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  الدورة السابعة
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢لبند ا
        األمم املتحدة ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية

اختذهتا الدول دة واخلربات والتدابري ذات الصلة اليت حتليل املمارسات اجليِّ  
األطراف بعد إمتام االستعراضات الُقْطرية خالل الدورة األوىل آللية 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
   

      مذكِّرة من األمانة    
    مقدِّمة  -أوًال  

األمم املتحدة  عرضت األمانة، خالل الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية  -١
اض تنفيذ اتفاقية ملكافحة الفساد، مذكرة بعنوان "ترمجة االلتزام إىل نتائج: أثر آلية استعر

، أن يبدأ فريق ٥/١ره رَّيف مقر املؤمتر، ). وقرCAC/COSP/2013/14َّاملتحدة ملكافحة الفساد" ( األمم
ملعلومات، بدعم ااستعراض التنفيذ على وجه السرعة يف مجع املعلومات ذات الصلة ومناقشة تلك 

لفريق يف جداول أعمال دوراته من األمانة، تسهيًال لتقييم أداء اآللية. وقرَّر املؤمتر أيضًا أن يدرج ا
  ندًا يتيح مناقشة تلك املعلومات.املقبلة ب

استندت أساسًا إىل خربات موظفي  وقد) استحسانًا؛ CAC/COSP/2013/14القت الوثيقة (و  -٢
الدول األطراف سواًء يف األمانة الذين شاركوا يف االستعراضات الُقْطرية أو قدموا املساعدة التقنية إىل 

مرحلة التحضري لالستعراض الُقْطري أو خالهلا أو بعدها. وعليه، عمدت األمانة، مدفوعًة باملناقشات 
، إىل توجيه ثالث ٥/١ر رَّمع املق متاشيًاو لفريق استعراض التنفيذ اليت أجريت أثناء الدورات الالحقة

) ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١و ٢٠١٦أبريل نيسان/ ١٧و ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٥ت شفوية (يف مذكرا
إىل الدول األطراف اليت أمتت استعراضاهتا تدعوها فيها إىل تقدمي معلومات عما قد تكون قد اختذته من 

سد الثغرات أو تلبية االحتياجات املستبانة أثناء االستعراض. وُأدرجت  العمل على تابعةملإجراءات 
__________ 

  *  CAC/COSP/2017/1. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2013/14
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2013/14
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/11
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أعدهتما األمانة: األوىل بعنوان "تقييم أداء آلية استعراض تنفيذ يف مذكرتني منفصلتني  الواردة املعلومات
ة، مت إىل املؤمتر يف دورته السادسدِّققد )، وCAC/COSP/2015/6اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" (

؛ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢اليت ُعقدت يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، يف الفترة من 
دة واخلربات والتدابري ذات الصلة اليت اختذهتا الدول األطراف، بعد إجناز والثانية بعنوان "املمارسات اجليِّ

)، CAC/COSP/IRG/2016/12عدة التقنية (االستعراضات الُقْطرية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملسا
 ١٤مت خالل الدورة السابعة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ، اليت ُعقدت يف فيينا يف الفترة من دِّوق

  .٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين  ١٦إىل 
ومات طواعيًة بشأن الدول األطراف على مواصلة تبادل املعل ،٦/١يف قراره  ،وشجَّع املؤمتر  -٣

اخلاصة  االستعراض الُقْطري تقارير إمتاماملمارسات اجليِّدة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتخذة بعد 
مي تلك املعلومات إىل األمانة ية، وعلى النظر يف تقد، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملساعدة التقنهبا

  لنشرها على موقعها الشبكي.
لدورة األوىل دولة خالصاهتا الوافية يف إطار ا ١٦٠، أجنزت ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  وحىت  -٤

، منها من تلك الدول إفادة خطية ٣١، تلقت األمانة ما جمموعه اآلنآللية استعراض التنفيذ. وحىت 
وبالنظر إىل . ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١خة على املذكرة الشفوية املؤرَّ ادة فقط جاءت ردًّإفادة واح

 الدورات السابعة والسابعة املعلومات الواردة يف البيانات اليت أدىل هبا ممثلو الدول األطراف يف وفرة
تلك البيانات، على أساس  إفادة إضافية ٣٤املستأنفة والثامنة لفريق استعراض التنفيذ، مجعت األمانة 

  حليل الوارد يف الوثيقة احلالية.مت إدراجها يف الت
اليت  )٦٥( تنياخلمس والسويورد الشكل األول تصنيفًا حبسب املجموعة اإلقليمية للدول   -٥
استعراضاهتا  إمتامعد بدة واخلربات والتدابري املتخذة املمارسات اجليِّبمت معلومات ذات صلة قدَّ

و يف سياق البيانات أ، إما عن طريق مذكرات شفوية املوجهة يف هذا الشأناألمانة  اتاستجابة لطلب
  اليت أديل هبا خالل دورات فريق استعراض التنفيذ.
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  الشكل األول    
 إمتاممت معلومات عن التدابري املتخذة بعد تصنيف إقليمي للدول األطراف اليت قدَّ    

