13من االتفاقية .و ُت َع ُّد اللجنة املعنية
مبكافحة الف�ساد وباحلقوق املدنية يف جمهورية كوريا مثرية لالهتمام من حيث التجديدات الأخرية التي
�شهدتها للجمع بني مكافحة الف�ساد والإبالغ عن املخالفات املتعلقة بامل�صلحة العامة.

مثال  -اللجنة املعنية مبكافحة الف�ساد وباحلقوق املدنية ،جمهورية كوريا
�أن�شئت اللجنة يف عام  2008باجلمع بني اللجنة امل�ستقلة ملكافحة الف�ساد و�أمني املظامل وجلنة الطعون الإدارية.
ويعني ذلك � َّأن البالغات املتعلقة بالف�ساد وطائفة وا�سعة من امل�سائل التي مت�س امل�صلحة العامة ميكن تقدميها �إىل
هذه اللجنة .وال تتوىل اللجنة التحقيق يف بالغات الف�ساد بنف�سها ولكنها حتيل الق�ضايا �إىل هيئات �أخرى .ومما له
�أهميته � َّأن اللجنة توا�صل الإ�شراف على احلاالت وعلى احلدود الزمنية املنطبقة يف التعامل معها.
وهناك قانونان ينظمان حماية املخربين واملب ِّلغني يف �أماكن العمل يف جمهورية كوريا ،وهما :قانون مكافحة الف�ساد
املا�سة بامل�صلحة
ل�سنة  2002الذي ي�شمل الإبالغ عن املخالفات يف القطاع العام ،وقانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات ّ
العامة ل�سنة .2011
وميكن للعاملني يف القطاع العام �أن يك�شفوا عن املعلومات املتعلقة بالف�ساد �أو � ِّأي انتهاك ملدونة قواعد ال�سلوك.
املا�سة بامل�صلحة العامة جمموعة وا�سعة
وت�شمل م�سائل امل�صلحة العامة مبوجب قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات ّ
من املعلومات ،مبا يف ذلك ال�صحة العامة وامل�سائل املتعلقة بامل�ستهلك واملخاطر البيئية ،وما �إىل ذلك ،واالنتهاكات
التي تتعلق بـ 180من القوانني الكورية.
ويف الفرتة ما بني عامي  2002و ،2013ق ُِّدم �إىل اللجنة نحو  28 000بالغ .ومن بني هذه البالغات،
�أحيل  1 000بالغ �إىل هيئات التحقيق ،و�أحيل  9 680بالغا �إىل هيئات �أخرى .ومن بني احلاالت التي مت التحقيق فيها،
انظر قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2000يف نيوزيلنداhttp://www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0007/latest/ .

()64

.DLM53466.html
()65

ت�ضم القائمة �أكرث من �" 65شخ�ص ًا حم َّدد ًا" ،انظرhttps://www.gov.uk/government/publications/blowing-the-whistle-list- :
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

وعددها  1 000حالة ،مت �إثبات  907حاالت بالأدلة (مبعنى �أنها اع ُتربت مت�صلة بالف�ساد) ،و ُوجدت انتهاكات
ملدونات �سلوك يف  430حالة.
وخالل الفرتة نف�سها ،تلقت اللجنة  181طلبا باحلماية  -تعلق  146طلبا منها ب�شواغل ب�ش�أن العمل ،و 22طلبا بنيل
احلماية املادية ،و 13طلبا ب�ضمان �سرية �أ�صحابها .و�أمرت اللجنة باتخاذ �إجراءات ت�صحيحية يف  48حالة نتيجة
لالنتقام يف العمل .ولدى اللجنة �صالحية القيام بذلك مبوجب املادة  62من قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات
املا�سة بامل�صلحة العامة من خالل الطلب �إىل وزير الإدارة العامة والأمن �أو رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة املنا�سبة اتخاذ
ّ
اخلطوات الالزمة و�إبالغ اللجنة بالنتيجة .كما وفرت اللجنة احلماية البدنية جلميع الأ�شخا�ص الـ 22الذين طلبوها؛
وميكن للجنة �أن تطلب �إىل املفو�ض العام للوكالة الكورية لل�سيا�سات الوطنية �أو رئي�س جهاز �شرطة حملية �أو رئي�س
خمفر ال�شرطة املخت�ص اتخاذ تدابري وقائية (املادة  .)64ويو�ضح القانون �أي�ض ًا �أنه ُيحظر على � ِّأي موظف يف اللجنة
�أو � ِّأي هيئة حتقيق �أحيلت �إليها �إحدى م�سائل الف�ساد "الك�شف عن هوية املخرب �أو امل�شتكي �أو املب ِّلغ �أو الإيحاء بها" دون
موافقته .واتُّخذت �إجراءات ت�أديبية يف �أربع حاالت كُ�شف فيها عن هوية الأفراد.
ويف عام  ،2006ا�ستحدثت اللجنة �إمكانية تل ِّقي املب ِّلغني جوائز نقدية .وميكن للجنة �أن تقدم للمب ِّلغني مكاف�آت ت�صل
�إىل  2مليون دوالر �أمريكي �إذا �أ�سهم بالغهم ب�ش�أن الف�ساد مبا�شرة يف ا�سرتداد �أو زيادة �إيرادات الوكاالت العامة �أو
خف�ض نفقاتها .كما ميكن للجنة �أن متنح جوائز �أو تو�صي بذلك �إذا كان يف البالغ عن املخالفات خدمة للم�صلحة
العامة .وبلغ جمموع املبالغ املمنوحة يف  63ق�ضية منذ عام  2006ما يقارب  487 000دوالر �أمريكي .بيد �أنه منذ عام
 ،2002بلغت الأموال التي ا�سرتدتها اللجنة بف�ضل  220بالغا عن الف�ساد نحو  60مليون دوالر �أمريكي.
وتقوم اللجنة حال ًّيا بتحويل منوذج احلماية لديها من نظام يعمل ب�أثر رجعي �إىل نظام ا�ستباقي ووقائي بالرتكيز
على ما يلي:
�إر�ساء الأ�س�س لنظام حماية عن طريق تو�صية الوكاالت بو�ضع �سيا�سات وترتيبات احلماية اخلا�صة بها.
 الرتويج لأهمية الإبالغ عن املخالفات عن طريق الأن�شطة امل�ص َّممة خ�صي�صا والربامج التعليمية
للمن�ش�آت التجارية وامل�ؤ�س�سات العامة وعامة اجلمهور (وتوقيع مذكرات تفاهم مع ال�شركات الكربى).
 الأخذ بنظام االنت�صاف امل�ؤقت لوقف � ِّأي �إجراءات من �ش�أنها الإ�ضرار ب� ِّأي مب ِّلغ �أثناء التحقيق.
 النظر يف تقدمي املكاف�آت املالية على �أ�سا�س م�ستمر.
وللمزيد من املعلومات عن اللجنة والقوانني التي تنظم وظائفها ،انظر.http://www.acrc.go.kr/eng/index.do :

ويف حني � َّأن هناك اجتاها لدى الواليات الق�ضائية ذات النظم القانونية والثقافية املماثلة العتماد �آليات
�إبالغ ومناذج حماية مماثلة بالقدر نف�سه ،تو�صى الدول بعدم افرتا�ض � َّأن تلك الآليات والنماذج ميكن دائما
ا�ستيعابها ب�سرعة يف النظام القائم دون �أن تجُ رى امل�شاورات والتقييمات املنا�سبة ب�ش�أن احلالة الوطنية
اخلا�صة بها.

وتتمثل بع�ض العوامل الرئي�سية التي مت حتديدها باعتبارها من دعائم فعالية الوكالة املخت�صة يف قدرتها على
اال�ضطالع مبهامها ب�شكل حمايد ودون � ِّأي ت�أثري ال موجب له ومتتعها ب�صالحيات وا�ضحة ال لب�س فيها لأداء
مهامها� ،سواء للتحقيق يف املخالفات ومالحقة مرتكبيها �أو حماية املب ِّلغني يف حالة االنتقام �أو كليهما ،ون�شر
نتائج �أعمالها ،وامتالك املوارد الالزمة لال�ضطالع بواليتها.
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عدل قانون عمليات الإف�صاح املحمية يف نيوزيلندا قانون حقوق الإن�سان ويحظر معاملة املب ِّلغني داخل ًّيا
و ُي ِّ
بطريقة تق ّل عن الأ�شخا�ص الآخرين يف ظروف مماثلة .ويف�صل نظام نيوزيلندا بني معاجلة جوهر البالغ
والتحقيق فيه ومعاجلة ال�شكاوى من االنتقام ب�سبب تقدمي البالغ .وتتوىل جلنة حقوق الإن�سان يف املقام الأول
معاجلة �شكاوى الإيذاء املق َّدمة من املب ِّلغ (ملزيد من املعلومات ،انظر الف�صل الثاين ،هاء.)2-

 -٣عمليات الإف�شاء الأو�سع نطاقا (اخلارجية) وامل�ساءلة العامة
يف جميع الواليات الق�ضائية ،هناك �إمكانية �أ َّال ُتق َّيم املعلومات املتعلقة باملخالفات �أو ُيح َّقق فيها على النحو
عر�ض الأفراد �أنف�سهم
ال�سليم من جانب املكلَّفني �أو املطا َلبني حتديد ًا بالقيام بذلك .ويف جميع �أنحاء العاملُ ،ي ِّ
للخطر من �أجل تنبيه ال�سلطات واجلمهور الأو�سع بامل�سائل املهمة ،مبا يف ذلك الف�ساد .ففي كندا ،على �سبيل
املثال ،ك�شف موظف مدين عن �شبهات باالحتيال للم�شرف عليه ولنقابته العمالية مما �ساعد على ك�شف
()66
املاليني من الأموال العامة امل�ساء �إنفاقها يف ف�ضيحة رعاية امتدت �إىل قمة احلزب ال�سيا�سي احلاكم.
ف�ضل �أن تعا َلج املخالفة امل�شتبه بها يف مرحلة مبكرة وقريبا من م�صدر امل�شكلة ،ف� َّإن هذا ال يكون
وبينما ُي َّ
ممكنا دائما ،وال بد من النظر يف �إيجاد قنوات بديلة للإبالغ عن املخالفات مت�شي ًا مع املعايري الدولية حلقوق
الإن�سان .ويف املمار�سة العملية ،يف بع�ض الظروف ،قد يعود الف�ضل �إىل الإف�شاء العلني للمعلومات وحده يف
حتديد الف�ساد على الوجه ال�صحيح واتخاذ �إجراءات فعالة ب�ش�أنه.
وتنظم املادة  33من االتفاقية احلاالت التي ُتق َّدم فيها البالغات �إىل ال�سلطات املخت�صة ،وعلى الدول الأطراف
�أي�ض ًا �أن تنظر يف م�س�ؤولياتها مبوجب املادة  13من االتفاقية التي تدعوها �إىل اتخاذ التدابري املنا�سبة لت�شجيع
امل�شاركة الن�شطة من جانب املجتمع يف جهود مكافحة الف�ساد؛ مبا يف ذلك الفقرة ( 1ب) التي تن�ص على
"�ضمان تي�سر ح�صول النا�س فعل ًّيا على املعلومات" والفقرة ( 1د) التي تن�ص على "احرتام وتعزيز وحماية
حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�شرها وتعميمها".

اجلماعات املجتمعية �أو املنظمات غري احلكومية
قد يختار الأفراد االت�صال بجماعة من املجتمع املحلي �أو منظمة غري حكومية لإبالغها مبعلومات عن
املخالفات� ،سواء ل َّأن تلك اجلهات م�ألوفة �أكرث بالن�سبة �إليهم �أو لتخوفهم من التوجه مبا�شرة �إىل ال�سلطات.
وتطور املهارات التخ�ص�صية ملنا�صرة �إدخال
وكثري ًا ما تعمل جماعات املجتمع املدين يف جمتمعاتها املحلية ِّ
حت�سينات خمتلفة مل�صلحة ال�سكان املحليني� ،سواء لتح�سني فر�ص احل�صول على التعليم وال�صحة واملياه �أو
حماية احلقوق املدنية والبيئة .وتركز جماعات املجتمع املدين على نحو متزايد على معاجلة الف�ساد على
ال�صعيدين املحلي والوطني على �أ�سا�س � َّأن الف�ساد يعرقل حتقيق التقدم امل�ستدام.
وتب ِّلغ بع�ض املنظمات غري احلكومية معلومات عن املخالفات �إىل ال�سلطات مبا�شرة دون ت�سمية م�صدرها؛
وجتمع منظمات �أخرى املعلومات من عدد من امل�صادر املختلفة ،وجتري بحوثها اخلا�صة ثم تنخرط يف
الدعوة على �أ�سا�س هذا العمل .ويف حني � َّأن الكثري من هذه الأعمال يحظى باحرتام كبري ويت�سم بالفعالية،
يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ال تتمكن املنظمات غري احلكومية من تقدمي �سوى قدر حمدود من احلماية
للمب ِّلغني ،عادة من خالل معاجلة دقيقة للمعلومات التي تتلقاها.

()66

Commission of Inquiry into the Sponsorship Program (Gomery Commission), 2006, Chapter VII: Audits and Investigations.
.http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/pco-bcp/commissions/sponsorship-ef/06-02-10/ www.gomery.ca/en/phase1report/default.htm
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ومع ذلك ،ف� َّإن املجتمع املدين ي�سعى على نحو متزايد �إىل توظيف التكنولوجيا اجلديدة ب�سبل مبتكرة للك�شف
عن املخالفات وحماية املب ِّلغني .كما ي�ستحدث املجتمع املدين منظمات خمتلطة جتمع بني مهارات ال�صحافة
التحقيقية واملنا�صرة ،ويحدد بع�ضها حماية املب ِّلغني عن املخالفات باعتبارها �إحدى مهامها الرئي�سية.
الوعي بالنظام القانوين واملهارات املتخ�ص�صة.
ويتطلب هذا َ
ويف حني � َّأن ب�إمكان املجتمع املدين �أن ي�ضطلع بدور مهم يف ت�سهيل تدفق املعلومات �إىل جانب �ضمان بلوغها
املكان ال�صحيح ،ف�إنه ال يحل حمل عمل ال�سلطات املخت�صة يف �إجراء التحقيقات الر�سمية �أو �إحالة الق�ضايا
�إىل املحاكمة �أو ا�ستهالل الإ�صالحات التنظيمية بو�صفها جزء ًا �أ�سا�س ًّيا من واجباتها .فعلى �سبيل املثال ،ال بد
من تزويد �سلطات �إنفاذ القانون مبا يكفي من القدرات وال�صالحيات واملوارد للتحقيق يف املخالفات وحماية
املب ِّلغني  -مما ي�ؤدي �إىل تعزيز الثقة يف نظام العدالة.

و�سائط الإعالم
ت�شري بع�ض البحوث �إىل � َّأن الك�شف عن املخالفات لو�سائط الإعالم ميكن �أن يكون �أكرث فعالية يف حفز التحرك
ملعاجلة املخالفات مقارن ًة بالإبالغ عنها داخل ًّيا (�أي الإبالغ عن املخالفات امل�شبوهة �إىل �صاحب العمل).
ويتعني على احلكومات النظر يف الأ�سباب التي قد جتعل هذا �صحيحا وما ميكنها عمله للتبكري باتخاذ تدابري
�أكرث فعالية �إزاء البالغات عن الف�ساد �أو غريه من املخالفات امل�شتبه بها .وميكن �أي�ض ًا اعتبار � َّأن نتائج البحوث
تر�سخ �أهمية تعزيز فعالية وموثوقية الرتتيبات ملعاجلة البالغات املقدمة داخل ًّيا و�إىل ال�سلطات املخت�صة.
ِّ
وتتوىل بع�ض ال�سلطات ،وال �سيما تلك التي تعمل يف جمال مكافحة الف�ساد ،ر�صد و�سائط الإعالم بحثا عن
معلومات عن املخالفات �أو املخاطر املحتملة ،وت�ستخدم تلك املعلومات ال�ستهالل حترياتها اخلا�صة .و ُت َع ُّد
حرية ال�صحافة يف الإبالغ عن امل�سائل التي تتعلق بامل�صلحة العامة ،مبا يف ذلك الف�ساد ،من ال�ضمانات
�شجع الدول الأطراف على �أن تكفل حرية ال�صحافة وحماية ال�صحفيني
احليوية حلماية امل�صلحة العامة ،و ُت َّ
()68
وم�صادرهم مت�شي ًا مع املعايري الدولية .وفيما يخ�ص املب ِّلغني ،من الوا�ضح � َّأن يف ذلك �سبي ًال لكفالة
معاجلة املعلومات املهمة ونيل احلماية �إىل حد ما.
()67

وهناك بع�ض القوانني الوطنية التي ت�سمح ،يف ظل ظروف معينة ،ب�أن تتم عمليات الك�شف �إىل و�سائط الإعالم
�أو خارج ًّيا على نحو �آخر مع ا�ستمرار منح احلماية القانونية للمب ِّلغني عن املخالفات .وت�شمل هذه القوانني
قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2014يف �آيرلندا ،يف ظل الظروف املحددة املبينة يف املادة  ،10وقانون
حماية املوظفني العموميني امل�شتكني من انتهاكات القانون ل�سنة  2004يف رومانيا ،وقانون حماية املب ِّلغني عن
املخالفات ل�سنة  2014يف �صربيا .و ُيعترب القانون الروماين جدير ًا باملالحظة لأنه ي�سمح ب�أن تجُ رى عمليات
الإف�صاح لو�سائط الإعالم دون � ِّأي قيود.
وعلى الرغم من � َّأن ال�سويد لي�س لديها حال ًّيا قانون مك َّر�س حلماية املب ِّلغني ،ف� َّإن الد�ستور وقانون حرية
ال�صحافة يف ال�سويد يحميان حق املوظفني العموميني يف االت�صال بو�سائط الإعالم مبا�شرة �أو بغريها من
(� )67أظهرت �إحدى الدرا�سات �أن  44يف املائة ممن تقدموا ببالغاتهم مبا�شرة �إىل ال�سلطة املخت�صة �أو �إىل و�سائط الإعالم يعتقدون
�أن م�ؤ�س�ساتهم غريت ممار�ساتها نتيجة لذلك .و�أظهرت الدرا�سة نف�سها �أن  27يف املائة فقط ممن �أبلغوا رب عملهم عن خمالفات م�شتبه بها
يعتقدون �أن �أي �شيء قد تغري نتيجة لذلك .انظر Rothschild, J., & Miethe, T. D. (1999). "Whistleblower Disclosures and Management
 .Retaliation" Work and Occupations, 26(1), 107-128.و�أ�شارت درا�سة �أخرى �إىل �أن الإبالغ عن املخالفات مبا�شرة �إىل جهة رقابية �أو �إىل
و�سائط الإعالم �أكرث فعالية لأنه ي�ستحث امل�ؤ�س�سة على التحقيق على النحو الواجب يف امل�س�ألة واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الأخرى .انظر

Dworkin, T. M., & Baucus, M. S. (1998). "Internal vs. External Whistleblower: A Comparison of Whistleblowing Processes.".
.Journal of Business Ethics, 17(12), 1281-1298

( )68ينبع احلق يف حماية امل�صادر من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وتن�ص
املادة  )2( 19من العهد على ما يلي :لكل �إن�سان احلق يف حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار
وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها .واملادة عبارة
عن حق م�شروط ال ي�سمح بالتقييد �سوى يف بع�ض احلاالت املحدودة عندما ين�ص عليها القانون وتكون �ضرورية (�أ) ملراعاة حقوق الآخرين �أو
�سمعتهم؛ (ب) حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو �صحة النا�س �أو �أخالقهم.

الف�صل  -2تي�سري الإبالغ وحماية املبلِّغني

اجلهات اخلارجية ك�آلية لل�شفافية وامل�ساءلة العامة .ويعني ذلك �أنه رهنا با�ستثناءات حمدودة معينة (مثل تلك
املتعلقة بجوانب الأمن القومي)ُ ،يحظر على �أرباب العمل يف القطاع العام �إخ�ضاع املوظف للت�أديب لتقدميه
معلومات �إىل و�سائط الإعالم ،وال يحق لهم التحقيق فيما �إذا كان �شخ�ص قد ات�صل بو�سائط الإعالم .ويجوز
فر�ض غرامة على � ِّأي �شخ�ص يتعمد انتهاك هذا احلظر ب�ش�أن التحقيقات �أو احلكم عليه بال�سجن ملدة ال تزيد
على �سنة واحدة .ويعتمد هذا النظام �إىل حد كبري على �أمني املظامل الربملاين وقا�ضي الق�ضاة اللذين يحققان
يف حاالت االنتقام و� ِّأي حتقيقات غري م�شروعة ب�ش�أن م�صادر و�سائط الإعالم .ويف حني � َّأن املالحقات نادرة
يف الواقع ،ف� َّإن �أرباب العمل العموميني الذين ي�شاركون يف مثل تلك الأن�شطة املحظورة " ُي�س َّمون ويو�صمون" يف
القرارات املن�شورة .وينطبق املبد�أ الد�ستوري على موظفي ال�شركات البلدية وهيئات حمددة مدرجة يف مرفق
بقانون الأ�سرار الر�سمية ال�سويدي )69(.ويف �أعقاب هذه احلماية الد�ستورية ،ميكن �أي�ض ًا �أن ُتفر�ض غرامة
على �أرباب العمل يف القطاع العام �أو ُيحكم عليهم بال�سجن �إذا قاموا باالنتقام من موظف ق َّدم بالغا عن
خمالفة .و ُيعترب جترمي االنتقام جديدا ن�سبيا ،وبينما كانت هناك حاالت ،مل ت�صدر بعد � ُّأي �إدانات )70(.ومن
َّثم ،بينما توجد العديد من ال�سلطات العامة يف ال�سويد التي لديها نظم للإبالغ عن املخالفات ،ف�إنها ال ميكن
ب� ِّأي حال �أن تتحايل على احلق الد�ستوري يف تقدمي املعلومات �إىل و�سائط الإعالم.
ويوفر فقه حقوق الإن�سان ب�ش�أن حرية الر�أي والتعبري املزيد من التوجيهات املفيدة للدول الأطراف عند النظر
يف حماية املب ِّلغني.

(�أ) قانون حقوق الإن�سان
جت�سد املادة  13من االتفاقية وتدعم ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،وال �سيما فيما يتعلق بحرية التعبري
واحل�صول على املعلومات )71(.وت�شمل هذه ال�صكوك الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ش�أن الأعمال التجارية وحقوق الإن�سان ،و�إعالن
منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية واحلقوق يف العمل ،و�إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن املدافعني عن
حقوق الإن�سان ،وغريها من �صكوك احلقوق الإقليمية ،مبا فيها امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وحقوق
ال�شعوب ،واالتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،واالتفاقيـة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،وميثاق االحتاد الأوروبي
للحقوق الأ�سا�سية.
ويف ال�سنوات الأخرية� ،أ�صدرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان عددا من الأحكام( )72فيما يتعلق باملب ِّلغني
على �أ�سا�س � َّأن حقهم يف حرية التعبري الذي متنحه املادة  10من ميثاق االحتاد الأوروبي للحقوق الأ�سا�سية
قد مت امل�سا�س به )73(.ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن هذه احلاالت عادة ما حتدث فيما يتعلق باملعلومات
()69قانون و�صول اجلمهور �إىل املعلومات وال�سرية ل�سنة  2009يف ال�سويد.
.aa5c1d4c.pdf

http://www.government.se/content/1/c6/13/13/97/

(.Supreme Court judgement 29 October 2001, Case Number B619-01/NJA 2001 s. 673)70
()71
للح�صول على مزيد من املعلومات ب�ش�أن هذا املو�ضوع ،انظر �أي�ضاUNODC, "Reporting on Corruption – A Resource Tool for :
"( Governments and Journalistsالإبالغ عن الف�ساد� :أداة مرجعية للحكومات وال�صحفيني).
()72
انظر �أي�ضاSosinowska v. Poland [no. 10247/09, 18 October 2011]; Poyraz v. Turkey [no. 15966/06, 7 December 2010]; :
].Kudeshkina v. Russia [no. 29492/05, 26 February 2009]; Marchenko v. Ukraine [no. 4063/04, 19 February 2009
()73قررت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن "املادة  10من االتفاقية تنطبق عندما يحكم القانون العام العالقات بني رب العمل
واملوظف ،ولكن ميكن �أن تنطبق �أي�ضا على العالقات التي يحكمها القانون اخلا�ص ] [...و�أن الدول الأع�ضاء يقع عليها التزام �إيجابي بحماية
احلق يف حرية التعبري ،حتى يف جمال العالقات بني الأفراد" (.)Fuentes Bobo v. Spain, no. 39293/98, § 38, 29 February 2000
واملادة  10عبارة عن حق م�شروط ي�سمح بالتدخل يف حرية الفرد يف التعبري يف ظروف معينة ،وما دام (�أ) ُين�ص على ذلك يف القانون؛
و(ب) ي�سعى التدخل �إىل حتقيق هدف م�شروع (مثل حماية حقوق الآخرين �أو �سمعتهم� ،أو الأمن القومي �أو ال�سالمة الإقليمية� ،أو منع الك�شف
عن معلومات مت تلقيها ب�صورة �سرية)؛ و(ج) ال يكون التدخل �إال بالقدر ال�ضروري واملتنا�سب يف جمتمع دميقراطي .ومن الثابت �أن على
املحكمة �أن تنظر يف "التدخل امل�شكو منه يف �سياق الق�ضية ككل من �أجل حتديد ما �إذا كان ’متنا�سبا مع الهدف امل�شروع املن�شود‘ وما �إذا كانت
الأ�سباب التي ت�سوقها ال�سلطات الوطنية لتربيره ’وجيهة وكافية ]…[ ‘ .ولدى القيام بذلك ،يتعني على املحكمة �أن تقتنع ب�أن ال�سلطات الوطنية
قد طبقت معايري تتما�شى مع املبادئ املن�صو�ص عليها يف املادة  ،10وعالوة على ذلك� ،أنها اعتمدت على تقييم مقبول للوقائع ذات ال�صلة…"
.Sunday Times (no. 1) v. the UK, 26 April 1979, § 62, Series A no. 30
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املو�ضوعة يف املجال العام ،و� َّأن عمليات الك�شف هذه ال حتظى باحلماية �إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية .ويف �سياق
املب ِّلغني ،يحدث ذلك يف �أكرث الأحيان عندما يجعل �شخ�ص يف عالقة عمل معلومات متاحة للعموم (عادة،
ولكن لي�س دائما ،من خالل �أحد ال�صحفيني) العتقاده ب�أنه لن يجري تناولها ب�أية طريقة �أخرى .وعندئذ
يعا َقب ال�شخ�ص— ُيف�صل �أو ُيحا َكم—على �أ�سا�س �أنه �أَ َخ َّل بالتزاماته �أو � َّأن م�صالح �أو حقوقا مهمة �أخرى
قد ُخرقت �أو ان ُتهكت .وميكن �أن ي�شمل ذلك ،يف جملة �أمور ،حقوق الأطراف الثالثة يف اخل�صو�صية و�صون
ال�سمعة ،وكذلك م�صالح �أرباب العمل �أو الدولة يف الإبقاء على بع�ض املعلومات �سرية.

ق�ضية ا�سرت�شادية :حماية موظف عمومي �س َّرب وثائق �إىل ال�صحافة
كان ال�سيد �إياكوب غوجا رئي�س ق�سم ال�صحافة مبكتب املدعي العام يف مولدوفا .وبعد �إ�سقاط الدعوى �ضد �أربعة من
رجال ال�شرطة املتهمني ب�إ�ساءة معاملة م�شتبه بهم� ،أر�سل ال�سيد غوجا �إىل ال�صحافة ر�سالتني ب�ش�أن الق�ضية ك�شفتا
ب� َّأن الدعوى رمبا تكون قد �أُ�سقطت لدوافع غري �سليمة .وكانت �إحدى هاتني الر�سالتني من �أحد كبار امل�س�ؤولني يف
الربملان .وفُ�صل ال�سيد غوجا من العمل ل َّأن الر�سالتني كانتا ُتعتربان �سريتني (و�إن مل تكن عليهما �إ�شارة بذلك) ولأنه
مل ي�ست�شر ر�ؤ�ساءه قبل �إر�سالهما �إىل ال�صحافة.
التم�س ال�سيد غوجا �إعادته �إىل من�صبه حمتجا ،يف جملة �أمور ،ب� َّأن الر�سالتني "مل تكونا م�صنفتني باعتبارهما
�سريتني وفق ًا للقانون" ،وب�أنه غري مطا َلب با�ست�شارة ر�ؤ�ساء الإدارات الأخرى قبل االت�صال بال�صحافة ،وب� َّأن طرده
ينتهك حقه يف حرية التعبري (الفقرة  .)22ورف�ضت حمكمة ا�ستئناف كي�شيناو الدعوى ،وعند اال�ستئناف� ،أكدت
حمكمة العدل العليا احلكم ،مو�ضحة � َّأن "احل�صول على املعلومات عن طريق ا�ستغالل املن�صب لي�س جزءا من حرية
التعبري" (الفقرة .)25
ولدى اال�ستئناف �أمام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،ذكرت املحكمة (الفقرة  )72ما يلي ... :قد يطَّ لع املوظف
املدين ،يف �أثناء �أدائه لعمله ،على معلومات داخلية ،مبا يف ذلك معلومات �سرية ،يتفق �إف�شا�ؤها �أو ن�شرها مع م�صلحة
عامة قوية .وعليه ،ترى املحكمة � َّأن �إ�شارة املوظف يف اخلدمة املدنية �أو يف القطاع العام �إىل �سلوك غري قانوين �أو
خمالفة يف مكان العمل ينبغي ،يف ظروف معينة� ،أن حتظى باحلماية .وقد يكون ذلك �ضرور ًّيا عندما يكون امل�ستخدم
�أو املوظف املدين املعني هو الوحيد� ،أو جزءا من فئة �صغرية من الأ�شخا�ص ،الذي يعي ما يحدث يف مكان العمل ومن
ثم الأقدر على الت�صرف من �أجل امل�صلحة العامة بتنبيه رب العمل �أو اجلمهور عموماً.
ور�أت املحكمة �أنه حدث انتهاك للمادة  10و� َّأن الإبالغ اخلارجي يف ظل هذه الظروف’ ،ولو ل�صحيفة‘� ،أمر ميكن
تربيره .والحظت على وجه اخل�صو�ص�( :أ) �أهمية الق�ضايا التي يكون للجمهور م�صلحة م�شروعة يف االطالع عليها
والتي تندرج �ضمن نطاق النقا�ش ال�سيا�سي (الفقرة )٨٨؛ و(ب) �أنه ال يوجد يف القانون �أو اللوائح الداخلية ملكتب
املدعي العام � ُّأي حكم ب�ش�أن الإبالغ عن املخالفات من جانب املوظفني ،ولي�س هناك � ُّأي دليل يفند حجة املدعي ب� َّأن
القنوات البديلة (امل�ستويات العليا يف مكتبه �أو الربملان) كانت �ستكون عدمية الفعالية يف الظروف اخلا�صة للق�ضية
(الفقرات .)84-80
امل�صدر:
}].pages/search.aspx?i=001-85016#{%22itemid%22:[%22001-85016%22

Guja v. Moldova, European Court of Human Rights, 12 February 2008.http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

ويف ق�ضية  ،Guja v. Moldovaحددت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �ستة مبادئ لتحديد ما �إذا كان اعرتا�ض
احلقوق املن�صو�ص عليها يف املادة �" 10ضرور ًّيا يف جمتمع دميقراطي ".وقد طُ بقت هذه املبادئ التوجيهية

