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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     

      ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٧إىل  ٥املعين مبنع الفساد، املعقود يف فيينا من 
    مةمقدِّ  -أوًال  

ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــادقرَّر مؤمتر   -١ فاق لدول األطراف يف ات  ،٣/٢ يف قراره ،ا
ينشئ فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضوية مؤقَّتًا بغية تقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته  أن

  يف تنفيذ الوالية املسَندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.
  ريق العامل باملهام التالية: وقرَّر املؤمتر أن يضطلع الف  -٢

  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛   (أ)  
  بالتدابري واملمارسات الوقائية؛ تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق  (ب)  
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛   (ج)  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات املجتمع   (د)  

  بغية منع الفساد.
املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، باجلهود  ٧/٦ب املؤمتر، يف قراره حَّور  -٣

لدول األطراف، وشـــــــدَّ بادل املعلومات بني ا عامل يف تيســــــري ت بذهلا الفريق ال د على أمهية اليت ي
ـــــتنتاجات والتوصـــــيات الصـــــادرة عن الفريق العامل يف اجتماعيه املعقودين يف فيينا من   ٢٢االس

  . ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤ إىل
إىل الدول األطراف أن تواصــــــل توفري تلك املعلومات، وطلب  ذاته، يف القرار ،وطلب املؤمتر  -٤

إىل األمانة، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصـــــل عملها باعتبارها مرصـــــدًا دوليًّا، وذلك 
  بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل، بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه.

، الذي طلب فيه إىل األمانة أن تنظم جداول ٦/١، إىل قراره ٧/١يف مقرَّره  ،املؤمتروأشــــــار   -٥
األعمال املؤقَّتة للهيئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات 

  املسندة إىل تلك اهليئات.
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ابري الوقائية ملكافحة الفســــــاد"، أن يدرج املعنون "تعزيز التد ٧/٥وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٦
الفريق العامل مسألة استخدام النظم اخلاصة بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل 

لذلك القرار، ناقش الفريق العامل،  . ووفقًا٢٠١٨ومدى فعاليتها كموضوع للمناقشة خالل عام 
  :نيالتالي عنياملوضويف اجتماعه التاسع فيما بني الدورات، 

من اتفاقية األمم املتحدة  ٧من املادة  ٤منع وإدارة تضـــــارب املصـــــاحل (الفقرة   (أ)  
  ملكافحة الفساد)؛ 

من  ٥النظم اخلاصة بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل (الفقرة   (ب)  
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد). ٨املادة 

    
      االجتماع تنظيم  -ثانيًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

عقد الفريُق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين مبنع الفســـاد اجتماعه التاســـع   -٧
سبتمرب  ٧إىل  ٥فيينا من  يف سة مؤمتر الدول األطراف، ٢٠١٨أيلول/ ساته نائبة رئي . وترأَّست جل

  فيفيان ن. ر. أوكيكي (نيجرييا).
. ٧/٦و ٧/٥و ٣/٢وأشــــارت نائبة الرئيســــة، لدى افتتاح االجتماع، إىل قرارات املؤمتر   -٨

وأكدت على أمهية املناقشـــــــات التفاعلية اليت جيريها االجتماع وتبادل اخلربات الذي جيري على 
ســاحته يف جمال منع الفســاد، واســتهلت املناقشــات املوضــوعية حول منع وإدارة تضــارب املصــاحل 

  ات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل. ونظم إقرار
شدَّد ممثل   -٩ ساد، وأكد على أنَّ أحكام لو شامل يف مكافحة الف ألمانة على أمهية اتباع هنج 

زاهة واحلوكمة الرشـــــيدة الفصـــــل الثاين من اتفاقية مكافحة الفســـــاد مهمة لتعزيز الشـــــفافية والن
، يف دورته الســــــابعة، أمهية هذه دًاد جمدَّاملؤمتر أكَّ إىل أنَّ والتثقيف. وعالوة على ذلك، أشــــــار

، ٢٠١٠إىل أنَّ الفريق العامل قد وفَّر للدول، منذ أول اجتماع له يف عام  املبادئ. وأشــــار أيضــــًا
نية املكتســـبة يف هذا املجال. الفرصـــة لتبادل املمارســـات اجليِّدة والدروس املســـتفادة واخلربات الف

غة يف عمل اخلرباء إىل أنَّ ا كذلك أشـــــــارو بال ها ال عامل أثبتت قيمت ملعارف اليت مجعها الفريق ال
الوطنيني سواء عند استعراضهم ملدى تنفيذ بلداهنم لالتفاقية أو عند عملهم كخرباء مستعِرضني يف 

  الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ. 
لومات األساسية عن منع وإدارة ورقة املع أفاد بأنَّألمانة وثائق االجتماع. ولوعرض ممثل   -١٠

) وورقة املعلومات األساسية عن نظم إقرارات الذمة CAC/COSP/WG.4/2018/2تضارب املصاحل (
اســتنادًا إىل الردود  قد ُأعدَّتا )CAC/COSP/WG.4/2018/3( الية واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحلامل

اليت قدَّمتها الدول بناء على طلب من األمانة للحصــــول على معلومات، ومها جتســــدان املعلومات 
دولة. وقد وردت ســـــبعة ردود إضـــــافية بعد  ٤٤من  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٨  اليت وردت حىت

