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*1909929*  

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠- ١٦أبوظيب، 

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

اختذهتا  املمارسات اجليِّدة للدول األطراف وخرباهتا والتدابري ذات الصلة اليت    
      باملساعدة التقنية  املتعلقةبعد إجناز االستعراضات الُقطرية، مبا يف ذلك املعلومات 

      األمانة تقرير    
    مقدِّمة  -أوًال  

ــــــاد،   -١ ــــــة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس أثناء الدورة اخلامس
عرضــــــت األمانة مذكرة بعنوان "ترمجة االلتزام إىل نتائج: أثر آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم 

، أن يبدأ ٥/١). وقرَّر املؤمتر، يف مقرَّره CAC/COSP/2013/14ملكافحة الفســــــاد" (الوثيقة  املتحدة
شة تلك املعلومات،  صلة ومناق سرعة يف مجع املعلومات ذات ال ستعراض التنفيذ على وجه ال فريق ا

اء اآللية. وقرَّر املؤمتر أيضـــًا أن يدرج الفريق يف جداول أعمال بدعم من األمانة، تســـهيًال لتقييم أد
  دوراته املقبلة بندًا يتيح مناقشة تلك املعلومات. 

ها تستند أساسًا الوثيقة املعنونة "ترمجة االلتزام إىل نتائج" قد القت استحسانًا، فإنَّ ويف حني أنَّ  -٢
إىل خربات موظفي األمانة الذين شاركوا يف االستعراضات القطرية أو قدَّموا املساعدة التقنية إىل الدول 

سواء يف مرحلة التحضري لعملية االستعراض القطري أو أثناءها أو بعدها . وشجَّع املؤمتر، يف األطراف 
، الدول األطراف على مواصــلة تبادل املعلومات طواعيًة بشــأن املمارســات اجليِّدة واخلربات ٦/١قراره 

والتدابري ذات الصـــلة املتخذة بعد إمتام اســـتعراضـــاهتا، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملســـاعدة التقنية، 
  انة لنشرها على موقعها الشبكي.وعلى النظر يف تقدمي تلك املعلومات إىل األم

وعمدت األمانة، مدفوعة مبا وجدته من تشـــجيع يف املناقشـــات اليت جرت أثناء الدورات   -٣
 ٢٥، إىل توجيه أربع مذكرات شـــفوية (يف ١/٦والقرار  ٥/١الالحقة للفريق، ومتاشـــيًا مع املقرَّر 

                                                                    
  *  CAC/COSP/2019/1. 
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آب/أغســـــطس  ٢و ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١و ٢٠١٦نيســـــان/أبريل  ١٧و ٢٠١٥شـــــباط/فرباير 
عة ٢٠١٩ تاب ختذهتا مل قدمي معلومات عن أيِّ إجراءات ا ها إىل ت تدعوها في لدول األطراف  ) إىل ا

العمل على ســد الثغرات أو تلبية االحتياجات املســتبانة أثناء االســتعراضــات املضــطلع هبا يف إطار 
فصــــــلة من إعداد األمانة: الدورة األوىل لآللية. وُأدرجت املعلومات املقدَّمة يف ثالث مذكِّرات من

ستعراض تنفيذ ُقدِّمت املذكِّ رة األوىل إىل املؤمتر يف دورته السادسة ومحلت عنوان "تقييم أداء آلية ا
الثانية إىل  )، وُقدِّمت املذكِّرةCAC/COSP/2015/6اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد" (الوثيقة 

الفريق يف دورته الســادســة املســتأنفة ومحلت عنوان "املمارســات اجليِّدة للدول األطراف وخرباهتا 
والتدابري ذات الصـــلة اليت اختذهتا بعد إجناز االســـتعراضـــات الُقطرية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة 

ية" (الوثيقة  ثة إىل املؤمتر يف  )،CAC/COSP/IRG/2016/12باملســـــــاعدة التقن ثال وُقدِّمت املذكرة ال
دورته الســابعة ومحلت عنوان "حتليل املمارســات اجليِّدة واخلربات والتدابري ذات الصــلة اليت اختذهتا 

ضات الُقْطرية خالل الدورة األوىل آللية  ستعراض تنفيذ اتفاقية الدول األطراف بعد إمتام االستعرا ا
  ).CAC/COSP/2017/12األمم املتحدة ملكافحة الفساد" (الوثيقة 

دولة قد انتهت من إعداد خالصــاهتا الوافية يف  ١٦٩، كانت ٢٠١٩وحىت أيلول/ســبتمرب   -٤
دولة معلومات ذات صلة باملمارسات  ٨١ل، قدَّمت الدو هإطار الدورة األوىل لآللية. ومن بني هذ

اجليِّدة واخلربات والتدابري املتخذة بعد إمتام اســـتعراضـــاهتا اســـتجابة لطلبات األمانة املوجهة يف هذا 
الشـــــأن، إما عن طريق مذكرات شـــــفوية أو يف ســـــياق البيانات اليت أديل هبا خالل دورات فريق 

ستعراض التنفيذ. ويقدِّم الشكل األ صنيفًا إقليميًاا هلذه الدول األطراف ويربط ذلك مبجموع  ول ت
  عدد االستعراضات املنجزة لكلِّ جمموعة إقليمية.