الف�صل  -2تي�سري الإبالغ وحماية املبلِّغني

على عدد من الق�ضايا منذ ذلك احلني ،مبا يف ذلك ق�ضية  )74( Heinisch v. Germanyالتي تخ�ص ممر�ضة
يف القطاع اخلا�ص ك�شفت عن معلومات حول رعاية املر�ضى من خالل �شكوى جنائية ومن ثم �إىل اجلمهور.
وتخ�ص ق�ضية �أخرى ،وهي ق�ضية  )75(،Bucur et Toma v. Romaniaموظف لدى دائرة اال�ستخبارات الرومانية
�أف�شى معلومات عن خمالفات خطرية يف ال�سجالت ومربرات لعمليات التن�صت على املكاملات الهاتفية للعديد
من ال�صحفيني وال�سيا�سيني ورجال الأعمال (كان � Tomaأحد ال�صحفيني الذين مت التن�صت على مكاملاتهم).
و�صدر �أحدث حكم للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان فيما يتعلق بحماية املب ِّلغني عن املخالفات يف كانون
الثاين/يناير  .2015فقد ق�ضت املحكمة ب� َّأن التفيا انتهكت حقوق �آندري�س روبنز� ،أ�ستاذ الطب بجامعة ريغا
�سرتادينا ،مبوجب املادة  .10فقد �ألغت اجلامعة الق�سم الأكادميي لروبنز يف عام  2010بعد �أن �أبلغ عن
ادعاءات ب�سوء �إدارة املوارد املالية للجامعة وانعدام ال�ضوابط واملوازين يف الإدارة .و�ص َّوت الق�ضاة ب�أغلبية
()76
خم�سة �أ�صوات مقابل �صوتني ل�صالح روبنز وقرروا منحه  10 280يورو مقابل الأ�ضرار والتكاليف.
املبادئ التوجيهية التي حددتها املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
 -١ما �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي �أف�شى املعلومات حتت ت�صرفه قنوات بديلة للإف�شاء.
يف ق�ضية � ،Heinisch v. Germanyأكدت املحكمة بع�ض االعتبارات الرئي�سية :ال ُيعقل �أن ُيتوقع من املوظف ال�سعي
�إىل احل�صول على تو�ضيح داخلي م�سبق لالدعاءات �إذا كان قد ح�صل على معلومات عن جرم من �ش�أنها �أن جتعله
عر�ضة للمالحقة اجلنائية �إذا مل يب ِّلغ عنها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف� َّإن التو�ضيح الداخلي امل�سبق ل ِّأي م�س�ألة ال يكون
مطلوبا �إذا مل ميكن تو ُّقع االنت�صاف بالطرق امل�شروعة .فعلى �سبيل املثال� ،إذا مل يقم رب العمل بت�صحيح ممار�سات
غري م�شروعة على الرغم من � َّأن املوظف قد لفت انتباهه �إليها يف ال�سابق ،ف� َّإن الأخري ال يعود ملزَ ما بواجب الوالء
جتاه رب عمله .وتالحظ املحكمة �أي�ض ًا � َّأن املنطق نف�سه يتج�سد يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بحماية املب ِّلغني عن
املخالفات التي �أ�صدرتها اجلمعية الربملانية حيث تن�ص على �أنه يف احلاالت التي ال ميكن فيها �أن ُيتوقع على نحو
معقول �أن تعمل القنوات الداخلية ب�شكل �سليم ،ال بد من حماية الإبالغ اخلارجي عن املخالفات.
  -٢امل�صلحة العامة يف املعلومات املف�صح عنها.
الحظت املحكمة يف ق�ضية � Guja v. Moldovaأنه ’يف نظام دميقراطي ،يجب �أن تخ�ضع �أفعال احلكومة �أو
�إغفاالتها للفح�ص الدقيق ،لي�س فقط من ال�سلطات الق�ضائية والت�شريعية ،بل �أي�ض ًا من و�سائط الإعالم
( Heinisch v. Germany [no. 28274/08, 21 July 2011]. )74كانت ال�سيدة هايني�ش تعمل كممر�ضة يف دار للم�سنني .ثم ُف�صلت من
العمل عندما قدمت �شكوى جنائية بدعوى االحتيال ،بعد �أن رف�ضت الإدارة الت�صرف بناء على بالغاتها عن وجود �أوجه ق�صور خطرية يف
رعاية املر�ضى .و�أيدت املحكمة الأملانية ف�صلها ،معتربة �أن ال�شكوى اجلنائية ُت َع ُّد مبثابة رد فعل غري متنا�سب �إزاء رف�ض رب عملها االعرتاف
ب�أوجه الق�صور و�أنها �أخ َّلت بواجب الوالء جتاه رب عملها .واعرتفت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،يف حكمها ،ب�أن على املوظفني واجب
الوالء ،وذكرت �أنه ’تبعا لذلك ،ينبغي �أن يكون الإف�صاح يف املقام الأول �إىل رئي�س ال�شخ�ص �أو �إىل �سلطة خمت�صة �أخرى .ويف احلاالت التي
يت�ضح فيها عدم �إمكانية ذلك من الناحية العملية ،عندئذ فقط ميكن الك�شف عن املعلومات للجمهور ،كمالذ �أخري‘ .ونظرت املحكمة يف هذه
الق�ضية مبا يتما�شى مع املبادئ املن�صو�ص عليها يف ق�ضية غوجا ،وخل�صت �إىل �أن املادة  10قد ان ُتهكت.
( Bucur and Toma v. Romania [no. 40238/02, 13 June 2013].)75وفيما يلي ن�سخة حمررة من املوجز الوارد يف العنوان الإلكرتوين:
 .http://www.right2info.org/cases/r2i-bucur-and-toma-v.-romaniaيف عام � ،1996أبلغ ال�سيد بوكور ( )Bucurعن وجود خمالفات �إىل
رئي�س �إدارته ب�ش�أن قيود منجزة بالقلم الر�صا�ص وال تنطوي على �أي مربر للتن�صت على هواتف العديد من ال�صحفيني وال�سيا�سيني ورجال
الأعمال .وجرى توبيخه .ثم ات�صل بنائب برملاين ع�ضو يف اللجنة الربملانية للرقابة على جهاز املخابرات الرومانية (الفقرة  )10ن�صحه
بالتوجه �إىل ال�صحافة .وعقد ال�سيد بوكور م�ؤمترا �صحفيا و�أف�شى �أحد ع�شر �شريطا �صوتيا—وهو ما �شكل العناوين الرئي�سية يف جميع
�أنحاء العامل .وحكمت عليه حمكمة ع�سكرية بال�سجن ملدة عامني بتهمة ال�سرقة والك�شف غري امل�شروع عن معلومات �سرية �أو معلومات تتعلق
بخ�صو�صية جهاز املخابرات الرومانية و�شرفه و�سمعته (الفقرة  .)41و�أخريا ُرفعت دعوى ا�ستئناف �أمام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان.
و�أقرت املحكمة ب�شرعية هدف احلكومة املعلن—�أي منع ومعاقبة اجلرائم املتعلقة بالأمن القومي (الفقرة  - )82لكنها ر�أت �أن التدخل
غري "�ضروري" يف جمتمع دميقراطي عندما تكون املعلومات التي جرى الك�شف عنها بهذه الأهمية العامة الكبرية (الفقرة  .)120و�أ�ضافت
املحكمة �أن بوكور كانت لديه �أ�سباب م�شروعة لالعتقاد ب�أن املعلومات �صحيحة (الفقرة  ،)113و�أن امل�صلحة العامة يف الك�شف عن ال�سلوك
غري امل�شروع جلهاز املخابرات الرومانية تفوق امل�صلحة املتمثلة يف احلفاظ على ثقة اجلمهور يف اجلهاز (الفقرة  ،)115و�أن بوكور ت�صرف
بح�سن نية (الفقرة .)118
()76

Judgment, Case of Rubins v. Latvia, European Court of Human Rights, Strasbourg, 13 January 2015. http://hudoc.echr.
}].coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-149204#{%22itemid%22:[%22001-149204%22
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والر�أي العام .وميكن يف بع�ض الأحيان �أن يكون االهتمام الذي يبديه اجلمهور مبعلومات معينة من القوة بحيث
يطغى حتى على واجب ال�سرية املفرو�ض قانون ًا‘.

 -٣موثوقية املعلومات املف�صح عنها.
كررت املحكمة يف ق�ضية  Guja v. Moldovaالت�أكيد على � َّأن حرية التعبري ت�ستتبع م�س�ؤوليات ،و� َّأن على � ِّأي �شخ�ص يختار
�إف�شاء معلومات �أن يتحقق بعناية ،بالقدر الذي ت�سمح به الظروف ،من �أنها دقيقة وموثوقة .وو�ضعت املحكمة يف
ق�ضية  Bucur and Toma v. Romaniaيف اعتبارها القرار  )2010( 1729للجمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا واحلاجة
�إىل حماية املب ِّلغني عن املخالفات على �أ�سا�س � َّأن لديهم "�أ�سبابا معقولة" لالعتقاد ب� َّأن املعلومات التي جرى الك�شف
عنها �صحيحة.

� -٤أيُّ �ضرر على رب العمل.
هل الك�شف العلني من الأهمية يف املجتمع الدميقراطي بحيث يفوق ال�ضرر الذي �سيلحق ب�صاحب العمل؟ يف كلتا
الق�ضيتني  Guja v. Moldovaو ،Bucur and Toma v. Romaniaكان رب العمل عبارة عن هيئة عامة ،ووازنت املحكمة بني
امل�صلحة العامة يف املحافظة على ثقة اجلمهور يف هاتني الهيئتني العامتني وامل�صلحة العامة يف �إف�شاء املعلومات
ب�ش�أن �أخطائهما ،وا�ستقر ر�أيها على رجحان كفة امل�صلحة العامة يف الك�شف.

 -٥ما �إذا كان الك�شف قد مت بح�سن نية.
ذكرت املحكمة يف ق�ضية َّ � Guja v. Moldovaأن من املهم �إثبات � َّأن الفرد ت�صرف ،لدى الإف�شاء ،بح�سن نية وانطالقا
من االعتقاد ب� َّأن املعلومات �صحيحة ،و� َّأن الك�شف عنها يخدم امل�صلحة العامة ،و�أنه مل تكن هناك و�سيلة �أخرى �أكرث
تكتُّما لت�صحيح املخالفة.

� -٦شدة العقوبة املفرو�ضة على ال�شخ�ص الذي قام بالإف�شاء وعواقبها.
ذكرت املحكمة يف ق�ضية  ،Heinisch v. Germanyعلى �سبيل املثالَّ � ،أن اجلزاءات ميكن �أن يكون لها �أثر مثبط على
الآخرين العاملني يف القطاع و� َّأن من �ش�أن ذلك �أن "يلحق ال�ضرر باملجتمع ككل ويجب �أي�ض ًا �أن ُي�ؤخذ يف االعتبار عند
تقييم تنا�سب اجلزاءات املفرو�ضة على املدعي ومن ثم مربرها".
ملحوظة :ترتيب املبادئ ال�ستة هو ذلك الذي ا�ستخدمته املحكمة يف ق�ضية ( Heinisch v. Germanyاحلا�شية � 42أعاله).

ولذلك ،من املهم �أن تنظر الدول الأطراف يف كيفية �ضمان �أن متتد احلماية �إىل الأ�شخا�ص الذين يب ِّلغون
عن املخالفات �إىل و�سائط الإعالم �أو بطريقة علنية �أخرى �إذا كان القيام بذلك م َّربرا ومعقوال يف �ضوء
ظروف ا�ستثنائية )77(.ويقر ذلك ب�أنه ،يف بع�ض احلاالت ،ميكن للم�صلحة العامة املتوخاة من الإف�شاء عن
املعلومات �أن تفوق القيمة املتح�صل عليها من الإبقاء عليها �سرية ،ومن �ش�أنه �أن ي�ساعد الدول الأطراف
على الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان من حيث حماية حرية التعبري ،ومبوجب
املادة ( )1( 13د) من االتفاقية يف احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتل ّقيها
ون�شرها وتعميمها.

()77يف احلاالت التي تقع خارج جمال الأمن القومي ،كان هذا هو النهج املتبع يف اململكة املتحدة مبوجب املادة ( 43زاي) من قانون
�إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة "( 1999الإف�شاء يف احلاالت الأخرى") .وانظر �أي�ضا امللحوظة التوجيهية الواردة يف ال�صفحة
ال�شبكية ملكتب املفو�ض املعني بالنزاهة يف القطاع العام يف كندا.http://www.psic.gc.ca/eng/wrongdoing#media .
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حماية م�صادر ال�صحفيني

(ب)

يف حني � َّأن حماية املب ِّلغني وحماية حق ال�صحفيني يف حماية م�صادرهم �أمران خمتلفان ،ف� َّإن هناك حاالت
اجليدة (ومن الأمور املطلوبة مبوجب الد�ستور يف بع�ض
قد يتداخل فيها الأمران .فمما ُيعترب من املمار�سات ِّ
الواليات الق�ضائية) على نحو متزايد حماية عمليات الإف�شاء الإعالمية ك�إحدى قنوات الإبالغ عن املخالفات.
وهناك الكثري من الواليات الق�ضائية التي تتيح تلك احلماية عندما ال تتوىل م�ؤ�س�سة �أو ال�سلطات املخت�صة
معاجلة املخالفة على النحو الواجب .فحاملا تتم عملية ك�شف ،ينبغي �أن يكون لل�صحفي حق ،وعليه واجب،
حماية م�صادره مت�شي ًا مع املعايري واالجتهادات القانونية الدولية يف جمال حقوق الإن�سان .ويف قرار اتخذته
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية � ،Tillack v. Belgiumشددت املحكمة على � َّأن حق ال�صحفيني يف
()78
حماية م�صادرهم لي�س "جمرد امتياز يمُ نح �أو ُيتزع" ،و�أنه ي�شكل عن�صر ًا �أ�سا�س ًّيا يف حرية ال�صحافة.
وباملعنى احلقيقي فهو �أداة �أخرى يف تر�سانة الدولة ل�ضمان � َّأن ب�إمكان املب ِّلغني و�أفراد اجلمهور �أن ي�شاركوا
اجليدة عن
ب�أمان يف الت�صدي للف�ساد .ويف ع�صر يت�سم بالعوملة االقت�صادية ،يت�ضح � َّأن التحقيقات ال�صحفية ِّ
الف�ساد �أمر �أ�سا�سي ،ال لتنبيه اجلمهور �إىل املخاطر واملخالفات فح�سب ،بل ويف توفري الأ�سا�س للتحرك الفعال
وال�سريع من جانب احلكومة و�سلطات �إنفاذ القانون.
"لقد تطور الف�ساد لي�صبح ظاهرة �شديدة التعقيد .ويكت�سب احلادث املحلي بعدا دول ًّيا مع انتقال
الأموال عرب احلدود مبجرد النقر على زر .وميكن لل�شركات التي لها مكتب يف �أحد البلدان �أن تكون
غطاء لعمليات غري م�شروعة يف جميع �أنحاء العامل ،وميكن للأفراد متويه املوجودات حتت العديد من
()79
الطبقات املعقدة  -فالقائمة ال نهاية لها".
و ُتن�صح الدول الأطراف بالرجوع �إىل دليل املكتب للحكومات وال�صحفيني ب�ش�أن الإبالغ عن الف�ساد للح�صول
()80
على املزيد من املعلومات والو�صول �إىل املزيد من املوارد يف هذا املجال الهام من جماالت مكافحة الف�ساد.

جيم� -سبل احلماية من املعاملة غري امل َّربرة
 -١املخاطر على املب ِّلغني
قد ي�ضع املب ِّلغون من جميع الأنواع �أنف�سهم يف مواقف تنطوي على خماطر �شخ�صية ومهنية كبرية عندما
يب ِّلغون عن الف�ساد �أو يتعاونون مع ال�سلطات على الت�صدي ل ِّأي �شكل من �أ�شكال املمار�سات ال�سيئة .ومع ذلك،
تبني البحوث �أي�ض ًا � َّأن الأفراد يتحملون املخاطر �إذا اعتقدوا � َّأن ذلك �سيحدث فرقا( )81و� َّأن �إحداث الفرق هو
العامل احلا�سم يف حتديد ما �إذا كانوا �سيتوا�صلون مع النظام .وفيما يتعلق بالإبالغ املت�صل ب�أماكن العمل يف
القطاع اخلا�ص ،ك�شفت �إحدى الدرا�سات � َّأن اخلوف من االنتقام ،الذي ميكن �أن يتخذ �شكل فقدان الوظيفة
�أو التحر�ش من جانب الأقران �أو القيود املفرو�ضة على ال�شروط و�سبل الو�صول يف مكان العمل ،هو ال�سبب
الرئي�سي الذي يجعل املخربين املحتملني يختارون �أن يلوذوا بال�صمت )82(.واجلانبان كالهما ينبغي �أن ي�ؤخذ
على حممل اجلد و�أن تتم معاجلته.
(.Tillack v. Belgium, European Court of Human Rights, [no. 20477/05, 27 November 2007])78
()79

UNODC (2014) Reporting on Corruption: A resource tool for governments and journalists, page 1. http://www.unodc.
.org/unodc/en/corruption/publications.html

()80املرجع نف�سه.
()81على �سبيل املثال ،وجدت الدرا�سات اال�ستق�صائية الأمريكية التي �أجريت على املوظفني االحتاديني يف الثمانينات من القرن
الع�شرين مرارا �أن اخلوف من االنتقام هو ثاين الأ�سباب الختيار نحو  500 000من العاملني عدم الإبالغ� .أما ال�سبب الأول فهو ’عدم
اعتقادهم ب�أن �شيئا �سيحدث لت�صحيح الن�شاط ‘.انظر T. Devine (2004) Whistleblowing in the United States: The gap between vision
.and lessons learned, in Whistleblowing Around the World, G. Dehn and R. Calland (eds.), London, British Council, p.81

(Miceli, M. P. and J. P. Near, “What makes whistleblowers effective?” Human Relations, 2002, vol. 55 (4); US )82
.National Business Ethics Survey, “Retaliation: The cost to your company and its employees”, 2009
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ويف حني � َّأن من يب ِّلغون لن يعانوا جميعا ب�سبب قيامهم بذلك ،تبني التجربة � َّأن الأفراد يواجهون بالفعل يف
�أغلب الأحيان �أعمال انتقام و�إيذاء خطرية .وهذا ميكن �أن يكون له ت�أثري �شديد على حياتهم وم�صادر رزقهم،
و�أن ميتد �إىل الأ�سرة والأ�صدقاء والزمالء .وعندما يحدث ذلك ،ف� َّإن له �أثرا مثبطا على الآخرين الذين رمبا
فكروا يف الإبالغ لكنهم قرروا � َّأن الأمر ال ي�ستحق املجازفة .ولذلك ،يجب على الدول الأطراف �أن تنظر بعناية
يف ماهية التدابري التي ميكن تنفيذها على �صعيد القوانني واملمار�سات مبا يتيح لأفراد اجلمهور والعاملني يف
اخلدمات العامة ويف امل�ؤ�س�سات الأخرى �أن يجاهروا مبا لديهم ب�أمان .ومما له �أهمية �أي�ض ًا �ضمان حماية
املب ِّلغني واملقربني لهم من امل�ضايقات اجل�سدية واملخاطر الأخرى التي تهدد رفاههم.
وقد حلل بحث �أُجري يف كلية �إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا بيانات جتريبية م�ستقاة من جتربة خمتربية
ب�ش�أن الرغبة يف الإبالغ عن الأكاذيب ونتائج ذلك )83(.ووجد �أنه طاملا بقيت املجموعات ثابتة ،ف� َّإن هناك ما
يكفي من الأفراد الراغبني يف الإبالغ عن الأكاذيب حيث � َّإن الكذب ال يعود ب� ِّأي منفعة .بيد �أنه مبجرد متكني
املجموعات من اختيار �أع�ضائها ،ف� َّإن الو�ضع تغري .فقد مت عموم ًا الإعرا�ض عن الأفراد الذين يب ِّلغون عن
الأكاذيب ،حتى من ِقبل املجموعات التي غاب فيها الكذب.
وهذا اال�ستنتاج مهم لأنه يعني � َّأن الإبالغ عن الت�صرفات غري ال�شريفة باهظ التكاليف ،حيث ميكن
�أن ي�صبح املب ِّلغون منبوذين حتى من املنظمات ال�صادقة .وي�ساعد ذلك على تف�سري امل�سارات املهنية
البائ�سة للموظفني الذين يب ِّلغون عن خمالفات ،ويدعو �إىل احلذر عندما يتعلق الأمر بال�سيا�سات التي
تك�شف عن هويتهم .وكما جرت مناق�شته ،ف� َّإن جتنب من يب ِّلغون يت�سق مع الأفراد الذين يتجنبون الكذب
الذين يكونون �شرفاء عموم ًا ولكنهم يتفهمون �أنهم قد ُي�ستمالون �إىل الكذب )...( .وقد يف�ضل الأفراد
ف�صلوا من العمل قبل �أن تتاح لهم الفر�صة
ال�صادقون املغادرة بد ًال من الإبالغ عن الآخرين� ،أو �أن ُي َ
للقيام بذلك ،وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل مزيد من اخليانة.
ومن �ش�أن �إجراء املزيد من البحوث يف هذا املجال ،مبا يف ذلك عن النظرة العامة �إىل املب ِّلغني و�أثر التغيريات
يف ال�سيا�سات والت�شريعات وحتليل الأمثلة على احلاالت� ،أن يكون جديرا باالهتمام ومفيد ًا جدًّا يف توجيه
املزيد من عمليات الإ�صالح و�صنع القرار.
وميكن �أن ت�شمل الأ�شكال املحتملة للمعاملة اجلائرة �أو الأعمال االنتقامية ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ما يلي:
�إكراه املب ِّلغ �أو �أقاربه �أو تخويفهم �أو م�ضايقتهم
التمييز �أو احلرمان �أو املعاملة اجلائرة
الإ�صابة �أو غريها من اجلرائم الكربى التي يعا َقب عليها بالإعدام
الإ�ضرار باملمتلكات؛
التهديد باالنتقام
الإيقاف عن العمل �أو الت�سريح �أو الف�صل
خف�ض الرتبة �أو فقدان فر�ص الرتقية
نقل املهام �أو تغيري مكان العمل �أو تخفي�ض الأجور �أو تغيري �ساعات العمل
التعر�ض لعقوبة ت�أديبية �أو التوبيخ �أو � ِّأي عقوبة �أخرى (مبا يف ذلك العقوبة املالية)
 الإدراج يف القوائم ال�سوداء (االتفاق ،الر�سمي �أو غري الر�سمي ،على نطاق القطاع �أو ال�صناعة
مما يحول دون �أن يعرث الفرد على عمل بديل)
 املالحقة الق�ضائية مبوجب القانون املدين �أو اجلنائي ب�سبب الإخالل بال�سرية والقذف والت�شهري
()83

Ernesto Reuben and Matt Stephenson,(2013) Nobody likes a rat: On the willingness to report lies and the consequences
.thereof, Journal of Economic Behavior & Organization 93 (2013) 384– 391
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 -٢ملحة عامة عن �أ�شكال احلماية ونطاقها
تختلف �أنواع احلماية التي يتطلبها الأفراد باختالف خطورة املعلومات التي يقدمونها واجلهة التي يقدمونها
�إليها ومدى جودة معاجلتها .ومتثل بع�ض التدابري الواردة هنا �أي�ض ًا �أ�شكا ًال للحماية من الإجراءات التي ميكن
�أن يتخذها �ضد املب ِّلغ من ي�شكلون مو�ضوع � ِّأي حتقيق يف خمالفات كو�سيلة ل�صرف االنتباه عن �أنف�سهم.
والقائمة الواردة �أدناه لي�ست ح�صرية كما �أنها ال تقت�صر على تدابري ُتعترب "وقائية" باملعنى القانوين .وبع�ض
هذه التدابري عبارة عن تدابري عملية ثبت �أنها تنطوي على عن�صر حماية قوي ،بينما البع�ض الآخر عبارة
عن قرائن قانونية .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ُيعترب االلتزام القائم على ال�سلطات املخت�صة بتقييم ومتابعة
املعلومات املقدمة �إليها يف حد ذاته �شك ًال من �أ�شكال احلماية حيث �إنه ينقل عبء م�س�ؤولية متابعة امل�س�ألة
من عاتق املب ِّلغ �إىل ال�سلطة املخت�صة .كما ي�صف رئي�س املكتب املعني باملب ِّلغني عن املخالفات يف جلنة الأوراق
املالية والبور�صة يف الواليات املتحدة املوافاة بالتعقيبات يف الوقت املنا�سب وب�شكل منتظم باعتباره جانبا مهما
من جوانب "احلماية".
وت�شمل التدابري الرامية �إىل ت�شجيع تقدمي البالغات وتوفري احلماية عندما يتم الك�شف ما يلي:
 و�ضع �إطار ت�شريعي وم�ؤ�س�سي وا�ضح.
 �إيجاد قنوات �إبالغ بديلة.
 �إتاحة الو�صول �إىل املعلومات وامل�شورة املحايدة.
 قبول البالغات اخلالية من هوية املب ِّلغ.
 �ضمان ال�سرية.
 توفري التكرمي العام �أو املنفعة العامة.
 توفري احلماية املادية.
 توفري احلماية من امل�س�ؤولية املدنية �أو اجلنائية.
وت�شمل التدابري االنت�صافية عند وقوع االنتقام ما يلي:
 تغيري امل�شرف �أو �إعادة توزيع الواجبات الوظيفية داخل مكان العمل ل�ضمان ال�سالمة والرفاه.
 النقل امل�ؤقت �أو الدائم �إىل وظيفة مت�ساوية يف امل�س�ؤولية والأجر.
 �إتاحة حرية احل�صول على امل�شورة �أو خدمات الرعاية ال�صحية �أو االجتماعية الأخرى.
 الإعادة �إىل العمل ال�سابق.
 �إعادة الت�صاريح �أو الرتاخي�ص �أو العقود امللغاة.
 معاقبة � ِّأي �شخ�ص يثبت تورطه يف املعاملة اجلائرة �أو االنتقامية �أو نقله �أو عزله.
 افرتا�ض ح�سن النية.
 قرينة احلرمان (�أي عك�س عبء الإثبات).
 تقدمي التعوي�ض القابل للإنفاذ عن االنتقام (يف الرنويج ،على �سبيل املثال ،قد تتم املطالبة
بالتعوي�ض ب�صرف النظر عن خط�أ املوظف).
 تقدمي التعوي�ض عن اخل�سائر املالية وفقدان التوقعات الوظيفية (يف اململكة املتحدة ،ال يوجد حد
للتعوي�ض املايل عن الف�صل التع�سفي).
 تقدمي التعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن املعاناة �أو الأمل املت�س َّبب فيه.
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ويف حني يزداد االحتمال ب�أن ترتبط �أ�شكال احلماية الأكرث ا�ستثنائية ،مثل احلماية التي توفرها ال�شرطة،
بحماية ال�شهود �أو الدعاوى اجلنائية املتعلقة باجلرمية املنظمة ،فهي قد تلزم يف �أنواع �أخرى من التجاوزات
والق�ضايا ذات ال�صلة بالف�ساد .وقد يلزم تطبيقها على املب ِّلغ �أو �أحد �أفراد عائلته �أو �أفراد �آخرين ،كالزميل
مث ًال ،لي�س بال�ضرورة ل َّأن الأدلة التي يقدمونها مطلوبة للمحكمة ،بل لأنهم �أهداف لعمليات انتقام خطرية
(انظر "احلماية من التهديد بالأذى اجل�سدي وحماية ال�شهود" ،الف�صل الثاين ،جيم.)8-

 -٣تدابري احلماية الإجرائية لتي�سري الإبالغ
مي�سرة و�آمنة وم�أمونة و� َّأن املعلومات تعا َلج مبهنية �سي�ساعد على �ضمان �أ َّال
� َّإن �ضمان �أن تكون �آليات الإبالغ َّ
يتعر�ض الأفراد ظلم ًا للمعاناة ب�سبب الإبالغ عن املخالفات .وما يحدث يف املمار�سة العملية هو ما يحدد ما �إذا
كان الأفراد �سي�شعرون بالثقة يف النظام وي�ستمرون يف التوا�صل معه �أم ال.
وتكمن م�س�ألة رئي�سية يف �أهمية حماية هوية ال�شخ�ص الذي يقوم بالإبالغ .ويف هذا ال�سياق ،ف� َّإن على من
يعاجلون البالغات الواردة من الأفراد �أن يعوا الفرق بني ال�سرية وحجب الهوية.

التمييز
الإبالغ املفتوح
عندما يقوم �شخ�ص بالإبالغ عن معلومات �أو ك�شفها علن ًا �أو عندما يذكر �أنه ال ي�سعى �إىل �ضمان �أو
ا�شرتاط �أن تبقى هويته �سرية.
الإبالغ ال�سري
عندما يكون ا�سم وهوية ال�شخ�ص الذي يك�شف عن املعلومات معروفني لدى املتلقي لكن ال يتم الك�شف
يقت�ض القانون ذلك.
عنهما دون موافقة ال�شخ�ص ،ما مل ِ
الإبالغ املغفل الهوية
عندما ترد املعلومات �أو البالغات ولكن ال �أحد يعلم م�صدرها.