دول املعنية، ُنشـــــرت مجيع الردود الواردة على املوقع الشـــــبكي ذلك التاريخ. وبناء على موافقة ال
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باملخدِّ ملكتب األمم رات واجلرمية (املكتب)، وعلى املوقع الشــــــبكي املخصــــــص املتحدة املعين 
  للفريق العامل. )٢(واملوقع الشبكي املواضيعي )١(فيما بني الدورات للفريق العامل،لالجتماع التاسع 

    
    األعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول   -باء  

  :٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٥أقرَّ الفريق العامل جدول األعمال التايل يف   -١١
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.   (ب)    

 ٧/٦وقراره  ،املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفســــاد" ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر   -٢
  املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد":

 ٧من املادة  ٤مناقشــة مواضــيعية حول منع وإدارة تضــارب املصــاحل (الفقرة   (أ)
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)؛

مناقشــة مواضــيعية حول النظم اخلاصــة بإقرارات الذمة املالية واإلفصــاح   (ب)
من اتفاقية األمم املتحدة  ٨من املادة  ٥(الفقرة  عن تضــــــارب املصــــــاحل

  ملكافحة الفساد).
  التوصيات واألولويات املقبلة.  -٣  
  اعتماد التقرير.  -٤  

    
    حلضورا  -جيم  

يف االتفاقية: االحتاد الروســــــي،  حضــــــر اجتماع الفريق العامل ممثلو الدول التالية األطراف  -١٢
اإلمارات  أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا،

يا، أنغوال، أوروغواي،  العربية املتحدة، اإلســــــالمية)، -إيران (مجهوريةندا، أوكرانيا، أوغإندونيســــــ
سالم، بلجيكا، بلغاريا، إيطاليا، باراغواي، ب  دا،أيرلن اكستان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بروين دار ال

املتعددة القوميات)، بريو، -بوليفيا (دولةوندي، بولندا، بوربنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتســــــوانا، 
ند، تركيا، تشــــــيكيا، توغو، تونس،  ما، اجلزتايل ها يا املتحدة، اجلمهومجهورية تنائر، جزر الب رية زان

الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جنوب الســـودان، رومانيا، زمبابوي، 
سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، السودان، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، 

  زويال فنطني، مــان، غــانــا، غواتيمــاال، غينيــا، فــانواتو، فرنســــــــا، الفلبني، دولــة فلســــــُعراق، الع
ة)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، كازاخســـتان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، البوليفاري-(مجهورية

نيا، ليســـوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشـــقر، ليتواكوت ديفوار، الكويت، كينيا، لبنان، لكســـمربغ، ليبيا، 
                                                                    

  )١(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session9.html. 
  )٢(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilation-prevention.html. 
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أيرلندا الشمالية، واملتحدة لربيطانيا العظمى ملكة املمصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، 
ندا، اهلند، هندوراس،  بال، النيجر، نيجرييا، نيوزيل يا، النرويج، النمســـــــا، ني ناميب منار،  يا موزامبيق، م

  اليونان.غاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، هن
  ليمية للتكامل االقتصادي طرف يف االتفاقية.وُمثِّل يف االجتماع االحتاد األورويب، وهو منظمة إق  -١٣
  : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.األمم املتحدة التالية مبراقب ةوُمثِّلت هيئ  -١٤
وُمثِّلت مبراقبني أيضــًا املنظماُت احلكومية الدولية التالية: جملس التعاون لدول اخلليج العربية،   -١٥

أوروبا، جمموعة الدول املناهضـــــة للفســـــاد (جمموعة "غريكو")، جملس أوروبا، األمانة العامة ملجلس 
األكادميية الدولية ملكافحة الفســــــاد، املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية، املعهد الدويل للدميقراطية 
واملســــــاعدة االنتخابية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي، مبادرة مكافحة الفســــــاد 

  العاملية للجمارك.اإلقليمية، املنظمة 
    

املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد"،  ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر   -ثالثًا  
  املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"،  ٧/٦والقرار 

  وتنفيذ التوصيات اليت اتَّفق عليها الفريق العامل يف اجتماعه 
      ٢٠١٧املعقود يف آب/أغسطس 

   ٧من املادة  ٤مناقشة مواضيعية حول منع وإدارة تضارب املصاحل (الفقرة   -ألف  
    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)

اســـتهلت رئيســـة االجتماع املناقشـــة املواضـــيعية يف إطار هذا البند الذي أعدت األمانة   -١٦
ألمانة عن ترحيبه ل). وأعرب ممثل CAC/COSP/WG.4/2018/2بشـــأنه ورقة معلومات أســـاســـية (

باملعلومات القيِّمة اليت تلقتها األمانة من الدول األطراف، واليت اســــــتندت إليها يف إعداد ورقة 
  املعلومات األساسية. 

ضارب بني املصاحل وقال ممثل األمانة إنَّ الدول قد أقرت يف ردودها بأمهية حسن إدارة الت  -١٧
مت أمثلة على النُّهج اليت اخلاصــــة للموظفني العموميني وواجباهتم يف خدمة املصــــلحة العامة، وقدَّ

اتبعتها من أجل منع الفســاد اليت اتبعت فيها اســتراتيجيات فعالة إلدارة تضــارب املصــاحل. وأكَّدت 
شــــريعات أو مدونات، دول عديدة على احلاجة إىل وجود معايري واضــــحة للســــلوك يف شــــكل ت

وكذلك احلاجة إىل إنفاذ تلك املعايري وضـــمان وعي املوظفني العموميني بواجباهتم ومســـؤولياهتم. 
  وتناولت معظم الردود مسألة ضرورة اإلفصاح على حنو صحيح عن تضارب املصاحل مىت نشأ.