  )٢٠١٧االستعراضات (حىت أيلول/سبتمرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بناًء على دولة طرف أخرى  ٣٠وُجمعت معلومات عن تدابري مكافحة الفساد اليت اختذهتا   -٦

يف سياق االستعراضات اجلارية أو من  مباشرة، وجرى مجع تلك املعلوماتنتائج عمليات االستعراض 
بلغ عدد الدول األطراف اليت جرى مجع معلومات  خالل تقدمي املساعدة التقنية. وعلى وجه اإلمجال،

يف املائة من  ٦٠وميثل هذا العدد حوايل  )١(دولة. ٩٥الوثيقة هذه يف التحليل الوارد يف  منها استخدمت
  عراضاهتا يف إطار الدورة األوىل.دولة أجنزت است ١٦٠أصل 

دة واخلربات والتدابري سات اجليِّ، إىل تبيان املمار٦/١وهتدف هذه الوثيقة، وفقًا لقرار املؤمتر   -٧
مة استعراضاهتا. وقد ُأعدت هذه الوثيقة استكماًال للمعلومات املقدَّ إمتاماليت اختذهتا الدول األطراف بعد 

__________ 

االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور،   )١(  
اإلسالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، -اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيران (مجهورية

و، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بريو، تايلند، توغ بنغالديش، بنما،بروين دار السالم، الربازيل، الربتغال، 
 مجهورية ترتانيا املتحدة، كوك، جزر سليمان، مجهورية أفريقيا الوسطى،اجلبل األسود، اجلزائر، جزر 

ي، سري زانيا املتحدة، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي سان تومي وبرينسيباجلمهورية الدومينيكية، مجهورية تن
مان، دور، سلوفاكيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، العراق، ُعالنكا، السلفا

البوليفارية)، فنلندا، -زويال (مجهوريةبيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبني، فن-غابون، غانا، غواتيماال، غينيا، غينيا
كرييباس، كينيا، ليربيا، الكامريون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، 

ليختنشتاين، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة العربية السعودية، اململكة 
املوحَّدة)، ناميبيا، -املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، ميكرونيزيا (واليات

يات املتحدة نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، الوال ،ناورو، النمسا، نيبال، النيجر
  .األمريكية، اليونان
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)١٦٠(املجموع:  عدد الدول اليت أمتت خالصاهتا الوافية

جمموعة دول أوروبا 
 الغربية ودول أخرى

جمموعة دول أمريكا 
 لالتينية والكارييبا

جمموعة دول أوروبا 
 الشرقية

جمموعة الدول 
 األفريقية

جمموعة دول آسيا 
 واملحيط اهلادئ

)٦٥اضاهتا (املجموع:استعر بعد إمتامعدد الدول اليت قدمت معلومات عن التدابري املتخذة
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هذه الوثيقة هتدف و). CAC/COSP/IRG/2016/12إىل فريق استعراض التنفيذ يف دورته السابعة املستأنفة (
إىل توفري حتليل أكثر عمقًا للمجاالت اليت سبق استبانتها واختذت ، من خالل فحص عينة أكرب، أيضًا

  استعراضاهتا. إمتامبشأهنا بعد الدول األطراف تدابري 
على تشجيع التنفيذ  أثر آلية استعراض التنفيذ بإجياز املعلومات اإلحصائية التالية وتوضح  -٨

  على النحو التايل: دولة من الدول األطراف اليت توفرت بشأهنا معلومات ٩٥الكامل لالتفاقية يف 
إصالح بمعلومات عن جهودها املتعلقة األطراف يف املائة من الدول  ٨٦مت قدَّ   •  

ن توافقها مع ماا اعتماد قوانني جديدة أو تعديل القوانني احلالية لضالتشريعات ومنه
  متطلبات االتفاقية.

تعراض األقران يف املائة من الدول أنَّ آلية استعراض التنفيذ ومكون اس ٧٤اعتربت   •  
أنظمتها املتعلقة فيها قد ساعدا على حتديد الثغرات وأوجه القصور القائمة يف أطرها و

 جهودهاة على صراحًة إىل األثر اإلجيايب العام لآللي أشارتاد و/أو مبكافحة الفس
  الرامية إىل مكافحة الفساد على املستوى الوطين.

ركة يف عمل يف املائة من الدول أنَّ اخلضوع لعملية االستعراض واملشا ٦٠أوضحت   •  
  اآللية قد حسَّنا هيكلها املؤسسي وتعاوهنا على الصعيد الوطين.