�أ -ال�سرية
� َّإن ال�سالمة والأمن يف الإبالغ عن�صران حا�سما الأهمية يف � ِّأي نظام حلماية املب ِّلغني ،وهما يتيحان زيادة
التوا�صل والتعاون مع ال�شخ�ص املب ِّلغ؛ ومن الأهمية مبكان و�ضع الأ�س�س ال�سليمة من البداية ،ويتعني �أن تقرتن
�أ�شكال احلماية يف القانون بنظم و�إجراءات كافية يف املمار�سة العملية.
ومن �ش�أن توفري و�ضمان ال�سرية �أن يطمئنا املب ِّلغني وي�ضمنا �أن يظل الرتكيز على جوهر الك�شف ولي�س على
ال�شخ�ص الذي قام به .وللحفاظ على النزاهة والثقة ،ال بد من �شرح حدود ال�سرية بو�ضوح م�سبق ًا  -على
�سبيل املثالَّ � ،أن كفالة عدم الك�شف عن هوية ال�شخ�ص دون موافقته ال حتول دون قيام الآخرين بتخمني
م�صدر املعلومات املحتمل� ،أو � َّأن هوية املب ِّلغ قد تكون وا�ضحة ا�ستناد ًا �إىل املعلومات املبلَّغة نف�سها.
وثمة عدد متزايد من قوانني حماية املب ِّلغني التي �أ�صبحت تت�ضمن التزام ًا على ال�سلطات املخت�صة وغريها
من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني بالإبقاء على هوية املب ِّلغني عن املخالفات �سرية و�أ َّال تك�شف عنها �سوى مبوافقة
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م�ستنرية �أو ب�أمر من املحكمة .ووفق ًا للمادة  )1( 8من قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات املاليزي ،على
�سبيل املثال ،يتعني على املوظفني الذين يتلقون بالغا عدم الك�شف عن املعلومات ال�سرية ،التي ت�شمل ما يلي:
"(�أ) املعلومات عن الهوية �أو املهنة �أو العنوان ال�سكني �أو عنوان العمل �أو موقعه فيما يخ�ص ‘ ’1املب ِّلغ عن املخالفات؛
و‘� ’2شخ�ص ًا قدم املب ِّلغ عن املخالفات معلومات عن �سوء �سلوكه؛ و(ب) املعلومات التي يك�شف عنها املب ِّلغ عن
املخالفات؛ و(ج) املعلومات التي قد تت�سبب� ،إذا كُ�شف عنها ،يف �ضرر ل ِّأي �شخ�ص".
وعادة ما ُتعترب ال�سرية خط احلماية الأول للمب ِّلغني .ف�إذا كُفلت ال�سرية ،فمن املمكن �أ َّال تكون هناك حاجة
�إىل �آلية حماية �أخرى .وبينما قد يحتاج الأمر �إىل مزيد من العمل من جانب ال�سلطة ،ف� َّإن العناية فيما يتعلق
ب�إجراءات التعامل مع املعلومات وحماية م�صالح املب ِّلغ �أمر �أ�سا�سي .ويف معظم احلاالت ،ال ُتخترب حدود
�ضمان ال�سرية �إ َّال عندما ي�صبح من الوا�ضح � َّأن امل�س�ألة ال ميكن حلها على نحو �سليم دون �أن يكون امل�صدر
الأ�صلي للمعلومات جزء ًا من العملية  -على �سبيل املثال ،عندما تكون �أدلة املب ِّلغ �ضرورية من �أجل ا�ستهالل
التحقيق اجلنائي �أو املالحقة الق�ضائية .ويف تلك احلالة ،ال بد من ا�ستح�صال موافقة م�ستنرية �أو �أمر ق�ضائي
قبل اتخاذ � ِّأي �إجراء �آخر .واحلقيقة املتمثلة يف � َّأن معظم الأفراد يب ِّلغون عن املخالفات كي يتم تناولها تعني
�أنه يف كثري من احلاالت ،ميكن ت�أمني تعاونهم بتقدمي تف�سريات وا�ضحة عن الأ�سباب التي جتعله �ضرور ًّيا
وتطمينات قوية ب�ش�أن موقفهم.
وبوجه عام ،ف� َّإن الأدلة امل�ستقاة من م�صادر ال ترغب يف الك�شف عن هويتها ال ُتقبل ب�سهولة يف املحاكمة
اجلنائية ب�سبب حقوق الأ�شخا�ص املتهمني يف احل�صول على حماكمة عادلة .ولكن حتى عندما يتعني الك�شف
عن هوية املب ِّلغ ك�شاهد للدفاع ،ميكن �أن يمُ نح املب ِّلغ احلماية املمنوحة لل�شاهد على النحو املطلوب مبوجب
املادة  32من االتفاقية .وكما ذُ كر �سابقا يف هذا الدليل ،ميكن �أن يكون هناك تداخل بني حماية املب ِّلغني عن
املخالفات وحماية ال�شهود (انظر �أي�ض ًا الف�صل الثاين ،جيم 4-ب�ش�أن هذه امل�س�ألة) .وقد ت�شمل تدابري حماية
()84
ال�شهود تلك حماية هوية املب ِّلغ �أثناء املحاكمة عن طريق الو�سائل التقنية.
وقد ُبذلت جهود لتحقيق التوازن بني حقوق املتهمني وم�صالح ال�شهود �أو ال�ضحايا ورفاههم .و�أو�ضحت املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية � Doorsonأن:
املادة [ 6من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان] ال ت�شرتط �صراحة �أن تراعى م�صالح ال�شهود ب�صفة
عامة ،وم�صالح ال�ضحايا الذين يتم ا�ستدعا�ؤهم للإدالء ب�شهادتهم على وجه اخل�صو�ص .بيد � َّأن
حياتهم �أو حريتهم �أو �أمنهم ال�شخ�صي قد يكون يف خطر ،وكذلك امل�صالح املندرجة عموم ًا �ضمن نطاق
املادة  8من االتفاقية .وم�صالح ال�شهود وال�ضحايا تلك حتميها ،من حيث املبد�أ� ،أحكام مو�ضوعية �أخرى
لالتفاقية ،مما يعني � َّأن على الدول املتعاقدة �أن تنظم �إجراءاتها اجلنائية بحيث ال تتعر�ض تلك امل�صالح
للخطر على نحو غري م َّربر .ويف ظل هذه اخللفية ،تقت�ضي مبادئ املحاكمة العادلة �أي�ض ًا �أنه يف احلاالت
املنا�سبة ،يتم حتقيق التوازن بني م�صالح الدفاع وم�صالح ال�شهود �أو ال�ضحايا الذين يتم ا�ستدعا�ؤهم
()85
للإدالء ب�شهادتهم.
ويف ق�ضية  ،Doorsonالحظت املحكمة �أي�ض ًا �أنه حتى عندما ُيرى � َّأن �إجراءات "املوازنة" (مثل ا�ستجواب
ال�شاهد من جانب قا�ضي التحقيق بح�ضور كال املحاميني ،ولكن لي�س يف ح�ضور املدعى عليه) كافية للتعوي�ض

( )84مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املمار�سات اجليدة املتعلقة بحماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املنطوية على
جرائم منظمة.http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf .
()85
الق�ضية الرائدة يف هذا املجال �ضمن الق�ضايا املعرو�ضة على املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان هي Doorson v. the Netherlands,
 .Judgement of 26 March 1996, Application No. 20524/92, Reports 1996–11, para 70 and 76انظر �أي�ضا :مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ،املمار�سات اجليدة املتعلقة بحماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املنطوية على جرائم منظمة.
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عن املعوقات التي يعمل الدفاع يف ظلها ،ف� َّإن الإدانة اجلنائية ينبغي �أ َّال تقوم ح�صر ًا �أو بقدر حا�سم على بيانات
جمهولة الهوية.

ب -الإبالغ املغفل الهوية
ينبغي عدم اخللط بني مبد�أ ال�سرية و�إخفاء الهوية الذي يعني عدم معرفة �أحد مب�صدر املعلومات.
وعندما يكون م�صدر املعلومات غري معروف ل ِّأي �شخ�ص ،ف� َّإن الأثر العملي ،يف الأجل الق�صري على الأقل ،هو
�أن ال ي�صبح الفرد هدف ًا لالنتقام ب�سهولة .وتقت�ضي املادة  )2( 13من االتفاقية من الدول الأطراف �أن توفر
للنا�س ،ح�سب االقت�ضاء� ،سبل االت�صال بهيئات مكافحة الف�ساد لتقدمي البالغات �إليها ،مبا يف ذلك دون بيان
هويتهم .ويو�ضح القانون ال�صادر م� َّؤخر ًا يف �أ�سرتاليا ب�ش�أن �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ()2013
جواز الإف�صاح عن املعلومات التي تهم امل�صلحة العامة �شفه ًّيا �أو كتابة ،و�أنه ميكن القيام بذلك دون �أن يك�شف
( )86
املبلِّغ عن هويته .كما �أنه ين�ص على جواز تقدمي البالغ بدون �أن ي�ؤكد الفرد �أنه يقوم بالك�شف لأغرا�ض القانون.
ويكمن جانب �إيجابي لنظم الإبالغ هذه يف � َّأن الأ�شخا�ص الذين ال يثقون يف النظم �أو يفرت�ضون ب� َّأن بالغاتهم
ال تلقى الرعاية الواجبة يظل ب�إمكانهم التقدم ببالغاتهم دون الك�شف عن هويتهم.
وعلى اجلانب ال�سلبي ،ف� َّإن �إخفاء الهوية ينطوي على بع�ض التحديات اخلا�صة يف التحقيق يف املخالفات،
وخ�صو�ص ًا ل َّأن عدم معرفة من هو م�صدر املعلومات يجعل من ال�صعب تقييم م�صداقية املعلومات املقدمة
وقد يحول دون �إمكانية التما�س املزيد من التو�ضيح (ت�ساعد �أدوات جديدة مثل الر�سائل الإلكرتونية البديلة
التي تتيح االت�صال املتبادل معاجلة هذه النقطة) .ونتيجة لذلك ،قد يكون من ال�صعب على � ِّأي �سلطة �أن تتخذ
�إجراءات على �أ�سا�س معلومات جمهولة امل�صدر .وهناك خماوف �أي�ض ًا من � َّأن الإبالغ املغفل الهوية قد ي�ؤدي
�إىل مزيد من البالغات �أو البالغات ذات الدوافع ال�شخ�صية.
ومع ذلك ،ف� َّإن العديد من ال�سلطات لديها خطوط هاتفية مبا�شرة للإبالغ عن املخالفات ،وبع�ضها لديه الآن
نظم للإبالغ الإلكرتوين تتيح االت�صال املتبادل ،مثل البو�سنة والهر�سك .وكم�ؤ�شر على فعالية البالغات املغفلة
الهوية ،ذكرت وزارة الدفاع يف البو�سنة والهر�سك �أنها تلقت ،يف الأ�شهر الأربعة ما بني كانون الأول/دي�سمرب
 2013و�آذار/مار�س  28 ،2014بالغا مغفل الهوية تفيد بوقوع خمالفات داخل الوزارة والقوات امل�سلحة.
واخ ُتتمت التحقيقات يف  19حالة ،و ُوجد � َّأن الأدلة يف حاالت ثالث منها تكفي لإحالتها متهيدا التخاذ املزيد
من الإجراءات .وكانت �إحدى احلاالت املحالة �إىل املحققني تتعلق بقبول �أموال مقابل االلتحاق بالقوات
امل�سلحة .و�شملت البالغات الثمانية والع�شرون االعتداء ( 8بالغات)؛ وخمالفات تتعلق ب�ش�ؤون الأفراد
والتجنيد ( 7بالغات)؛ وانتهاك الإجراءات الداخلية ( 4بالغات)؛ والف�ساد ( 3بالغات)؛ واملخالفات املالية
واملحا�سبية (بالغ واحد)؛ وخمالفات يف عمليات ال�شراء (بالغ واحد)؛ وال�سرقة (بالغ واحد)؛ وخطاب
()87
يحمل على الكراهية (بالغ واحد)؛ وغري ذلك (بالغان اثنان).
وعلى �سبيل املثال ،تدير املديرية العامة خلدمات املواطنني يف املك�سيك مكاتب متخ�ص�صة ومراكز ات�صال،
( )88
وت�ستخدم �أدوات تكنولوجية مثل الربيد الإلكرتوين وتطبيقات املواقع ال�شبكية لتلقى البالغات عن الف�ساد.

()86قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  2013يف �أ�سرتاليا ،املادة .28
.C2013A00133
()87

http://www.comlaw.gov.au/Details/

Omeragić, Daniel, “Etička linija MOBiH: Među prijavljenim i general Milojčić,” Oslobodjenje, 25 March 2014.
.www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/eticka-linija-mobih-medju-prijavljenim-i-general-milojcic
()88
Chevarria, F., and M. Silvestre (2013). Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América
.Latina y Europa, Documento de Trabajo nº 2. Serie: Análisis Área: Institucionalidad Democrática. Eurosocial: Madrid, page 37
.http://biblio.eurosocial-ii.eu/documents/10192/740630/DT_2_Sistemas_denuncias.pdf?version=1.0
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مثال :خط مبا�شر مغفل الهوية يديره مدعون عامون متخ�ص�صون ،النم�سا
يف ربيع عام � ،2013أُطلق برنامج �إبالغ على الإنرتنت للإبالغ عن الف�ساد وما يت�صل به من �أفعال �إجرامية ملدة
عامني على �سبيل التجربة .ويدير الربنامج مكتب املدعي العام املعني مبكافحة الف�ساد وجرائم املوظفني الإداريني.
ومن الناحية التقنية ،ي�ضمن هذا النظام للإبالغ عن طريق الإنرتنت �إخفاء الهوية ل َّأن ال�سلطات ال ميكنها تت ُّبع � ِّأي
بيانات تعريفية عن طريق النظام ،بيد � َّأن االت�صال املتبادل ممكن.
ويقت�صر اخلط املبا�شر على الإبالغ عن املعلومات املت�صلة باجلرائم اجلنائية يف املجاالت التالية�( :أ) الف�ساد،
و(ب) اجلرمية االقت�صادية ،و(ج) االحتيال و(د) اجلرائم املالية ،و(ﻫ) االحتيال املحا�سبي ،و(و) جرائم �سوق
ر�أ�س املال ،و(ز) جرائم غ�سل الأموال.
وبعد �سنة من العمل ،ق ُِّدم  200 1بالغ ،وكانت نتائجها كالتايل:
 5يف املائة تقع �ضمن اخت�صا�ص مكتب مكافحة الف�ساد وجرائم املوظفني الإداريني.
 32يف املائة تقع �ضمن اخت�صا�ص مكاتب �أخرى للنيابة العامة ومتت �إحالتها.
  26يف املائة �أحيلت �إىل ال�سلطات املالية؛ و 29يف املائة مل ُيتخذ ب�ش�أنها �إجراءات �أخرى (�أي ال�شروع يف �إجراءات
جنائية)؛ و 6يف املائة بلغت عتبة النظر فيها.
واملعلومات املتوفرة ،حتى الآن ،قليلة �أو معدومة ب�ش�أن عدد البالغات التي �أدت �إىل حتقيقات �أو مالحقات ق�ضائية
كاملة.
امل�صدر:

Presentation delivered by the Austrian Federal Bureau for Anti-Corruption (BAK) at the International AntiCorruption Academy, Vienna, September 2014

.

يقدموا دون ق�صد تفا�صيل تقود �إىل
بيد � َّأن التجربة تبني �أنه حتى مع الإغفال التقني للهوية ،ميكن للأفراد �أن ِّ
التعرف عليهم باعتبارهم املب ِّلغني .ويجب على ال�سلطة املتلقية �أن حتر�ص على �أن يفهم امل�ستخدمون حدود
النظام .ومن املهم �أي�ض ًا مالحظة � َّأن املب ِّلغني ال يرغب جميعهم يف �إخفاء الهوية �أو يحتاجه.
ولذا ف� َّإن م�س�ألة كيفية �إدراج �أدوات الإبالغ دون ك�شف الهوية داخل النظام من �أجل تي�سري الإبالغ وحماية
املب ِّلغني ينبغي النظر فيها ومناق�شتها بعناية تامة مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني .والنوعان� ،أي نظام الإبالغ
ال�سري ونظام الإبالغ املحجوب الهوية ،كالهما ُي�ستخدم بالفعل يف العديد من الواليات الق�ضائية و ُيعتربان
�أداتني ِّقيمتني لتلقي املعلومات� .أ َّما مدى فعاليتهما يف حماية املب ِّلغني فهو �أمر غري مفهوم بالكامل .ويف بع�ض
�أنحاء العامل ،ال يزال الإبالغ املجهول الهوية �أمرا مثريا للجدل ،وميكن القول ب�أنه قد ي�ؤدي ،على املدى الطويل،
�إىل تقوي�ض امل�ساءلة الداخلية واخلارجية.
وفيما يلي قائمة ببع�ض امل�سائل املتعلقة بامل�ساءلة وامل�س�ؤولية فيما يتعلق ب�إخفاء الهوية التي يتعني ا�ستك�شافها
عند و�ضع نظم الإبالغ:
 بينما قد حتمي طريقة الإف�صاح (عرب مظروف داكن اللون �أو قناة �إلكرتونية م�شفرة) هوية
م�صدر املعلومات ،ف� َّإن هذا ال يعني �أنه ال ميكن ا�ستنتاجه �أو تخمينه من املعلومات ذاتها.
 من النادر قبول املعلومات الواردة من م�صادر جمهولة الهوية ك�أدلة يف املحاكم (انظر �أدناه).
 من املمكن �أن ت�ؤدي البالغات املجهولة امل�صدر �إىل اال�شتباه يف �شخ�ص �آخر ومعاناته باعتباره
م�صدر البالغ.
 تت�سبب نظم الإبالغ املجهول امل�صدر يف �إثارة القلق من حيث اجلمع العادل للبيانات ال�شخ�صية
لدى ال�سلطات الأوروبية حلماية البيانات على وجه اخل�صو�ص ،وهي ت�ؤدي �إىل فر�ض املزيد من
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اال�شرتاطات على اخلطوط الهاتفية املبا�شرة لدى ال�شركات ،على �سبيل املثال ،مبا يف ذلك قواعد
()89
احلد من مدة االحتفاظ بتلك املعلومات.
 ت�شري البحوث �إىل � َّأن الذين يتلقون معلومات مغفلة الهوية يعزونها لتدنيّ م�صداقيتها ويخ�ص�صون
()90
موارد �أقل للتحقيق فيها.
 ال يزال الإبالغ املجهول الهوية عن املخالفات وثيق االرتباط بالإخبار املجهول الهوية (غالب ًا عن
اجلريان) ،وهو ما كان يحدث ،وال يزال ،يف ظل الأنظمة اال�ستبدادية �أو يف �شكل الإخبار الكيدي
عن املعار�ضني ال�سيا�سيني.
 بدون ال�سمات املتقدمة يف نظم الإبالغ ،ف� َّإن �إخفاء الهوية يجعل من امل�ستحيل التوا�صل مع الفرد،
()91
�أو طلب تو�ضيحات �أو مزيد من املعلومات� ،أو طم�أنته ب�ش�أن موقفه� ،أو موافاته بالتعليقات.
 قد تولد نظم الإبالغ املحجوب الهوية معلومات قيمة (بيانات التحريات وحتليل الف�ساد).
عرف بنف�سه يف وقت
 ا�ستخدام االت�صاالت البديلة كو�سيلة لت�شجيع املب ِّلغ املجهول الهوية على �أن ُي ِّ
الحق �إذا لزم البالغ كدليل.
وميكن �أي�ض ًا �أن تربز م�س�ألة حماية هوية املب ِّلغ يف �سياق الإجراءات الت�أديبية الداخلية فيما يتعلق مببادئ
العدالة الطبيعية املتمثلة يف حق من ُيزعم �أنهم ارتكبوا فعال من �أفعال الف�ساد يف حماكمة عادلة .ففي اململكة
املتحدة� ،أر�ست ق�ضية  Linfood Cash and Carry Ltd v Thompsonمبادئ توجيهية مبكرة ب�ش�أن كيفية
()92
احلفاظ على توازن عادل بني حقوق ال�شهود وحقوق الأ�شخا�ص الذين ُيزعم �أنهم ارتكبوا خمالفات.

ج -و�سائل الإبالغ
لقد َغيرَّ َ قدوم التكنولوجيا اجلديدة ،مبا يف ذلك احلوا�سيب والربيد الإلكرتوين والر�سائل الن�صية الق�صرية
والهواتف الذكية والتطبيقات املتنقلة ،من نواح عديدة ،الطريقة التي يت�صل بها الأفراد بع�ضهم ببع�ض
وبحكوماتهم على ال�صعيدين املحلي والوطني .فمن املمكن تبادل كميات �أكرب من املعلومات والبيانات
مبعدالت �أ�سرع.
تي�سر بها التكنولوجيا اجلديدة الإبال َغ وت�ساعد على توفري "ف�ضاءات
وهناك �أمثلة عديدة على ال�سبل التي ِّ
�آمنة" للأفراد لالت�صال مبا�شرة بال�سلطات .بيد � َّأن نظم االت�صاالت هي ك� ِّأي �أداة �أخرى—فهي ت�ستدعي
()89

Article 29 Working Party (2006) Opinion on European Union data protection rules on internal whistleblowing schemes,
.Article 29 Guidance on Whistleblowing Schemes (2006) WP117
()90
Hunton, J.E. & J.M. Rose (2011) Effects of Anonymous Whistleblowing and Perceived Reputation Threats on
.Investigations of Whistleblowing Allegations by Audit Committee Members. Journal of Management Studies 48:1
()91
Stephenson P. and Michael Levi (2012), The Protection of Whisteblowers: A study on the feasibility of a legal instrument
on the protection of employees who make disclosures in the public interest. Prepared for the Council of Europe, Committee on
.Judicial Cooperation, CDCJ(2012) 9FIN

()92و�ضعت حمكمة ا�ستئناف العمل يف ق�ضية 10 Linfood Cash & Carry Ltd v Thompson [1989] IRLR 235خطوات ينبغي
اتباعها ،وهي:
 -١اختزال املعلومات املقدمة من املبلِّغ يف بيان خطي �أو �أكرث؛
 -٢كفالة �إدراج املعلومات الرئي�سية ومالحظة تواريخ و�أوقات كل حادث� ،إلخ ،وكذلك ما �إذا كان ال�شخ�ص قد عانى على يد املتهم؛
�  -٣إجراء مزيد من التحقيقات لت�أكيد �أو نفي املعلومات؛
�  -٤إجراء التحريات املت�أنية لإر�ساء م�صداقية املبلِّغ؛
  -٥ت�أكيد ما �إذا كان املبلِّغ على ا�ستعداد حل�ضور جل�سة اال�ستماع الت�أديبية .و�إذا مل يكن كذلك ومتلكه خوف حقيقي ،اتخاذ القرار
ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي اال�ستمرار؛
�  -٦إذا تقرر اال�ستمرار ،ينبغي لرئي�س اجلل�سة ا�ستجواب املبلِّغ وحتديد الوزن الذي �سيمنحه للمعلومات؛
�  -٧إتاحة البيانات ،املنقحة عند ال�ضرورة حلماية الهويات ،للمتهمني؛
�  -٨إذا �أثار املتهم م�سائل ذات �صلة ،يتوىل رئي�س التحقيق طرحها على املبلِّغ؛
  -٩تدوين مالحظات كاملة ودقيقة بجميع الإجراءات؛
� -١٠ضرورة �إعداد الأدلة امل�أخوذة من �ضابط التحقيق يف جل�سة اال�ستماع ،حيثما �أمكن ،يف �شكل مكتوب.

الف�صل  -2تي�سري الإبالغ وحماية املبلِّغني

�أن يكون من يطبقها مد َّرب ًا تدريب ًا �سليم ًا ملعاجلة املعلومات ودعم الأفراد الذين يقدمون املعلومات بنزاهة
ومهنية .ف�إذا مل ُت َ
جيد ،عندئذ �سوف ُتف َقد الثقة
�ستوف توقعات احلماية �أو مل ُتعا َلج املعلومات املق َّدمة ب�شكل ِّ
يف هذه النظم ،كما هو احلال يف � ِّأي نظم �أخرى ،ولن ي�ستخدمها من �أريد لهم ا�ستخدامها .بيد �أنه يف بع�ض
�أنحاء العامل ،ال تتاح لل�سكان �سبل احل�صول على التكنولوجيا �أو �شبكات الهواتف املحمولة ،ويلزم ا�ستخدام
�أ�ساليب �أخرى لتي�سري الإبالغ.
وتتطلع منظمات مثل مركز هريم�س لل�شفافية وحقوق الإن�سان الرقمية ،ومنظمات �أخرى كثرية حول العامل
(انظر املثال �أدناه)� ،إىل التكنولوجيا وا�ستخدام الربامج مفتوحة امل�صدر ،مثل غلوبال ليك�س ،لتعزيز م�شاركة
اجلمهور .وقد بد�أت احلكومات �أي�ض ًا يف ا�ستخدام تلك الأدوات )93(.ومن بني ع�شرات املنظمات التي ت�ستخدم
�أدوات الإبالغ الإلكرتونية املحمية بالت�شفري لل�سماح ب�إحالة املعلومات والوثائق املغفلة الهوية ،م�شروع الإبالغ
عن اجلرمية املنظمة والف�ساد ،واالحتاد الدويل لل�صحفيني اال�ستق�صائيني ،ومنظمة  ،100Reportersو�شبكة
البلقان للتحقيقات اال�ستق�صائية ،و�أفريليك�س ،ومك�سيكوليك�س.
مثال :الهند
بد�أت جاناغراها ،وهي منظمة غري ربحية �أن�شئت يف عام  2001وتتخذ من بنغالور مقرا لها ،يف ا�ستخدام التكنولوجيا
والتعهيد اجلماعي ملعرفة املزيد عن الف�ساد املحلي .وكما ذكرت يف تقريرها ال�سنوي للفرتة  ،2013-2012ف� َّإن ما
بد�أ باعتباره حماولة �ساخرة لك�شف ال�سعر ال�سوقي للف�ساد حتول اليوم �إىل ابتكار معرتف به عامل ًّيا .وكان املوقع
ال�شبكي “ ،”I Paid a Bribeالذي �أُطلق يف عام  ،2010قد تل َّقى بالفعل  22 000بالغ عن ر�شوة بحلول عام  2013على
نطاق  493مدينة يف الهند .وقد بد�أ يف التطور �أي�ض ًا من �آلية "�إبالغ" مغفل الهوية �إىل �أداة ن�شطة لإ�شراك املواطنني.
ويف �أوائل عام  ،2013ح َّدث �سيا�سته املتعلقة باخل�صو�صية لتمكني م�ستخدميه من التعريف ب�أنف�سهم �إذا اختاروا
ذلك عند تقدمي البالغ .وعالوة على ذلك ،مل يعد املوقع يحجب �أ�سماء ال�ضباط والإدارات يف البالغات يف حماولة
جلعل الربنامج �أكرث �شفافية وتوفري الفر�صة لل�سلطات التخاذ الإجراءات ومن ثم حت�سني امل�ساءلة يف القطاع
العام .كما بدئ يف تعديل املوقع بحيث يلبي احتياجات اجلمهور على اختالف فئاته .و�أُطلق "خط �ساخن ب�ش�أن
الر�شوة" يف عام  2013يتيح للنا�س الت�سا�ؤل حول العمليات احلكومية واحل�صول على �إجابات من �ضباط ور�ؤ�ساء
الوكاالت املدنية.

امل�صدر.www.ipaidabribe.com :

�  -٤أ�شكال احلماية يف مكان العمل
يف حني � َّأن احلماية من املعاملة غري امل َّربرة يف مكان العمل عادة ما ترتبط بت�صرفات رب العمل (�أي �شخ�ص
و�سع نطاق م�س�ؤولية رب العمل
�أعلى من املب ِّلغ) ،ف� َّإن الأمر لي�س كذلك دائما .ولذلك فمن املنطقي واملعقول �أن ُي َّ
()94
لي�شمل احلماية من الأعمال االنتقامية للزمالء يف العمل (كما يف هولندا واململكة املتحدة) .كما قد يكون
من املعقول تو�سيع نطاق م�س�ؤولية �أرباب العمل لت�شمل الأعمال االنتقامية التي ترتكبها �أطراف ثالثة ترتبط
()93انظر املوقع ال�شبكي لالطالع على الكيفية التي ت�ستخدم بها الوكاالت العامة وال�شركات وكذلك املنظمات غري احلكومية برنامج
امل�صدر املفتوح.http://logioshermes.org/home/projects-technologies/globaleaks/ .
()94
فيما يخ�ص هولندا ،انظر Stephenson and Levi (2012) A study on the feasibility of a legal instrument on the protection

of employees who make disclosures in the public interest, paragraph 3.35. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/
.Whistleblowers/CDCJ%282012%299E_Final.pdf

وفيما يخ�ص اململكة املتحدة ،مت مبوجب املواد � 17إىل  20من قانون �إ�صالح املن�ش�آت والإ�صالح التنظيمي ل�سنة  2013تعديل قانون
�إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  .1998و�أدخلت املادة  19حماية املبلِّغني عن املخالفات من الرتهيب �أو امل�ضايقة من جانب
الزمالء يف العمل.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/part/2/crossheading/protected-disclosures/enacted .
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برب العمل ،كما هو احلال يف لك�سمربغ مبوجب قانونها املتعلق بتعزيز و�سائل مكافحة الف�ساد ل�سنة 2011
()96
ويف قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2014يف �آيرلندا.

()95

وغالب ًا ما يتوقف ما �إذا كانت تدابري احلماية يف القانون فعالة يف املمار�سة العملية على مدى ما حتظى به
من احرتام ،ومدى ت�أ�صلها يف االلتزامات التنظيمية وقواعد و�إجراءات �سلطات التحقيق ،ومدى ال�سهولة التي
ُي ْنفِذُ بها املب ِّلغون حقوقهم .ويتطلب ذلك تدابري ا�ستباقية وتدابري تعمل ب�أثر رجعي على حد �سواء .وت�شمل
التدابري اال�ستباقية تنفيذ �إجراءات تنظيمية ونظم �إبالغ محُ ْ َكمة وحتديد و�إدارة املخاطر على املب ِّلغ بدءا
من نقطة االت�صال الأوىل .و�أ َّما التدابري التي تعمل ب�أثر رجعي فهي تلك التي "تن�صف" من �ضرر وقع—مثل
الإعادة �إىل العمل �أو التعوي�ض—يف احلاالت التي تكون فيها تدابري احلماية غري مط َّبقة على النحو ال�سليم
�أو غري متاحة.
فعلى �سبيل املثال ،يوجد يف قانون �إقليم العا�صمة االحتادية الأ�سرتايل �شرط قانوين �صريح ب�أن تتخذ جميع
هيئات القطاع العام �إجراءات لتقييم املخاطر املت�أتية من احتمال �أن تكون هناك �أعمال انتقامية �ضد من
يقدمون البالغات )97(.ويف اململكة املتحدة� ،أن�ش�أت منظمة غري حكومية متخ�ص�صة ،وهي م�ؤ�س�سة ال�ش�أن
ِّ
العام يف العمل ،جلنة ال�ستعرا�ض حالة الإبالغ عن املخالفات يف اململكة املتحدة .و�أو�صت اللجنة ب�أن تعتمد
احلكومة مدونة لقواعد املمار�سة جلميع �أ�صحاب العمل .ولن تكون هذه املدونة عبارة عن مدونة قانونية ولكن
�سيتعني �أن ت�أخذها املحاكم بعني االعتبار عند النظر يف امل�سائل املتعلقة باالنت�صاف ملن عانوا من معاملة
()98
جمحفة على يد م�ستخدميهم من جراء الإبالغ عن املخالفات.

احلق يف الرف�ض
� َّإن حق ال�شخ�ص يف رف�ض �إطاعة �أمر غري قانوين هو مبد�أ را�سخ ن�سب ًّيا فيما يخ�ص موظفي اخلدمة
العامة  -مبعنى � َّأن ب�إمكانهم ،بل وينبغي لهم� ،أن يب ِّلغوا عن � ِّأي م�س�ألة �أو �أمر يعتقدون �أنه يتعار�ض مع واجبهم
يف النهو�ض ب�سيادة القانون و�أن يعربوا عن قلقهم �إذا ر�أوا � َّأن الوفاء ب�أمر من �ش�أنه �أن ي�شكل انتهاكا للقانون.
غري �أنه يف �سياقات �أخرى ،كما يف القطاع اخلا�ص عموماً ،ف� َّإن الفرد الذي يرف�ض االن�صياع لأمر على �أ�سا�س
� َّأن امل�ضي يف ذلك �سيكون غري قانوين لي�س لديه حماية ُتذكر من التعر�ض لإجراء ت�أديبي حيث � َّإن عليه �أن
يتخذ مثل ذلك الإجراء على م�س�ؤوليته .و ُت َع ُّد القدرة على رف�ض الأمر والتما�س قرار �سريع من �أحد الر�ؤ�ساء
يف امل�ؤ�س�سة و� ِّأي �سلطة خمت�صة ب�ش�أن م�شروعية ال�سلوك �إحدى الأدوات الوقائية القوية من الف�ساد وغريه من
املخالفات التي ميكن �أن متنع حدوث الن�شاط من الأ�سا�س.
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)Luxembourg. Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1
du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’État 3) de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux 4) du Code d’instruction criminelle et 5) du Code pénal.
.http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0032/index.html

()96املادة  )1( 12من قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2014يف �آيرلندا.
()97قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  2013يف الكومنولث الأ�سرتايل ،املادة  .)1( 59وانظر �أي�ضا قانون �إف�شاء
املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  ،2012املادة . )2( 33انظر ?Brown, A. J. (2013). ‘Towards ‘ideal’ whistleblowing legislation

Some lessons from recent Australian experience’, E-Journal of International and Comparative Labour Studies, September/October,
.2(3): 153–182
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Public Concern at Work, (2013). The Whistleblowing Commission: Report on the effectiveness of existing

 .arrangements for workplace whistleblowing in the UK. PCaW: London, U.K. Kingdomوتر�أ�س اللجنة النائب املحرتم
ال�سري �أنتوين هوبر ،و�ضمت ممثلني عن املن�ش�آت التجارية والنقابات العمالية والأو�ساط القانونية وكني�سة �إنكلرتا وفرادى املبلِّغني.
.http://www.pcaw.org.uk/whistleblowing-commission
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التعوي�ض
قد يكون من غري الواقعي تو ُّقع �أن يعود �أحد الأفراد يف مكان العمل �إىل العمل لدى م�شرف �أو رب عمل �أو مع
زمالء انخرطوا يف �أعمال انتقامية �ضده .ويف تلك احلاالت ،ميكن �أن تتاح للأفراد �إمكانية االنتقال �إىل ق�سم
�أو مكتب �آخر حتى تكون لديهم � ُّأي فر�صة حقيقية للبدء من جديد.
وعلى �سبيل املثال ،ين�ص القانون يف �سلوفينيا على � َّأن ب�إمكان � ِّأي �شخ�ص تعر�ض لالنتقام �أو لعواقب �ضارة �أن
تقدم امل�ساعدة �إىل ال�شخ�ص املب ِّلغ
يطالب بتعوي�ض من رب عمله .وميكن للجنة مكافحة الف�ساد ال�سلوفينية �أن ِّ
لإثبات العالقة ال�سببية بني البالغ و� ِّأي تدابري انتقامية و�أن تطالب رب العمل بالوقف الفوري لتلك الأن�شطة
�أو نقل املب ِّلغ �إىل وظيفة �أخرى معادلة )99(.ولدى العديد من الوكاالت املخ�ص�صة ملكافحة الف�ساد والإبالغ عن
املخالفات �صالحيات مماثلة.
وحتى لو كانت ال�سلطة ال متلك القدرة على تعوي�ض الفرد عن � ِّأي خ�سائر تكبدها ،ميكن للهيئات التنظيمية �أن
تتخذ �إجراءات �إنفاذية �ضد امل�ؤ�س�سة التي ال تي�سر الإبالغ الداخلي عن املخالفات �أو التي حتاول عرقلة املب ِّلغ
عن املخالفات �أو تنتقم منه.
مثال :مكتب امل�شورة اخلا�صة يف الواليات املتحدة
مكتب امل�شورة اخلا�صة يف الواليات املتحدة هيئة احتادية م�ستقلة للتحقيق واملقا�ضاة .وقد ُمنح �سلطات
مبوجب �أربعة قوانني احتادية ،وهي :قانون �إ�صالح اخلدمة املدنية ،وقانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات،
التوظف و�إعادة ُّ
وقانون "هات�ش" ،وقانون حقوق القوات النظامية يف ُّ
التوظف.
ويتلقى املكتب االدعاءات ب�ش�أن املمار�سات املحظورة للأفراد ،مع الرتكيز على حماية املب ِّلغني عن املخالفات
يف احلكومة االحتادية ،ويحقق مع مرتكبيها ويالحقهم ق�ضائ ًّيا .وهو ي�سعى �إىل اتخاذ الإجراءات االنت�صافية
الت�صحيحية (مثل �إعادة الأجور والإعادة �إىل العمل ال�سابق) عن الأ�ضرار التي تلحق باملب ِّلغني عن املخالفات
و�سائر امل�شتكني ،ولديه �صالحية رفع ال�شكاوى �إىل جمل�س حماية نظم اجلدارة اللتما�س الإجراءات الت�أديبية
�ضد الأفراد الذين يرتكبون ممار�سات املوظفني املحظورة .ويقدم املكتب �أي�ض ًا �سب ًال بديلة لت�سوية املنازعات،
وهي �شكل من �أ�شكال الو�ساطة ،من �أجل �إتاحة الفر�صة للأطراف حلل امل�سائل بدون املرور عرب حتقيق مط َّول
�أو مك ِّلف .والو�ساطة عملية طوعية يديرها و�سيط م�ستقل ال ميلك �صالحيات ر�سمية التخاذ القرار .ذلك � َّأن
�صالحية اتخاذ القرار النهائي هي لدى الأطراف.
ويوفر مكتب امل�شورة اخلا�صة �أي�ض ًا قناة �آمنة عرب وحدة الإف�صاح لديه التي تتيح للعاملني االحتاديني �أن
يك�شفوا عن املعلومات املتعلقة مبختلف االنحرافات يف مكان العمل ،مبا يف ذلك انتهاك قانون �أو قاعدة �أو
الئحة� ،أو �سوء �إدارة ج�سيم وهدر للأموال� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال لل�سلطة� ،أو خطر كبري على ال�صحة العامة �أو
ال�سالمة العامة.