لح تضارب مصط يف بلدها مناظرة من اجلبل األسود كيف عرَّف التشريع الوطينوناقشت   -١٨
املصــاحل، ووصــَفت التدابري اليت اختذهتا اهليئات املتخصــصــة لتشــجيع تطبيق هذا التشــريع، وأبرزت 
له. وأكَّدت على أنَّ املوظفني العموميني  ثال  باالمت ــــــع النطاق للموظفني املكلفني  التعريف الواس

ن اجلبل األسود ملزمون بالكشف عن مجيع حاالت تضارب املصاحل املتعلقة هبم كلما نشأت. وكا
اســــــتحدث قيودا َتمنع املوظف من شــــــغل أكثر من وظيفة واحدة يف قطاع اخلدمة العمومية،   قد
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أيضــــــًا من االلتحاق بالعمل لدى جهة أخرى بعد تركه لوظيفته العمومية قبل انقضــــــاء   ومتنعه
  فاصلة" مدهتا سنتان.   "فترة
مناظر من نيوزيلندا عرضــــــًا إيضــــــاحيًّا عن النهج الوطين املتبع يف إدارة تضــــــارب وقدَّم   -١٩

املصــاحل، واجلوانب املحددة خلصــائص البيئة اجلزرية وتأثري بعض اجلوانب الثقافية املعينة، مثل أمهية 
ــــــريعية  العدل والثقة والترابط االجتماعي واالمتثال الطوعي. كما وصــــــف التدابري اإلدارية والتش

ملتخذة لتعزيز الســلوك األخالقي، ومنها تدابري محاية املبلِّغني وإنفاذ قواعد إدارة تضــارب املصــاحل ا
  والتدريب عليها. 

وقدَّم مناظر من الواليات املتحدة عرضـــــًا ُمْجَمًال ملختلف التدابري املؤســـــســـــية واإلدارية   -٢٠
العمومية والنُّهج املتبعة ملعاجلة  والتشـــــريعية املتخذة ملعاجلة حاالت تضـــــارب املصـــــاحل يف اإلدارة

املخاطر املحددة اليت تتعلق بتضــــارب املصــــاحل لدى خمتلف فئات املوظفني العموميني. وأكَّد على 
احلاجة إىل اتباع هنج شــــــامل يتضــــــمن تطبيق معايري مكتوبة ونظمًا لتقدمي إقرارات الذمة املالية 

  فري التدريب وتقدمي املشورة. واإلفصاح عن تضارب املصاحل وممارسة الرقابة وتو
يف امليدان االقتصــادي عرضــًا إيضــاحيًّا بشــأن  والتنميةوقدَّمت مناظرة من منظمة التعاون   -٢١

النهج الذي تتبعه املنظمة يف إدارة تضـــارب املصـــاحل، وأكَّدت على أمهية توافر الثقة لدى اجلمهور 
ات مؤسسية واضحة إلدارة تضارب املصاحل، العام من أجل بناء مؤسسات فعالة وأمهية اختاذ ترتيب

  زاهة لدى مؤسسات اإلدارة العمومية.وأمهية املساءلة ونشر ثقافة الن
وخالل املناقشــة اليت تلت ذلك، ســلَّم العديد من املتكلمني بأنَّ تضــارب املصــاحل ميكن أن   -٢٢

صاحل على كل م ضارب امل ساد، وأكَّدوا أنَّ معاجلة حاالت ت ستويات احلكومة مقوم يؤدي إىل الف
أســاســي لنجاح اجلهود الرامية إىل منع الفســاد. ووصــف املتكلمون النُّهج اليت اســتخدمتها بلداهنم 
ملعاجلة منع تضارب املصاحل وإدارهتا من خالل تطبيق التشريعات والسياسات واملمارسات الالزمة. 

، منها األحكام الدســتورية والقوانني كما أكَّد املتكلمون أنَّ تضــارب املصــاحل ُيعاَلج بســبل خمتلفة
  واللوائح ومدونات السلوك. 

تدبريًا  دَُّعُيت قواعد الســلوك على وجه التحديد وضــع مدونا وذكر عدد من املتكلمني أنَّ  -٢٣
احلاجة   د بعض املتكلمني علىشدَّومن االتفاقية.  ٨فعَّاًال ملنع تضارب املصاحل وإدارته وفقًا للمادة 

ســــلط آخرون الضــــوء على فائدة تلك املدونات بينما حكام مدونات قواعد الســــلوك، إىل إنفاذ أ
  زاهة والقيم األخالقية.تعزيز الن يف
وأكَّد عدة متكلمني على أمهية التطبيق الفعال للتشـــــريعات املتعلقة بتضـــــارب املصـــــاحل،   -٢٤
  أن يعزز االمتثال.تعزيز محاية املبلِّغني ميكن  بعض املتكلمني يف هذا الصدد أنَّ  وأبرز
تدابري اليت اختذت من أجل ختفيف املخاطر املرتبطة   -٢٥ عديد من املتكلمني إىل ال وأشـــــــار ال

بتضــارب املصــاحل، ومنها فرض قيود على ممارســة األنشــطة اخلارجية واألعمال اإلضــافية واملصــاحل 
تضـــارب يف املصـــاحل. كما أكَّد املالية أو التجارية. وكثريًا ما يكون التنحي إلزاميًّا مىت تبني وجود 

املتكلمون على ضـــرورة وضـــع لوائح تنظم قبول اهلدايا واملجامالت واإلفصـــاح عنها، مبا يف ذلك 
  اهلدايا واملجامالت املقدمة خالل االجتماعات الرمسية أو يف اخلارج. 
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 وأشـــار املتكلمون إىل ضـــرورة وضـــع لوائح تنظيمية حمددة بشـــأن خمتلف فئات املوظفني  -٢٦
العموميني. وحتدَّث عدة متكلمني عن تدابري إضـــافية اعتمدت بشـــأن الوظائف العمومية اليت تعترب 

انون والرقابة بوجه خاص قابلة للتأثر بالفساد، مثل الوظائف املتعلقة باملشتريات العمومية وإنفاذ الق
حل فيما يتعلق بفئات ه أحد املتكلمني بأمهية معاجلة حاالت تضـــــارب املصـــــاونوَّ املالية واجلمارك.