إجيايب على  يف املائة من الدول إىل أن عمليات االستعراض كان هلا أثر ٥٨أشارت   •  
يل على حٍد سواء؛ والدو الوطينتعزيز قدراهتا يف جمال التعاون الدويل، على املستويني 

  الفساد. يف إنشاء مجاعة عاملية للممارسني يف جمال مكافحةساعدت اآللية  وأن
الفصلني الثاين  لومات عن التدابري املتخذة لتنفيذيف املائة من الدول مع ٥٨مت قدَّ  •  

  ورة الثانية.واخلامس، إما كنتيجة مباشرة للدورة األوىل أو يف إطار التحضري للد
    

    حتديد الثغرات وأوجه القصور يف األطر الوطنية ملكافحة الفساد  -ثانيًا  
املائة من  يف ٧٤ت االستعراضات، أبرز إمتاماملتخذة بعد  املحددةإىل جانب وصف التدابري   -٩

غرات وأوجه القصور يف أطر يف حتديد الثاستعراض التنفيذ آلية راحًة الدور املهم الذي أدَّته الدول ص
تلك الثغرات  سدأجل  مكافحة الفساد القائمة لديها، ويف حتديد اخلطوات املقبلة اليت ستتخذها من

د ذاهتا قد حأن عملية التصديق أو االنضمام يف  عديدةوأوضحت دول وتعزيز املنظومة ككل. 
د من الدول إىل املتعلقة مبكافحة الفساد. وعمد عد إجراء فحص مفصل لنظمهادفعتها كذلك إىل 

على  مقتضيات االتفاقيةع تأخري االنضمام إىل االتفاقية إىل أن تتواءم أطرها القانونية واملؤسسية م
ح عن النقاط ض اآلخر نتائج االستعراض للحصول على فكرة أوضحنو أفضل، يف حني انتظر البع

  ان.ينها القائمون باستعراض األقريستبقد اليت حتتاج إىل تعديل والفجوات اليت 
ات وأوجه عملية االستعراض على فهم الثغر كيف ساعدهتادول عديدة ويف حني أوضحت   -١٠

لتحضري لدورة االستعراض اليت اختذهتا من أجل ا اخلطواتأيضًا عدة دول نت بيَّفقد القصور القائمة، 
  أدناه). القسم السادسالثانية (انظر 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/12
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االستعراض  اجلدية يف التعامل مع مسؤولية عمليةبدت عدة دول على التزامها وشدَّ   -١١
ات عمل وطنية على يف استضافة الدول ملؤمترات إقليمية وحلقمثًال د ذلك ونتائجه. وقد جتسِّ 

آلية استعراض التنفيذ، اليت وة التأكيد على أمهية العملية وإظهار التزامها باالتفاقية سواء بغي دٍّ ح
توسيع نطاق تلك لإحدى الدول بأهنا "ال تزال بالغة األمهية". ومن الطرائق األخرى  وصفتها

حفي، باإلضافة إىل يف شكل بيان صالتقرير الكامل وخالصته الوافية كلٍّ من املسؤولية تقدمي 
صفت بعض عرض نتائج االستعراض يف حلقات عمل وجلسات إحاطة على املستوى الوطين. وو
للفرصة اليت  الدول عملية االستعراض بأهنا عملية تعلم، وأعربت إحدى الدول عن تقديرها

 نت دولةوبيَّ  إطارها التشريعي وتقييم سجلها يف جمال مكافحة الفساد. لتمحيصأتيحت هلا 
يف  كذلك ، قد ساعدتلتحضريية، املتعلقة بالقائمة املرجعية للتقييم الذايتأخرى أن األعمال ا

  طن الضعف اليت ينبغي التصدي هلا.حتديد موا
لية استعراض التنفيذ، آم من األقران يف دت الدول مرارًا على أمهية وفوائد جانب التعلُّوشدَّ  -١٢

بادل ت نَّ ف أوضحت إحدى الدول كيإذ إنه يتيح للدول تكوين ثروة من اخلربات املتراكمة. وأ
 ووصفتجراء االستعراض. زا على إبع أثناء عملية االستعراض حفَّ لي املتَّ املعلومات والنهج غري التدخ

دة ألهنا تتيح للدول مفيبأهنا دولة أخرى التوصيات واملالحظات الصادرة عن عملية استعراض األقران 
  .يف هناية املطاف اآللية تنشدهم من بعضهم البعض، وهو ما واخلرباء التعلُّ

للجمع بني  وأبلغ أكثر من ربع الدول عن إنشاء هياكل وعمليات مشتركة بني املؤسسات  -١٣
بوجه عام إىل نتائج  املعنية الوطنية من أجل صوغ خطة التنفيذ الوطنية. وتستند تلك اخلطط اجلهات

 اتعامل مع النتائج تدرجييًّة من التمكني الدولاالستعراض وحتدد أحيانًا األولويات بني تدابري التنفيذ ل
راتيجية وطنية مبرور الوقت. ويف دول أخرى، اتسمت اخلطة بالشمول بل وشكلت األساس لوضع است

 جانب منه على يفجناح خطة التنفيذ يعتمد  نَّ بعض الدول إىل أ تشاملة ملكافحة الفساد. وأشار
مل حتصل على   أهنااإلمنائيني. وأشارت دول أخرى إىلتوافر املساعدة التقنية والدعم من الشركاء 