 -٥توفري احلماية من امل�س�ؤولية املدنية �أو اجلنائية
من املمكن �أن تطر�أ م�س�ألة الت�شهري والقذف فيما يتعلق باملعلومات التي ُتبلَّغ �إىل � ِّأي �أطراف ثالثة �أو ،وهو
الأكرث �شيوعاً ،يف املجال العام .ولهذا ال�سبب ،ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر يف و�ضع اللوائح التي تن�ص
بو�ضوح كامل على حماية الأفراد ب�سبب تقدمي البالغات �إىل ال�سلطات املخت�صة ،على �سبيل املثال .وميكن �أن
ُتعترب حماية حقوق الأفراد يف حماكمة عادلة وحمايتهم يف بع�ض احلاالت من ت�ضرر ال�سمعة هدف ًا م�شروع ًا
لتقييد حرية التعبري .ومع ذلك ،من املهم �ضمان عدم ا�ستهداف املب ِّلغني ب�شكل جمحف عندما يب ِّلغون عن
معلومات ب�ش�أن خمالفات �أو �أعمال ف�ساد م�شتبه فيها وفق ًا للنظام القائم.
()99قانون النزاهة ومنع الف�ساد ل�سنة  2010يف �سلوفينيا ،املادة .25
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

وبغية �إزالة � ِّأي �شكوك يف هذا ال�صدد ،ف� َّإن بع�ض الواليات الق�ضائية تنفذ على وجه التحديد �أحكام ًا يف
القانون حلماية املب ِّلغني من امل�س�ؤولية املدنية واجلنائية فيما يتعلق ب�إف�شائهم معلومات م�شمولة باحلماية .ويف
�آيرلنداُ ،ع ِّدل القانون املتعلق بالت�شهري ملنح �إف�شاء املعلومات امل�شمولة باحلماية امتياز ًا م�شروطاً )100(.وعالوة
على ذلك ،يف حالة املالحقة الق�ضائية ب�سبب جرمية تتعلق بحظر �أو تقييد �إف�شاء معلومات ،ف� َّإن من �سبل
دفاع املتهم �أن يربهن على � َّأن املعلومات التي �أف�شاها تندرج �ضمن الك�شف املحمي �أو �أنه توجد �أ�سباب معقولة
()101
لالعتقاد ب�أنها كذلك.
مثال� :أ�سرتاليا
يوفر قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  2013احلماية للمب ِّلغني عن املخالفات يف القطاع العام
االحتادي ،ويوفر احل�صانة من امل�س�ؤولية املدنية �أو اجلنائية �أو الإدارية (مبا يف ذلك الإجراءات الت�أديبية) ب�سبب
الإف�صاح ،وال ميكن ممار�سة �أو �إنفاذ � ِّأي حق تعاقدي �أو � ِّأي حق �أو �سبيل انت�صاف �آخر �ضد � ِّأي �شخ�ص ب�سبب قيامه
بهذا الك�شف .ومن يقومون بالك�شف عن معلومات خلدمة امل�صلحة العامة يتمتعون بامتياز مطلق يف الإجراءات �إزاء
التعر�ض للت�شهري ب�سبب ذلك ،وال ميكن لأحد �أن يتعاقد مع غري املب ِّلغ �أو ينهي عقده ا�ستناد ًا �إىل عملية �إف�شاء متت
خدم ًة للم�صلحة العامة .وهناك ا�ستثناءات ،ال �سيما �إذا تعمد �شخ�ص �أن يقدم بيان ًا خاطئ ًا �أو م�ض ِّل ًال �أو �إذا خالفت
عملية الك�شف الأو�سع نطاق ًا � َّأي قيود على الن�شر� ،شريطة �أن يكون املب ِّلغ قد علم بالقيود وغري قادر على تقدمي �سبب
وجيه للقيام بالإف�شاء على � ِّأي حال .وين�ص القانون على �أنه "لتجنب ال�شك ،ف� َّإن ما �إذا كان ك�شف الفرد عن ت�صرفه
ي�شكل ك�شفا خلدمة امل�صلحة العامة �أم ال م�س�ألة ال ت�ؤثر على م�س�ؤوليته عن الت�صرف".

�  -٦أحكام حظر االعرتا�ض والقواعد ب�ش�أن
"مكافحة تكميم الأفواه"
�أثريت خماوف ب�ش�أن الأحكام الواردة يف اتفاقات الت�سوية التي ت�سعى �إىل منع املوظفني �أو العمال من الك�شف
عن � ِّأي خمالفات خارج عالقة العمل يف بع�ض الواليات الق�ضائية .وقد ُيعترب ذلك �إ�شكال ًّيا ب�صفة خا�صة
يف جمال مكافحة الف�ساد .ويكمن جزء من ال�صعوبة يف غمو�ض ال�صيغة امل�ستخدمة وعدم تو�ضيح � َّأن هذه
ال�شروط ال تنطبق على املعلومات عن املخالفات �أو املمار�سات ال�سيئة .ويذكر املكتب الوطني ملراجعة احل�سابات
يف اململكة املتحدة �أنه "يف وقت تخ�ضع فيه الأموال العامة ل�ضغوط م�ستمرة وتتوىل م�ؤ�س�سات خارجية ب�صورة
متزايدة تقدمي اخلدمات ،فمن املهم �أ َّال ت�ؤدي اتفاقات الت�سوية �إىل �شعور املوظفني ب�أنهم مكممو الأفواه �أو �إىل
()102
مكاف�أة ف�شل املوظف �أو امل�ؤ�س�سة".
وترد �أمثلة �أخرى على �أحكام "تكميم الأفواه" يف عقود العمل ويف بع�ض القوانني التي تقيد حق الأفراد يف
الك�شف عن املعلومات املتعلقة باملمار�سات الت�شغيلية يف �صناعة معينة �أو قطاع معني .وينبغي للدول الأطراف
�أن تتحلى باليقظة فيما يتعلق مبثل تلك الأحكام للت�أكد من �أنها ال تقو�ض القدرة على الت�صدي للف�ساد بفعالية
وحلماية امل�صلحة العامة واملب ِّلغني .وقد ُع ِّد َل القانون النيوزيلندي يف عام  2009لتناول هذه امل�س�ألة .وتن�ص
املادة  23على � َّأن القانون ي�سري على الرغم من � ِّأي حكم خمالف لذلك يف � ِّأي اتفاق �أو عقد و� َّأن � َّأي اتفاق �أو
عقد يتطلب من املوظف �أن ي�سحب ك�شف عن املعلومات املقدمة مبوجب القانون �أو يتخلى عنه يكون غري �ساري
()103
املفعول.
()100املادة  14من قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2014يف �آيرلندا.
()101املادة  15من قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2014يف �آيرلندا.
()102

Public Concern at Work (2013) The Whistleblowing Commission: Report on the effectiveness of existing arrangements
.for workplace whistleblowing in the UK. PCaW: London, U.K. Kingdom. http://www.pcaw.org.uk/whistleblowing-commission

()103املادة  23املع َّدلة يف � 6أيار/مايو  2009باملادة  12من قانون عمليات الإف�صاح املحمية املع َّدل ل�سنة  2009يف نيوزيلندا (القانون
رقم  11ل�سنة .)2009
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وميثل حظر اعرتا�ض الك�شف املحتمل �سمة �أخرى من ال�سمات املهمة يف بع�ض الواليات الق�ضائية .ولذا مبوجب
القانون الرنويجي ،يتمتع من "يعتزمون" الإبالغ �أو الإف�صاح عن معلومات باحلماية و�إن مل يقوموا بذلك بالفعل
بعد )104(.ويف عام � ،2012أو�ضح قانون تعزيز حماية املب ِّلغني عن املخالفات يف الواليات املتحدة �صراحة ب�أنه ال
ميكن ل ِّأي �شكل من �أ�شكال التقييد امل�سبقة �أن تبطل ما ي�شمله من �أ�شكال احلماية .وباملثلُ ،يفرت�ض �أن ي�سري
املبد�أ نف�سه على من ُيح َّدد باخلط�أ باعتباره املب ِّلغ عن املخالفات �أو من �أخرب عن التجاوزات .و�إذا عانى من � ِّأي
يعامل باعتباره �شخ�ص ًا امتثل للإجراءات وللقانون.
�أعمال انتقامية ،ينبغي �أن يحظى باحلماية و�أن َ
وت�شمل البلدان الأخرى التي توجد بها قوانني ب�ش�أن املب ِّلغني عن املخالفات تكون لها الأ�سبقية على بنود
املا�سة
ال�سرية� ،آيرلندا وجامايكا وجمهورية كوريا وزامبيا ومالطة .وين�ص قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات َّ
بامل�صلحة العامة ل�سنة  2011يف كوريا يف املادة  14منه على ما يليُ " :تعترب الأحكام التي حتظر �أو تقيد الإبالغ
عن املخالفات من �أجل امل�صلحة العامة وما �شابه يف االتفاق اجلماعي �أو اتفاق التوظيف �أو عقد الإمداد �أو
ما �شابه ،باطلة".

 -٧امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن الأفعال االنتقامية
من املمكن �أي�ض ًا �أن تكون امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن االنتقام و�سيلة فعالة لردع االنتهاكات املتكررة حلقوق
�أولئك الذين يف�صحون عما لديهم من معلومات خدم ًة للم�صلحة العامة )105(.ويو�صي القانون النموذجي
ملنظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن حماية حرية التعبري ملكافحة الف�ساد بتو�سيع نطاق امل�س�ؤولية لي�شمل من ميتنع،
ب�سوء نية ،عن توفري احلماية للمب ِّلغني عن املخالفات )106(.ويتمثل خيار �آخر يف ال�سماح للمب ِّلغني عن املخالفات
بطرح ادعاءات مقابلة يف مواجهة الإجراءات الت�أديبية ،مبا يف ذلك �إنهاء اخلدمة )107(.ويتمثل تطور ي�ستحق
االهتمام يف �سياق حماية املب ِّلغني عن املخالفات يف احلق يف رفع الدعاوى ب�سبب ال�ضرر يف نظم القانون
الأنغلو�سك�سوين .ويرد ذلك يف قانون الك�شف املحمي يف �آيرلندا الذي ين�ص على �أنه �إذا قام �شخ�ص باالنتقام
من �شخ�ص لأنه �أو �شخ�ص �آخر قدم معلومات م�شمولة باحلماية ،ميكن لل�شخ�ص الذي تع َّر�ض لالنتقام �أن
()108
يرفع دعوى �ضد ذلك ال�شخ�ص طلبا لالنت�صاف.
كما ت�ضمن البلدان امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص الذين يرتكبون �أفعال االنتقام .و ُت ِلزم االتفاقية ،مبوجب
وجترم معظم الواليات الق�ضائية
املادة  25منها ،الدول الأطراف ب�أن تعترب �إعاقة �سري العدالة فعال �إجرامياِّ ،
الإ�ضرار ب� ِّأي �شخ�ص يكون �شاهدا يف دعوى جنائية �أو التهديد ب�إيذائه �أو حماولة وقف �سري العدالة �أو حرف
م�سارها على نحو �آخر .وميثل ذلك �أداة �أخرى حلماية املب ِّلغني .ورغم � َّأن هذه التدابري موجودة يف كثري من
الدول ،ال يتوافر �سوى القليل من املعلومات عن فعاليتها فيما يتعلق باملب ِّلغني .ففي هنغاريا والواليات املتحدة،
ميكن اعتبار الأفراد م�س�ؤولني جنائ ًّيا ب�سبب االنتقام من مب ِّلغ يف ظروف ميكن اعتبارها فعال مرتبطا ب�إعاقة
�سري العدالة.
ويف الواليات املتحدة ،من اجلرائم اجلنائية التي يعا َقب عليها بالغرامة �أو ال�سجن االنتقام من � ِّأي �شخ�ص
يقدم معلومات ب�ش�أن ارتكاب جرمية �أو اال�شتباه يف ذلك �إىل �إحدى هيئات �إنفاذ القانون )109(.ويحظر قانون
()104انظر " .Stephenson and Levi (2012), paragraph 3.28تتمثل �إحدى ال�سمات املبتكرة يف القانون الرنويجي يف �أنه يحمي �أي�ضا
املوظفني الذين "ي�شريون" �إىل �أنهم �سيبلِّغون عن �شكوك ب�ش�أن �سوء �سلوك ،على �سبيل املثال عن طريق ن�سخ وثائق �أو الإفادة ب�أنهم �سيقدمون
بالغا ما مل تتغري املمار�سة غري القانونية .وبهذه الطريقة ،ف�إن القانون الرنويجي ي�شمل املرحلة ال�سابقة لأي �إف�صاح فعلي .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
ي�شرتط القانون اال�ضطالع بتعهدات (يف كل من القطاعني اخلا�ص والعام) من �أجل تنفيذ �إجراءات من �ش�أنها تي�سري الإبالغ".
()105ميكن �أن يكون ذلك من �أجل التعوي�ضات العقابية.
()106

Organization of American States (2004) Model Law Protecting Freedom of Expression against Corruption. http://www.
.oas.org/juridico/english/model_law_whistle.htm
()107
"Devine, T. (2013). "The Whistleblower Protection Act Burdens of Proof: Ground rules for Credible Free Speech Rights
).2 E-Journal of International and Comparative Labour Studies 137 (Sept-Oct. 2013

()108املادة  13من قانون الك�شف املحمي ل�سنة  2013يف �آيرلندا.
()109انظر القانون اجلنائي للواليات املتحدة ،العنوان  ،18املادة .1513
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�ساربينز�-أوك�سلي حتديد ًا اعرتا�ض املب ِّلغني عن املخالفات ،ومتت زيادة العقوبات بال�سجن من �سنة �إىل ع�شر
�سنوات منذ ا�شرتاع القانون .وتن�ص القوانني الأ�سرتالية املتعلقة باملب ِّلغني منذ زمن طويل على اعتبار االنتقام
من املب ِّلغني عن املخالفات �أو � ِّأي �شخ�ص مرتبط بهم من اجلرائم اجلنائية.
ويف �أ�سرتاليا ،يج َّرم �أي�ض ًا قيام املوظف العمومي بالك�شف عن هوية ال�شخ�ص الذي ك�شف عن معلومات خلدمة
امل�صلحة العامة .ويعا َقب على هذه اجلرمية بال�سجن ملدة ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر )110(،بينما يف جمهورية كوريا،
يعا َقب على الك�شف عن هوية � ِّأي �شخ�ص م�شمول باحلماية اخلا�صة بال�سجن ملدة ت�صل �إىل ثالث �سنوات.
وتوجد �أمثلة م�شابهة يف بلدان �أخرى ،مثل ماليزيا.

 -٨احلماية من التهديد بالأذى اجل�سدي
يرجح �أن تن�ش�أ احلماية �ضد خطر الإيذاء البدين يف احلاالت التي يب ِّلغ فيها الأفراد عن معلومات تتعلق
َّ
باجلرمية املنظمة وحيث قد توجد �صلة باجلرمية املنظمة يف بع�ض ق�ضايا الف�ساد .كما قد ي�شعر النا�س
باخلوف من الإيذاء البدين عندما تتعلق املعلومات بادعاءات ب�ش�أن �أعمال ف�ساد كربى ،وميكن �أن يحدث
الرتهيب البدين يف �سياقات �أخرى �أي�ضاً.
درا�سة حالة :مايكل وودفورد ،كبري املوظفني التنفيذيني ال�سابق يف �شركة �أوليمبو�س
امتد م�شوار مايكل وودفورد الوظيفي لثالثني عام ًا مع �شركة �أوليمبو�س ،حيث ان�ضم �إليها لأول مرة كموظف مبيعات
يف عام  .1980وتدرج يف املنا�صب �إىل �أن �أ�صبح املدير التنفيذي يف �أوروبا ثم الرئي�س وكبري موظفي العمليات يف
�أوائل عام  .2011وكان ال�سيد وودفورد واحدا من �أربعة فقط من غري اليابانيني الذين يديرون �شركة يابانية كبرية.
وعلم ال�سيد وودفورد لأول مرة مبخالفات مالية مزعومة يف �أوليمبو�س من مقال يف جملة يابانية وهي "فاكتا" .وبدا
جيد .وبعد �أن �أجرى ال�سيد وودفورد حتقيقاته اخلا�صة ،بد�أ يف التما�س الإجابات
� َّأن املزاعم ت�ستند �إىل م�صدر ِّ
من زمالئه من املديرين يف �أوليمبو�س ب�ش�أن الأتعاب التي زادت على  1بليون دوالر .وبعد مرور �أ�سبوعني فقط على
تعيينه كبري املوظفني التنفيذيني ،وبعد اال�ستمرار ب�إ�صرار يف �أ�سئلته ،ي�صف ال�سيد وودفورد الكيفية التي �أُمر بها،
يف اجتماع ملجل�س الإدارة مل ُي�سمح له فيه بالكالم ،ب�إخالء �شقته الكائنة يف مدينة طوكيو و�إعادة حوا�سيبه املحمولة
وهواتفه وا�ستقالل احلافلة �إىل املطار.
وو�سط خماوف على �سالمته و�سالمة �أ�سرته ب�سبب �شواغل �إزاء ال�صالت املحتملة بني املدفوعات الزائدة واجلرمية
املنظمة يف اليابان ،التم�س ال�سيد وودفورد امل�شورة والتوجيه وتلقاهما من وحدة مكافحة اجلرمية املنظمة التابعة
ل�شرطة العا�صمة عند عودته �إىل لندن ،اململكة املتحدة .وبعد �إف�شاء املعلومات على امللأ ،ا َّدعت �أوليمبو�س يف البداية
� َّأن ال�سيد وودفورد ،بو�صفه �أول رئي�س تنفيذي لها من غري اليابانيني ،مل يفهم �أ�سلوبها يف الإدارة ،ولكنها ا�ضطرت
يف وقت الحق لالعرتاف ب� َّأن املدفوعات التي �شكك فيها كانت جزءا من عملية احتيال حما�سبي قوامها  1.7بليون
دوالر لإخفاء خ�سائر منيت بها فيما يتعلق با�ستثمارات تاريخية.
ويف نهاية املطاف� ،أدت الف�ضيحة �إىل ا�ستقالة جمل�س �إدارة �شركة �أوليمبو�س بالكامل واعتقال العديد من كبار
امل�س�ؤولني التنفيذيني ،مبن فيهم كبري املوظفني التنفيذيني والرئي�س ال�سابق ومراجع ح�سابات ال�شركة ال�سابق
وم�صرفيون .و�أ�صبح مايكل وودورد �أحد �أبرز امل�س�ؤولني التنفيذيني الذين يتحولون �إىل مب ِّلغني عن خمالفات،
وحتولت التجاوزات التي �ساعد على ك�شفها �إىل �أكرب الف�ضائح املالية لإخفاء اخل�سائر يف تاريخ ال�شركات اليابانية
و�أطولها �أمدا .وقد ذكر ما يلي:
"كنت رئي�س �شركة كبرية متعددة اجلن�سيات ،وهو ما يجعل من املرجح �أن ي�ستمع النا�س �إ ّ
يل ،ولكن ال�شاغل
احلقيقي هو كيفية ت�سهيل الإبالغ عن املخالفات بالن�سبة �إىلَ ،ف َر�ضاً ،حما�سب �إداري مبتدئ ولديه ثالثة
�أطفال وقر�ض عقاري كبري… الكثري من �أكرب ال�شركات العاملية ت�ستعني بي الآن  -لإ�سداء امل�شورة �إليها
()110قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  2013يف �أ�سرتاليا ،املادة .20
.http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013A00133
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ب�ش�أن كيفية عدم ال�سماح بحدوث ال�شيء نف�سه لديها .وهذا يحوز على اهتمامي لأنني �أود �إحداث تغيري .عليها
�أن تثبت � َّأن لديها خطًّا للإبالغ عن املخالفات يكون م�ستقال عن امل�س�ؤولني التنفيذيني وكذلك معروفا لدى
العاملني يف امل�ؤ�س�سة".
ملحوظة :رفع ال�سيد وودفورد دعوى ب�سبب التمييز و�أخرى ب�سبب الف�صل التع�سفي يف �إطار قانون �إف�شاء املعلومات
من �أجل امل�صلحة العامة يف اململكة املتحدة ،وتو�صل �إىل ت�سوية مع �شركة �أوليمبو�س ُيعتقد �أنها كانت بقيمة نحو 10
ماليني جنيه �إ�سرتليني.
امل�صدر:

Japan Today (03/03/2014) Japan: Business as usual, but not for Olympus whistleblower Michael Woodford
http://www.japantoday.com/category/executive-impact/view/japan-business-as-usual-but-not-for-olympus-whistleblowermichael-woodford; The Independent 06/09/2012) Whistleblower Woodford settles for £10m after his Olympus sacking http://
www.independent.co.uk/news/business/news/whistlelower-woodford-settles-for-10m-after-his-olympus-sacking-7831972.
htm; The Independent (09/06/2012) Whistleblower Michael Woodford settles with Olympus, http://www.telegraph.co.uk/
)finance/financial-crime/9298027/Whistleblower-Michael-Woodford-settles-with-Olympus.html; The Guardian (23/11/2012

.

ويتعني على ال�سلطات املخت�صة �أن تنظر يف الكيفية التي ميكن بها تقدمي احلماية من التهديد والإيذاء
اجل�سدي .وميكن االت�صال مبا�شرة بال�شرطة �أو وحدات التحقيق اخلا�صة التي تتناول الف�ساد من جانب � ِّأي
ويرجح �أن تكون هذه الوحدات قادرة على تقدمي امل�ساعدة �أو امل�شورة ب�ش�أن
�سلطة �أخرى تتعامل مع املب ِّلغَّ ،
�أف�ضل امل�سارات الواجب اتباعها.
ولإ�ضفاء ال�صبغة الر�سمية على هذه احلماية� ،أدرجت جمهورية كوريا حكما يف قانونها حلماية املب ِّلغني عن
املا�سة بامل�صلحة العامة ل�سنة  2011ين�ص على �أنه يجوز للمب ِّلغني و�أقاربهم ومن ي�سكنون معهم
املخالفات ّ
�أن يتلقوا احلماية ال�شخ�صية من ال�شرطة �إذا واجهوا� ،أو كان هناك احتمال ب�أن يواجهوا� ،أخطارا بدنية
خطرية .وهذا نهج جدير باالهتمام للغاية حيث يقر باملخاطر التي قد يواجهها بع�ض املب ِّلغني ويعاجلها على
نحو ا�ستباقي.
ويتمثل بديل �آخر يف تو�سيع نطاق قوانني حماية ال�شهود بغية ال�سماح بحماية �أ�شخا�ص �آخرين قدموا معلومات
()111
�أو قد يحتاجون �إىل احلماية.
مثال :تدابري احلماية وفقاً للكيان امل�س�ؤول� ،شيلي
�أن�ش�أ مكتب املدعي العام يف �شيلي �شعبة خا�صة مل�ساعدة ال�ضحايا وال�شهود يف جميع مناطق البلد ،وجرى تو�سيع
نطاق هذه احلماية لي�شمل الأ�شخا�ص الذين يب ِّلغون عن �أعمال الف�ساد.
ويوفر النظام ال�شيلي تدابري حماية خمتلفة تبعا لطبيعة الكيان امل�س�ؤول وم�ستوى احلماية احلقيقي الذي يحتاجه
ال�شخ�ص املحمي.
وهناك تدابري م�ستقلة يقدمها مكتب املدعي العام ،منها حماية ال�شرطة و�آليات ملكاملات الطوارئ وتغيري العنوان
وتغيري رقم الهاتف وحماية مقر �إقامة املب ِّلغ.
وعالوة على ذلك ،هناك تدابري تنفذها املحكمة اجلنائية ،مثل ال�سجن الوقائي وحظر زيارة �أماكن حمددة �أو
�أ�شخا�ص حمددين وتغيري الهوية ،وكذلك �آليات خمتلفة �أثناء املحاكمة (حماية الهوية واخل�صو�صية واحلد من
م�شاركة اجلمهور ومنع و�صول �أ�شخا�ص حمددين �إىل اجلمهور� ،إلخ).
امل�صدر:

Chevarria, F., and M. Silvestre (2013). Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción
en América Latina y Europa, Documento de Trabajo nº 2, Serie: Análisis Área: Institucionalidad Democrática. Eurisocial:
 Madrid, page 51متاحة على العنوان التايل:
http://biblio.eurosocial-ii.eu/documents/10192/740630/DT_2_Sistemas_denuncias.pdf?version=1.0

.

()111انظر على �سبيل املثال املادة  2من قانون حماية ال�شهود ل�سنة  2009يف ماليزيا

.http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2014/Act%20696%20-%20Witness%20Protection%20Act%202009.pdf
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ومهما كانت الكيفية التي ُتنظَّ م بها �سبل احل�سول على احلماية من اأخطار ال�سرر البدين ،فا َّإن ال�سلة القوية
بني النظم املتعلقة بحماية املب ِّلغني وتلك املتعلقة بحماية ال�سهود وال�سحايا وا�سحة (انظر اأي�س ًا الف�سل
الثاين ،األف واأدناه).
جترم اإعاقة �سري العدالة مت�سيا مع املادة  25من التفاقية .وبهذه
وكما �سبقت الإ�سارة اإليه ،فا َّإن العديد من البلدان ِّ
الطريقة ،اإذا قام �سخ�ض بتهديد �سخ�ض قام بالإبلغ عن ف�ساد اأو اعتزم الإدلء باأقواله ك�ساهد فيما يتعلق بف�ساد
اأو بتخويفه اأو التاأثري عليه على نحو اآخر (عن طريق الر�سوة مثلً) ،ميكن اأن ي�سكل ذلك جرمية جنائية.

�ل�سكل� -3ملب ِّلغون � -حذرو� �لفجوة
حماية حمدودة
للمبلِّغني عن
املخالفات

فجوة

حماية ال�سهود
الر�سميني

الأ�سخا�ض ا آل
خرون
القطاع اخلا�ض
القطاع
العام

ال�سهود

احلماية املمنوحة لأي مب ِّلغ:

املو�سعة لل�سهود:
احلماية َّ

النظر يف توفري احلماية لأي �سخ�ض
]…[ من املعاملة غري امل َّربرة (مبا يف
ذلك املبلِّغون عن املخالفات يف مكان
العمل من القطاعني العام واخلا�ض).

تركز ،من حيث املبداأ ،على الإجراءات
اجلنائية وتدابري احلماية املت�سلة بتلك
الإجراءات (ال�سلمة الإجرائية والبدنية)
يو�سي الدليل الت�سريعي بجعل الأحكام
منطبقة على اأي �سخ�ض لديه اأو قد تكون
لديه معلومات ذات �سلة اأو قد تكون ذات
�سلة بالتحقيق يف جرمية ف�ساد اأو ملحقة
مرتكبيها� ،سواء ُقدمت هذه املعلومات كاأدلة
اأم مل تقدَّم.

 -9توفري احلماية لل�سهود وللجناة املتعاونني
ت�سكل برامج م�ساعدة ال�سهود وحمايتهم عنا�سر حيوية لنظام العدالة اجلنائية ال�سامل وفق ًا
للتفاقية .ومبقت�سى كل من اتفاقية مكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
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عرب الوطنية،
الف�ساد.