  املوظفني العموميني العليا. 
وشـــدَّد املتكلمون على أمهية مســـألة منع تضـــارب املصـــاحل وإدارته فيما يتعلق بالقضـــاة   -٢٧

ـــَّ  ـــتراط وضـــع نظم موس عة وأعضـــاء النيابة العامة. ورأوا أنَّ من التدابري الفعالة يف هذا الصـــدد اش
ضارب املصاحل من قبل املوظفني وأفراد أسرهم وتطبيق نظم إلقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن ت

  صارمة للكشف عن حاالت التعارض والتنحي اإللزامي.
شمل املديرين والعاملني   -٢٨ صاحل لت ضارب امل وأكَّد املتكلمون على احلاجة إىل متديد أحكام ت

بالدبلوماســيني مســألة باملنشــآت اململوكة للدولة. كما أشــري إىل أنَّ تضــارب املصــاحل فيما يتعلق 
  هامة، وإن كان ُيستهان هبا أحيانًا.

وذكر العديد من املتكلمني أنَّ تشــــريعات بلداهنم تشــــترط مرور "فترة فاصــــلة" بني ترك   -٢٩
املوظف العمومي لوظيفته العمومية والتحاقه بالعمل لدى جهة أخرى حتاشــــيًا إلســــاءة اســــتخدام 

  جه تضارب املصاحل. املعلومات الداخلية وجتنبًا لسائر أو
وأكَّد أحد املتكلمني أنَّ جمرد وجود تضارب حمتمل يف املصاحل ال يشكل جرمية. واعُتربت   -٣٠

ضمان  ستباقي بالغة األمهية ل صاحل وإدارته على حنو ا ضارب امل شجيع على الكشف عن ت تدابري الت
  نزاهة اإلدارة العمومية.

عية املوظفني العموميني وتزويدهم مببادئ توجيهية وأكَّد عدة متكلمني على احلاجة إىل تو  -٣١
وباملشورة يف جمال األخالقيات مع توفري التدريب الالزم. وأوضح املتكلمون خباصة كيف تستخدم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت من أجل تدريب املوظفني العموميني وتزويدهم باملشــورة حول 

اجلهود املبذولة من أجل توعية اجلمهور العام وتشـــــجيع القواعد األخالقية، وأشـــــاروا أيضـــــًا إىل 
  املشاركة العامة. 

وأكَّد املتكلمون على أمهية إنفاذ القواعد املتعلقة بتضــارب املصــاحل وتوقيع عقوبات إدارية   -٣٢
أو جنائية على خمالفي تلك القواعد. وأشــار عدة متكلمني يف هذا الشــأن إىل احلاجة إىل نظم فعالة 

  الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل. إلقرارات
وســــــلَّم عدة متكلمني بأمهية تبادل اخلربات واملمارســــــات اجليِّدة بني الدول األطراف،   -٣٣

ودعوا األمانة إىل مواصلة توفري املساعدة التقنية وتنظيم أنشطة تدريبية يف هذا الشأن رهنًا بتوافر 
 املوارد الالزمة.

وأشـــار متكلمان إىل أنَّ جمموعة العشـــرين على وشـــك اعتماد جمموعة من املبادئ الرفيعة   -٣٤
  املستوى ملنع وإدارة تضارب املصاحل يف القطاع العام. 
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ية إىل تعزيز   -٣٥ بادرة الرام بادرة منع الفســـــــاد اإلقليمية عن جهود امل وحتدَّث ممثل ملنظمة م
التصــــدي للمخاطر املرتبطة بتضــــارب املصــــاحل والفســــاد زاهة وبناء القدرات الوطنية من أجل الن
  جنوب شرق أوروبا. يف
    

مناقشة مواضيعية حول النظم اخلاصة بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب   -باء  
    كافحة الفساد)ملمن اتفاقية األمم املتحدة  ٨ادة من امل ٥املصاحل (الفقرة 

املواضيعية يف إطار هذا البند الذي أعدت األمانة بشأنه استهلت رئيسة االجتماع املناقشة   -٣٦
  ).CAC/COSP/WG.4/2018/3ورقة معلومات أساسية (

ثل   -٣٧ ماع من لوأعرب مم بل االجت ته ق قدَّم ما  لدول األطراف على  ــــــكره ل نة عن ش ما أل
ها يف إعداد ورقة املعلومات األســــاســــية، وأكد على أمهية نظم إقرارات ند إليمعلومات قيِّمة اســــُت

الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل باعتبارها وسيلًة لكشف تضارب املصاحل وأداًة لدعم 
  التحقيقات يف جرائم الفساد. 