  ية.اناختذت بعض التدابري يف حدود املوارد املتاحة يف امليز مساعدة تقنية، ولذا
    

    بدء اإلصالحات والتغيريات التشريعية  -ثالثًا  
)، ميكن اعتبار CAC/COSP/2015/4 نها مثالً م(ملا ذكرته األمانة يف تقارير سابقة  وفقًا  -١٤

ونتيجًة طبيعية لعمليات  ااجتاهًا عامًّ  التشريعات وتعديل القوانني واعتماد قوانني جديدةصياغة 
الفصالن الثالث والرابع من االتفاقية  ة األوىل. وعلى وجه التحديد، ينصاالستعراض خالل الدور

على عدد كبري من املتطلبات التشريعية لتجرمي املمارسات الفاسدة. ووفقًا للمعلومات املتاحة 
يف املائة من الدول بالفعل تدابري تشريعية خمتلفة بعد إمتام استعراضاهتا الُقْطرية  ٨٦لألمانة، اختذت 

قانونية  ًاأشارت دول إىل أهنا اعتمدت قوانني أو أحكامو أو هي بصدد اختاذها أو تعتزم ذلك.
التوصيات الصادرة أثناء عملية االستعراض  ومعاجلةجديدة هبدف حتسني تنفيذ متطلبات االتفاقية 

أثار االهتمام، عند  بصدد اعتماد مثل هذه القوانني واألحكام. وفضًال على ذلك، كان مما أهنا أو
، ٢٠١٧، اليت أُنجزت حبلول آب/أغسطس )١٦٠( ملائة والستنياستعراض اخلالصات الوافية ا

مالحظة أن ما يقرب من نصف عدد الدول بدأت بالفعل يف تعديل تشريعاهتا ومعاجلة الثغرات 
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األعضاء ألغراض  املعلومات اليت قدمتها الدول وهو ما أكَّدته ،القائمة فيها قبل إمتام االستعراض
  التقرير احلايل.

، لى قدٍم وساقع جهود اإلصالح التشريعي الشامل جارية نَّد قليل من الدول بأوأفاد عد  -١٥
صة فساد املتخصِّت يف إطار هذه اجلهود حزمة من قوانني مكافحة الأهنا سنَّذكرت تلك الدول و

ملعلومات. ويف الوقت ذاته، اوالوصول إىل  واالشتراء العموميم جماالت مثل محاية املبلِّغني اليت تنظِّ
سل األموال، إدخال تعديالت شاملة أخرى على تشريعات تلك الدول املتعلقة مبكافحة غ ىجير
اقية مثل الرشوة يف من أجل معاجلة الثغرات القائمة فيما يتعلق مبواد حمددة من االتفتعديالت و

عديالت تالقطاع اخلاص ومسؤولية األشخاص االعتباريني. والحظت إحدى الدول أن إدخال 
ا يعين أهنا ستقوم يع اجلزاءات على األشخاص االعتباريني مل حيقق األثر املنشود، ممتتعلق بتوق

ملية عباستعراض تلك األحكام مرة أخرى. وأشارت عدة دول كذلك إىل أن تنفيذ نتائج 
ية استقاللية إدخال تعديالت دستورية لكفالة التصدي ملسائل من قبيل محا تاالستعراض تطلب

اج نص صريح د. ووفرت دولة أخرى معلومات عن جهودها الرامية إىل إدرسلطات مكافحة الفسا
  يف دستورها حيظر الفساد.

 أشارت قرابةقد ف. املبلغنيأو /وتعلقت أكثر اإلصالحات التشريعية شيوعًا حبماية الشهود و  -١٦
بالفعل  أهنا اعتمدت اليت توفرت بشأهنا معلومات إىل )٩٥( يف املائة من الدول اخلمس والتسعني ٤٠

عتماد تشريعات من امن االتفاقية أو أهنا بصدد صياغة أو  ٣٣و ٣٢تشريعات جديدة بشأن املادتني 
وغسل األموال كنتيجة  هذا القبيل. وعمد عدد من الدول إىل جترمي أفعال من قبيل املتاجرة بالنفوذ

نت إحدى الدول . وبيَّأو تضمني شرط تقدمي إقرار ذمة مالية اخلاصة هبا مباشرة لعمليات االستعراض
ظرًا ألن ساد، نهبدف تعزيز مكافحة الف ممارسة الوظائف العموميةمت سوء السلوك يف كيف جرَّ

ىل إثبات انتهاك قواعد دليل على نية الفساد، بل تستند عوضًا عن ذلك إ يَّهذه اجلرمية ال تتطلب أ
  لسلوك املهين والواجبات املهنية.ا

ضوء  العقوبات املطبقة على جرائم الفساد يف تعديلوعمدت عدة دول كذلك إىل   -١٧
د خالهلا رَّاستنتاجات االستعراضات. وأقدمت إحدى الدول على زيادة عدد السنوات اليت جي

ضحت أخرى أهنا بعد إدانته بالفساد؛ وأو العموميةمن أهليته لشغل الوظائف  العمومياملوظف 
تغيري اجلزاءات  نًَّة إىل أاملتاجرة بالنفوذ، مشري قة علىدت العقوبات املطبَّمددت فترة التقادم وشدَّ