()112

ف� َّإن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ التدابري املالئمة حلماية ال�شهود على جرائم

و�ستكون هناك �أوقات ي�شارك فيها املب ِّلغون يف التحقيقات اجلنائية ،ويف تلك احلاالت� ،ست�صبح املادة  32من
االتفاقية ب�ش�أن حماية ال�شهود ذات �صلة .فعلى �سبيل املثال ،قد يديل �شخ�ص �أبلغ يف البداية عن هواج�س ب�ش�أن
خمالفات �أو ف�ساد يف �سياق مكان العمل ب�شهادة يف جل�سة حمكمة كجزء من �إجراءات جنائية �أو مدنية .ف�إذا
كان قلقا ب�شدة ب�ش�أن �سالمته البدنية �أو كان بحاجة �إىل احلماية من التخويف ،ينبغي �أن ُتو َّفر له امل�ساعدة
وتدابري احلماية .وعلى � ِّأي حال� ،سيكون من املهم ا�ستك�شاف جميع اخليارات و�شرحها بو�ضوح .و ُي َع ُّد �إ�صدار
وقيمة جلميع
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية املعنون "املمار�سات ِّ
اجليدة ب�ش�أن حماية ال�شهود" �أداة مفيدة ِّ
()113
املعنيني مب�ساعدة ال�شهود وحمايتهم.
وينبغي �أي�ض ًا �أن تكون حماية ال�شهود متاحة للجاين املتعاون� ،أي ال�شخ�ص الذي �شارك يف ارتكاب جرمية
ويقدم معلومات مفيدة �إىل �سلطة خمت�صة لأغرا�ض التحقيق والإثبات (انظر املادة  37من االتفاقية) .فعلى
ِّ
�سبيل املثال ،قد يكون اجلاين املتعاون �شارك يف البداية يف ارتكاب جرمية ،ولكنه رمبا قرر االن�سحاب فيما
بعد وي�سعى الآن لإيجاد "خمرج" .وت�شمل التدابري التي ميكن النظر فيها لت�شجيع ه�ؤالء الأ�شخا�ص على الإبالغ
وتقدمي املعلومات ذات ال�صلة واملبنية على ّ
اطالع لدعم التحقيق يف اجلرائم ومالحقة مرتكبيها ،تخفيف
العقوبة �أو منح احل�صانة فيما يخ�ص بع�ض اجلرائم املرتكبة �أو جميعها .وينبغي �أن ت�صاغ تلك اللوائح بطريقة
تف�سح املجال لل�سلطة التقديرية لالدعاء العام �أو الق�ضاء رهنا بعوامل مثل توقيت البالغ �أو نوعية املعلومات
املقدمة �أو م�ستوى التعاون املقدم للك�شف عن الن�شاط الإجرامي �أو ا�سرتداد عائدات اجلرمية.
وتتمثل اخلطوة الأوىل يف حتديد تدابري احلماية املطلوبة لل�شهود يف تقييم املخاطر التي يواجهها الفرد.
و ُيفرت�ض �أن تكون العديد من الدول الأطراف على دراية فعال باحلاجة �إىل دعم ال�شهود امل�ست�ضعفني �أو الذين
قد يكونون عر�ضة خلطر الرتهيب ولكنهم لي�سوا بحاجة للو�صول �إىل برنامج كامل حلماية ال�شهود .وهناك عدد
من التدابري الأمنية الأخرى التي ميكن للدول �أن تتيحها ،مبا يف ذلك �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن ال�سالمة وترتيب
()114
دوريات حرا�سة من ال�شرطة وتغيري مكان الإقامة م�ؤقتا عند االقت�ضاء وتقدمي م�ساعدة مالية معتدلة.
يقدم �أدلة يف حماكمة عن طريق ال�سماح
ويف ظروف معينة ،ميكن حماية هوية املب ِّلغ الذي يديل ب�شهادة �أو ِّ
له بالإدالء ب�شهادته من خلف �شا�شة �أو عرب التداول بالفيديو �أو با�ستخدام �إمكانية ت�شويه ال�صوت �أو الوجه.
و ُيلج�أ عموم ًا �إىل تلك التدابري على �أ�سا�س كل حالة على حدة بناء على ما يراه القا�ضي منا�سب ًا ومبا ال ينتهك
احلق يف املحاكمة العادلة.
ويف معظم الواليات الق�ضائية ،يجب �أن يكون ال�شهود مع َّر�ضني لتهديد خطري بالأذى اجل�سدي حتى ُي َ�ض ّموا
�إىل برنامج حلماية ال�شهود ،ويف تلك احلاالت ،يكون النوع املحتمل لل�شاهد—�سواء �أكان خمربا �أم جانيا
متعاونا �أم �ضحية �أم مب ِّلغا—�أقل �أهمية )115(.وت�شمل برامج احلماية الكاملة لل�شهود تدابري جذرية ن�سبيا مثل
تغيري الهوية ونقل مقر الإقامة ،ومن هذا املنطلق ،ف� َّإن �شروط االن�ضمام �إىل مثل تلك الربامج غالب ًا ما تكون
�شديدة ال�صرامة .وب�صفة عامة ،غالب ًا ما ُتعترب برامج حماية ال�شهود حل املالذ الأخري بعد ا�ستنفاد الو�سائل
املتاحة الأخرى حلماية ال�شهود �أو ثبوت عدم كفايتها.

()112اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة .24
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UNODC (2008) Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organised crime.
.https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf

()114املرجع نف�سه ،ال�صفحتان  21و.27
()115املرجع نف�سه ،ال�صفحة .61
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وال تهدف تدابري م�ساعدة ال�شهود �إىل حماية ال�شهود من الأذى اجل�سدي ،بل ترمي �إىل كفالة �أن تت�سم عملية
املالحقة بالفعالية .ومع ذلك ،فهي من بني التدابري التي ميكن �أن تنطوي على عن�صر حماية لأنها ت�ساعد على
()116
التخفيف من بع�ض ال�ضغط الع�صبي والتوتر املرتبطني بامل�شاركة يف �إجراءات املحكمة.
ويف بع�ض البلدان حيث يلزم حتديد ال�صفة القانونية مبوجب القانون اجلنائي ،تتاح ل�ضحايا اجلرمية
وال�شهود عليها �سبل احل�صول على امل�ساعدة �أو احلماية املتاحة ،ولكنها ال تتاح ملن يب ِّلغون عن معلومات ذات
�صلة باجلرمية (ولكنهم ال يدلون ب�شهادتهم يف املحكمة) .ونظرا �إىل � َّأن املب ِّلغني ميكن �أن يتعر�ضوا لأعمال
انتقامية خطرية �أو للتحر�ش ،فمن املهم �أن تنظر الدول الأطراف يف تقدمي احلماية للمب ِّلغني.
مثال� :شروط توفري احلماية للمب ِّلغني ،القانون النموذجي ملنظمة الدول الأمريكية
بالنظر �إىل جتارب بلدان مثل بريو واملك�سيك ،ف� َّإن القانون النموذجي ملنظمة الدول الأمريكية ين�ص على �ضرورة
تقييم جدوى ومالءمة املعلومات التي يقدمها املب ِّلغون .وهذا التقييم �شرط لتوفري � ِّأي قدر من احلماية للمب ِّلغني من
�أجل تقييم جدوى تلك املعلومات �أثناء املحاكمة اجلنائية .و�سوف يتناول التقييم امل�سائل التالية:
 منع ا�ستمرار فعل الف�ساد �أو وجوده �أو اكتماله� ،أو تقلي�ص حجم �أو عواقب تنفيذه بدرجة كبرية.
 منع �أعمال الف�ساد املقبلة �أو حتييدها.
 حتديد الظروف التي مت فيها التخطيط لأفعال الف�ساد وتنفيذها� ،أو الظروف التي يجري فيها التخطيط
لتلك الأفعال �أو تنفيذها.
 حتديد هوية اجلناة ومعاونيهم يف فعل الف�ساد املرتكب �أو الذي على و�شك �أن ُيرتكب� ،أو �أع�ضاء منظمة
�إجرامية وعملياتها ،بغية تفكيكها �أو �إ�ضعافها �أو اعتقال واحد �أو �أكرث من �أع�ضائها.
 الت�أكد من موقع �أو وجهة �أدوات فعل الف�ساد وب�ضائعه ولوازمه وعائداته ،وك�شف م�صادر متويل املنظمات
الإجرامية.
 ت�سليم ال�سلطات الأدوات اجلنائية لأفعال الف�ساد و�أدواتها ولوازمها وعائداتها.
 الإ�سهام ،لدى تقييم املوظف املخت�ص ،ب�أدلة من �أجل �إجراء املزيد من التحقيقات.

 -١٠احلق يف تقدمي االلتما�سات واحلق يف اال�ستئناف
ينبغي �أن يتيح القانون للمب ِّلغني الذين يعانون االنتقام �سبل التما�س الدعم وامل�ساعدة من �سلطة خمت�صة
وكذلك املطالبة ،لدى االقت�ضاء ،باالنت�صاف من حمكمة �أو هيئة ق�ضائية .وميكن �أي�ض ًا عر�ض الو�ساطة يف
بع�ض الظروف لإتاحة الفر�صة للأطراف—وخ�صو�ص ًا من توجد بينهم عالقات عمل—حلل نزاعهم بدون
حتقيقات مطولة �أو عملية حماكمة مك ِّلفة .بيد � َّأن الو�ساطة يجب �أن تكون طوعية ،و�إذا مل يتم التو�صل �إىل
اتفاق ،ال بد من حفظ احلق يف الإجراءات الت�صحيحية �أو االلتما�س �أو اال�ستئناف.

()116املرجع نف�سه ،ال�صفحة  .28وي�صف دليل املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ب�ش�أن حماية ال�شهود اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سة
 Victim Supportيف اململكة املتحدة ،وهي م�ؤ�س�سة خريية وطنية م�ستقلة عن خدمات التحقيق واملالحقة .وهي توفر املعلومات وامل�ساعدة
لل�شهود وكذلك ل�ضحايا اجلرمية .انظر  https://www.victimsupport.org.uk/لالطالع على مزيد من املعلومات.

الف�صل  -2تي�سري الإبالغ وحماية املبلِّغني

مثال :املحكمة و�سبل االنت�صاف ،غانا
ي�سمح قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات ل�سنة ( 2006القانون  )720ل ِّأي �شخ�ص يعتقد ب�أمانة وب�صورة معقولة �أنه
تعر�ض للإيذاء �أو ي�صل �إىل علمه �أنه ُيحتمل �أن يتعر�ض للأذى لأنه ك�شف عن معلومات ب�أن يتقدم ب�شكوى يف املقام
الأول �إىل جلنة حقوق الإن�سان والعدالة الإدارية التي يكون للأمر الذي ت�صدره يف هذا ال�صدد نف�س مفعول احلكم
�أو الأمر ال�صادر من املحكمة العليا ،ويكون قابال للإنفاذ بنف�س الطريقة التي ُي ْنفذ بها احلكم �أو الأمر ال�صادر من
املحكمة العليا.
وعند تل ّقي مثل تلك ال�شكوى ،تقوم اللجنة ب�إجراء حتقيق ويجوز �أن ت�صدر �أمرا م�ؤقتا .ويجوز للجنة ،بعد اال�ستماع
�إىل الأطراف وغريهم من الأ�شخا�ص ح�سبما ُيعترب �ضروريا� ،أن ت�صدر � َّأي �أمر تعتربه عادال يف الظروف الراهنة،
مبا يف ذلك�( :أ) الإعادة �إىل العمل ال�سابق� ،أو (ب) �إبطال قرار النقل �أو نقل املب ِّلغ عن املخالفات �إىل م�ؤ�س�سة
�أخرى� ،أو (ج) الأمر بدفع مكاف�أة من �صندوق ُمن� أش� لهذا الغر�ض مبوجب القانون.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للمب ِّلغ عن املخالفات الذي تعر�ض للإيذاء �أن يرفع �أي�ض ًا دعوى �أمام املحكمة العليا
للمطالبة بتعوي�ضات عن الإخالل بالعقد �أو بانت�صاف �أو تعوي�ض �آخر قد ي�ستحقه بعد �أن تكون �شكوى قد قُدمت �أوال
�إىل اللجنة.

ويف املمار�سة العملية ،ينبغي �أن تكون �إجراءات ت�سوية املنازعات �سريعة وب�سيطة قدر الإمكان .ففي جنوب
�أفريقيا ،على �سبيل املثالُ ،ينتقد ا�ستناد �إجراءات ت�سوية املنازعات يف حاالت املب ِّلغني عن املخالفات �إىل
قرارات املحكمة من حيث �إنه يجعل العملية باهظة التكلفة ويجعل الو�صول �إليها �أمرا م�ستع�صيا .وي�شري
بع�ض املراقبني �إىل � َّأن هذا "يتيح لأرباب العمل اللجوء �إىل �أ�ساليب املماطلة وهو ما يعني �إ�ساءة ا�ستخدام
()117
العملية".
ف�ضل ا�ستخدام حماكم العمل �أو التوظيف على املحاكم املدنية العادية يف املرحلة الأوىل .ويف بع�ض
وقد ُي َّ
الواليات الق�ضائيةُ ،تكلَّف هيئة عامة مب�ساعدة املب ِّلغ (�إذا �أراد ذلك) على عر�ض ق�ضيته—كما يف �سلوفينيا
والواليات املتحدة—وهو ما ميكن �أن يكون فعا ًال للغاية.
ومع ذلك ،بينما تتيح املجال�س �أو املنتديات املتخ�ص�صة مزية اال�ستفادة من اخلربات واملعارف املرتاكمة،
من املهم حفظ احلق يف اال�ستئناف �أمام حمكمة �أعلى .فعلى �سبيل املثال ،ال يتيح قانون حماية املب ِّلغني
عن املخالفات يف الواليات املتحدة (الذي ي�شمل املوظفني االحتاديني) �سبل الو�صول العادي �إىل حماكم
اال�ستئناف .وقد �أقر امل�شرعون يف الواليات املتحدة ب� َّأن ذلك ي�سبب م�شاكل خطرية للمب ِّلغني الذين يلتم�سون
الإن�صاف ،و�أُدرج احلق يف اال�ستئناف على �أ�سا�س جتريبي يف قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات لعام .2012
كما �شهد نظام الف�صل يف االدعاءات ب�ش�أن انتقام ال�شركات من املب ِّلغني عن املخالفات التابع لوزارة العمل يف
الواليات املتحدة ت�أخريات كبرية ،وكل قانون حلماية الإبالغ عن املخالفات يف ال�شركات أُ�قر منذ ا�شرتاع قانون
�ساربينز�-أوك�سلي يف عام  2004ا�ستجاب ًة النهيار �شركة �إنرون ت�ض َّمن حق املطالبني يف رفع دعوى �أمام حمكمة
احتادية �إذا مل ي�صدر قرار �إداري يف غ�ضون  180يوما.

 -١١االنت�صاف امل�ؤقت/الإداري
لكي ُتعترب تدابري احلماية ذات م�صداقية ،ينبغي النظر يف ال�سماح باالنت�صاف امل�ستعجل �أثناء �سري الإجراءات.
ويكت�سي االنت�صاف امل�ؤقت �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل املب ِّلغني يف مكان العمل ل َّأن ب�إمكانه �أن ي�ساعد على حفظ
()117

Martin, P. (2010). The Status of Whistleblowing in South Africa, Taking Stock, Open Democracy Advice Centre: Cape
.Town, page 9. http://openjournalismworkshop.files.wordpress.com/2013/03/odac_whistleblowing_report_web.pdf
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عالقة العمل واحليلولة دون انهيارها بالكامل .وميكن �أن ي�شمل االنت�صاف امل�ؤقت � َّأي تدبري �ضروري للحفاظ
على مركز الفرد حتى ي�صبح عقد جل�سة ا�ستماع كاملة �أمرا ممكنا ،مثل �إعادة التعيني يف من�صب م�شابه
(على �سبيل املثال� ،إذا لزم الأمر حتت �إ�شراف م�شرف خمتلف �أو يف جزء خمتلف من ال�شركة) �أو � ِّأي عمل
�آخر لإبطال �آثار االنتقام �أو تقلي�صها �إىل احلد الأدنى على الأقل وب�أ�سرع وقت ممكن .وبالنظر �إىل طول
بع�ض الإجراءات ،ف�إنه من دون تلك التدابري ،قد ال يتمكن الفرد من احلفاظ على نف�سه مهنيا �أو ماليا حتى
النتيجة النهائية للإجراءات القانونية �أو الإدارية .وين�ص اجلدول  1من قانون الك�شف املحمي ل�سنة  2014يف
�آيرلندا( )118على مثال على التدابري امل�ؤقتة ريثما ُيبت يف االدعاء بالف�صل التع�سفي من العمل.
�أ َّما �إذا مل ميكن �إزالة �آثار التدابري االنتقامية على نحو معقول ،عندئذ ينبغي �أن يكون التعوي�ض املايل املنا�سب
هو اخلطوة التالية .ويف �ضوء االحتمال ب�أن يكون املب ِّلغ يف مكان العمل يعمل عند � ِّأي م�ستوى يف امل�ؤ�س�سة وقد
يفقد وظيفته نتيجة الك�شف ،ف� َّإن التعوي�ض ينبغي �أن يج�سد اخل�سائر املالية الفعلية وال يكون حمدودا ب�صورة
تع�سفية .و�إذا مل يتمكن رب العمل من دفع تعوي�ض ،فقد اتخذت بع�ض الواليات الق�ضائية خطوات لإن�شاء
�صندوق عمومي ميكن دفع �أوامر التعوي�ض تلك منه ،مثلما هو احلال يف جمهورية كوريا.

 -١٢عبء الإثبات
� َّإن النظام الذي يتطلب من � ِّأي موظف �أن يثبت � َّأن ال�سبب الكامن وراء معاملته على نحو جائر هو كونه �أبلغ
عن خمالفة �إمنا يلقي على ال�شخ�ص بعبء ُيعترب الوفاء به �أمرا �شديد ال�صعوبة .ويف حني � َّأن معظم النظم
تقت�ضي �أن يثبت املب ِّلغ وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ب�أنه �أثار �شاغال وعانى من �ضرر (التحر�ش ،عدم الرتقية،
خف�ض الرتبة ،الف�صل من العمل ،وما �إىل ذلك) ،ف� َّإن الفرد قد ال يكون يف و�ضع مي ِّكنه من �إثبات ال�سبب وراء
ت�صرف رب العمل .ويف الواقع ،ف� َّإن رب العمل �أو غريه من املنتقمني قد يكون يف كثري من الأحيان هو الوحيد
الذي ي�سمح له و�ضعه ب�أن يثبت بدرجة عالية من اليقني � َّأن ال�ضرر كان ل�سبب ال �صلة له باملو�ضوع متام ًا و�أنه
كان عاد ًال يف ظل تلك الظروف.
وهذا هو ال�سبب الذي يجعل العديد من البلدان تعتمد ما ي�سمى يف كثري من الأحيان "عك�س عبء الإثبات"،
حيث � َّإن القانون يقت�ضي من رب العمل �أن يثبت �أن املب ِّلغ عومل بطريقة معينة ل�سبب وجيه حاملا يثبت املب ِّلغ
�أنه عانى من �ضرر .بيد �أنه يف معظم احلاالت ،ال ينطوي الأمر يف الواقع على عك�س فعلي لعبء الإثبات بل
على عبء الإثبات املعياري مقرتنا ب�أحكام قانونية �أخرى ،على �سبيل املثال ،احلظر املن�صو�ص عليه يف القانون
باتخاذ � ِّأي �إجراء �ضار �ضد �شخ�ص ب�سبب �إبالغه عن خمالفات مزعومة .وا�ستناد ًا �إىل مثل ذلك القانون،
ال يكون على املوظف� ،إذا كان قد فُ�صل بعد التقدم ببالغ� ،سوى �أن يثبت �أنه فُ�صل عن العمل و�أنه �أبلغ عن
خمالفة و� َّأن هناك ارتباطا حمتمال بني هذين احلادثني (حالة انتقام ظاهرة الوجاهة) .وعندئذ يتعني على
رب العمل �أن يثبت � َّأن الفعل مل يكن �ضارا ،و� َّأن الإجراء نف�سه كان �س ُيتخذ �ضد املوظف على � ِّأي حال لأ�سباب
منف�صلة عن الإبالغ عن املخالفة.

(.http://www.per.gov.ie/protected-disclosures-i-e-whistleblowing/)118
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وتوجد هذه اللوائح يف القوانني املتعلقة بالإبالغ عن املخالفات والف�ساد يف جنوب �أفريقيا و�سلوفينيا وفرن�سا
وكرواتيا وكوريا اجلنوبية ولك�سمربغ واململكة املتحدة والرنويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة )119(،وهذا النهج
()121
يو�صي به كل من جمل�س �أوروبا( )120وجمموعة الع�شرين.
ويرد مثال �آخر على �إدارة عبء الإثبات يف القانون املاليزي حلماية املب ِّلغني عن املخالفات .فهو ي�ستخدم
االفرتا�ض التايلُ " :يعترب � َّأن �شخ�ص ًا قد اتخذ �إجراءات �ضارة �ضد املب ِّلغ عن املخالفات �أو � ِّأي �شخ�ص مت�صل
�أو مرتبط به �إذا اتخذ ال�شخ�ص الإجراء ال�ضار� ،أو هدد بذلك ،ل َّأن املب ِّلغ عن املخالفات قام بالك�شف عن
�سلوك غري الئق؛ �أو اعتقد ال�شخ�ص � َّأن املب ِّلغ عن املخالفات ك�شف عن �سلوك غري الئق� ،أو يعتزم الك�شف عنه".

دال -تدابري �أخرى لتي�سري الإبالغ
 -١واجبات الإبالغ؟
ينبغي �أن يكون مفهوما � َّأن "تي�سري" الإبالغ وفر�ض واجب الإبالغ لي�سا مرتادفني .ففي معظم البلدان ،تنطبق
واجبات الإبالغ على �أدوار ومنا�صب ومهن حمددة ،على �سبيل املثال� ،ضباط ال�شرطة والأطباء وموظفي
اخلدمة املدنية واملحامني واملحا�سبني .كما ميكن �أن توجد التزامات قانونية على فئات معينة من العاملني
للإبالغ عن م�سائل حمددة ،على �سبيل املثال الإبالغ عن اعتداء م�شتبه فيه على الأطفال �أو �إهمال يف الرعاية
ال�صحية �أو االجتماعية� ،أو الإبالغ عن اال�شتباه يف غ�سل �أموال يف القطاع املايل .وميكن �أن ي�ؤدي عدم الوفاء
بهذا الواجب �إىل عواقب مهنية خطرية ،مبا يف ذلك الإيقاف عن العمل �أو املنع من تقلُّد من�صب مماثل يف
امل�ستقبل �أو املنع من ممار�سة املهنة .وغالب ًا ما تكون واجبات الإبالغ تلك حمدودة� ،إ َّما بح�سب املهنة (مثل
الطبيعة احل�سا�سة وامل�س�ؤولة للدور املحدد يف املجتمع) �أو طبيعة فئة املعلومات املطلوبة (مثل قيمتها و�أهميتها
بالن�سبة �إىل املجتمع).
جذاباً ،ف� َّإن
وبينما قد يبدو فر�ض واجب الإبالغ عن املخالفات �أو �سوء ال�سلوك على جميع العاملني خيار ًا َّ
هناك �أي�ض ًا حججا ت�ساق �ضد هذا النهج ،منها � َّأن ذلك ميكن �أن ي�شجع على الإفراط يف الإبالغ و�أن ي�سمح
باتخاذ �أكبا�ش فداء .وميكن �أن ي�ؤدي �إىل �أن تركز امل�ؤ�س�سات على من مل يقوموا بالإف�شاء بد ًال من الرتكيز
على املعلومات نف�سها �أو على فعالية ترتيباتها املتعلقة بالإخبار �أو الإبالغ عن املخالفات )122(.وال يعني هذا � َّأن
املوظفني ال ُيتوقع منهم الإبالغ عن املخالفات و�إمنا � َّأن الواجبات العامة ب�ش�أن الإبالغ قد تكون �صعبة الإنفاذ
�أو ذات نتائج عك�سية يف بع�ض الظروف.
وعالوة على ذلك ،من املهم �إدراك �أنه حتى من يقع عليهم واجب الإبالغ قد يكونون هدف ًا لأعمال انتقامية
خطرية.

()119ي�صقل املعيار الأمريكي املفهوم بطريقتني .فهو ي�ضع عتبة منخف�ضة بالن�سبة لعبء املوظف املتمثل يف �إثبات دعوى �أ�سا�سية ظاهرة
الوجاهة ب�أن الإبالغ عن املخالفات كان "عامال م�ساهما" يف الإجراء املطعون فيه ،مما يعني �أن عدم امل�شروعية كانت "على �أي حال" مرتبطة
بالقرار .ويف املقابل ،يوجد معيار مرتفع فيما يخ�ص عك�س العبء اخلا�ص برب العمل ،وهو ما يجب �إثباته با�ستخدام "�أدلة وا�ضحة ومقنعة"
– نحو  80-70يف املائة من ال�سجل .انظر Tom Devine (2013). “The Whistleblower Protection Act Burdens of Proof: Ground rules for
).Credible Free Speech Rights” 2 E-Journal of International and Comparative Labor Studies 137 (Sept-Oct. 2013
()120

Parliamentary Assembly, Resolution 1729 (2010)1 Protection of “Whistleblowers”, para. 6.3. http://assembly.coe.int/
.main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta10/eres1729.htm
()121
G20 compendium of best practices and guiding principles for legislation on the protection of whistleblowers.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/G20%20COMPENDIUM%20OF%20BEST%20PRACTICES%20
. AND%20GUIDING%20PRINCIPLES%20FOR%20LEGISLATION%20(3).pdf
()122
Public Concern at Work (2013) Whistleblowing Commission, Code of Practice for effective whistleblowing
.arrangements, page 13. http://www.pcaw.org.uk/whistleblowing-commission
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

درا�سة حالة :جنوب �أفريقيا  -املراجعون الداخليون والف�ساد
يحتل مراجعو احل�سابات الداخليون مكانة فريدة ومهمة عندما يتعلق الأمر مبنع الف�ساد .فهم ال ي�ستعان بهم لو�ضع
تدابري ترمي �إىل تعزيز �آليات احلوكمة يف ال�شركات فح�سب� ،إذ � َّإن ب�إمكانهم العمل كمب ِّلغني عندما يكت�شفون �أن�شطة
فا�سدة.
واملراجعون ملزَ مون مهن ًّيا وقانون ًا بالإبالغ عن الأن�شطة امل�شبوهة .وهذه هي حتديد ًا الوظيفة التي ُي�ستعان بهم
ويجرم قانون مهنة مراجعة احل�سابات عدم قيام املراجع بالإبالغ عن "خمالفة ت�ستحق الإبالغ عنها" ،وهو
لأدائهاِّ .
ما يت�ضمن � َّأي حالة من حاالت االحتيال �أو الإخالل بالواجب االئتماين.
وقد يواجه املراجعون جزاءات جنائية �أي�ض ًا من حيث قانون مركز اال�ستخبارات املالية وقانون منع �أن�شطة الف�ساد
ومكافحتها �إذا مل يب ِّلغوا عن طائفة وا�سعة من الأن�شطة �أو املعامالت غري امل�شروعة �أو حتى امل�شبوهة.
ولذلك من ال�ضروري �أن يكون مراجعو احل�سابات الداخليون قادرين على ك�شف الف�ساد �أينما وجدوه دون خوف من
التداعيات املهنية �أو حتى ال�شخ�صية .ومما ي�ؤ�سف له � َّأن احلال ال يكون كذلك دائما يف املمار�سة العملية .فقد �أفادت
رابطة املراجعة الداخلية للح�سابات يف جنوب �أفريقيا ب� َّأن املراجعني الذين يقومون بعمليات مراجعة احل�سابات
اخلا�صة بالبلديات يتعر�ضون �أحيانا للتخويف وملطالب ب�أن يتم "الت�سرت" على املخالفات.
ويف عام  ،2013قُتل املراجع الق�ضائي لوران�س مويبي بطلق ناري يف موقف ال�سيارات التابع ل�شركته يف مدينة هاوتن.
ويف وقت وفاته ،كان ي�شارك يف عدد من التحقيقات اجلنائية ال�شديدة احل�سا�سية ،ور�أى بع�ض املعلقني � َّأن وفاته قد
تكون مرتبطة بدوره يف الك�شف عن الف�ساد.
والقانون الرئي�سي حلماية املب ِّلغني عن املخالفات يف جنوب �أفريقيا من الإيذاء واالنتقام والتمييز هو قانون عمليات
الإف�صاح املحمية رقم  26لعام  .2000وهذا الت�شريع يحمي العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص على ال�سواء الذين
يك�شفون عن ال�سلوك اجلنائي وغريه من ال�سلوكيات املخالفة يف مكان العمل .كما ي�شرتط على �أرباب العمل �أن
يكفلوا وجود تدابري حلماية املب ِّلغني عن املخالفات من الت�أذي �أو الف�صل نتيجة عملية الك�شف التي قاموا بها.
ونطاق القانون �ضيق ،وال تنطبق احلماية �سوى على املوظفني .ومن ثم ،فهو ال ي�شمل �سوى مراجعي احل�سابات
الداخليني الذين يعملون لدى ال�شركة وال ي�شمل املتعاقدين امل�ستقلني �أو املتطوعني.
ومع ذلك ف� َّإن قانون ال�شركات يوفر �ضمانات �إ�ضافية مهمة .فاملادة  159تن�ص على توفري احلماية لطائفة وا�سعة من
مورد لل�سلع �أو اخلدمات ل�شركة.
النا�س املرتبطني ب� ِّأي �شركة .وي�شمل هذا احلكم الك�شف الذي يقوم به موظف �أو ِّ
امل�صدر:

م�ستن�سخ من Business Day (BDLive) 16/03/2014 Corruption Watch: Help for auditors who report crime,
 .http://www.bdlive.co.za/businesstimes/2014/03/16/corruption-watch-help-for-auditors-who-report-crimeوانظر �أي�ض ًا Jane
.Duncan (06/11/2013) The Auditor and the hitmen http://sacsis.org.za/site/article/1833

وينبغي للدول الأطراف �أن جتدد التزامها بنطاق ودور الواجبات و�أ�شكال احلماية املرتبطة بتلك الواجبات
للإبالغ عن الف�ساد ،و�أن جتدد فهمها لهما ،عند النظر يف �إجراء � ِّأي �إ�صالح للقانون املتعلق بحماية املب ِّلغني
الذين يكت�شفون الف�ساد �أثناء عملهم� ،أو يف �إدخال � ِّأي �إ�ضافة عليه.

 -٢حوافز الإبالغ :الأو�سمة واجلوائز
الأو�سمة
متنح احلكومات الوطنية يف جميع �أنحاء العامل �أو�سمة �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�سهم �أعمالهم بدرجة كبرية يف
تكرم وتكافئ الأفراد الذين
امل�صلحة العامة للبلد؛ وهناك بع�ض املحاكم وهيئات �إنفاذ القانون �أي�ض ًا التي ِّ
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يعر�ضون �أنف�سهم للخطر حلماية �أو خدمة م�صالح الآخرين .وينبغي �أن ُيعترب الأفراد الذين يب ِّلغون عن
ِّ
خمالفة �أو ف�ساد �أو خماطر مبا يحمي امل�صلحة العامة من بني �أولئك اجلديرين بالتكرمي العام حيث � َّإن
اجليدة" .فعلى �سبيل املثال،
ذلك من �ش�أنه �أن ي�ساعد على �أن ت�صبح ت�صرفاتهم جزءا طبيعيا من "املواطنة ِّ
مينح القانون الإندوني�سي "�شارات تقدير" للمب ِّلغني الذين يقدمون امل�ساعدة للجهود الرامية �إىل منع الف�ساد
( )123
ومكافحته.

العطايا �أو املكاف�آت
يعتمد عدد من البلدان نظما توفر مكاف�آت مالية للأ�شخا�ص الذين يب ِّلغون عن معلومات تف�ضي �إىل اتخاذ
�إجراءات ناجحة .ومن بني الأمثلة املعروفة على هذا النظام ذلك الذي ت�ستخدمه جلنة الأوراق املالية والبور�صة
يف الواليات املتحدة مبوجب قانون دود-فرانك  -الذي يتم مبوجبه منح تعوي�ض نقدي مقابل املعلومات ب�ش�أن
انتهاكات قانون الأوراق املالية لت�شجيع املب ِّلغني عن املخالفات على الإف�صاح عما لديهم .ويرى بع�ض املعلقني
يحول الغر�ض من الإبالغ بعيدا عن امل�صلحة العامة ونحو حتقيق املكا�سب ال�شخ�صية
� َّأن هذا النموذج ِّ
للمب ِّلغني عن املخالفات .ويف عام  ،2014تل ّقى املكتب املعني باملبلغني  3 620بالغا ،بزيادة تفوق  20يف املائة
عن العامني ال�سابقني .ويحظر القانون انتقام �أ�صحاب العمل من املوظفني الذين يزودون اللجنة بـ"معلومات
�أ�صلية" (�أي معلومات غري متاحة لعامة اجلمهور �أو غري معروفة بالفعل للجنة) ب�ش�أن انتهاكات حمتملة يف
الأوراق املالية .وي�ستحق � ُّأي �شخ�ص يزود اللجنة طواعية مبعلومات �أ�صلية عن انتهاك لقوانني الأوراق املالية
االحتادية وقع �أو ال يزال جاريا �أو على و�شك الوقوع احل�صول على اجلائزة املخ�ص�صة للمب ِّلغني ،والتي ُيح َّدد
حت�صلها اللجنة نتيجة للدعوى امل�ستهلة ا�ستناد ًا �إىل املعلومات ،ونوعية
مبلغها ا�ستناد ًا �إىل مبلغ الأموال التي ِّ
املعلومات املقدمة )124(.ومنذ �إطالق برنامج املب ِّلغني� ،أذنت اللجنة مبنح تعوي�ضات �إىل  14مب ِّلغا ،ويف �أيلول/
�سبتمرب � ،2014أذنت مبنح مكاف�أة تزيد قيمتها على  30مليون دوالر �إىل مب ِّلغ قدم معلومات �أ�صلية رئي�سية
()125
�أدت �إىل اتخاذ �إجراء ناجح يف جمال �إنفاذ القانون.
ومبوجب قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات يف ماليزيا ( ،)2010يجوز �أن يتلقى املب ِّلغون املكاف�آت ،على
النحو الذي تراه احلكومة منا�سبا ،مقابل املعلومات التي ي�ؤدي الإبالغ عنها �إىل مالحقات ق�ضائية �أو الك�شف
عن حاالت تنطوي على خمالفات.
ورغم � َّأن نظم احلوافز للإبالغ عن املخالفات را�سخة �إىل حد ما يف الواليات املتحدة وموجودة يف بلدان
�أخرى مثل جمهورية كوريا ،ف�إنها مل ُتعتمد ب�سهولة يف جميع �أنحاء العامل .وينظر النقاد �إىل النموذج باعتباره
معاملة جتارية لالت�صاالت� ،أو بالأحرى ك�سوق للمعلومات م�ستقلة �إىل حد كبري عن حرية التعبري �أو امل�صلحة
مكمال ل�ضمان
العامة .وعلى � ِّأي حال� ،إذا نظرت الدولة يف الأخذ بنظام للمكاف�آت ،ينبغي النظر �إليه باعتباره ِّ
حماية املب ِّلغني.

