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  سةسادالدورة ال
      ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦-٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

      مشروع التقرير    
      )املغرب( أريفي كمال: املقرِّر

      إضافة    
    استعراض التنفيذ واملساعدة التقنية  - سابعاً  

وفمرب تشــرين الثــاين/ن  ٥ه الثامنــة، املعقــودة يف  يف جلســت ،نظــر مــؤمتر الــدول األطــراف     - ١
استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    املعنون "، جدول األعمالمن  ٢بند اليف ، ٢٠١٥
  .املعنون "املساعدة التقنية"، جدول األعمالمن  ٣بند الو، "الفساد

ــرأس املناقشــة    - ٢ ــريف وت ــت( صــادق مع ــتذكر يف    اً)، بصــفته نائبــ الكوي ــؤمتر. واس ــرئيس امل ل
آلليــة لإلطــار املرجعــي ، الــذي ســجَّل االعتمــاد التــارخيي ٣/١رار املــؤمتر مالحظاتــه االســتهاللية قــ

دا أنَّ الغـرض  ، الذي أقرَّ عمل فريـق اسـتعراض التنفيـذ. وأكَّـد جمـدَّ     ٤/١استعراض التنفيذ، والقرار 
سـاعدة  من املدة من آلية استعراض التنفيذ هو مساعدة الدول األطراف على استبانة احتياجاهتا احملدَّ

واسـتذكر أيضـاً    والتشـجيع علـى تـوفري تلـك املسـاعدات وتيسـري تقـدميها.        امسوغاهتالتقنية وتقدمي 
الصـلة بتقيــيم أداء  ذات جبمـع ومناقشـة املعلومـات     َقفيـه املـؤمتر الفريـ    كلـف الـذي   ٥/١ املقـرَّر 
  األوىل. يةدورة االستعراضالعقب اختتام اآللية 

ممثلــو األمانــة ومنظمــة التعــاون  هــافي ، شــاركتيســري املــداوالتوُعقــدت حلقــة نقــاش ل  -٣
  والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد الروسي وإندونيسيا.
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عن نتائج االستعراضات وجدوهلا الزمين، فضال عـن   حديثة األمانة معلومات ممثل مدَّوق  -٤
اسـتعراض   فيـذ وأثـر آليـة   ملخص مـوجز لنتـائج الـدورة السادسـة املسـتأنفة لفريـق اسـتعراض التن       

األمانة أيضاً حملة عامة عن النتائج املواضيعية الرئيسية بشأن التنفيذ املستخلصة  ممثل مدَّ. وقالتنفيذ
املواضـيعية الـيت نشـرها مكتـب     األوىل، علـى النحـو الـوارد يف الدراسـة      يةدورة االستعراضـ الـ من 

 State"، حتت عنوان ٢٠١٥يف أيلول/سبتمرب  رات واجلرمية (املكتب)دِّاألمم املتحدة املعين باملخ

of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, 

Law Enforcement and International Cooperation" )  حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة
ــانون و  ــاذ القـ ــرمي وإنفـ ــاد: التجـ ــدويلالفسـ ــاون الـ ــيتو، )التعـ ــُع الـ ــا مِّـ ــة م ملخـــص هلـ يف الوثيقـ

CAC/COSP/2013/5     يعية املستخلصـة  . وقد تضمنت تلك الدراسـة حتلـيالً متعمقـاً للنتـائج املواضـ
ليـة قـد حفـزت عمليـة     اآل نَّ. وأشـري إىل أ كتابتـها وقـت  قـد أُجنـز   طريـاً كـان   قُاستعراضاً  ٦٨من 

مكافحــة رت دَّوتصــ ،لــدول األطــراف يف االتفاقيــةيف غالبيــة ا يةمتطــورة مــن التغــيريات التشــريع
. ويف كـبرية سـت هلـا مـوارد    رِّالفساد األولويـات احلكوميـة يف العديـد مـن الـدول األطـراف، وكُ      

بعض الدول، حققت التعديالت القانونية والتغيريات اهليكلية نتائج ملموسة من حيث إجـراءات  
ــة إنفــاذ ال ــوائح التنظيمي ــوائح االهتــ تشــريعات والل ــة، حــىت يف قضــايا متعلقــة   أحكــامام وول اإلدان

تقويـة شـبكات التعـاون الـدويل وإنفـاذ القـانون        من حيثومبسؤولني عموميني رفيعي املستوى، 
عرب احلدود الوطنية. وكان لآللية ولعمل فريق استعراض التنفيذ أثر إجيايب هام على اجلهـود الـيت   

 نَّبلـــوغ معـــايري تقيـــيم مشـــتركة. بيـــد أتبـــذهلا الـــدول األطـــراف مـــن أجـــل تنفيـــذ االتفاقيـــة و 
االستعراضات أبرزت بعض التنوع يف تفسري أحكام االتفاقية والتوصيات يف بعض اجملاالت مثـل  