تشريعية،  القيام جبهود اليت أشارت إىل ،الدول كما أن نصفمن شأنه أن جيعلها جرمية جتيز التسليم. 
؛ ويشمل ذلك ىل القيام هباإسبيلها  يفأفادت أيضًا بأهنا تناقش القيام باملزيد من هذه اجلهود أو أهنا 

  العقوبات على األشخاص االعتباريني. تشديدلدول يف تفكري عدد من ا
    

    حتسني التعاون املؤسسي  -رابعًا  
يف املائة من الدول بأنَّ اخلضوع لالستعراض واملشاركة يف عمل اآللية أدَّيا إىل  ٦٠أفادت   -١٨

ن عدد كبري من حتسني هياكلها املؤسسية وتعزيز التعاون بني املؤسسات على الصعيد الوطين. وبيَّ
كيانات من  نَّبعد انتهاء االستعراض أو أعاملة وطنية وفرق عمل وأفرقة  أهنا أنشأت جلانًاالدول 

. وأشار بعضها إىل إنشاء هياكل دائمة جديدة، على سبيل هذا القبيل ظلت متارس عملها بعد ذلك
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ل أخرى كآليات املثال، يف مكتب رئيس الوزراء أو رئيس اجلمهورية، يف حني استخدمت هياك
، تابعةامللضمان  تنفيذية للتشاور والتنسيق. وكما ُذكر أعاله، أعد أكثر من ربع الدول خطة

وحددت املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ التدابري ذات الصلة. واستخدمت أخرى نتائج االستعراض 
  املقبلة. مع املقترحات التشريعيةإلذكاء الوعي بني الربملانيني من أجل إعدادهم للتعامل 

جديدة، مؤسسات  ةت عدنت الدول أهنا أنشأبيَّلتدابري املتخذة، لوبالنسبة لألمثلة املحددة   -١٩
لفساد ومكافحته؛ اوكالة وطنية معنية مبنع سيادة القانون ومكافحة الفساد؛ ولأعلى جملس منها 

يف جمال مكافحة  صةصِّاملتخالوظائف والوحدات  خمتلفة من وجمموعةعين حبماية املبلِّغني؛ ممكتب و
ألموال ومتويل الفساد داخل السلطة القضائية. وأنشأت إحدى الدول جلنة خاصة ملكافحة غسل ا

خرى وحدة مركزية أوحدة االستخبارات املالية القائمة بالفعل. وأنشأت دولة  إىل جانباإلرهاب 
يع مواردها مع دف جتمجديدة معنية بالرشوة والفساد داخل جهازها الوطين ملكافحة اجلرمية هب

  موارد السلطات األخرى.
اون بني املؤسسات العمل ال يزال متواصًال لتحسني التنسيق والتع نَّأببعض الدول  أفادو  -٢٠

ني أجهزة إنفاذ بنشاء آلية للتنسيق إلالوطنية. وذهبت إحدى الدول إىل حد صياغة قانون جديد 
دة دول أخرى عذلك سلطة إدارة الضرائب. وعمدت القانون ومؤسسات مراجعة احلسابات، مبا يف 

ون ومؤسسات مراجعة إىل تنظيم دورات تدريبية مشتركة ملؤسساهتا، مبا يف ذلك أجهزة إنفاذ القان
ى الدول أن يف جمال التحقيقات. وذكرت إحد احلسابات، هلذا الغرض. وهذا ما حدث حتديدًا

بينهما أثناء  اون فيماللتع اخلية قد أبرما اتفاقًامكتب املدعي العام وإدارة الشرطة يف وزارة الد
  اجلنائية لضمان حتسني التعاون.التحقيقات األولية واإلجراءات 

ملناسب. وتضمنت وأبرز عدد من الدول أمهية تبادل املعلومات بصورة مأمونة ويف الوقت ا  -٢١
ألغراض  ية، سواءإلكتروناملبادرات املتخذة يف هذا الصدد إنشاء خطوط ساخنة لإلبالغ، ومنصات 

 تدارارات الذمة املالية اإلبالغ أو تبادل املعلومات فيما بني السلطات الوطنية، وسلسلة من نظم إقر
بيق آلية مناسبة ذات أمهية خاصة لضمان تط هذه السلسلة من النظمإلكترونية. واعتربت بوسائل 

  غية مكافحة اإلثراء غري املشروع.للتحقق من املمتلكات ب
 هدًا جهيدًاجأهنا بذلت إىل  إحداهاأشارت وإن أغلبية الدول،  وكان هذا هو احلال لدى  -٢٢

الوصول على  طيعلديها ال يستجهاز مكافحة الفساد  ولكنلتحقيق التآزر مع مكتب املدعي العام، 
  يقات.التحقعلى  والقرارات القضائية اليت تتخذ بناءً  حنو منهجي إىل لوائح االهتام

    
    التعاون الدويل: التأثري عرب احلدود الوطنية  -سًاخام  

 ٥٨فاقية. فقد أبلغ ما جمموعه االت لوجودال يزال البعد الدويل للفساد هو السبب الرئيسي   -٢٣
الفصل الرابع من االتفاقية.  املتعلقة بتنفيذاالستعراضات  إمتاماملائة من الدول عن اختاذها تدابري بعد   يف

وأشارت عدة دول إىل أهنا اعتمدت أو بصدد اعتماد تشريعات حمددة تتعلق بالتعاون الدويل بوجه 
وإزاء احلاجة إىل املشاركة النشطة من أجل عام و/أو املساعدة القانونية املتبادلة على وجه اخلصوص. 