()123القانون رقم  31ل�سنة  1999ب�ش�أن الق�ضاء على الفعل اجلنائي املتمثل يف الف�ساد ،املادة .42
()124
املح�صلة يف الدعاوى
يف �إطار برنامج اللجنة ،ي�ستحق املبلِّغون امل�ؤهلون مكاف�أة ترتاوح بني  10و 30يف املائة من اجلزاءات النقدية َّ
املرفوعة من الهيئة وما يت�صل بها من دعاوى مرفوعة من �سلطات تنظيمية و�سلطات �أخرى معنية ب�إنفاذ القانون .بيد �أنه كي تمُ نح �أي مكاف�أة،
ال بد للدعوى التي رفعتها اللجنة ا�ستناد ًا �إىل املعلومات املبلَّغ عنها �أن تف�ضي �إىل جزاءات نقدية تزيد على  1مليون دوالر .وينطبق نظام
مكاف�آت الهيئة �أي�ضا على من هم لي�سوا من مواطني الواليات املتحدة.
()125

United States Securities and Exchange Commission, 2014 Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower
.Program. Available from http://www.sec.gov/about/offices/owb/annual-report-2014.pdf
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و�إذا نظرت الدولة يف �إن�شاء نظم للحوافز وكان لديها �أحكام قانونية تن�ص على � َّأن املعلومات املقدمة لتحقيق
و�ضح � َّأن الك�سب ال�شخ�صي ال يت�ضمن � َّأي مكاف�آت �أو حوافز
مك�سب �شخ�صي غري حممية ،فمن امل�ست�صوب �أن ُي َّ
�أخرى من�صو�ص عليها يف � ِّأي قانون .وقد �أُدرج هذا اال�ستثناء �صراحة مبوجب قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل
()126
امل�صلحة العامة يف زامبيا (.)2010

تدابري املقا�ضاة يف �سبيل الدولة والنف�س

""Qui tam

متثل الت�شريعات املعروفة اخت�صارا با�سم " "Qui tamفرعا متمايزا ومنف�صال من فروع قانون الإبالغ عن
املخالفات مي ِّكن ،يف الواليات املتحدة على وجه اخل�صو�ص ،الرقابة على الإنفاق احلكومي املرتبط بالقطاع
تقدم تعوي�ضا نقديا عن املعلومات
اخلا�ص .ويختلف هذا النموذج الرقابي عن نظم العطايا �أو املكاف�آت التي ِّ
()127
لكنها غالب ًا ما ترتك املب ِّلغ كمراقب �سلبي يف العملية.
ويقال � َّإن قانون االدعاءات الكاذبة يف الواليات املتحدة من �أجنح قوانني الإبالغ عن املخالفات يف العامل.
وعلى الرغم من � َّأن نطاقه يقت�صر على االحتيال والف�ساد فيما يتعلق بالعقود احلكومية ،ف�إنه �أحد الأمثلة
النادرة على قانون ي�ضع املوارد مبا�شرة يف �أيدي الأفراد الذين ي�ستطيعون حينئذ �أن ي�أخذوا بزمام املبادرة
لرفع دعوى مدنية �ضد املخالفني الأقوياء .ويف هذا النوع من الإجراءات ،يتوىل طرف خا�ص ي�سمى "املُخب"
رفع الدعوى با�سم احلكومة .و�إذا تولت احلكومة متابعة الإجراءات ،تلقى املخرب  20-15يف املائة من � ِّأي
غرامة مفرو�ضة؛ �أ َّما �إذا ا�ستمر املخرب يف الإجراءات وحده ،ف� َّإن الن�سبة ترتفع �إىل  30-25يف املائة .ويف كلتا
احلالتني ،يكون املخرب م�س�ؤوال عن الأتعاب القانونية اخلا�صة به )128(،و�إن اع ُتربت احلكومة ،ولي�س املخرب،
ح�صلت وزارة العدل مبلغ  26مليون دوالر على
هي املدعي احلقيقي .ويف عام  ،1986وقبل حتديث القانونَّ ،
�سبيل الأموال امل�سرتدة ب�سبب االحتيال املدين .ويف ال�سنوات اخلم�س والع�شرين منذ ذلك احلني ،ا�سترُ د نحو
 45بليون دوالر )129(.وي�شري املراقبون �إىل � َّأن قانون االدعاءات الكاذبة ي�سهم �أي�ض ًا يف حتقيق التكاف�ؤ �إىل حد
ما عن طريق توفري احلافز للمحامني املهرة لتويل ق�ضايا املب ِّلغني حيث �إنها ميكن �أن تكون مربحة للغاية يف
حال جناحها.

هاء -معاجلة التقارير والتعاون
� َّإن معاجلة البالغات بطريقة مهنية ،وتقييم املعلومات على �أ�س�س مو�ضوعية ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة
ملعاجلة � ِّأي خمالفة� ،أمور �أ�سا�سية لبناء الثقة .و ُي َع ُّد هذا �أحد �أهم جوانب حماية املب ِّلغني .وعندما يتم ذلك
ب�شكل �سليم ،ف� َّإن املخاطر املحيطة مبوقف الفرد و�ضرورة ا�ستمراره يف امل�شاركة �سترتاجعان �إىل �أدنى حد.
ويف احلاالت التي ُتعترب فيها م�شاركة الفرد �ضرورية ،ل َّأن �أدلته �ضرورية لإثبات املخالفة يف املحكمة على �سبيل
املثال ،ف� َّإن اال�ستجابة ب�شكل معقول ومنا�سب ل ِّأي �شواغل لديه ب�ش�أن �سالمته �أو �سالمة املقربني �إليه �ستكون
عامال �أ�سا�سيا يف ت�أمني التعاون بينهما.

()126قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة يف زامبيا ( ،)2010املادة ُ :22تعترب املعلومات املحمية قد كُ�شف عنها بح�سن نية
من جانب موظف … "ال يقوم بالك�شف لأغرا�ض الك�سب ال�شخ�صي ،با�ستثناء �أي مكاف�أة م�ستحقة الدفع مبوجب �أي قانون".
()127

Hutton, David (2011). Shooting the Messenger. Canada: Parkland Institute. http://parklandinstitute.ca/research/

.summary/shooting_the_messenger
()128

(2012). The Successes and Failures of Whistleblower Laws. Edward Elgar Publishing: USA, page 131

(.http://www.taf.org/TAF-testimony-Burns-1-2014-WV%20Final.pdf)129
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�أ َّما ما �إذا كانت التدابري القانونية ُتعترب ناجحة �أم ال ف�سيعتمد يف جزء كبري منه على الكيفية التي يتم بها
التعامل مع املعلومات التي يب ِّلغ الأفراد عنها وما �إذا كانت �أية خمالفات قد متت معاجلتها ب�شكل �سليم �أم ال.
ولذلك ،من ال�ضروري �ضمان �أن تكون النظم التي تطبقها ال�سلطات املخت�صة ملعاجلة املعلومات املتلقاة من
املب ِّلغني م�ستوفية ملعايري اجلودة والإن�صاف و�أن يكون امل�س�ؤولون عن هذه املهام حائزين للمهارات املطلوبة
ومد َّربني التدريب املنا�سب .ويتطلب ذلك �أي�ض ًا التعاون الفعال بني الوكاالت من �أجل احلفاظ على معايري
احلماية لدى نقل املعلومات من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى.
و�أقر جمل�س �أوروبا ب� َّأن العديد من بالغات املب ِّلغني ال�صحيحة تظل خاملة ،و�أفاد ب� َّأن املحاكم قد تكون خم َّولة
بفر�ض جزاء �أو غرامة �أو عقوبة على رب العمل �أو �شخ�ص م�س�ؤول �آخر لعدم �إجرائه حتقيقا فوريا وكافيا.

()130

ويقع على الدول وال�سلطات املخت�صة و�أرباب العمل واجب رعاية من يتوا�صلون معهم للت�صدي للف�ساد وغريه
من املخالفات .ويحدد هذا الق�سم بع�ض العنا�صر الرئي�سية التي ينبغي النظر فيها ل�ضمان معاجلة البالغات
عن الف�ساد �أو غريه من املخالفات على النحو الواجب .وكثري من هذه الأهداف م�ألوفة بو�صفها مبادئ �أ�سا�سية
للتحقيقات واملحاكمات العادلة.

�  -١إجراءات وا�ضحة فيما يخ�ص البالغ الأويل ومن �أجل طلب
تدابري احلماية
� َّإن و�ضع ترتيبات وا�ضحة من �أجل الإبالغ عن املخالفات �أو املمار�سات اخلاطئة مهم لتوجيه املوظفني وغريهم
من املب ِّلغني ب�ش�أن ما ينبغي لهم الإبالغ عنه ،وتوقيت الإبالغ ،واجلهة التي �سيتم الإبالغ �إليها ،وما �إىل ذلك.
بيد � َّأن هناك العديد من امل�ؤ�س�سات التي ال تنظر على النحو الكافي يف العمليات التي يلزم �إر�سا�ؤها للت�صدي
والتحقيق يف الوقت املنا�سب مبجرد ورود بالغ حول ف�ساد �أو خمالفات .ويف حني � َّأن الكثري من ال�سلطات
املخت�صة لديها بالفعل �شكل من �أ�شكال التحقيق كجزء من واليتها ،ف� َّإن بع�ضها الآخر خربته حمدودة يف
معاجلة البالغات املبا�شرة ،بل وبالن�سبة لبع�ضها �سي�شكل ذلك جما ًال جديداً.
وملعاجلة هذه امل�سائل ،ت�شمل قوانني وطنية كثرية �أُقرت يف ال�سنوات الأخرية �إجراءات تدريجية حمددة ب�ش�أن
الكيفية التي ينبغي بها لل�سلطات واملنظِّ مني متابعة املعلومات ال�صحيحة املق َّدمة من املب ِّلغني.
فقانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2011يف جامايكا يقت�ضي �أن يقرر متلقو البالغات ما �إذا كانت هناك
حاجة لإجراء حتقيق ،و�إذا كان الأمر كذلك� ،أن يحققوا يف الك�شف .و ُيفرت�ض �أن يتوىل املتلقي التحقيق يف
امل�س�ألة ب�صورة عادلة ،و�إحاطة املب ِّلغ كل  30يوما على الأقل ،و�إبالغ املب ِّلغ وغريه من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات،
ح�سب االقت�ضاء ،بالنتائج ،والتو�صية بالتدابري الت�صحيحية ،واتخاذ خطوات لت�صحيح ال�سلوك غري الالئق،
وتوفري �سبل االنت�صاف ،واتخاذ �إجراءات ت�أديبية ،وتقلي�ص فر�ص تكرر ال�سلوك ال�سيء.
و ُين�ص على �إجراءات ومتطلبات م�شابهة ،على �سبيل املثال ،يف قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة
املا�سة بامل�صلحة العامة ل�سنة  2011يف
العامة ل�سنة  2013يف �أ�سرتاليا ،وقانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات ّ
جمهورية كوريا ،وقانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات ل�سنة  2010يف ماليزيا.

(.Council of Europe (2014) Explanatory Memorandum to the Recommendation on the Protection of Whistleblowers)130
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وب�صرف النظر عن ال�سلطة �أو الهيئة التي تتلقى املعلومات ،تبدو بع�ض املعايري عظيمة الأهمية عند تناول
البالغات .وت�شمل هذه املعايري مبادئ العدالة الطبيعية (الإن�صاف الإجرائي) فيما يتعلق بال�سرية وقواعد
()131
الأدلة ومعايري الإثبات واالمتثال القانوين وعلى م�ستوى ال�سيا�سات واللوائح اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة.
فعلى �سبيل املثال ،عندما جتري م�ؤ�س�سة حتقيقا داخليا ،ف� َّإن الغر�ض هو معرفة ما حدث وما يلزم اتخاذه من
�إجراءات حلماية النا�س �أو املوظفني �أو امل�ؤ�س�سة من اخل�سارة �أو ال�ضرر .و�سواء ا�ستند التحقيق الداخلي �إىل
بالغ من �أحد املوظفني �أو من �أحد �أفراد اجلمهور ،ف� َّإن الغر�ض منه يجب �أن يكون �إثبات الوقائع  -فهو لي�س
حماكمة �أو حمكمة.
تب�سط العملية على املب ِّلغني ولكنها م�ص َّممة �أي�ض ًا
وعلى م�ستوى ال�سلطات املخت�صة ،ينبغي النظر يف و�ضع نظم ِّ
لتتالئم مع النظم الرقابية �أو الإ�شرافية املعمول بها .وميكن �أن ي�شمل ذلك نظام ًا لإعادة توجيه املعلومات
عندما ال تكون ال�سلطة التي تتلقى البالغ لأول مرة هي الهيئة املنا�سبة ملعاجلته .وعندما يتحقق ذلك ،ينبغي
�إطالع املب ِّلغ وا�ستمرار �ضمان �سريته و�شموله باحلماية التي وفرها له القانون ب�سبب الك�شف الأ�صلي.
تف�صل مواقعها على الإنرتنت وموادها الإعالمية الأخرى الكيفية التي
ويف حالة ال�سلطات املخت�صة ،ينبغي �أن ِّ
ميكن بها للجمهور �أن يت�صل بها والكيفية التي �س ُتعا َلج بها � ُّأي معلومات .وينبغي �أن تكون وا�ضحة من حيث
التوقيت الذي �سيق َّدم فيه الرد ،وكذلك نوع تدابري احلماية املتاحة والأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه.
مثال :املكتب املعني باملب ِّلغني ،جلنة الأوراق املالية والبور�صة يف الواليات املتحدة
�أن�شئ املكتب املعني باملب ِّلغني عن املخالفات يف عام  .2010وهو م�س�ؤول عن �إدارة برنامج املب ِّلغني عن املخالفات
الذي و�ضعته اللجنة وي�سعى ،على وجه اخل�صو�ص� ،إىل احل�صول على املعلومات وامل�ساعدة من املب ِّلغني الذين
يعرفون باالنتهاكات املحتملة لقانون الأوراق املالية ،وحمايتهم لتعاونهم مع اللجنة ،ومنحهم املكاف�آت املالية يف
ظروف معينة.
وبينما يوفر املوقع ال�شبكي رابطا �إىل قواعد برنامج املب ِّلغني عن املخالفات التابع للجنة ،فهو يقدم �أي�ض ًا �أجوبة على
الأ�سئلة التي قد تكون لدى الأفراد عن الربنامج ،وعلى وجه التحديد ما الذي �سيحدث �إذا تقدموا ببالغ .وفيما يلي
قائمة بالأ�سئلة التي ترد �إجابات عليها حاليا على املوقع ال�شبكي:
 ما هو برنامج املب ِّلغني عن املخالفات الذي و�ضعته اللجنة؟
 من هو املب ِّلغ امل�ؤهل؟
 ما الذي يعنيه تقدمي املعلومات "طوعا"؟
 ما هي "املعلومات الأ�صلية؟"
 كيف ميكن للمعلومات التي �س�أديل بها �أن "تقود �إىل" اتخاذ �إجراء ناجح من جانب اللجنة؟
 �أعمل يف �شركة لديها عملية لالمتثال الداخلي .هل ميكنني �أن �أتقدم بالبالغ داخليا و�أظل مع ذلك
م�ؤهال للح�صول على جائزة املب ِّلغني عن املخالفات؟
 قدمت معلومات �إىل اللجنة قبل ا�شرتاع قانون دود-فرانك يف  21متوز/يوليه  .2010هل �أنا م�ؤهل
للح�صول على جائزة؟

ميكن االطالع على �إر�شادات ب�ش�أن �إجراء التحقيقات الداخلية يف Independent Commission against Corruption, New South

()131

.Wales. http://www.icac.nsw.gov.au/preventing-corruption/responding-to-corrupt-conduct/internal-investigations/1535
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 كيف ميكنني تقدمي املعلومات يف �إطار برنامج اللجنة ب�ش�أن املب ِّلغني عن املخالفات؟
 هل ب�إمكاين �أن �أقدم املعلومات دون الك�شف عن هويتي؟
 هل �س ُتبقي اللجنة على �سرية هويتي؟
 كيف �س�أعلم بوجود فر�صة للتقدم بطلب للح�صول على جائزة؟
 كيف �أتقدم بطلب احل�صول على جائزة؟
 ما هي العوامل التي تراعيها اللجنة لدى حتديد مبلغ التعوي�ض؟
 هل ميكنني ا�ستئناف قرار اللجنة ب�ش�أن اجلائزة؟
 ما هي حقوقي �إذا انتقم �صاحب العمل مني لتقدميي معلومات �إىل اللجنة؟
كما يدير املكتب املعني باملب ِّلغني خطا �ساخنا عموميا للرد على �أ�سئلة املب ِّلغني �أو حماميهم ب�ش�أن برنامج املب ِّلغني �أو
كيفية تقدمي املعلومات �إىل الوكالة .ويف عام  ،2014تلقى املكتب �أكرث من  2 731مكاملة من �أفراد اجلمهور.
امل�صدر:

United States Securities and Exchange Commission, 2014 Annual Report to Congress on the Dodd-Frank
Whistleblower Program. http://www.sec.gov/about/offices/owb/annual-report-2014.pdf

ومن املهم بدرجة م�ساوية �أن تنظر الدول الأطراف يف عملية الكيفية التي ينبغي بها تقدمي الطلبات من �أجل
اتخاذ تدابري احلماية وتنظيم تلك العملية ،على �سبيل املثال �إذا كان ال�شخ�ص �ضحية لأعمال انتقامية .ويرد
املا�سة بامل�صلحة العامة � َّأن "الطلب التخاذ
يف املادة  17من القانون الكوري ب�ش�أن حماية املب ِّلغني عن املخالفات ّ
تدابري احلماية ُيق َّدم يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من التاريخ الذي اتُّخذت فيه التدابري املجحفة [ ."]...وين�ص
مر�سوم رئا�سي على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن الطريقة والإجراءات التي �سيجري اتباعها.

 -٢ال�سلطة املخت�صة بتلقي ال�شكاوى املتعلقة باالنتقام  -نف�سها �أم منف�صلة؟
ينبغي مراعاة ما �إذا كان ينبغي الف�صل بني وظيفة التحقيق يف م�ضمون الك�شف و� ِّأي �شكاوى ب�ش�أن عمليات
االنتقام من ال�شخ�ص املب ِّلغ ،وكيفية ذلك .والقيام بذلك يف مرحلة مبكرة ميكن �أن ي�ساعد يف حتديد خمتلف
جمموعات املهارات والتخ�ص�صات التي قد يلزم توافرها يف املوظفني املعنيني.
وي�ساعد الف�صل الوظيفي بني هاتني املهمتني على �ضمان مت ُّكن املد َّربني تدريب ًا مالئم ًا من الرتكيز على
جمال خربتهم وتكوين معرفة متخ�ص�صة يف م�سائل منها الأعمال االنتقامية ،و�ضمان عدم وجود � ِّأي ت�ضارب
ملحوظ يف امل�صالح بني كيفية معاجلة املعلومات وكيفية معاملة املب ِّلغ .ويقوم مكتب امل�شورة اخلا�صة( )132يف
الواليات املتحدة �أو وكالة مكافحة الف�ساد يف جمهورية كوريا (على النحو املبني يف الف�صل الثاين ،باء) بف�صل
التحقيق يف املخالفات عن التحقيق يف � ِّأي �أعمال انتقامية من َّفذة �ضد املب ِّلغ املنفرد� ،إىل حد ما  -و�إن كانا
نقطة االت�صال الرئي�سية لكلتا امل�س�ألتني.
ويتمتع مكتب امل�شورة اخلا�صة ب�سلطة التحقيق يف انتهاكات القواعد اخلا�صة بحماية العاملني االحتاديني من
االنتقام ب�سبب الإبالغ عن املخالفات (مبوجب قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات) ومالحقة من يقوم بذلك.
كما �أنه يقوم بدور رقابي رئي�سي يف ا�ستعرا�ض التحقيقات احلكومية يف �سوء ال�سلوك املحتمل .وا�ستناد ًا �إىل
�شكوى يقدمها �أحد املب ِّلغني عن املخالفات ،يجوز للمكتب �أن يعهد �إىل هيئة بالتحقيق يف املخالفات املزعومة،
()132انظر املوقع ال�شبكي ملكتب امل�شورة اخلا�صة.https://osc.gov .
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حتى �إذا �أحجمت عن القيام بذلك .ويدعو مكتب امل�شورة اخلا�صة املب ِّلغني �إىل التعليق على نوعية التحقيق
الذي جتريه الهيئة والإجراءات الت�صحيحية التي حددتها—ا�ستناد ًا �إىل الر�أي القائل ب� َّأن املب ِّلغني كثري ًا ما
يكونون هم �أنف�سهم خرباء يف املو�ضوع الذي ي�شكل �شواغلهم .كما يقيم املكتب حوارا مع هيئة التحقيق للت�أكد
من � َّأن الإجراءات املتخذة معقولة و�أنها تعالج ال�شواغل التي �أثارها املب ِّلغون عن املخالفات.
ويف نيوزيلندا ،تتوىل هيئات م�ستقلة معاجلة املخالفات وال�شكاوى املتعلقة باالنتقام .ويجوز الإف�شاء املحمي
للمعلومات �إىل ال�سلطات املخت�صة ،مبا فيها مكتب �أمني املظامل يف نيوزيلندا ،بيد � َّأن تطبيق �أحكام مكافحة
الإيذاء من قانون حقوق الإن�سان لعام  1993التي ت�سري على املب ِّلغني عن املخالفات ت�شرف عليه جلنة حقوق
الإن�سان .ويقلل هذا النهج �أي�ض ًا من خطر التحيز املت�صور �ضد املب ِّلغني ل َّأن تقييم ادعائهم ب�ش�أن االنتقام
منف�صل بو�ضوح عن التحقيق يف البالغ عن املمار�سة ال�سيئة امل�شتبه فيها وال يت�أثر به ،وخ�صو�ص ًا �إذا مل ُيعرث
على خمالفة.
ولذا ف�إنه بينما �ستتوقف �أمور كثرية على ال�سياق القانوين وامل�ؤ�س�سي القائم� ،سيتعني على الدول الأطراف �أن
تنظر فيما �إذا كان ينبغي �أن ُتكلَّف ال�سلطات املخت�صة بوالية التحقيق يف البالغات عن املخالفات والف�ساد
وكذلك حماية الأفراد الذين يب ِّلغون عنها .ويكت�سي هذا الأمر �أهمية خا�صة حيث يزداد االهتمام يف جميع
�أنحاء العامل بدور ال�سلطات املخت�صة يف التحقيق يف املخالفات وم�ساءلة الدوائر �أو ال�شركات التي ت�شرف
عليها تلك ال�سلطات ب�سبب � ِّأي ممار�سة �سيئة ُيبلغ عنها.
و�أخريا ،ف� َّإن ال�سلطات املخت�صة ال ميكنها التحقيق يف كل بالغ ي�صل �إىل علمها .فهي بب�ساطة ال متلك املوارد
الالزمة للقيام بذلك ،ويجب عليها ترتيب امل�سائل ح�سب الأولوية .ويتعني عليها �أن تقرر ما �إذا كانت �ستبا�شر
التحقيق �أم ال ا�ستناد ًا �إىل طائفة من العوامل التي ت�شمل ما يلي:
هل متلك ال�سلطة املخت�صة الوالية الق�ضائية؟
 هل لدى هيئة �أخرى الوالية الق�ضائية ،و�إذا كان الأمر كذلك ،هل من الأن�سب �أن تتوىل الهيئة
الأخرى التحقيق؟
 ما عمر ال�شكوى؟ وهل �سيكون من املمكن جمع �أدلة كافية وذات م�صداقية �إذا كانت مدة طويلة من
الوقت قد انق�ضت؟
 هل �سي�صب التحقيق يف امل�صلحة العامة؟
 هل هناك عواقب مهمة لل�شكوى ذات ال�صلة �أو لغريها من ال�شكاوى؟
 هل تثري ال�شكوى م�سائل تتعلق بالنظام؟
()133
 هل �س ُيعترب �إجراء التحقيق ا�ستخدام ًا ر�شيد ًا للموارد؟
ويجب �أن تكون ال�سلطة املخت�صة قادرة على �أن تبني �أ�سبابا وا�ضحة ملبا�شرة التحقيق �أو عدم مبا�شرته فيما
يخ�ص بالغ ًا بعينه و�إحاطة املب ِّلغ بذلك ،وعليها االحتفاظ ب�سجالت هذه اخلطوات .و�إذا ُجمع املزيد من
املعلومات ،رمبا ب�سبب بالغ منف�صل عن معلومات مق َّدمة من �شخ�ص �آخر ،ميكن عندئذ �إعادة فتح التحقيقات
�أو ا�ستهاللها .وتكمن امل�س�ألة الرئي�سية يف �ضمان تقييم املعلومات من حيث �أ�س�سها املو�ضوعية.
ويف احلاالت التي يلزم فيها تقا�سم املعلومات بني ال�سلطات ينبغي اتخاذ ال�ضمانات املنا�سبة .ويف عام ،2009
ُع ِّدل قانون عمليات الإف�صاح املحمية يف نيوزيلندا لكي يعالج بع�ض مواطن ال�ضعف يف هذا ال�صدد .و�أتاحت
()133هناك عدد من الأدلة واملعلومات ب�ش�أن �إجراء التحقيقات متاحة على الإنرتنت .انظر على �سبيل املثال موقع اللجنة امل�ستقلة
ملكافحة الف�ساد يف نيو �ساوث ويلز� ،أ�سرتاليا ،ودليل التحقيق الذي �أعده Asia-Pacific Region on human rights investigations (Asia
.Pacific, 2012). http://www.icac.nsw.gov.au/
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التعديالت نقل املعلومات بني ال�سلطات؛ واقت�ضت �أن يحاط املب ِّلغ علم ًا ب� ِّأي عملية نقل من هذا القبيل؛ وكفلت
()134
�أن تظل املعلومات املنقولة يف تلك الظروف م�ؤهلة لأن تكون م�شمولة باحلماية.
وتوفر اللجنة املعنية مبكافحة الف�ساد وبحقوق الإن�سان يف جمهورية كوريا منوذجا خمتلفا من حيث �إنها
ت�شرف على التحقيقات التي جتريها جميع ال�سلطات الأخرى ،ولذا ف� َّإن اخت�صا�صها يتيح لها تلقائيا التوا�صل
بني الوكاالت واالحتفاظ ب�صالحية حماية املب ِّلغني �ضمن ذلك الإطار.
وقد �أن�شئ النظام الوطني لإدارة ال�شكاوى يف بريو (انظر الف�صل الثاين ،جيم )3-ف�أ�صبح من املمكن فح�ص
املعلومات الواردة من م�صدر واحد (�أي من املب ِّلغ) يف �ضوء املعلومات الأخرى املوجودة يف املنظومة .وهذا
جزء من عملية التحقق من البالغات الواردة �إىل النظام و�إثباتها ،ولكنه �أي�ض ًا طريقة ميكن بها ربط املعلومات
املتلقاة بالبيانات �أو املعلومات املوجودة التي تجُ َمع من م�صادر �أخرى.

 -٣الواجبات وااللتزامات
مقدمي البالغات مبا ُيتخذ
ينبغي تقييم جميع البالغات ا�ستناد ًا �إىل �أ�س�سها املو�ضوعية ،وينبغي �إحاطة ِّ
من قرارات ،على �سبيل املثال ،ب�ش�أن ما �إذا كانت امل�س�ألة �سيجري التحقيق فيها �أم ال� ،أو ما �إذا كانت
امل�س�ألة تدخل �ضمن اخت�صا�ص هيئة �أخرى .ويف القطاع العام ،ف� َّإن االلتزامات بالتحقيق على نحو عادل
ومنا�سب وبالإبالغ بالنتائج ميكن �إدراجها يف القوانني اخلا�صة بحماية عمليات الإبالغ حر�صا على
امل�صلحة العامة .فعلى �سبيل املثال ،ي�ضع قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة يف �أ�سرتاليا
االلتزام بالتحقيق على عاتق "املوظف الرئي�سي" يف الهيئة العامة مع حتديد املهل الزمنية للإبالغ عن
النتائج �أو � ِّأي قرار بعدم التحقيق .وميكن تقدمي ال�شكوى ب�ش�أن � ِّأي قرار �أو ب�ش�أن �إجراء التحقيق �إىل
()135
�أمني املظامل.
وبينما تزداد �صعوبة �إنفاذ االلتزام بالتحقيق يف جميع البالغات داخل مكان العمل )136(،ف�إنه ال توجد �صعوبة
ُتذكر يف �ضمان قيام ال�سلطات املخت�صة بو�ضع �آليات وت�سجيل املعلومات وا�ستعرا�ض جميع البالغات الواردة
بغية تقييم ما �إذا كانت هناك دعوى ظاهرة الوجاهة بحدوث ممار�سات �سيئة �أم ال.
وعادة ما يقع على ال�سلطات املخت�صة ،بغية احلفاظ على ثقة اجلمهور يف نظم الإبالغ لديها ،واجب �ضمان
�أن ُتق َّدم تقارير �سنوية ب�ش�أن طائفة من املعلومات عن نظام الإبالغ لديها وما تقوم به من عمليات و�إتاحة تلك
التقارير لالطالع العام .وينبغي بذل اجلهود من �أجل ن�شر �أكرب قدر ممكن من املعلومات املنا�سبة مع احلر�ص
على حماية �سرية املب ِّلغني �أو البيانات اخلا�صة للأطراف الأخرى .وي�شمل نوع املعلومات التي ميكن �إتاحتها
عدد البالغات املقدمة ،و�أنواع امل�سائل املبلَّغ عنها ،وعدد البالغات التي �أدت �إىل �إجراء مزيد من التحقيقات،
والعدد الذي �أ�سفر عن اتخاذ � ِّأي �إجراءات ،وكذلك معلومات عامة و�إح�صاءات عن نوع اجلزاءات .وينبغي
�أي�ض ًا �إدراج معلومات عن عدد ونوع التدابري املطبقة حلماية املب ِّلغني.