ى أحيانـاً  مَّحصانات األشخاص الذين يبلغون من تلقاء أنفسهم عمـا ارتكبـوه مـن جـرائم (وتسـ     
مــن املمكــن التمــاس حلــول مفيــدة   نَّأحكــام "النــدم الفعلــي" أو "االعتــراف التلقــائي"). وقيــل إ 

ملعاجلة هذه املسائل من خالل املضي قُُدماً يف عمليات التحليل عندما ينظر املؤمتر يف تقييم تدابري 
  .املتابعة اليت اختذهتا الدول بشأن استعراضات الدورة األوىل وتنظيم الدورة االستعراضية التالية

امليدان االقتصادي حملة عامة عن آلية الرصد الـيت   ممثل منظمة التعاون والتنمية يفم دَّقو  -٥
أنشئت يف إطار اتفاقيـة مكافحـة رشـوة املـوظفني العمـوميني األجانـب يف املعـامالت التجاريـة         

علـى املسـائل الشـاملة املنبثقـة مـن االستعراضـات       ز كَّ، هبدف كفالة تنفيذها الفعال. ورالدولية
ن االتفاقيــة. وأبلــغ عــن التحــديات الــيت تواجــه التنفيــذ الــيت  مــ ١٦الــيت هلــا صــلة بتنفيــذ املــادة  

حالــة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: التجــرمي املعنونــة "تناولتــها أيضــا الدراســة 
، ومــا يســمى بأحكــام "املــوظفني العمــوميني"(مثــل تعريــف  "وإنفــاذ القــانون والتعــاون الــدويل

ــدم ا   ــدفوعات التيســريية" و"الن ــأخري يف إجــراءات     "امل ــي"، ومســائل الســرية املصــرفية والت لفعل
  .التعاون الدويل)
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وعرض املناظر من االحتاد الروسي جتربـة بلـده يف عمليـة االسـتعراض ونـاقش املسـائل         -٦
ــة         ــرادة آليـ ــار إىل فـ ــتعراض. وأشـ ــيات االسـ ــذ توصـ ــياق تنفيـ ــل يف سـ ــعت للتحليـ ــيت خضـ الـ

تنـوع الـنظم القانونيـة. وأبلـغ عمـا       وبالنظر إىل يطابعها العاملي واإلشراكبسبب االستعراض، 
اختذ من تـدابري لتعزيـز اآلليـات املؤسسـية ووضـع معاهـدات وترتيبـات جديـدة بشـأن التعـاون           

بلـده إدراج إشـارات مرجعيـة إىل االتفاقيـة يف طلبـات التعـاون       وقال إنَّ من املعتـاد يف  الدويل، 
  .الدويل املرسلة

األخـذ بالتوصـيات   يات يف دِّيسيا على ما يواجهـه بلـده مـن حتـ    ز املناظر من إندونكَّور  -٧
من فـرص. وأشـار إىل أمهيـة إشـراك أصـحاب املصـلحة املعنـيني يف        هذه التوصيات وما متثله له 

بالدور الذي تضطلع به األمانة يف تيسري االتصال الفعـال فيمـا   ه وَّون ،مجيع مراحل االستعراض
االسـتعراض علــى الــدول  عمليــة ثــر اإلجيــايب الـذي تتركــه  شـري إىل األ أُبـني الــدول األطــراف. و 

بلده قـد اختـذ    نَّصحاب املصلحة زمام األمر. وقال إاملستعَرضة، وال سيما يف التوعية ومتليك أ
  .خطوات حنو إجراء تغيريات تشريعية وبناء القدرات تنفيذاً لنتائج االستعراض

حالـة تنفيـذ اتفاقيـة    "ملعنونـة  االدراسة  بوا جبودةحَّعلق متكلمون على حلقة النقاش، فرو  - ٨
الـيت نشـرها املكتـب     "األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجـرمي وإنفـاذ القـانون والتعـاون الـدويل     

  .، وال سيما التحديات واملمارسات اجليدة يف التنفيذالقضايا اجلوهريةوفائدهتا يف حتليل 
ــور  -٩ ــادة متكلمــون ب حَّ ــها     بزي ــة، بوســائل من ــذ االتفاقي ــة لتنفي ــز اجلهــود املبذول وتركي

ربت تُـ دهـا الوطنيـة للتنفيـذ، الـيت اع    دول عن جهوإدخال تغيريات تشريعية ومؤسسية. وأبلغت 
عن تدابري اإلصـالح  حديثة مت معلومات دَّ، وقاستعراض التنفيذ أيضا قوة مؤثرة يف جناح آلية