ــــــي بأنَّ نظام إقرارات الذمة املالية وإطاره ال  -٣٨ قانوين يف بلده وأفاد مناظر من االحتاد الروس
يتيحان الكشــــف املبكر عن ممارســــات الفســــاد ومقارنة املعلومات اليت يوفِّرها مقدِّمو اإلقرارات 

مرور الوقت. وأوضــح أنَّ نطاق األفراد، الذين يشــترط تقدميهم إلقرارات الذمة املالية، واســع،  مع
ألة محاية البيانات الشـــخصـــية املعلومات اليت ُتقدَّم عن املوجودات تتاح علنًا، مع وضـــع مســـ وأنَّ
االعتبار. وميكن أن يؤدي عدم تقدمي املعلومات أو تقدمي معلومات مضــــــلِّلة إىل توقيع جزاءات  يف
ــة  أو ــذمــة املــالي ــال ــاظر ملحــة عــامــة عن إجراءات اإلقرار ب إىل الفصــــــــل من اخلــدمــة. وقــدم املن
ــــــي بدايًة من تقدمي اإلقرارات ومرورًا بالتحقق  االحتاد يف من صــــــحة ما ورد هبا وانتهاًء  الروس

باحتمال إجراء حتقيقات ومالحقات قضــائية، وأشــار إىل عدد من القضــايا اليت أفضــت إىل توقيع 
  جنائية، ومصادرة املوجودات. جزاءات إدارية أو

وعرضت مناظرة من األرجنتني نظام إقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل   -٣٩
صبح نظامًا إلكترونيًّا وإطاره القانوين يف  بلدها وكذلك اخلطوات اجلارية لتطويره وحتسينه حبيث ي

متامًا. وأكَّدت املناظرة على اهلدف املزدوج لنظام إقرارات الذمة املالية واإلفصـــــاح عن تضـــــارب 
املصــاحل الذي يشــكل يف آن واحد تدبريًا وقائيًّا ووســيلة لتيســري القدرة على الكشــف عن جرائم 

ــــاد ــــري  الفس ــــعى إىل ضــــمان أن يكون النظام اجلديد يس والتحقيق فيها. وقالت إنَّ األرجنتني تس
ـــــن من قدرة األرجنتني  ـــــامًال وقادرًا على توليد معلومات رفيعة اجلودة، مبا حيس ـــــتعمال وش االس

اكتشاف وإدارة حاالت تضارب املصاحل فيما يتعلق باملوظفني العموميني والتحقيق يف مزاعم  على
. كما وصــــفت املناظرة التدابري اإلضــــافية اليت اختذهتا األرجنتني من أجل تعزيز الشــــفافية الفســــاد

  القطاع العام.  يف
ووصــــف مناظر من ماليزيا نظام إقرارات الذمة املالية وإطاره القانوين يف بلده. وأوضــــح   -٤٠

كشف عن إساءة اتساع نطاق هذا النظام وأنه يرمي إىل كبح مجاح الفساد وتضارب املصاحل، وال
زاهة بني املوظفني العموميني، والكشـــــف عن اإلثراء اســـــتغالل الوظائف العمومية، وضـــــمان الن

املشـــروع. وأكَّد أنَّ إقرارات الذمة املالية تشـــكل شـــرطًا مســـبقًا للتصـــديق على تعيني مجيع   غري
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اإلنذار   ميكن أن يؤدي إىلاملوظفني العموميني وترقيتهم يف ماليزيا، وأنَّ عدم تقدمي تلك اإلقرارات 
أو خفض الدرجة الوظيفية أو الفصـــل من اخلدمة. وضـــرب أيضـــًا أمثلة على حاالت من احلجز 
على موجودات مســؤولني رفيعي املســتوى يف ماليزيا. وأخريًا، أوجز التحســينات اجلارية يف نظام 

ــــــخ من إقرارا ــــــتراط تقدمي نس ت املوظفني احلكوميني إقرارات الذمة املالية يف ماليزيا، ومنها اش
الرفيعي املســـتوى إىل اللجنة املاليزية ملكافحة الفســـاد، عالوة على حتســـني ســـبل اطالع اجلمهور 

  على تلك اإلقرارات.
وناقشت مناظرة من جمموعة الدول املناهضة للفساد النتائج والتوصيات املتعلقة بإقرارات   -٤١

نبثقة عن اجلولة الرابعة لتقييم الدول األعضـــــاء الذمة املالية واإلفصـــــاح عن تضـــــارب املصـــــاحل امل
جمموعة الدول املناهضة للفساد. وأشارت إىل أنَّ معظم النظم تشترك يف اهلدف املزدوج املتمثل  يف

يف منع تضــارب املصــاحل ورصــد التغريات يف الثروات واإلثراء غري املشــروع. وتشــمل االجتاهات 
ذمة املالية واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل ونطاق تلك املشــتركة توســيع نطاق مقدمي إقرارات ال

اإلقرارات، ورفع مســـــتوى التفاصـــــيل املطلوبة، وزيادة اإلقبال على تقدمي اإلقرارات اإللكترونية. 
ية ومواردها بوجه عام.  بة املعن دعَّم ميزانيات هيئات الرقا ية، فلم ُت ورغم هذه االجتاهات اإلجياب

صـــاءات عن اجلزاءات وال تقييمات منهجية لآلثار، كما أنَّ أثرها وإضـــافًة إىل ذلك، ال توجد إح
  على سياسات مكافحة الفساد غري واضح. 