()134املادة  16من قانون عمليات الإف�صاح املحمية ل�سنة  2000يف نيوزيلندا.
( )135قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة ل�سنة  2013يف �أ�سرتاليا ،املواد .50-47
()136يوجد �أحد الأمثلة يف مدونة حوكمة ال�شركات يف اململكة املتحدة .فعلى �سبيل املثال ،ين�ص احلكم جيم 5-3-من املدونة على ما
يلي" :ت�ستعر�ض جلنة مراجعة احل�سابات الرتتيبات التي يجوز مبوجبها ملوظفي ال�شركة �أن يثريوا ،يف �إطار من ال�سرية� ،شواغل ب�ش�أن جتاوزات
حمتملة يف م�سائل الإبالغ املايل �أو م�سائل �أخرى .وينبغي �أن يتمثل هدف جلنة مراجعة احل�سابات يف الت�أكد من وجود ترتيبات من �أجل �إجراء
حتقيق متنا�سب وم�ستقل يف تلك امل�سائل واتخاذ �إجراءات املتابعة املنا�سبة".
.https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-Corporate-Governance-Code-2014.pdf
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مقابلة مع برتراند دي �سبيفيل ،الرئي�س ال�سابق لوكالة مكافحة الف�ساد يف هونغ كونغ
"�أوال وقبل كل �شيء� ،إذا ا�ستجمع مواطن �شجاعته وتق َّدم لإبالغك ب�شيء وا�ستخففت �أنت به �أو ب�شكواه ،ف�إنه لن
ي�أتي �إليك مرة �أخرى� .إنك تكون قد خ�سرته ،ورمبا خ�سرت �أي�ض ًا جميع �أ�صدقائه .ال ميكنك ك�سب هذه احلرب ما مل
جيدة من املجتمع[...] .
حت�صل على معلومات ِّ
وال�سبب الثاين هو � َّأن املحققني املتمر�سني يقولون لك � َّإن ما يبدو لأول وهلة �أمرا تافها يت�ضح ،بعد التمعن فيه� ،أنه
م�س�ألة �أهم بكثري .وما ُيعر�ض عليك هو احللقة الأخرية من �سل�سلة طويلة فح�سب [...] .وعندما يبد�أ ]املحققون[ يف
حتريك امل�س�ألة ،ميكن �أن يخل�صوا �إىل �ش�أن عظيم الأبعاد.
�أ َّما ال�سبب الثالث فهو رمبا الأهم ،وهو �أنه �إذا اع ُترب � َّأن هيئة مكافحة الف�ساد تنتقي ما حتقق فيه وما ال حتقق ،ف�إنها
�ستخ�سر ثقة اجلمهور ب�سرعة كبرية ب�ش�أن كونها حمايدة وم�ستقلة.
وال�سبب الرابع هو—ثمة جانب �أخالقي يرتبط باملو�ضوع .فلي�س من ال�صواب � ...أن تبعث هيئة ملكافحة الف�ساد
بر�سالة �إىل املجتمع مفادها � َّأن بع�ض حاالت الف�ساد مهمة وبع�ضها الآخر غري مهم .ال جمال للكيل مبكيالني[...] .
وال�سبب اخلام�س هو �أننا نعي من واقع التجربة املريرة �أنه حتى �أب�سط حاالت الر�شوة ميكن �أن تكون لها عواقب
كارثية .وما عليك �سوى �أن تفكر يف جمال الأمن �أو ال�صحة العامة لتدرك � َّأن معظم النار من م�ست�صغر ال�شرر".
امل�صدر

Princeton University (2013). Interview with Bertrand de Speville: Innovations for Successful Societies Oral :
History Programme: Bobst Center for Peace and Justice. http://successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/
files/interviews/transcripts/3552/bertrand_despeville.pdf

.

وفيما يلي ملحة عامة عن العديد من الواجبات وااللتزامات اجلارية التي تنطبق على ال�سلطات املخت�صة فيما
يتعلق بتي�سري الإبالغ وحماية املب ِّلغني:
احلفاظ على �سرية هوية املب ِّلغني.
تنفيذ �إجراءات وا�ضحة ملعاجلة البالغات وتقدمي التعليقات �إىل املب ِّلغني:
  �إدراج مهل زمنية للتقييم الأويل. االتفاق على �أ�سلوب منظَّ م للتعقيب يف احلاالت املقبولة والتقيد به.�إدراج ما يلي يف التقارير املنتظمة واملتاحة للجمهور:
 عدد ونوع ال�شواغل الواردة.  عدد �إجراءات الإنفاذ امل�ستندة �إىل معلومات املب ِّلغني �أو مب�ساهمة منهم (مع الف�صل بنيخمتلف فئات املب ِّلغني حيثما �أمكن).
  عدد ونوع ال�شكاوى املتعلقة بقرار التحقيق �أو كيفية �إجرائه.  عدد حاالت الإ�ضرار باملب ِّلغ التي عاجلتها ال�سلطة واحلاالت املحالة �إىل املحكمة ب�سبب املعاملةغري العادلة.
  عدد امل�ؤ�س�سات (القطاعات املنظمة) التي مل ت�ضع ترتيبات للإبالغ عن املخالفات.  -الإجراءات املتخذة لتعزيز الرتتيبات �أو �إنفاذها.

الف�صل  -2تي�سري الإبالغ وحماية املبلِّغني

واو -تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة
يف حني � َّأن �إجراءات احلماية القانونية للإبالغ �ست�ساعد كثري ًا على طم�أنة الذين يطَّ لعون على حاالت الف�ساد
امل�شتبه فيها �أو غري ذلك من املخالفات التي ت�ستحق الإبالغ عنها ب� َّأن من امل�أمون واملقبول به �أن يقوموا بالإبالغ
عنها ،ف� َّإن الأ�سئلة ب�ش�أن كيفية انطباق هذه القواعد يف الظروف الفردية �ستظل مطروحة على الدوام .ويف
بع�ض الأحيان ال يكون النا�س على يقني ب�ش�أن ما �إذا كان عليهم �إثارة �شاغلهم وكيفية ذلك و�إىل � ِّأي جهة.
ويجوز �أن يكونوا غري مت�أكدين من طبيعة ما �شاهدوا �أو مما �إذا كانت تلك املعلومات �ستكون حمل ترحيب من
جانب �أرباب عملهم �أو ال�سلطات املخت�صة .ويجوز �أن يكونوا مدركني للكيفية التي عومل بها �آخرون عندما
�أثاروا �شواغل مماثلة و�أن ي�ساورهم القلق �إزاء و�ضعهم.
والعديد من امل�سائل ميكن حلها �إذا توافرت املعلومات والإر�شادات يف مرحلة مبكرة .و ُتعترب النقابات العمالية،
جيدة للمعلومات .وينطوي
ونقاط االت�صال الداخلية مثل م�س�ؤويل الأخالقيات� ،إلخ ،يف مكان العمل م�صادر ِّ
توفري فر�ص احل�صول على امل�شورة املحايدة على حتديات �أكرب.

املعلومات وامل�شورة
� َّإن الو�صول �إىل املعلومات وامل�شورة يف مرحلة مبكرة ميكن �أن ي�ساعد على حل امل�سائل �أو الق�ضايا التي ميكن،
�إذا ُتركت بدون معاجلة� ،أن ت�ؤدي �إىل توقف الأفراد عن الإبالغ مب�س�ؤولية عن �شواغلهم .وقد ال يكونون على
يقني ب�ش�أن مدى �أهمية املعلومات التي لديهم �أو اجلهة التي يتعني عليهم خماطبتها .وي�ساعد احل�صول على
الإر�شادات الأفراد على فهم ما يعنيه القانون من الناحية العملية وما هي املخاطر والفر�ص فيما يخ�ص
الإبالغ .ويف بع�ض احلاالت ،تو�ضح ال�سلطة املخت�صة � َّأن ب�إمكان امل�ست�شار �أن يتخذ اخلطوة الأوىل ،كما هو
()137
احلال يف جمهورية كوريا.
ويف حني ميكن لل�سلطات املخت�صة تقدمي معلومات عن كيفية معاجلة املعلومات املقدمة �إليها وتو�ضيح ما يق�صده
القانون ،ف�إنها لي�ست يف و�ضع ي�سمح لها بتقدمي امل�شورة القانونية املحايدة �أو الفردية .وقد نظرت بع�ض الدول
الأطراف يف الكيفية التي ميكن بها تقدمي مثل تلك امل�شورة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن للجنة املعنية مبكافحة
الف�ساد وبحقوق الإن�سان يف جمهورية كوريا �أن تطلب �إىل نقابة املحامني الكورية تقدمي خدمات التقا�ضي
وامل�شورة القانونية يف �إطار امل�ساعدة القانونية .و ُت َع ُّد هولندا واحدة من الواليات الق�ضائية القليلة التي تو ِّفر
فيها احلكومة املوارد مبا�شرة �إىل مركز للم�شورة القانونية خم�ص�ص لتقدمي امل�شورة للمبلِّغني عن املخالفات.
مثال :هولندا  -مركز مم َّول من احلكومة لتقدمي امل�شورة للمب ِّلغني عن املخالفات
بغية تي�سري الإبالغ عن املخالفات �أو املمار�سات ال�سيئة وم�ساعدة املب ِّلغني املحتملني على القيام بذلك ،فقد قررت
احلكومة الهولندية وال�شركاء االجتماعيون (مبا يف ذلك منظمات متثيل �أرباب العمل واملوظفني) � َّأن هناك حاجة
لتقدمي امل�شورة والدعم املجانيني للمب ِّلغني املحتملني عن املخالفات .وقد اف ُتتح مركز تقدمي امل�شورة للمب ِّلغني يف
ت�شرين الأول�/أكتوبر  2012وجرى تقييمه يف منت�صف عام  .2014وخل�ص التقييم �إىل � َّأن مركز تقدمي امل�شورة �أ�صبح
يتبو�أ مركزا قويا يف هذا املجال ،و�أُو�صي با�ست�صدار قانون ل�ضمان ا�ستمرار وجوده.
وقد �أ�س�ست وزارة العالقات الداخلية ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مركز تقدمي امل�شورة وتتوليان متويله ،ولكنه
م�ستقل عنهما .ويت�ألف املركز من جلنة مكونة من ثالثة �أع�ضاء  -ميثلون القطاع اخلا�ص والقطاع العام والنقابات
العمالية  -وفريق �صغري من املوظفني ،مبا يف ذلك املدير وثالثة من كبار امل�ست�شارين القانونيني وا�ست�شاري ات�صاالت
غري متفرغ و�سكرتري مكتب وم�ساعد �إداري .وميكن االطالع على التقرير ال�سنوي للمركز ومواد �أخرى بالإنكليزية يف
موقعه ال�شبكي (.)www.adviespuntklokkenluiders.nl
()137املادة  39من قانون مكافحة الف�ساد (كما هو معدل يف عام  )2012يف جمهورية كوريا.
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ومن م�صادر املعلومات وامل�شورة الأخرى فيما يتعلق باملب ِّلغني املوظفون املعنيون بالأخالقيات والنقابات
العمالية .كما تقدم خدمات �أمني املظامل املعلومات �إىل النا�س داخل �أماكن العمل وخارجها .وهناك
عدد من منظمات وجماعات املجتمع املدين التي تقدم امل�شورة واملعلومات والدعم يف الأمور القانونية
تقدم الدعم املبا�شر للمب ِّلغني عن املخالفات م�شروع
�إىل املب ِّلغني عن املخالفات .ومن بني اجلهات التي ِّ
امل�ساءلة احلكومية (الواليات املتحدة) ،وم�ؤ�س�سة ال�ش�أن العام يف العمل (اململكة املتحدة) ،ومركز امل�شورة
يف جمال الدميقراطية املفتوحة (جنوب �أفريقيا) ،ومنظمة كنديون من �أجل امل�ساءلة ،و�شبكة املب ِّلغني عن
املخالفات �( whistleblowers Netzwerkأملانيا) ،ورابطة املب ِّلغني عن املخالفات يف �أ�سرتاليا .ويف جمال
الف�ساد على وجه اخل�صو�ص ،تن�شئ الف�صول ال ُقطرية مل�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية مراكز للمنا�صرة وتقدمي
امل�شورة القانونية .وتعمل هذه املراكز حاليا يف  60بلدا ،مبا يف ذلك �آيرلندا ورو�سيا ويف �أجزاء كثرية من
وتقدم املعلومات وامل�شورة للأفراد الراغبني
�أمريكا الالتينية ،يف هندورا�س وغواتيماال على �سبيل املثالِّ ،
()138
وهناك �أي�ض ًا منظمات ذات اهتمامات دولية مثل Blueprint for Free Speech
يف الإبالغ عن الف�ساد.
و�شبكات نا�شئة تركز على دعم القدرات املحلية على تقدمي امل�شورة للمب ِّلغني عن املخالفات والدفاع عنهم ،مثل
()139
ال�شبكة الدولية للإبالغ عن املخالفات (.)Whistleblowing International Network

()138لالطالع على قائمة مراكز املنا�صرة وتقدمي امل�شورة القانونية التابعة مل�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية ،انظر:
.http://www.transparency.org/getinvolved/report
()139
انظر ;Accountability Project, www.whistlebower.org; Public Concern at Work, www.pcaw.org.uk

Government
;Open Democracy Advice Centre, www.opendemocracy.org.za; Canadians for Accountability, canadians4accountability.org
Whistleblower-Netzwerk, www.whistleblower-net.de; Whistleblowers Australia, www.whistleblowers.org.au; Blueprint for Free
 .Speech, https://blueprintforfreespeech.netوللح�صول على معلومات عن الهيئات غري احلكومية الأخرى العاملة يف هذا املجال ،انظر:
ال�شبكة الدولية للإبالغ عن املخالفات يف املوقع ال�شبكي.www.whistleblowingnetwork.org :

-3
�لتنفيذ
األف -التدريب والتخ�س�ض
متثل وحدات الإبلغ الداخلي وكذلك الوكالت املعينة مثل وكالت مكافحة الف�ساد اأو وحدات ال�سرطة جهات
الت�سال الرئي�سية بالن�سبة اإىل الأ�سخا�ض املب ِّلغني .وعندما تقوم هذه اجلهات بعملها على النحو ال�سحيح،
فا َّإن املب ِّلغني �سيواجهون عناء وقلقا اأقل و�سيزداد الحتمال باأن يتقدموا ببلغاتهم.
وينبغي للدول الأطراف اأن تنظر يف كيفية تخ�سي�ض الكفاءات واأن تن�سئ اإطارا موؤ�س�سيا لت�سهيل عملها.
وجه اإىل ال�سلطة
ويتمثل اأحد الحتمالت يف ت�سمية هيئة رائدة تتلقى البلغات وحتقق فيها ،وت�سمن اأن ُت َّ
ال�سحيحة عند القت�ساء .وتتمثل اإمكانية اأخرى يف تعيني �سلطة اإ�سراف تكون م�سوؤولة عن كفالة التنفيذ
ال�سحيح لقواعد حماية املب ِّلغني من ِقبل ال�سلطات الأخرى وعن ور�سد فعاليتها مع مرور الوقت .ويف
بع�ض الوليات الق�سائية ،قد يكون دور اأمني املظامل منا�سب ًا متام ًا لل�سطلع بهذه امل�سوؤولية .ففي
هولندا ،على �سبيل املثال ،طالب البع�ض باإن�ساء هيئة وحيدة للتعامل مع الإبلغ عن املخالفات .بيد
ا َّأن وجود موؤ�س�سة "رائدة" ل يعني بال�سرورة اأن يفقد املب ِّلغون احلماية اإذا تقدموا ببلغهم اإىل هيئة
يقو�ض م�سداقية وفعالية
خمت�سة اأخرى ،وخ�سو�س ًا ا َّأن التجربة بينت ا َّأن تقييد احلماية على هذا النحو ِّ
النظام ككل.
ويف العديد من الوليات الق�سائية ،هناك عدد من ال�سلطات املخت�سة التي تنظم قطاعات اأو �سناعات
معينة .ويتلقى الكثري منها بالفعل معلومات من املب ِّلغني ولكنها قد ل تكون على علم باحلاجة اإىل معاجلة
هذه البلغات بطريقة تختلف عن تلك املتبعة من خلل نظمها العادية لل�سكاوى العامة .وعدم التمييز بني
ال�سكاوى والبلغات قد يعني عدم حتديد معلومات مهمة عن الف�ساد.
ويف بع�ض البلدان ،اأن�سئت هيئات م�ستقلة ذات �سلطات متخ�س�سة يف جمال اإنفاذ القانون ملعاجلة الف�ساد
حتديداً .ويف حني ا َّأن وجود نقطة وحيدة للت�سال له مزاياه من حيث و�سوح الروؤية اأمام املب ِّلغني ،ي�سار هنا اإىل
اثنني من العيوب املحتملة .اأولهما اخلطر املتمثل ،كما ذكر اآنفا ،يف ا َّأن الهيئة الوحيدة ُتعطى �سلطة احتكارية.
ويف تلك احلالت� ،سيلزم التقيد بخطوط وا�سحة للم�ساءلة العامة للتاأكد من ا َّأن الهيئة تعمل ب�سورة فعالة.
اأ َّما العيب الثاين فهو ل يرتبط بخطر �سوء ال�ستخدام اأو الختناق بقدر ارتباطه بت�سور دور الهيئة .ذلك ا َّأن
التوقعات العامة من حيث الأداء قد تكون اأعلى بكثري مما ميكن اأن حتققه بالفعل موؤ�س�سة وحيدة .وعلوة على
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ذلك ،ف� َّإن �إن�شاء نقطة ات�صال وحيدة قد يقو�ض قدرة � ِّأي م�ؤ�س�سات �أو هيئات �أخرى على اال�ضطالع بامل�س�ؤولية
عن معاجلة الف�ساد وغريه من املخالفات �أو املخاطر ،بل وقد يقو�ض التزامها بذلك.
و�سوف يتعني بال�ضرورة على الدول الأطراف �أن تنظر يف الآثار املرتتبة على املوارد ل ِّأي تدابري ُت َّتخذ .فاملوارد
الالزمة لإقامة نظام فعال قد تبدو كبرية يف البداية ،لكن الوفورات الإجمالية يف منع الهدر والأ�ضرار قد تكون
كبرية .كما � َّأن املالحقات الناجحة ميكن �أن تتيح ا�سرتداد مبالغ كبرية.
وللتدريب �أهمية عظيمة ،وهو مطلوب بالن�سبة �إىل املعنيني بالرتتيبات الداخلية ،يف احلكومة مث ًال ،وكذلك
فيما يخ�ص ال�سلطات املخت�صة .و�سيلزم �أن يعالج التدريب عددا من املوا�ضيع ،منها:
الإطار القانوين
احلفاظ على ال�سرية
التمييز بني احتياجات خمتلف م�صادر املعلومات
كفالة التعليقات والطم�أنة
حفظ ال�سجالت وال�ضمانات ل�ضمان عدم الت�سرب
�ش�ؤون امل�ساءلة الداخلية واخلارجية

باء -الرتويج والتوعية
يجب �أن ُتدعم قوانني حماية املب ِّلغني بجهود فعالة لإذكاء الوعي واالت�صال والتدريب والتقييم مع جميع �أ�صحاب
امل�صلحة .وينبغي للعاملني و�أرباب العمل يف القطاعني العام واخلا�ص �أن يعرفوا حقوقهم وم�س�ؤولياتهم فيما
يتعلق بالإبالغ عن املخالفات والتحقيق فيها .وينبغي �أن يعرف املوظفون ومن يعملون مع املنظمات الرتتيبات
القائمة ،وحقهم يف الإبالغ مبا�شرة �إىل ال�سلطة املخت�صة ،وكيفية احل�صول على امل�شورة ال�سرية ،وطبيعة
احلماية التي �ستتاح لهم ،وكذلك حدود تلك احلماية .وال بد من �إحاطة من قد مييلون �إىل االنتقام من
املب ِّلغني —�سواء داخل مكان العمل �أو خارجه—بالعقوبات واجلزاءات التي ميكن �أن ُتتخذ �ضدهم.
ومن �ش�أن � ِّأي تقييم وطني ُي�ضطلع به يف بداية � ِّأي برنامج �إ�صالحي �أن ي�ساعد الدول الأطراف على تعزيز
الوعي بالتدابري اجلديدة حاملا ُت َ
و�ضع .و ُت َع ُّد حملة التوعية العامة �أحد ال�سبل لالرتقاء بالت�صورات الثقافية
للمب ِّلغني عن املخالفات باعتبارهم �أنا�سا يعملون من �أجل امل�صلحة العامة وانطالقا من والئهم مل�ؤ�س�ستهم
ومهنتهم وللمجتمع ولي�س باعتبارهم خونة �أو خمربين.
ولهذا ال�سبب ف� َّإن من م�سائل املبادئ الأ�سا�سية �أن ت�ستند حماية املب ِّلغني �إىل حرية التعبري واحلق يف
احل�صول على املعلومات (على النحو املبني بالتف�صيل يف الف�صل الثاين) واملفهوم مبوجب اتفاقية
مكافحة الف�ساد (املادة  .))1( 13ويف كثري من البلدان ،ت�ساعد منظمات املجتمع املدين املتخ�ص�صة
يف الإبالغ عن املخالفات واملجاالت ذات ال�صلة يف الرتويج لفكرة حماية املب ِّلغني .فعلى �سبيل املثال،
ُت ِلزم اتفاقية االحتاد الأفريقي ملكافحة الف�ساد الدول الأطراف بـ"اعتماد وتعزيز �آليات لت�شجيع توعية
ال�سكان على احرتام ال�سلع العامة وامل�صلحة العامة وتوعيتهم مبكافحة الف�ساد واجلرائم ذات ال�صلة
مبا يف ذلك الربامج التعليمية يف املدار�س وتوعية و�سائل الإعالم وتعزيز البيئة املنا�سبة الحرتام
()140
�آداب املهنة".

()140املادة  )8( 5من اتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد ومكافحته.
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�أمثلة :تثقيف اجلمهور
غانا
�أطلق حتالف مكافحة الف�ساد يف غانا حملة "ارفع �صوتك" ،وهي حملة ملكافحة الف�ساد تهدف �إىل تثقيف الغانيني
ب�ش�أن قوانني مكافحة الف�ساد يف غانا ،وخ�صو�ص ًا قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات ل�سنة ( 2006القانون .)720
ويتعاون التحالف مع حتالف و�سائط الإعالم العاملية ،وحتديد ًا قناة  ETV Ghanaوبرناجمني �إذاعيني.
ويهدف م�شروع "ارفع �صوتك" �إىل ت�شجيع الغانيني على رفع �صوتهم يف وجه جميع �أنواع الف�ساد ،وال �سيما يف قطاعي
التعليم وال�صحة .وهو م�ص َّمم لكي يكون م�شروع ًا تفاعل ًّيا خال�صاً ،حيث ميكن للجمهور تقدمي التعليقات وتوجيه
الأ�سئلة ب�ش�أن قانون حماية املب ِّلغني عن املخالفات وب�ش�أن الف�ساد عموم ًا من خالل االت�صال بالربنامج و�إر�سال
ر�سائل ن�صية ق�صرية �إىل الرقم الق�صري  1721على جميع ال�شبكات و�إىل الرقم الق�صري  1821على �شبكة ،Airtel
وكذلك التوا�صل عن طريق �صفحة امل�شروع الر�سمية على موقع في�سبوك.

اجلبل الأ�سود
ا�ضطلعت مديرية مبادرة مكافحة الف�ساد بالعديد من حمالت التوعية العامة يف ال�سنوات الأخرية .وت�ستخدم حملة
"ال تدفع ولو �سنتا للر�شوة" ،التي بد�أت يف عام  ،2012من�شورات تت�ضمن �أرقام ًا خلطوط �ساخنة ولوحات �إعالنية
و�أ�شرطة فيديو تلفزيونية ومل�صقات ون�شرات وفقرات �صوتية ،وكذلك "�أوراقا نقدية �صفرية" لتثبيط الر�شوة.
ووزعت �إدارة اجلمارك ،كجزء من حملتها املعنونة "الف�ساد لي�س خيار ًا" 20 000 ،من�شور .وت�شمل احلمالت الأخرى
جيدا َ -ب ِّلغ عن الف�ساد" ،و"اق�ض على الفريو�س َ -ب ِّلغ عن الف�ساد" ،و"الإبالغ عن الف�ساد =
للمديرية "افتح عينيك ِّ
جيد" و"الإبالغ عن الف�ساد  -هناك طريقة دائما".
قرار ِّ
امل�صدر:

"Izvještaj o broju prijava o korupciji za period jul-decembar 2013. Godine," ("A report on the number of reports
of corruption for the period July-December 2013"), Directorate for Anti-Corruption Initiative, January 2014. "Campaign ‘Not
=a Cent for Bribe’ continued," Directorate for Anti-Corruption Initiative, 23 July 2014; antikorupcija.me/en/index.php?option
.comcontent&view=article&id=277:campaign-not-a-cent-for-bribe-continued&catid=42:daci-news&Itemid=291

جيم -التعاون عرب احلدود
ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر �أي�ض ًا يف امل�سائل التي قد تن�ش�أ يف الإبالغ عرب احلدود ،حيث يقوم الأ�شخا�ص
املوجودون يف �إحدى الدول بالإبالغ عن معلومات �إىل ال�سلطات يف دولة �أخرى .ويحدث هذا يف املمار�سة
ي�سرب موظفون م�صرفيون يف �سوي�سرا وليختن�شتاين معلومات—مقابل
العملية ،على �سبيل املثال ،عندما ِّ
مكاف�أة �أحيانا—�إىل �سلطات �ضريبية �أجنبية .ويف اململكة املتحدة ،ينطبق قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل
امل�صلحة العامة ،على �سبيل املثال ،على العاملني بعقود عمل بغ�ض النظر عن املوقع الجغرافي للممار�سات
ال�سيئة وبغ�ض النظر عما �إذا كان الإخالل بالتزام قانوين ين�ش�أ مبوجب قانون اململكة املتحدة �أو القانون
املنطبق يف بلد �آخر .وتعتمد �آيرلندا �أي�ض ًا هذا النهج يف قانونها ب�ش�أن عمليات الإف�صاح املحمية وميكن �أن
ي�ساعد على �ضمان تغطية كاملة ومت�سقة بدرجة �أكرب للق�ضايا العابرة للحدود.
وعلى الرغم من � َّأن ال�سلطات الرقابية التي يجوز تقدمي البالغات �إليها حملية ،ميكن �أن ُينتظر منها �أن
تنقل �إىل ال�سلطات الأجنبية � َّأي معلومات تتعلق بالأفعال غري القانونية يف اخلارج .وقد يلزم توخي املزيد من
احليطة عند تبادل مثل تلك املعلومات ،مبا يف ذلك حماية هوية ال�شخ�ص املب ِّلغ ،وقد تطلب ال�سلطات �ضمانات
موثوقة فيما يتعلق ب�سرية املعلومات و�سالمة ذلك ال�شخ�ص وحمايته من االنتقام يف البلد املتلقي .وقد �أبرزت
بع�ض ق�ضايا الر�شو الأجنبية ،على �سبيل املثال ،الثغرات يف حماية املب ِّلغني يف ال�سياقات الدولية ،وهو ما
()141
يتطلب اتخاذ �إجراءات على �سبيل املتابعة.
انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية Foxley v GPT Project Management Ltd., Employment Tribunal No. 22008793/2011 (12 August

()141

) 2011املنظورة يف اململكة املتحدة .ويرد موجز للم�شاكل الرئي�سية يف الفقرات  203-197من تقرير املرحلة الثالثة ب�ش�أن اململكة املتحدة ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،املتاح يف الرابط.http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/UnitedKingdomphase3reportEN.pdf :
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دال -الر�صد والتقييم
�سيكون من املهم بالن�سبة للدول الأطراف �أن تر�صد فعالية الإ�صالحات �أو املبادرات امل�ضطلع بها .وت�ساعد
امل�شاورات التي تجُ رى يف مرحلة التقييم الأويل قبل �إجراء الإ�صالحات على تهيئة خط �أ�سا�س مهم ُي�ستند �إليه يف
تقييم � ِّأي تدابري جديدة يجري تنفيذها )142(.كما ميكن للتحليل امل�ستمر لل�سوابق الق�ضائية/الأحكام الق�ضائية
ذات ال�صلة �أن يكون م�صدر معلومات عظيم الفائدة .ومعظم القوانني ،مبا يف ذلك العديد من الأمثلة املعرو�ضة
يف هذا الدليل املرجعي ،ال تزال جديدة ن�سبيا ،وال توجد حتى الآن خربة كبرية فيما يتعلق بتنفيذها.
و�سوف ت�ضمن واجبات ال�سلطات املخت�صة بتقدمي تقارير عن �أن�شطتها توافر البيانات من �أجل الر�صد الفعال.
و ُيفرت�ض �أن ت�ساعد هذه الواجبات� ،إىل جانب م�ؤ�شرات �أخرى مدرجة �أدناه ،الدول الأطراف على بلوغ فهم
�أ�شمل لكيفية عمل النظام و� ِّأي حت�سينات �أو تغيريات الزمة.

م�ؤ�شرات الفعالية
�أوردت م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية يف تقريرها الأخري ب�ش�أن حماية املب ِّلغني عن املخالفات واتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد قائمة بالأ�سئلة التي ميكن للدول الأطراف والأخ�صائيني املمار�سني ا�ستخدامها لتقييم فعالية
القوانني والآليات املوجودة لدعم الإبالغ عن املخالفات )143(.وت�ستند القائمة التالية �إىل هذه الأ�سئلة ،وقد
ك ُِّيفت لتنطبق على املب ِّلغني عموم ًا (�أي مبا يتجاوز املب ِّلغني عن املخالفات يف مكان العمل):
اجليد بالقانون؟
ما هي التدابري املتخذة ل�ضمان الإملام ِّ
هل توجد � ُّأي درا�سات من�شورة عن �أثره ،مبا يف ذلك البحوث والدرا�سات امل�ستقلة؟
 هل هناك �أمثلة على حاالت ف�ساد بارزة ك�شف عنها املخربون واملب ِّلغون عن املخالفات يف مكان
العمل؟
 هل هناك �أمثلة على ق�ضايا ف�ساد بارزة مل توجد ب�ش�أنها بالغات مبكرة؟ ما الذي منع الأفراد من
اجلهر مبعلوماتهم يف مرحلة مبكرة؟
 كم عدد البالغات التي تلقتها الهيئات العامة من الأفراد؟
 كم عدد االت�صاالت التي �أجريت مع ال�سلطات املخت�صة من �أجل احل�صول على املعلومات
والإر�شادات؟ كم عدد الأن�شطة على املوقع ال�شبكي لل�سلطة ،وخ�صو�ص ًا الزيارات �إىل ال�صفحات
املتعلقة بالإبالغ و�أ�شكال احلماية؟
كم عدد احلاالت التي ال ُتم�ست فيها احلماية من الأعمال االنتقامية؟
ما هو عدد ومبالغ الأحكام بالتعوي�ض؟
ما هي الأمثلة على ال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية التي ُن ِّفذت؟
ما هي �آراء املجتمع املدين ب�ش�أن �أثرها؟
وفيما يتعلق ب�أ�شكال احلماية للمب ِّلغني يف مكان العمل ،ا�ستعر�ضت م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية يف عام 2013
�شمولية ومواطن قوة خمتلف الأحكام القانونية على نطاق االحتاد الأوروبي ،وا�ستعر�ضتهما منظمة التعاون

()144

()142

OECD (Forthcoming), Revisiting Whistleblower Protection in OECD Countries: from Commitments to Effective
.Protection, OECD Publishing, Paris
()143
Transparency International (2013) Whistleblower Protection and the UN Convention Against Corruption. Berlin.
.http://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblower_protection_and_the_un_convention_against_corruption
()144
Worth, M. (2013) Whistleblowing in Europe, Legal Protections for Whistleblowers in the EU, Transparency International.
.http://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu
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والتنمية يف امليدان االقت�صادي على نطاق بلدان جمموعة الع�شرين يف عام  )145(.2011وعوجلت متابعة خطة
عمل جمموعة الع�شرين يف تقرير �أعدته جمموعة من الباحثني واملنظمات غري احلكومية يف عام  2014ق َّيم مدى
()146
�شمولية قواعد حماية املب ِّلغني عن املخالفات لدى بلدان جمموعة الع�شرين با�ستخدام  14معيار ًا رئي�س ًّيا.
ويف حني ال يوجد معيار عاملي وحيد لتقييم هذه القواننيُ ،يفرت�ض �أن ت�ساعد املعاي ُري امل�ستخدمة ملقارنة حمتوى
قوانني حماية املب ِّلغني يف هذه الدرا�سات َ
الدول الأطراف عند النظر يف �سبل حماية املب ِّلغني ب�صورة �أعم.
وتقدم تو�صية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حماية املب ِّلغني عن املخالفات جمموعة من املبادئ التوجيهية التي قد
ِّ
ت�ساعد الدول الأطراف على النظر يف مدى متانة �إطارها الوطني وامل�ؤ�س�سي والقانوين من �أجل تي�سري وحماية
املب ِّلغني يف �سياق مكان العمل.