الداخلي املتخذة يف سياق االستعراضات، مبا يف ذلك إجراءات املتابعة امللموسة للتجـاوب مـع   
ــاذ. وشــ  توصــيات االســت  ــز إجــراءات اإلنف ــى  د املتكدَّعراض وتعزي ــةمهألمــون أيضــا عل ــد  ي عق

ــة      واســعة النطــاق  مشــاورات  ــة باالتفاقي ــة يف التوعي ــر الكــبري لآللي ــوطين واألث ــى الصــعيد ال عل
  .وبعملية االستعراض

مني فوائـد اخلضـوع لعمليـة االسـتعراض، ومنـها الفوائـد املتأتيـة مـن         وأوضح عـدَّة مـتكل    - ١٠
تبــادل األفكــار والتجــارب بــني الــدول وحتديــد اجملــاالت الــيت تتطلــب إصــالحات يف سياســاهتا      

جتـارب بلـداهنم حينمـا    أثنـاء مناقشـة   واالحتياجات من املساعدة التقنية. وأشار بعض املـتكلمني،  
املـؤمتر  ر رَّملقـ  اًابعـة الـدورة األوىل مـن االستعراضـات، وفقـ     ، إىل ضـرورة مت خضعت لالسـتعراض 

، ومتابعة االحتياجات املستبانة من املسـاعدة التقنيـة. وأبلـغ بعـض املـتكلمني عمـا اختـذ مـن         ٥/١
طريـة. وأفـاد   قُال ستعراضـات الاإجراءات للوفاء باالحتياجات املستبانة من املساعدة التقنية خالل 
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طريـة ألنـه يثـق متامـاً     قُامـل تقريـر االسـتعراض ونظـم زيـارة      قـد نشـر ك   بلـده  نَّأحد املـتكلمني بـأ  
  .مبوضوعية عملية االستعراض، مما أدى إىل إجراء عملية تقييم ذايت صارمة على املستوى الوطين

، الـيت سـتبدأ عملـها بسـحب     االستعراضـية التاليـة  الـدورة  باستهالل متكلمون ب حَّور  - ١١
باملقترحات العمليـة بشـأن مواصـلة     وابحَّتعراض التنفيذ. ورفريق اسالقرعة يف الدورة السابعة ل

حتسـني فعاليـة عمليـة االســتعراض، مبـا يف ذلـك تبسـيط قائمــة التقيـيم الـذايت املرجعيـة (بــإجراء          
األحكام قيد االستعراض، أو النظـر  اختصار عدد تعديالت معقولة عليها للحد من طوهلا دون 

ــائق الداعمــة)، ومتديــد اإلطــار    يف وضــع حــد لعــدد الكل  مــات املســتخدمة يف اإلجابــات والوث
مـن اإلطـار املرجعـي. وميكـن هلـذه اخلطـوات أن        ٤٧الزمين للـدورة الثانيـة اسـتنادا إىل الفقـرة     

الضـخمة امللقـاة علـى عـاتق     األعباء من وختفف  ،تأخر إمتام عمليات االستعراضحاالت تعاجل 
متكلمــون ب حَّــ. ورالقائمــةاملــوارد االســتفادة مــن تــؤدي إىل و ،اخلــرباء واملمارســني واألمانــة

واختاذ تدابري لتوجيه عمـل األمانـة    اتبالقرار الذي اختذه املؤمتر بشأن حتسني فعالية االستعراض
أثناء دورة االستعراض املقبلة، مع مراعـاة ضـرورة كفالـة وجـود عـدد      وعلى حنو مثمر بكفاءة 

وارد لتنفيـذ الواليـات املنوطـة هبـا. وأشـار أحـد املـتكلمني إىل        كاف ومستدام من املوظفني وامل
الـذي يضـطلع بـه    واإلرشـادي  لتعزيـز الـدور التحليلـي    اهلـدف  دة دَّإمكانية إجراء حتسـينات حمـ  

شـري  أُع بسحب القرعة بطريقة منفتحـة وشـفافة. و  سَّعراض التنفيذ، كقيام املكتب املوفريق است
اف لفريق استعراض التنفيذ أو املـؤمتر كمنتـدى لتبـادل    أيضا إىل إمكانية استخدام الدول األطر

عـن اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ املالحظـات الـواردة       حديثـة  الدروس املستفادة وتقدمي معلومات 
  .  اتيف االستعراض

املناصر التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد األضـرار النامجـة         االئتالفوأبرز ممثل   -١٢
ليت يواجهها الضحايا يف التماس سبل انتصاف فعالة، على الرغم مـن  عن الفساد والصعوبات ا