ووصـــف كثري من املتكلمني طريقة عمل النظم اخلاصـــة بإقرارات الذمة املالية واإلفصـــاح   -٤٢
منع عن تضـــــارب املصـــــاحل يف بلداهنم. وتكلموا بإســـــهاب عن اهلدف من هذه النظم، املتمثل يف 

حاالت تضارب املصاحل أو الوقوف عليها، أو الكشف عن احتمال اإلثراء غري املشروع، أو مزيج 
  من هذين اهلدفني.

وُذِكر أنَّ فئات األفراد الذين يلزم أن يقدموا إقرارات الذمة املالية واإلفصـاح عن تضـارب   -٤٣
تأكيد على أمهية إلزام ا ملســــــؤولني املنتخبني وكبار املصـــــــاحل ختتلف من بلد إىل آخر. وجرى ال

  املوظفني بتقدمي إقرارات من هذا القبيل.
وشــــدَّد كثري من املتكلمني على ضــــرورة كفالة إقرار املوظف العمومي بذمته املالية وذمة   -٤٤

 جنب مع مصـــاحله الشـــخصـــية، أفراد أســـرته املالية وإفصـــاحه عن تضـــارب مصـــاحلهم جنبًا إىل
  ذي حيكم إدارة تضارب املصاحل عمومًا يف البلدان. ميكن أن يعزز النظام ال ما وهو
شأ تعارض   -٤٥ صة غري املالية اليت قد ين صاحل اخلا صاح عن امل شدَّد املتكلمون على أمهية اإلف و

  بينها وبني واجب خدمة املصلحة العامة وأكدوا على أمهية معاجلة هذه احلاالت. 
وتنوعت الترتيبات املؤسسية املتعلقة بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل   -٤٦

ــــــتالم اإلقرارات،  اليت وصــــــفها املتكلمون، إذ إنَّ لدى بعض البلدان جهازًا مركزيًّا مكلفًا باس
طريق والتحقق من صــــحتها، والتحقيق يف االنتهاكات املشــــتبه يف وقوعها، إمَّا مباشــــرًة وإمَّا عن 

إبالغ الســـلطات املختصـــة عنها. ويف حاالت أخرى، جتمع وزارات وأجهزة منفصـــلة اإلقرارات 
  وحتيلها إىل سلطة أخرى عندما ُيشتبه يف وجود فساد. 
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وأفاد املتكلمون بأنَّ املمارســات املتَّبعة خمتلفة فيما خيص وترية التقدمي بالنســبة لاللتزام   -٤٧
واإلفصاح عن تضارب املصاحل. ففي بعض البلدان، ُيتوقع أن تقدَّم  بتقدمي إقرارات الذمة املالية

اإلقرارات يف بداية مدة اخلدمة ويف هنايتها، بينما يلزم أن ُتقدَّم يف بلدان أخرى بصــــفة دورية، 
وعادة ما يكون ذلك ســـنويًّا. وشـــدَّد بعض املتكلمني على أمهية توســـيع نطاق نظام إقرارات 

ح عن تضارب املصاحل ليشمل املوظفني العموميني يف الفترة التالية لتركهم الذمة املالية واإلفصا
  اخلدمة العمومية. 

ها يف اإلقرارات، وأكَّدوا على   -٤٨ مات اليت يتعني إدراج وحتدَّث املتكلمون عن أنواع املعلو
  أمهية مجع املعلومات املالية للكشف عن الثروات املجهولة املصدر وحاالت تضارب املصاحل.

وشــدَّد بعض املتكلمني على أنَّ بدء اســتخدام نســخة إلكترونية من نظام إقرارات الذمة   -٤٩
ــتخدام النظام وفعاليته.  ــٌن كبٌري يف اس املالية واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل قد ترتب عليه حتس
وأبلغ آخرون الفريق العـــامـــل بـــأنَّ محالت التوعيـــة قـــد زادت من معـــدل تقـــدمي اإلقرارات 

  ظفني العموميني. املو  من
وأبرز املتكلمون أنَّ للتحقق من صحة إقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل   -٥٠

أمهية بالغة يف حتســـــني املســـــاءلة وزيادة الشـــــفافية. وأفاد بعض املتكلمني بأنَّ التحقق من صـــــحة 
إىل اســتخدام أســلوب  اإلقرارات جيري يف حالة كبار املوظفني دون غريهم، يف حني أشــار آخرون

التحقق العشــوائي. وذكر عدة متكلمني أنَّ مقارنة اإلقرارات بالبيانات العمومية األخرى إلكترونيًّا 
ية التحقق. وأشـــــــار املتكلمون إىل أنَّ اجلزاءات اليت ُتوقِّ ر من عمل ــــــَّ ثال قد يس عدم االمت ع على 

  الشتراطات اإلفصاح هي جزاءات إدارية يف األساس. 
هناك أمثلة يف الشــــريعة اإلســــالمية يعود تارخيها إىل عام  د بعض املتكلمني على أنَّدَّوشــــ  -٥١
ا تتعلق مبنع تضــــــارب املصــــــاحل وتويل عدة وظائف واملســــــاءلة عن الزيادة يف دخل ميالديًّ ٦٣٤

  املوظفني العموميني.
املالية ومن ضــــــمن التحديات اليت تواجه ضــــــمان فعالية النظم اخلاصــــــة بإقرارات الذمة   -٥٢

واإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل اليت أشـــار إليها املتكلمون صـــعوبة الكشـــف عن االســـتثمارات 
ــــــســـــــات الوطنيــة، وإدارة مقــادير هــائلــة  يف القطــاع غري الرمسي، وتبــادل املعلومــات بني املؤس
  البيانات، وتوفري املوارد الكافية لنظم التحقق. من
ارســـــات اجليِّدة، وأعربوا عن حاجتهم إىل املســـــاعدة وأقرَّ عدة متكلمني بقيمة تبادل املم  -٥٣

التقنية من أجل تعزيز النظم اخلاصة بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل والتحقق 
  من صحة اإلقرارات يف بلداهنم. 