اجلدول  -1معايري التقييم  -ا�ستناداً �إىل مبادئ جمل�س �أوروبا
التعاريف
تعريف املب ِّلغ عن املخالفات
تعريف البالغ �أو الك�شف خدم ًة للم�صلحة العامة
تعريف الإبالغ
تعريف الك�شف

النطاق املادي
ُيفرت�ض �أن ي�ضع الإطار الوطني قواعد حلماية حقوق املب ِّلغني عن املخالفات وم�صاحلهم
1
2
النطاق ال�شخ�صي
الفهم الوا�سع لعالقات العمل
3
نطاق امل�صلحة العامة

4
5
6

ي�شمل الأفراد الذين انتهت عالقتهم القائمة على العمل ،وكذلك �أولئك املوجودين يف مرحلة املفاو�ضات
ال�سابقة للتعاقد
القواعد املنطبقة على املعلومات املتعلقة بالأمن القومي متا�شيا مع اجتهادات املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان
دون امل�سا�س بقواعد حماية االمتيازات القانونية وغريها من االمتيازات املهنية

الإطار املعياري
اعتماد نهج �شامل ومت�سق �إزاء تي�سري الإبالغ عن املخالفات
7
8

�ضرورة عدم جتاوز القيود واال�ستثناءات ما هو �ضروري

9

�ضمان وجود �آليات فعالة للتحرك بناء على بالغات وتقارير امل�صلحة العامة

10

االحتفاظ ب�سبل احلماية واالنت�صاف مبوجب قواعد القانون العام ملن يت�أثرون بالإبالغ عن املخالفات
عدم جواز ا�ستناد �أرباب العمل �إىل االلتزامات القانونية �أو التعاقدية ملنع �شخ�ص من تقدمي بالغ خدم ًة
للم�صلحة العامة �أو معاقبته على ذلك

11

()145درا�سة ب�ش�أن �أطر حماية املبلِّغني عن املخالفات ،خال�صة وافية لأف�ضل املمار�سات واملبادئ التوجيهية للت�شريعات ،منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي (.http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf .)2011
()146

Wolfe, S., Worth, M., Dreyfus, S & Brown, A.J. (2014). Whistleblower Protection Laws in G20 Countries: Priorities
for Action, Blueprint for Free Speech, Griffith University, University of Melbourne, Transparency International Australia.
.https://blueprintforfreespeech.net
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قنوات الإبالغ والك�شف
 12اتخاذ تدابري لتهيئة بيئة ت�شجع الك�شف بطريقة مفتوحة
13

وجود قنوات وا�ضحة للإبالغ

14

م�ستويات الإبالغ ت�شمل امل�ساءلة العمومية الأو�سع ،مثل و�سائل الإعالم

15

ت�شجيع �أرباب العمل على اتخاذ �إجراءات داخلية

16

ا�ست�شارة العاملني ب�ش�أن الإجراءات الداخلية

17
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التو�صية  CM/Rec(2014)7املوجهة من جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن حماية املب ِّلغني (اعتمدتها جلنة الوزراء يف
 30ني�سان�/أبريل  2014يف االجتماع الـ 1198لنواب الوزراء)https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2188855&Site=CM&BackColorInt .
.ernet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

امل�صدر:

وانظر �أي�ضاCouncil of Europe Technical Paper (2014) Expert opinion on the draft “Law on Protection of Whistleblowers” by :
Paul Stephenson and Wim Vandekerckhove. Page 22-25. http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/
_PACS-Serbia/Technical%20Paper/TP8%202014%20PACS%20Expert%20Opinion-draft%20Law-Protection-Whistleblowers
.EN.pdf

و�ستتوقف م�س�ألة ما �إذا كانت احلماية فعالة على كيفية تنفيذها من ِقبل املنظمات وال�سلطات املخت�صة.
ففي بع�ض البلدان ،توجد معايري ر�سمية لتلك الإجراءات وميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض التقييم وو�ضع الأ�س�س
املرجعية – على �سبيل املثال ،و�ضعت منظمة  Standards Australiaمعيارا من �أجل برامج حماية املب ِّلغني

الف�صل  -3التنفيذ

عن املخالفات يف القطاع اخلا�ص يف عام  )147(،2003وو�ضع معهد املعايري الربيطاين مدونة ممار�سات
فيما يخ�ص الرتتيبات الداخلية للإبالغ عن املخالفات يف عام  )148(.2008ويف اململكة املتحدة ،يتوىل املكتب
الوطني ملراجعة احل�سابات تقييم �إجراءات الهيئات العمومية )149(،ويف �أ�سرتالياُ ،ت�ستخدم هذه املعايري لتقييم
�إجراءات العديد من الهيئات العمومية من ِقبل باحثني م�ستقلني متولهم احلكومة )150(.بيد � َّأن ا�ستحداث
معايري جديدة و�إجراء البحوث من �أجل زيادة االت�ساق يف ر�صد وتقييم الأداء امل�ؤ�س�سي يف جمال حماية
املب ِّلغني عن املخالفات من املجاالت التي ال تزال بحاجة �إىل مزيد من البحث.
ويف �سياق االتفاقية ،ينبغي �أن تراعي التقييمات التدابري املتخذة فيما يخ�ص خمتلف �أنواع املب ِّلغني (انظر
ال�شكلني  1-1و .)1-2فالقدرة على جتميع البيانات �ستكون مفيدة للتحقق من م�صدر الغالبية ال�ساحقة من
املعلومات الواردة ،و�سبل احلماية املطلوبة ،وما �إذا كان يلزم �إدخال � ِّأي تغيريات على النظام.
ويف حني � َّأن الهدف هو حماية الأفراد من االنتقام وجعل احلاجة �إىل تقدمي مطالبة قانونية بالتعوي�ض �أو غريه
من �أنواع االنت�صاف غري �ضرورية ،فمن املهم �أي�ض ًا تت ُّبع الدعاوى القانونية املرفوعة .و�إذا كان عدد قليل جدًّا
من ادعاءات الإيذاء �أو االنتقام ب�سبب الإبالغ ُيح�سم ل�صالح ال�شخ�ص املب ِّلغ ،فينبغي التحري عن ذلك ب�شكل
كامل �إذ من املرجح �أن يثبط عمليات الإخبار والإبالغ عن املخالفات يف مكان العمل يف امل�ستقبل .ومن �أجل
متكني تلك البحوث والتحاليل ،ينبغي للدول �أن جتعل الأحكام ذات ال�صلة متاحة .ويف اململكة املتحدة ،تتوىل
()151
منظمة غري حكومية ر�صد تنفيذ قانون �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة العامة والأحكام ذات ال�صلة.
وميكن للباحثني من م�ؤ�س�سات �أكادميية �أي�ض ًا �أن يجروا تقييمات مفيدة.
ومن �ش�أن �إجراء درا�سات ا�ستق�صائية عامة على نطاق �أو�سع ب�ش�أن الكيفية التي ُينظر بها �إىل من يب ِّلغون
عن املخالفات �أو الف�ساد �أو املخاطر �أن يوفر �أي�ض ًا م�ؤ�شرات مفيدة على �أثر القانون من �أجل حت�سني الأحوال
االجتماعية والثقافية التي يتعاون فيها الأفراد مع ال�سلطات.

()147انظر .AS 8004-2003. http://infostore.saiglobal.com/store/Details.aspx?ProductID=323803
()148

British Standards (2008) Publicly Available Specification: Whistleblowing Arrangements Code of Practice, 1998:2008.
.http://pcaw.org.uk/bsi and http://shop.bsigroup.com/forms/PASs/PAS-1998/
()149
National Audit Office (March, 2014) Making a whistleblowing policy work: Report by the Comptroller and Auditor
.General, HC 1152: London, UK. http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/Making-a-whistleblowing-policy-work.pdf
()150
Brown, A.J., P. Roberts and J. Olsen (2011) Whistling While They Work: A good-practice guide for managing internal
reporting of wrongdoing in public sector organisations. Australia and New Zealand School of Government (ANZSOG): Australia.
.http://press.anu.edu.au/titles/australia-and-new-zealand-school-of-government-anzsog-2/whistling_citation/
()151
Is the law protecting whistleblowers? A review of PIDA claims 2011-2013. http://www.pcaw.org.uk/files/PIDA%20
.REPORT%20FINAL.pdf
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-4
�ل�ستنتاجات ونقاط
�لتعلم �لرئي�سية
ا َّإن اجلهود الوطنية ملكافحة الف�ساد ل تكون فعالة اإ َّل عندما حتظى بدعم اجلمهور وثقته .وهناك حاجة
اإىل اأن ينظر املجتمع ككل اإىل القوانني والتدابري التي تنفذها الدول الأطراف حلماية املب ِّلغني باعتبارها
�سرعية .وهذا يعني �سرورة مواءمة هذه القوانني والتدابري مع احتياجات ال�سخ�ض املب ِّلغ وتكييفها على النحو
ال�سليم لتنا�سب الظروف الوطنية .و ُتعترب ال�سلطات املخت�سة ذات الوليات املتوازنة والوا�سحة وال�سلحيات
واملوارد املنا�سبة للتعامل مع املعلومات على نحو �سليم وحماية املب ِّلغني على نحو ا�ستباقي اأ�سا�سية لنجاح ا ِّأي
نظام ملكافحة الف�ساد يعتمد على امل�ساركة العامة .وينبغي اأن ُت�س َّمم التدابري الرامية اإىل حماية املب ِّلغني
عن املخالفات للتغلب على احلواجز التي تعرت�ض الت�سالت املفتوحة والآمنة ،ول �سيما عندما يتعلق الأمر
بالف�ساد واملخالفات التي توؤثر على رفاه اجلمهور وم�ساحله.
ُوحت َّذر الدول الأطراف من افرتا�ض ا َّأن هناك ح ًّل مثال ًّيا واحد ًا اأو نهج ًا وحيد ًا �سيعمل يف جميع الظروف
اأو �سيظل فعا ًل مع مرور الوقت .ويعتمد هذا الدليل نهج ًا وا�سع ًا ولكن حم َّدد الهدف ،ويوؤمل اأن جتري الدول
الأطراف بحوثها وحتليلتها اخلا�سة با�ستخدام املعلومات املق َّدمة على نطاق الدليل .ومن �ساأن اإجراء
ا�ستعرا�ض �سامل لل�سياق الوطني اأن ي�ساعد الدول الأطراف على النظر يف اأف�سل ال�سبل لتنفيذ تدابري لتي�سري
الإبلغ وحماية من ي�ستخدمونها .وبينما توجد حتديات م�سرتكة تواجهها جميع الوليات الق�سائية ومبادئ
قانونية ميكن تطبيقها على ال�سعيد العاملي ،فمن ال�سروري اأن تفح�ض الدول الأطراف تلك التحديات
واملبادئ القانونية بعناية واأن جتري م�ساورات م�ستفي�سة فيما بينها ل�سمان اأن تكون التدابري التي تنفذها
مك َّيفة ب�سكل �سليم مع ظروفها الوطنية.
وال�سالعون يف ال�سلوك الفا�سد ي�ستفيدون من مواطن �سعف النظم� ،سواء كانت �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو
اجتماعية اأو ثقافية ،ويتكيفون عند �سد الثغرات اأو ك�سف اأوجه ال�سعف اجلديدة .ويجب على الدول الأطراف
اأن تكون م�ستعدة لإجراء تقييم منتظم ملا ت�سعه من ترتيبات وما تتخذه من تدابري لتحديد ما اإذا كانت قوية
ومرنة مبا فيه الكفاية للتكيف مع الظروف املتغرية اأو ما اإذا كان هناك حاجة اإىل اعتماد نهج جديد.
يعولوا على �سمت املحيطني بهم،
والأهم من ذلك ،فا َّإن الف�ساد يزدهر عندما يعتقد ال�سالعون فيه ا َّأن باإمكانهم اأن ِّ
وهو �سمت ميكن اأن يعززه يف كثري من الأحيان غياب ال�سفافية وحمدودية �سبل و�سول اجلمهور اإىل املعلومات
و�سعف الرقابة العامة .والقوانني التي تكتفي مبحاولة اإدارة املعلومات ومراقبتها لن تك�سر حاجز ال�سمت،
اجليدة اأو متكِّن من منع الف�ساد ومكافحته .وحماية املبلِّغني،
كما اأنها لن ت�ستويف املعايري الدولية للممار�سات ِّ
كم�ساألة تتعلق بامل�ساركة العامة ،يجب اأن ت�ساغ و ُتفهم �سمن الإطار الوا�سع للم�ساءلة العامة وحقوق الإن�سان.
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

ومن �ش�أن اعتماد نهج حازم �إزاء هذه امل�س�ألة باعتبارها �ش�أنا يخ�ص القانون وال�سيا�سات وحماية امل�صلحة العامة
�أن ي�ساعد الدول الأطراف وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات يف جميع القطاعات على ك�شف مرتكبي الأفعال غري امل�شروعة
ومالحقتهم ،والأهم من ذلك� ،أن ي�ساعد على منع تر�سخ الف�ساد �أ�صال ل�صالح اجلميع .وعند النظر يف �إر�ساء �أو
�إ�صالح القوانني والنظم حلماية املبلِّغني ،ينبغي للدول الأطراف �أن ت�أخذ النقاط التالية يف االعتبار:

مقدمة
عرف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد "الأ�شخا�ص املب ِّلغني" تعريف ًا وا�سعاً؛ فهو ي�شمل
  ُت ِّ
الأ�شخا�ص العاملني يف القطاع العام �أو اخلا�ص و�أفراد اجلمهور وكذلك ال�شهود واخلرباء
وال�ضحايا.
 �ضرورة مواكبة تدابري احلماية احتياجات ال�شخ�ص املب ِّلغ وظروفه.
 "تي�سري" الإبالغ بجعله �آمنا يف القانون ووا�ضحا يف املمار�سة العملية.

الق�سم الأول -التقييم الوطني
اجليدة القائمة
 ا�ستعرا�ض الأطر القانونية والرتتيبات امل�ؤ�س�سية القائمة من �أجل تعزيز املمار�سات ِّ
وحتديد الثغرات.
 الت�شاور على نطاق وا�سع مع املعنيني من ممثلي احلكومة واملن�ش�آت التجارية والنقابات العمالية
والأو�ساط القانونية واملجتمع املدين للتخطيط لإجراء �إ�صالحات معقولة وم�ستدامة.
الق�سم الثاين -تي�سري الإبالغ واحلماية
 حماية طائفة وا�سعة من املعلومات التي ت�ستحق الإبالغ عنها—�أي م�س�ألة تتعلق باملخالفات �أو
الإ�ضرار بامل�صلحة العامة ،مبا يف ذلك احلاالت التي تكون فيها املعلومات م�ص َّنفة باعتبارها �سرية
�أو ُتعترب �سرية على نحو �آخر ،وذلك من �أجل ما يلي:
 منع الف�ساد؛  �إزاحة عبء املخاطر عن كاهل ال�شخ�ص املب ِّلغ؛ احلفاظ على امل�ساءلة العامة للدولة و�أن�شطة ال�شركات. �ضمان وجود جمموعة معقولة من القنوات الفعالة والبديلة للإبالغ من �أجل توفري بديل �آمن
لل�سكوت ومنع االختناقات �أو نقاط االنك�سار يف النظام.
 حماية الأ�شخا�ص الذين يك�شفون عن املعلومات املتعلقة باملخالفات يف املجال العام مت�شيا مع
مبادئ امل�ساءلة الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
 النظر يف الطريقة املثلى ال�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة و�أ�ساليب االت�صال التقليدية من �أجل
ت�سهيل الإبالغ.
 �ضرورة �أن ت�شمل احلماية التدابري القانونية والإجرائية والتنظيمية.
 النظر يف كيفية توفري �سبل ح�صول املب ِّلغني على امل�شورة.
 �ضرورة �أن تكون التدابري ا�ستباقية ملنع تع ُّر�ض ال�شخ�ص املب ِّلغ للمعاملة املجحفة �أو ال�ضرر �أو
االنتقام و�أن تكون ذات �أثر رجعي لتوفري االنت�صاف عن � ِّأي �ضرر �أو �أذى نتيجة لتقدمي البالغ.
 النظر يف �إيجاد �سبل مبتكرة لت�شجيع الإبالغ عن املخالفات وجعله �أكرث مقبولية من الناحية
االجتماعية (مثل تقدمي ال�شكر والتكرمي واملكاف�أة).

الف�صل  -4اال�ستنتاجات ونقاط التعلم الرئي�سية

الق�سم الثالث -التنفيذ
 �ضمان �أن تكون لدى ال�سلطات املخت�صة الوالية والقدرات واملوارد وال�صالحيات املنا�سبة لتلقي
البالغات والتحقيق يف املخالفات وحماية املب ِّلغني.
 �ضمان �أن يكون موظفو ال�سلطات املخت�صة مد َّربني التدريب املنا�سب ولديهم املهارات املتخ�ص�صة
ملعاجلة البالغات وحماية املب ِّلغني.
 �ضمان حماية ال�سلطات املخت�صة من الت�أثريات غري امل�شروعة وقدرتها على اال�ضطالع مبهامها
بنزاهة.
 النظر يف �إن�شاء �أو تعيني هيئة رائدة �أو رقابية لكفالة تنفيذ القواعد ب�ش�أن حماية املب ِّلغني ور�صدها
على النحو املنا�سب مع مرور الوقت.
 �إجراء ا�ستعرا�ض وتقييم دوريني ملدى فعالية الرتتيبات القانونية وامل�ؤ�س�سية حلماية املب ِّلغني والت�أكد
من احتفاظهم بثقة اجلمهور.
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�ملو�رد
هناك عدد من الأدوات املتاحة مل�ساعدة الدول الأع�ساء والأطراف املهتمة الأخرى على النظر يف اأف�سل ال�سبل
 وترد اأدناه جمموعة.لت�سجيع وحماية املخربين واملب ِّلغني يف اأماكن العمل �سمن اأنظمتها و�سياقاتها الوطنية
 كما ترد يف النهاية قائمة باملواقع ال�سبكية، م�س َّنفة ح�سب املو�سوع العام،خمتارة من بع�ض املوارد املتاحة
.التي ميكن الطلع فيها على مزيد من املعلومات
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اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

(اأ)

املواد املتعلقة بحماية املب ِّلغني والأحكام الأخرى ذات ال�سلة التي ت�سهم
يف مو�سوع املب ِّلغني اأو ترتبط به
املادة  -33حماية املب ِّلغني
تنظر كل دولة طرف يف اأن ُتدخل يف �سلب نظامها القانوين الداخلي تدابري منا�سبة لتوفري احلماية من ا ِّأي
معاملة ل م�س ّوغ لها ل ِّأي �سخ�ض يقوم ،بح�سن ن ّية ولأ�سباب وجيهة ،باإبلغ ال�سلطات املخت�سة با ِّأي وقائع تتعلق
باأفعال جم َّرمة وفق ًا لهذه التفاقية.

املادة  -8مدونات قواعد �سلوك للموظفني العموميني
]…[

 -4تنظر كل دولة طرف اأي�ساً ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،يف اإر�ساء تدابري ونظم تي�سر قيام
املوظفني العموميني باإبلغ ال�سلطات املعنية عن اأفعال الف�ساد ،عندما يتنبهون اإىل مثل هذه الأفعال اأثناء اأداء
وظائفهم.

(اأ).http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext
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املادة  -13م�شاركة املجتمع
 -١تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة� ،ضمن حدود �إمكاناتها ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي،
لت�شجيع �أفراد وجماعات ال ينتمون �إىل القطاع العام ،مثل املجتمع الأهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات
املجتمع املحلي ،على امل�شاركة الن�شطة يف منع الف�ساد وحماربته ،ولإذكاء وعي النا�س فيما يتعلق بوجود الف�ساد
و�أ�سبابه وج�سامته وما ميثله من خطر .وينبغي تدعيم هذه امل�شاركة بتدابري مثل:
[…]

(د) احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�شرها وتعميمها.
ويجوز �إخ�ضاع تلك احلرية لقيود معينة� ،شريطة �أن تقت�صر هذه القيود على ما ين�ص عليه القانون وما هو
�ضروري:
’ ‘1ملراعاة حقوق الآخرين �أو �سمعتهم؛
’ ‘2حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ل�صون �صحة النا�س �أو �أخالقهم.
 -٢على كل دولة طرف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان تعريف النا�س بهيئات مكافحة الف�ساد ذات ال�صلة
امل�شار �إليها يف هذه االتفاقية ،و�أن توفر لهم ،ح�سب االقت�ضاء� ،سبل االت�صال بتلك الهيئات لكي يب ّلغوها ،مبا
يف ذلك دون بيان هويتهم ،عن � ِّأي حوادث قد ُيرى �أنها ت�ش ّكل فعال جم َّرما وفق ًا لهذه االتفاقية.

املادة  -32حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
 -١تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفق ًا لنظامها القانوين الداخلي ،و�ضمن حدود �إمكانياتها ،لتوفري
حماية ف ّعالة لل�شهود واخلرباء الذين يدلون ب�شهادة تتعلق ب�أفعال جم َّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية وكذلك لأقاربهم
و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم عند االقت�ضاء ،من � ِّأي انتقام �أو ترهيب حمتمل.
املتوخاة يف الفقرة  1من هذه املادة ،ودون م�سا�س بحقوق املدعى عليه ،مبا يف
 -٢يجوز �أن ت�شمل التدابري َّ
ذلك حقه يف حماكمة ح�سب الأ�صول:
(�أ)  �إر�ساء �إجراءات لتوفري احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�شخا�ص ،كالقيام مث ًال ،بالقدر الالزم
واملمكن عمل ًّيا ،بتغيري �أماكن �إقامتهم وال�سماح ،عند االقت�ضاء ،بعدم �إف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم
و�أماكن تواجدهم �أو بفر�ض قيود على �إف�شائها؛
(ب) توفري قواعد خا�صة بالأدلة تتيح لل�شهود واخلرباء �أن يدلوا ب�أقوالهم على نحو يكفل �سالمة �أولئك
الأ�شخا�ص ،كال�سماح مث ًال بالإدالء بال�شهادة با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت ،مثل و�صالت الفيديو �أو غريها
من الو�سائل املالئمة.
 -٣تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن �إقامة الأ�شخا�ص
امل�شار �إليهم يف الفقرة  1من هذه املادة.
 -٤ت�سري �أحكام هذه املادة �أي�ض ًا على ال�ضحايا �إذا كانوا �شهوداً.
 -٥تتيح كل دولة طرف ،رهنا بقانونها الداخلي� ،إمكانية عر�ض �آراء و�شواغل ال�ضحايا و�أخذها بعني االعتبار
يف املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة �ضد اجلناة ،على نحو ال مي�س بحقوق الدفاع.

املرفق -املعايري الدولية

املادة  -37التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون
 -١تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو �شاركوا يف ارتكاب فعل جم َّرم
وفق ًا لهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة �إىل ال�سلطات املخت�صة لأغرا�ض التحقيق والإثبات ،وعلى
توفري م�ساعدة فعلية حمددة لل�سلطات املخت�صة ميكن �أن ت�سهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية
وا�سرتداد تلك العائدات.
 -٢تنظر كل دولة طرف يف �أن تتيح ،يف احلاالت املنا�سبة� ،إمكانية تخفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عون ًا
كبري ًا يف عمليات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن فعل جم َّرم وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -٣تنظر كل دولة طرف يف �إمكانية منح احل�صانة من املالحقة الق�ضائية ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها
الداخلي ،ل ِّأي �شخ�ص يقدم عون ًا كبري ًا يف عمليات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن فعل جم َّرم وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -٤جتري حماية �أولئك الأ�شخا�ص على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة  32من هذه االتفاقية ،مع مراعاة ما
يقت�ضيه اختالف احلال.
 -٥عندما يكون ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة  1من هذه املادة ،املوجود يف دولة طرف ،قادرا على تقدمي
عون كبري �إىل ال�سلطات املخت�صة لدولة طرف �أخرى ،يجوز للدولتني الطرفني املعنيتني �أن تنظرا يف �إبرام
اتفاقات �أو ترتيبات ،وفق ًا لقانونهما الداخلي ،ب�ش�أن �إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفري املعاملة املبينة
يف الفقرتني  2و 3من هذه املادة.

املادة  -38التعاون بني ال�سلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف ،وفق ًا لقانونها الداخلي ،ما قد يلزم من تدابري لت�شجيع التعاون بني �سلطاتها العمومية،
وكذلك موظفيها العموميني ،من جانب ،و�سلطاتها امل�س�ؤولة عن التحقيق يف الأفعال الإجرامية ومالحقة
مرتكبيها ،من جانب �آخر .ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون:
(�أ) املبادرة ب�إبالغ ال�سلطات الأخرية ،حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب�أنه جرى ارتكاب
� ٍّأي من الأفعال املج َّرمة وفق ًا للمواد  15و 21و 23من هذه االتفاقية؛ �أو
(ب) تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل ال�سلطات الأخرية ،بناء على طلبها.

املادة  -39التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
 -١تتخذ كل دولة طرف ،وفق ًا لقانونها الداخلي ،ما قد يلزم من تدابري لت�شجيع التعاون بني ال�سلطات
الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلا�ص ،وخ�صو�ص ًا امل�ؤ�س�سات املالية ،فيما يت�صل
بالأمور املتعلقة بارتكاب �أفعال جم َّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -٢تنظر كل دولة طرف ،يف ت�شجيع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يوجد مكان �إقامتهم
املعتاد يف �إقليمها على �إبالغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل جم َّرم وفق ًا
لهذه االتفاقية.
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دليل مرجعي ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة يف جمال حماية املب ِّلغني

ملحة عن املعايري الدولية الأخرى ب�ش�أن حماية املبلغني:
اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد ،منظمة الدول الأمريكية

(ب)

املادة الثالثة -التدابري الوقائية
للأغرا�ض املبينة يف املادة الثانية من هذه االتفاقية ،توافق الدول الأطراف على النظر يف �إمكانية تطبيق
تدابري لو�ضع و�صون وتدعيم ما يلي يف �إطار نظمها امل�ؤ�س�سية]…[ :
�  -٨أنظمة حلماية املوظفني العموميني واملواطنني الذين يفيدون ب�أفعال الف�ساد عن ح�سن نية ،مبا يف ذلك
�أنظمة حلماية هويتهم ،وفق ًا لد�ستور بلدانهم واملبادئ الأ�سا�سية من القانون املحلي فيها.
و�إ�ضافة �إىل ذلك :القوانني النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن حماية املب ِّلغني عن املخالفات وال�شهود
(ج)
( 2004و)2013

جمل�س �أوروبا اتفاقية القانون اجلنائي ب�ش�أن الف�ساد

(د )

املادة  -22حماية املتعاونني مع العدالة وال�شهود
يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابري لتوفري حماية ف ّعالة ومنا�سبة للأ�شخا�ص التاليني:
(�أ) كل من يب ِّلغ عن �أفعال جم َّرمة مبوجب املواد � 2إىل � 14أو يتعاون ب� ِّأي �شكل �آخر مع ال�سلطات
امل�س�ؤولة عن التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية؛
(ب) ال�شهود الذين يدلون ب�شهادة تتعلق بتلك اجلرائم.

جمل�س �أوروبا ،االتفاقية املدنية ب�ش�أن الف�ساد

املادة  -9حماية املوظفني
تن�ص كل دولة طرف يف قانونها الداخلي على توفري احلماية املنا�سبة �ضد � ِّأي عقوبات غري م َّربرة �ضد
املوظفني الذين يب ِّلغون ،بح�سن نية وعلى �أ�سا�س �شكوك معقولة ،عن �أفعال ف�ساد �إىل الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني �أو
ال�سلطات املعنية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك :تو�صية ب�ش�أن حماية املب ِّلغني عن املخالفات ()2014

(هـ)

(ب)�ص َّدق على اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد  29بلد ًا يف �أمريكا الالتينية و�أمريكا اجلنوبية� ،إىل جانب الواليات املتحدة
وكندا.http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html .
(ج)
القانون النموذجي ب�ش�أن حماية حرية التعبري ملكافحة الف�ساد (http://www.oas.org/juridico/english/model_law_ )2004
whistle.htm؛ القانون النموذجي لتي�سري وت�شجيع الإبالغ عن �أفعال الف�ساد وحماية املبلِّغني وال�شهود (http://www.oas.org/juridico/ )2013
.english/law_reporting.htm
(د)ي�ضم جمل�س �أوروبا يف ع�ضويته  47دولة ،وقد �أُن�شئت �آليته التقييمية يف جمال مكافحة الف�ساد ،وهي جمموعة الدول املناه�ضة
مو�سع يتيح لها منح الع�ضوية لدول من خارج جمل�س �أوروبا ،وهي ت�ضم  49ع�ضواً .وتتوىل املجموعة ر�صد تطبيق
للف�ساد ،مبوجب اتفاق جزئي َّ
اتفاقية القانون املدين ملكافحة الف�ساد ( ،http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/174.htm )1999وكذلك اتفاقية القانون
اجلنائي ملكافحة الف�ساد (.http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm )1999
(هـ)

Council of Europe Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the protection
.of whistleblowers https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2188855&Site=CM

املرفق -املعايري الدولية

اتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الف�ساد وحماربته

(و)

املادة  -5الإجراءات الت�شريعية وغريها
للأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف املادة  2من هذه االتفاقية ،تلتزم الدول الأطراف مبا يلي؛ […]

 -٥اعتماد �إجراءات ت�شريعية وغريها من الإجراءات حلماية ال�شاكي وال�شاهد يف الق�ضايا املتعلقة بالف�ساد
واجلرائم ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك حماية هويتهما.
 -٦اعتماد الإجراءات الالزمة ل�ضمان قيام املواطنني بالإبالغ عن حاالت الف�ساد دون خوف من عمليات
االنتقام التي قد ترتتب على ذلك.

بروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي ملكافحة الف�ساد

(ز)

املادة  -4التدابري الوقائية
 -١للأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف املادة  2من هذا الربوتوكول ،تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابري لإن�شاء
و�صون وتدعيم ما يلي]…[ :
(ﻫ) نظم حلماية الأفراد الذين يب ِّلغون ،بح�سن نية ،عن �أفعال الف�ساد؛

الربوتوكول املتعلق مبكافحة الف�ساد للجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا

املادة  -5التدابري الوقائية
بغية حتقيق الأهداف املن�صو�ص عليها يف املادة � 2أعاله ،تتخذ كل دولة طرف تدابري لإن�شاء وتعزيز ما يلي:
[…]
(ج) القوانني وغريها من التدابري التي تراها �ضرورية ل�ضمان احلماية الفعالة واملنا�سبة للأ�شخا�ص
يقدمون ،بح�سن نية ،معلومات عن �أفعال الف�ساد.
الذين ِّ

(و)�ص َّدقت �إحدى وثالثون دولة �أفريقية على هذه االتفاقية التي تقت�ضي منها �أن تعتمد الإجراءات الالزمة "ل�ضمان قيام املواطنني
بالإبالغ عن حاالت الف�ساد دون خوف من عمليات االنتقام التي قد ترتتب على ذلك".
.http://www.au.int/en/content/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
(ز) ُي ِلزم هذا الربوتوكول  13بلد ًا �أفريق ًّيا بحماية الأفراد الذين يبلِّغون عن �أعمال الف�ساد.
.http://www.sadc.int/documents-publications/show/
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