  .واد ذات الصلة من االتفاقيةاملمعظم الدول األطراف متلك تشريعات لتنفيذ  نَّأ
 ممثــل منظمــة الشــفافية الدوليــة اإلجنــازات الــيت حققتــها آليــة اســتعراض التنفيــذ، أبــرزو  -١٣

واقترح املتكلم أن يهيب املؤمتر بالـدول األطـراف    وعاملية. وخصوصا ما بلغه نطاقها من مشول
أن تعد خطط عمل وطنية ملتابعة املالحظـات املنبثقـة عـن االستعراضـات القطريـة وإجيـاد سـبل        

  .تأخر االستعراضات، بوسائل منها تقدمي املزيد من املوارد إىل األمانةلتفادي 
مها املكتب، وهـي متضـمنة يف   دَّة اليت قم ممثل األمانة حملة عامة عن املساعدات التقنيدَّوق  - ١٤

. واســـتخدم املكتـــب شـــبكته اإلقليميــة مـــن مستشـــاري مكافحـــة  CAC/COSP/2015/2الوثيقــة  
الفســاد اإلقليمــيني والــوطنيني، بــدعم مــن مقــره، لكــي يســتطيع أن يســتجيب لعــدد متزايــد مــن    

ين، كمـا أنـه سـعى    طلبات احلصول على املساعدة التقنية علـى الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوط     
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مي املسـاعدة التقنيـة. ومشلـت املسـاعدة التقنيـة املقدمـة دعـم        دِّإىل التعاون والتنسيق مـع سـائر مقـ   
عمليات التصديق، ووضع خطط عمل لتنفيـذ التوصـيات املنبثقـة مـن االستعراضـات، واملسـاعدة       

  .ة الفساديف صياغة التشريعات، وبناء القدرات، ودعم الشبكات اإلقليمية ألجهزة مكافح
م ممثل األمانة أيضاً حملة عامة عـن االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة املسـتبانة عـن        دَّوق  -١٥

، واقتـرح أن  CAC/COSP/2015/4طريق آلية استعراض التنفيذ، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة     
  .ملقبلةاالستعراضية اينظر املؤمتر يف كيفية استبانة االحتياجات من املساعدة التقنية يف الدورة 

كتـب يف دعـم   املمتكلمون أمهية الدور الذي تؤديه املساعدة التقنية املقدمـة مـن   وأبرز   -١٦
ــة ملكافحــة الفســاد، وشــ    ــود املبذول ــة       واددَّاجله ــه آلي ــذي تضــطلع ب ــدور األساســي ال ــى ال عل

استعراض التنفيذ يف حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية. وأثىن املتكلمون أيضا على اآلليـة  
  اخلربات.وتبادل توفريها منصة قيمة للتعلم من األقران ل

، يف تقـدمي املسـاعدة   القيـادة والتنفيـذ   متكلمون على ضرورة اتبـاع هنـج قطـري   د دَّوش  -١٧
ــة. وأ ــالتقني ــة تنســيق املســاعدة التقنيــة،   كَّ وال ســيما علــى الصــعيد   د عــدة مــتكلمني علــى أمهي

تحدة على مواصلة تعميم أنشطة مكافحـة الفسـاد   متكلمون منظومة األمم املع جَّالقطري. وش
  ضمن إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.

ــار   -١٨ ــة واملتعــ    وأش ــة الثنائي ــة املســاعدة التقني ــون إىل أمهي ــراف. وأبلغــت  دِّمتكلم دة األط
تقـدمي املسـاعدة يف جمـال    بشـأن  مارسـات  املمتكلمة بأن بلـدها قـد نشـر مـؤخرا دلـيالً ألفضـل       

املسـاعدات  دت املتكلمـة علـى أن أكثـر املسـاعدات التقنيـة جناحـاً هـي        دَّلفساد. وشـ مكافحة ا
  مع أصحاب املصلحة الوطنيني وبطريقة تشمل اجلميع.املقدمة يف إطار من الشراكة 

أمثلــة املســاعدة التقنيــة املقدمــة دعــم الشــبكات الوطنيــة واإلقليميــة ملكافحــة    ومشلــت   -١٩
العدالــة اجلنائيــة واإلصــالحات يف جمــال مكافحــة الفســاد،    الفســاد، ووضــع أدلــة تقنيــة بشــأن 

، وبذل جهود لزيادة الشفافية وتعزيـز دور اجملتمـع املـدين. ورأى    إقامة آليات لإلنفاذ والوقايةو
توفر إطارا مفيدا لتقدمي املساعدة التقنية وشجعوا املكتب على أن يقـدم   االتفاقية نَّاملتكلمون أ

ت املاحنــة وإىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أثنــاء انعقــاد دوراتــه عــن        تقــارير منتظمــة إىل اجلهــا  
  .االحتياجات املستبانة وتقدمي املساعدة التقنية

 