عدة توصيات إىل الدول إلنشاء نظام يكفل رصد  تُوجِّهاملساعدة القانونية املتبادلة  تلبية طلبات
هبا أدواهتا اإللكترونية  نتطورت أو حسَّ معاجلة تلك الطلبات. وأوضحت عدة دول الكيفية اليت 
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إلدارة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة والصادرة. وأشارت دولة أخرى إىل أهنا شرعت يف 
  .املشتبه فيهمقة لديها من أجل ختفيف متطلبات وشروط تسليم ملطبَّ استعراض قوانني التعاون الدويل ا

 تسليمملتبادلة وااملساعدة القانونية لديها خربة يف  ه كانمعظم الدول بأن تويف حني أفاد  -٢٤
التعاون يف إنفاذ  خربهتا يف جمال حمدوديةعن عديدة دول  تقبل إجراء االستعراض، أعرب املطلوبني

) التابع للمنظمة I-24/7الساعة (اليوم وارج نظام تبادل املعلومات الشرطية على مدار القانون الدويل خ
اإلقليمية الرامية إىل تنفيذ  بعض الدول عن تعزيز املبادرات تالدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). وأبلغ

ز الفريق العامل املعين كَّريف جمال إنفاذ القانون. وعلى وجه التحديد،  التعاونبشرط االتفاقية املتعلق 
 ، على٢٠١٧ئ، يف عام املحيط اهلادباجلرمية البيئية والفساد التابع لشبكة موظفي إنفاذ القانون يف 

ل فيما بني بلدان اجلنوب التباد دت عملياتجسَّذلك،  نعماية املبلِّغني. وفضًال حب التشريعات املتعلقة
  األقران على الصعيد الدويل. م منالتعلُّجوانب اآللية املتعلقة ب أمثلة لتطبيقوإعارة املوظفني بني الدول 

يت كيف كان للجهود ال )CAC/COSP/IRG/2016/12يف تقريرها السابق ( وأوضحت األمانة  -٢٥
جيايب فيما يتعلق بآليات أثر إ هبا اخلاصة والتدابري اليت اختذهتا يف إطار االستعراضاتالدول ها بذلت

على وشك  استعراض مكافحة الفساد األخرى، والعكس بالعكس. وأشارت إحدى الدول إىل أهنا
ويب الحتاد األوراالصادر عن الربملان األورويب وجملس  ٢٠١٥/٨٤٩التوجيه  أن تدرج يف قوانينها

ز ما من شأنه أن يعزِّ بشأن منع استخدام النظام املايل ألغراض غسل األموال أو متويل اإلرهاب، وهو
ت املتعلقة بالفصل صالحيات وحدة االستخبارات املالية لديها، مما سيسهم يف تنفيذ إحدى التوصيا

ارت دولتان إىل معايري أشالرابع. وفيما يتعلق بقدرة سلطات إنفاذ القانون على التعاون عرب احلدود، 
  البنك الدويل كذلك. تعاوهنما مع جمموعة إيغمونت وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وإىل

أو يف  يف إطار العزلةد هذه اإلجراءات مرة أخرى أن تنفيذ االتفاقية ال ميكن أن يتم وتؤكِّ  -٢٦
تكفل أمانة مؤمتر الدول األطراف إجراء  من االتفاقية على أن ٦٤بيئة حملية حبتة. وتنص املادة 

(د) من  ٤التنسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة. وتنص الفقرة الفرعية 
االستخدام املالئم للمعلومات ذات الصلة الصادرة عن اآلليات  من االتفاقية على ضرورة ٦٣املادة 

افحة الفساد ومنعه. وعالوة على ذلك، يتمثل أحد املبادئ الدولية واإلقليمية األخرى ألغراض مك
التوجيهية آللية استعراض التنفيذ يف تكميل اجلهود اليت تبذهلا سائر آليات االستعراض الدولية 

وبطبيعة احلال،  )٢(وتفادي االزدواجية بينها. بشأهناواإلقليمية املتعلقة مبكافحة الفساد، والتعاون 
كانت ثنائية أو إقليمية النطاق، تعمل على تكميل هذا املبدأ  ألخرى، سواءظلت أشكال التعاون ا

جغرافية أو  بمل تتمكن من املشاركة يف آليات االستعراض األخرى املماثلة، ألسبا اليت يف الدول
  لغري ذلك من األسباب.