لدى الســــــلطات اجلمركية،  زاهةوأكَّد ممثل املنظمة العاملية للجمارك على أمهية تعزيز الن  -٥٤
  وذكر أنَّ املنظمة تدعم هذا من خالل احلوار واستحداث األدوات املناسبة.
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    التوصيات واألولويات املقبلة  -رابعًا  
واســترعت انتباه  ،اســتهلت رئيســة االجتماع املناقشــة حول التوصــيات واألولويات املقبلة  -٥٥

  العامل فيما يتعلق بتقدمي املشورة واملساعدة إىل املؤمتر.املشاركني إىل الوالية املسندة إىل الفريق 
  .٧/٦و ٧/٥عن تنفيذ قراري املؤمتر  ألمانة حتديثًالم ممثل وقدَّ  -٥٦
وأشــارت األمانة إىل أهنا، يف إطار أدائها لدورها كمرصــد دويل للممارســات اجليِّدة يف جمال   -٥٧

دول األطراف بشـــأن تنفيذها ألحكام الفصـــل منع الفســـاد، ما زالت تعمل على مجع معلومات من ال
  الثاين من االتفاقية وعلى حتديث الصفحات الشبكية للفريق العامل، مبا يف ذلك صفحاته املواضيعية.

وُأفيد بأنَّ املكتب وفَّر الدعم من أجل وضــــع ســــياســــات واســــتراتيجيات خمتلفة بشــــأن   -٥٨
اســــات املتبعة يف أربعة بلدان. وُقدِّمت مكافحة الفســــاد يف عشــــرة بلدان وإجراء تقييمات للســــي

قانونًا وتشـــــريعًا مقترحًا يركز على منع الفســـــاد أو يتضـــــمن أحكاما يف هذا  ١٧تعليقات على 
ضًا  شمولة بالتقرير. وقدَّم املكتب أي شريعات اعتمدت خالل الفترة امل شأن، منها ثالثة قوانني وت ال

ـــــاعدة الالزمة من أجل حتقيق التوازن بني ا لنظم الوقائية واجلزائية فيما يتعلق بإدارة تضـــــارب املس
املصـــــــاحل، وكذلك من أجل تنفيذ نظم إلقرارات الذمة املالية. وعالوًة على ذلك، ُنظِّمت ثالثة 

  أحداث إقليمية بشأن محاية املبلِّغني يف مناطق املحيط اهلادئ وجنوب آسيا وشرق أفريقيا.
ل على وضــع منائط ومناهج دراســية ذات صــلة من أجل وُأشــري إىل أنَّ املكتب ما زال يعم  -٥٩

دعم النظم التعليمية يف مجيع مراحل التعليم، وأنَّه يوفِّر الدعم لوضع تدابري إلشراك الشباب يف منع 
الفســــاد واإلبالغ عنه. كما أنَّ املكتب يدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز الصــــحافة االســــتقصــــائية، 

ــــــاد، والنالربملانيني يف مكافحة  ودور زاهة يف جمال الرياضــــــة، وتدابري مكافحة اجلرائم البيئية الفس
  واجلرائم ضد األحياء الربية.

وُأفيد بأنَّ املكتب قدَّم، خالل الفترة املشــمولة بالتقرير، املســاعدة والتدريب هليئات خمتلفة   -٦٠
اورات مع قرابة زاهة القضـــــاء عقب مشـــــمعنية مبكافحة الفســـــاد. كما أطلق الشـــــبكة العاملية لن

زال يعمل على إعداد  مسؤول من القضاة وسائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة، وهو ما  ٠٠٠ ٤
شأن األخالقيات القضائية. وعالوة على ذلك، ُوضعت تدابري للمحافظة  دورة للتعلم اإللكتروين ب

قدم التدريب الالزم عليها زاهة يف أجهزة النيابة العامة وإنفاذ القانون وإدارات الســـــجون وعلى الن
  للعاملني يف تلك اجلهات.

وأفاد عدة متكلمني مبا اختذته بلداهنم من تدابري خمتلفة لتنفيذ خمتلف أحكام الفصــــل الثاين   -٦١
من االتفاقية من أجل تعزيز العمل على منع الفســــاد. واختذت تدابري من أجل منع غســــل األموال 

الرقابة الداخلية وعمليات االشـــتراء العمومي، وزيادة الشـــفافية وتعزيز مراجعة احلســـابات وتدابري 
وتيســــري االطالع العام على املعلومات، ووضــــع مدونات جديدة لقواعد الســــلوك. وأشــــار أحد 
املتكلمني إىل التحديات اليت تعترض تعزيز نظم إقرارات الذمة املالية واإلفصــــــاح عن تضــــــارب 

على ســرية وخصــوصــية البيانات الشــخصــية، وطلب إىل  مع املحافظة يف الوقت نفســه ،املصــاحل
األمانة أن تنظر يف تقدمي إرشادات عن هذا املوضوع أو تيسري تبادل اخلربات بشأنه. وأشار متكلم 
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آخر إىل الدعم املايل الذي يقدِّمه بلده إىل األمانة من أجل توفري املســـــــاعدة التقنية يف جمال منع 
  رة األكادميية ملنع الفساد.الفساد، وال سيما لدعم املباد