    
   

__________ 

 (ي) من اإلطار املرجعي آللية استعراض التنفيذ. ٣انظر الفقرة الفرعية   )٢(  
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      الثانيةلدورة األوىل: التدابري املتخذة قبل الدورة ل الالحقاألثر   -سادسًا  
  الشكل الثاين    
  البلدان اليت اختذت تدابري تتعلق بدورة االستعراض الثانية    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

االستعراض يف إطار الدورة األوىل أيضًا إىل  إلجنازأدى الزخم الذي حققته اجلهود املبذولة   -٢٧
إطالق مبادرات يف املجاالت قيد االستعراض خالل الدورة الثانية، فيما يتعلق بالفصل الثاين (التدابري 

حتليل املعلومات،  نتج منوقد اسُتسواء.  دٍّحالوقائية) والفصل اخلامس (استرداد املوجودات) على 
، اليت توفرت منهايف املائة  ٥٨، أو )٩٥( ف اخلمس والتسعنياألطراأن أكثر من نصف الدول 

يف إطار   أومباشرة نتائج الدورة األوىل  بناء علىبشأهنا معلومات شرعت يف اختاذ هذه التدابري 
 االنتهاء منالتحضري للدورة الثانية (انظر الشكل الثاين أعاله). وطلبت إحدى الدول، بعد 

، ترحيل استعراضها يف إطار الدورة الثانية من ٢٠١٧وىل يف عام استعراضها يف إطار الدورة األ
السنة اخلامسة إىل السنة الثالثة. وأبلغت عدة دول عن إنشاء أفرقة عمل وجلان من أجل ضمان 

التقييم الذايت املرجعية اخلاصة هبا. وملا كان استعراض الفصل الثاين  الستيفاء قوائماإلعداد املبكر 
سيتطلب تعاونًا وثيقًا بني عدد كبري من السلطات الوطنية ومسامهات منها، على وجه اخلصوص 

فقد عمدت إحدى الدول إىل تكليف اهليئة املختصة بالتنسيق لديها مبساعدة السلطات املعنية األخرى 
  .لتحقيق التآزر بني مجيع األطراف املعنية

غري املشروع) أحد أمثلة التدابري املتخذة  (اإلثراء ٢٠وتعد التدابري املتخذة فيما يتعلق باملادة   -٢٨
أهنا  تقريبًاالدول  ُسُمُخ بيَّنونتائج الدورة األوىل وذات الصلة املباشرة بالدورة الثانية.  بناء على
. وأشارت إحدى وكيفية ذلك ظمًا جديدة لإلقرار بالذمة املالية هبدف منع تضارب املصاحلأنشأت ُن

ارات، يف لقانوين ليشمل توقيع عقوبات على عدم تقدمي هذه اإلقرزت إطارها االدول إىل أهنا عزَّ

0

10

20

30

40

50

60

P
er

ce
nt

ag
e

Other prevention Anti-corruption strategy Asset declaration Asset recovery

وية
 املئ
سبة

الن
 

ضروب املنع األخرى استراتيجية مكافحة الفساد إقرار الذمة املالية استرداد املوجودات

 الفصل الثاين الفصل اخلامس

الدول اليت اختذت
بالدورة تدابري تتعلق 

يف املائة) ٥٨الثانية (
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نظام إقرارات الذمة املالية لديها، مع أخذ توصيات اجلهات  أهنا حسَّنتحني أوضحت دولة أخرى 
نظام إقرارات الذمة املالية  توطيداملعنية األخرى، مثل املجتمع املدين، يف االعتبار. ومن أجل ضمان 

عن طريق إجراء  يف تشريعاهتاإدراجه  حرصت إحدى الدول علىات منع الفساد، بوصفه أحد إجراء
ا املجاالت األخرى اليت ارتبطت بالدورة األوىل، وإن كانت ذات صلة مباشرة مَّتعديل دستوري. أ

سلوك للموظفني العموميني ووضع  قواعد بالدورة الثانية كذلك، فقد تضمنت إنشاء مدونات
افحة الفساد وتشريعات تسمح باملصادرة دون االستناد إىل قرار إدانة. ملك وطنية استراتيجيات

  وأبرزت هذه التدابري ترابط املواد الواردة يف خمتلف فصول االتفاقية.
ام الفصلني الثاين وأخريًا، أشار عدد من الدول إىل التدابري املتخذة صراحًة لتنفيذ أحك  -٢٩

تلك التدابري  ذتاخت بشأهنايت ُجمِّعت معلومات أكثر من نصف الدول ال نَّتبني أقد وواخلامس. 
استرداد املوجودات. وتضمنت بفيما يتعلق بالتدابري الوقائية، بينما عمد ثلثها إىل اختاذ تدابري تتعلق 

وضع تشريع ببعض التدابري خططًا بشأن إنشاء مكتب إلدارة املوجودات وخططًا أخرى تتعلق 
ول معلومات عن الد قدَّمت بعضيتعلق بالتدابري الوقائية،  خبصوص استرداد املوجودات. وفيما

ها. وقام عدد قليل من لدي االشتراءالطريقة اليت اعتمدهتا يف سعيها إىل تعزيز شفافية ونزاهة نظم 
شتراء اإللكتروين على اإلنترنت أو نظم كاملة لال لالشتراءالدول بذلك عن طريق إنشاء بوابات 

داد استراتيجية دون ظهور أي فرص للفساد. وشرع حنو ربع الدول يف إعباعتباره تدبريًا حيول 
األوىل، فقد ذكرت  وعلى الرغم من انتهاء عمليات استعراض الدورةوطنية شاملة ملكافحة الفساد. 

 لقة حبماية املبلِّغني)املتع التحدياتالعديد من التحديات املصادفة (على سبيل املثال  دول أخرى أن
  .أمهية بالنسبة للدورة الثانية ال تزال ذات

    
    املساعدة التقنية  -سابعًا  

ملنبثقة من االستعراضات ات األمانة حتليًال منفصًال بشأن االحتياجات من املساعدة التقنية أعدَّ  -٣٠
أيضًا يف توفري  التحليل ذلكل اهلدف من ) ومتثCAC/COSP/2017/7َّالُقْطرية يف إطار الدورة األوىل (

ع املؤمتر شجَّ نَّ أ. غري٢٠١٧-٢٠١٣ة التقنية خالل الفترة تقييم شامل لتطور االحتياجات من املساعد
معظم   حني ركز. ويف٦/١ره يف قراًا الدول األطراف على تبادل املعلومات املتعلقة باملساعدة التقنية أيض

عقاب عملية االستعراض، فقد مة إىل األمانة على اجلهود املبذولة والتدابري املتخذة يف أاملعلومات املقد
يتصل   و املقدَّمة فيمااملتلقاة أ أدرج أيضًا عدد صغري من الدول معلومات عن املساعدة التقنية، سواء

  بنتائج عمليات االستعراض.
دعم عمليات مة من املكتب لوميكن االطالع على وصف كامل للمساعدة التقنية املقدَّ  -٣١

  ).CAC/COSP/2017/3االستعراض يف املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشأن هذا املوضوع (
    

    االستنتاجات واملسائل اليت تتطلب مواصلة النظر فيها  -ثامنًا  
 تبنييف حني أسفرت نتائج عمليات االستعراض عن اختاذ تدابري فردية على الصعيد الوطين،   -٣٢
يقتصر أثر عمليات االستعراض  مل. وبالتايل، ببعيد تنفيذ االتفاقية كان له أثر يتجاوز احلدود الوطنية نَّأ

ُتشعر هذا على االتفاقية ككل. وقد اس انسحبعلى الفصول اخلاضعة لالستعراض يف كل دورة، بل 
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األثر أيضًا فيما يتعلق بآليات استعراض األقران األخرى يف جمال مكافحة الفساد وتقدمي املساعدة 
ن أعاله، أتاحت األحكام اليت جرى استعراضها خالل الدورة التقنية وإعداد الربامج. وعلى النحو املبيَّ
تخضع لالستعراض خالل الدورة يف األحكام اليت س متبصرةاألوىل والتحديات اليت تواجهها نظرة 

الثانية. كما ظهرت أدلة على تولُّد زخم نتيجة اإلعداد املبكر لالستعراضات يف إطار الدورة الثانية. 
 الوصل لدىجلهات  ٢٠١٧دورة تدريبية يف موسكو يف نيسان/أبريل  بالفعل مت األمانةنظَّوقد 

من أجل مساعدة الدول يف أعماهلا  ورة الثانيةالدول اليت ستخضع لالستعراض يف السنة الثانية من الد
. وأوضحت عدة دول أن الدورة ساعدهتا على فهم جمموعة التحديات اجلديدة اليت تنتظرها، التحضريية

 التحضري الستيفاءال سيما فيما يتعلق باحلاجة إىل إشراك عدد كبري من النظراء احلكوميني والشروع يف 
  ة يف وقت مبكر.قائمة التقييم الذايت املرجعي

املعرفة   املعلومات اإلضافية املستقاة من الواردة عرب القنوات الرمسية، إىل جانب وبفضل اإلفادات  -٣٣
أمكن إعداد حتليل يف سياق االستعراضات اجلارية أو من خالل تقدمي املساعدة التقنية،  واخلربة، سواء

الدورة   ، بل وأثناء املراحل األوىل منفحسب األوىليظهر أثر آلية استعراض التنفيذ خالل الدورة رائع ال 
شعر يف مجيع الدول األطراف اخلمس أثر اآللية استُ  نَّ هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أ ويفالثانية كذلك. 

وأخريًا،  .فعة الدخل إىل أقل البلدان منوًامن البلدان املرت ) اليت مجعت معلومات بشأهنا، بدًءا٩٥والتسعني (
الدول بشأن  مة مندَّنشر التقارير املق احاليًّ ، تتوىل األمانة٦/١من قرار املؤمتر  ١٢مع الفقرة  ومتشيًا

صة للموجزات القطرية والتابعة لفريق استعراض التنفيذ املخصَّ صفحات العلى تابعة، حسب االقتضاء، امل
  ).http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html(على اإلنترنت 

 