ونوَّه الفريق العامل بالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف فيما يتعلق مبنع وإدارة تضـــارب   -٦٢
املصــاحل وأكد على ضــرورة اســتمرار اجلهود املبذولة يف هذا الشــأن. وشــجَّع الفريق العامل الدول 

وأن تدعم كل منها  ،ارب املصـــــاحلعلى أن تعطي األولوية لوضـــــع مبادرات ترمي إىل إدارة تضـــــ
األخرى يف العمل على وضـــع وتنفيذ هذه املبادرات بســـبل خمتلفة، منها تبادل املمارســـات اجليِّدة 

  والتجارب املكتسبة يف هذا الشأن.
ردودها  وأحاط الفريق العامل علمًا برحابة النُّهج والتدابري اليت ذكرت الدول األعضاء، يف  -٦٣

زاهة واإلدارة العمومية من خالل اســــتحداث تماع، أهنا اختذهتا من أجل تدعيم النالواردة قبل االج
نظم إلقرارات الذمة املالية واإلفصــــــاح عن تعارض املصــــــاحل. والحظ الفريق العامل وجود أوجه 
لِّط الضــوء،  تشــابه بني واليات قضــائية كثرية من حيث أهداف النظام وعناصــره األســاســية. وســُ

على عدد من النُّهج املبتكرة اليت ميكن أن تســـتفيد منها الدول األطراف األخرى  إضـــافة إىل ذلك،
  اليت تنظر يف اختاذ مثل هذه التدابري، حسب االقتضاء.

وأوصــى الفريق العامل بأن ُيدرج يف خطة عمله موضــوع منع الفســاد يف القطاع اخلاص   -٦٤
ناقشــة ميكن أن تتناول مجلة أمور، منها تدابري منع من االتفاقية. وُأشــري إىل أنَّ امل ١٢إطار املادة  يف

ــــــك الدفاتر،  ــــــاوى، ومعلومات عن برامج االمتثال لدى القطاع اخلاص، ومعايري مس طلب الرش
  واإلبالغ الطوعي، وميكن أن تشمل مشاركة ممثلني من القطاع اخلاص يشاركون فيها كمناظرين. 

ستقصاء موضوع تضارب املصاحل عن طريق وأوصى الفريق العامل أيضًا بأن يستمر يف ا  -٦٥
النظر يف الروابط القائمة بني تضارب املصاحل واإلثراء غري املشروع، والنظم اخلاصة بإقرارات الذمة 
املالية واإلفصــــــاح عن تضــــــارب املصــــــاحل، واملبلِّغني. واقُترح أيضــــــًا، عالوًة على ذلك، النظر 

إقرارات الذمة املالية واإلفصــــاح عن تضــــارب املصــــاحل املوضــــوع يف ســــياق املوازنة بني نظم  يف
  جهة والتدابري املتخذة حلماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية من جهة أخرى. من
قة   -٦٦ ية املتعل مل إىل أمهية موضــــــوَعْي نظم التعيني والتوظيف والترق عا وأشـــــــار الفريق ال

املوضوعية والشفافية يف املشتريات العمومية وتدابري تدعيم  ٧باملوظفني العموميني يف إطار املادة 
  .٩يف إطار املادة 

وشــجَّع الفريق العامل الدول األطراف على مواصــلة تدعيم تبادل املعلومات واملمارســات   -٦٧
ــــــأن النُّهج والتدابري املتخذة لضــــــمان التحقق الفعال من صــــــحة إقرارات الذمة املالية  اجليدة بش

  وتدعيم مساءلة املوظفني العموميني. واإلفصاح عن تضارب املصاحل 
لدول األطراف   -٦٨ جل دعم ا مل إىل املكتب أن يواصـــــــل جهوده من أ عا وطلب الفريق ال
هلذا الغرض.  يف ية  خارج امليزان نًا بتوافر موارد من  ية، ره فاق لة من االت يذ املواد ذات الصــــــ تنف

املعلومات عن املمارســـــات  أن يواصـــــل العمل على مجع الفريق العامل إىل املكتب أيضـــــًا  وطلب
اجليدة املتعلقة مبنع وإدارة تضــــارب املصــــاحل وباســــتحداث وتشــــغيل نظم إلقرارات الذمة املالية 

  واإلفصاح عن تضارب املصاحل، وال سيما يف سياق الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ.
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ــــــار الفريق العامل إىل القرار   -٦٩ الفريق العامل أن يعقد  ، الذي طلب فيه املؤمتر إىل٧/٦وأش
لدول األطراف، وطلب إىل املكتب، رهنًا بتوافر  ثامنة ملؤمتر ا لدورة ال على األقل اجتماعني قبل ا
موارد من خارج امليزانية، أن يواصل عمله باعتباره مرصدًا دوليًّا، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث 

علومات ذات الصــلة فيه. وباإلضــافة إىل ذلك، املوقع الشــبكي املواضــيعي للفريق العامل، بإدراج امل
ــــــار الفريق العامل إىل قرار املؤمتر  الذي رأى أن يكون موضــــــوع اجتماع الفريق العامل  ٧/٥أش

الدروس املســتفادة بشــأن وضــع اســتراتيجيات مكافحة الفســاد وتقييمها  ٢٠١٩العاشــر يف عام 
  من االتفاقية). ٥وأثرها (املادة 

    
    لتقريراعتماد ا  -خامسًا  

  ، اعتمد الفريُق العامل التقرير عن اجتماعه التاسع.٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٧يف   -٧٠
 