    
  الشكل األول

تصنيف إقليمي للدول األطراف اليت قدَّمت معلومات عن التدابري املتخذة بعد إمتام االستعراضات 
    )٢٠١٩(حىت أيلول/سبتمرب 
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24 States parties had 
finished their executive 

summaries, but no 
information on 

measures taken was 
available, 14 per cent

49 States parties 
submitted 

information in 
response to a 
note verbale, 
29 per cent

Information was 
gathered from 32 

States parties through 
official statements at 
the Conference of the 

States Parties 
subsidiary bodies, 

19 per cent

Information for 64 States parties was gathered 
in the course of ongoing reviews or technical 

assistance delivery, 38 per cent

دولة طرفًا أخرى بناًء على  ٦٦وُجمعت معلومات عن تدابري مكافحة الفســــــاد اليت اختذهتا   -٥
نتائج عمليات االستعراض مباشرة، وجرى مجع تلك املعلومات يف سياق االستعراضات اجلارية أو من 

واســـــُتخدمت  )١(دولة طرفًا ١٤٥خالل تقدمي املســـــاعدة التقنية. وإمجاًال، فقد ُجمعت معلومات من 
يف املائة من مجلة  ٨٦إلجراء التحليل اجلامع الوارد يف هذه املذكِّرة، وتشــــــكِّل هذه الدول ما نســــــبته 

  دولة. ١٦٩الدول اليت أمتت استعراضاهتا يف إطار الدورة األوىل لآللية والبالغ عددها 
    

  الشكل الثاين
   دولة ١٦٩ املجموعإجناز االستعراضات (بلغ خذة بعد املعلومات املتعلقة بالتدابري املتَّ 

    )٢٠١٩سبتمرب حىت أيلول/
  
  
  
  
  
   
، ترمي هذه املذكِّرة إىل تبيان املمارسات اجليِّدة واخلربات والتدابري اليت ٦/١ومتاشيًا مع القرار   -٦

اختذهتا الدول األطراف بعد إمتام اســتعراضــاهتا. وقد ُأعدَّت هبدف حتديث املعلومات اليت ُعرضــت على 
). CAC/COSP/2017/12  (الوثيقة ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب مؤمتر الدول األطراف يف دورته السابعة يف 

ــتند إىل عينة أكرب، فإنَّ وحيث إنَّ ها هتدف أيضــًا إىل تقدمي حتليل أعمق للمجاالت هذه املذكِّرة تس
  عد إمتام االستعراضات. اليت سبق استبانتها واختذت الدول األطراف تدابري بشأهنا ب

                                                                    
، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إسواتيين، أفغانستان، إكوادور، االحتاد الروسي  )١(  

 اإلسالمية)،-اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (مجهورية
أيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان، باالو، الربازيل، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بليز، 

املتعددة القوميات)، بريو، بيالروس، -بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا (دولة
ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، -اغو، توغو، توفالو، تونس، تيمورتايلند، ترينيداد وتوب

زانيا املتحدة، مجهورية كوريا، جزر كوك، جزر مارشال، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية تن
السودان، جيبويت، دولة فلسطني، دومينيكا، رواندا، زامبيا،  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جنوب

ي، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيب
بيساو، فانواتو، -ا، غينياشيلي، صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيني

البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قطر، كابو فريدي، الكامريون، كمبوديا، كوبا، -مجهورية(زويال فرنسا، الفلبني، فن
كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كرييباس، كينيا، لبنان، ليربيا، ليبيا، ليختنشتاين، مايل، ماليزيا، مدغشقر، 

ر، املغرب، مقدونيا الشمالية، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى مص
املوحدة)، ناميبيا، ناورو، النمسا، نيبال، -واليات(وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، ميكرونيزيا 

 .هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، الواليات ملتحدة األمريكية، اليابان، اليونان، ، نيوزيلندا، نيويالنيجر، نيجرييا، نيكاراغوا

دولة طرفًا استكملت خالصاهتا ٢٤
الوافية، ولكنها مل تقدم معلومات 
عن التدابري املتخذة، ومتثل هذه 

 يف املائة ١٤الدول نسبة 

دولة طرفًا قدمت معلومات  ٤٩
ردًا على مذكرة شفوية، ومتثل هذه

  املائةيف ٢٩الدول 

دولة طرفًا من ٣٢مجعت معلومات عن 
خالل بيانات رمسية قدمت أثناء 

اجتماعات اهليئات الفرعية ملؤمتر الدول 
يف املائة ١٩األطراف، ومتثل هذه الدول 

دولة طرفًا أثناء  ٦٤مجعت معلومات عن 
االستعراضات اجلارية أو تقدمي املساعدة التقنية، 

 املائةيف  ٣٨ومتثل هذه الدول 
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ح املعلومات اإلحصـائية التالية بإجياز أثر آلية االسـتعراض يف تشـجيع تنفيذ االتفاقية   -٧ وتوضـِّ
  دولة:  ١٤٥تنفيذًا كامًال يف الدول األطراف اليت توفرت بشأهنا معلومات والبالغ عددها 

اضــــــطلعت جبهود ها يف املائة من الدول األطراف بأنَّ ٩٠أفادت نســــــبة قدرها   (أ)  
لإلصـــالح التشـــريعي، وذلك عن طريق بيان اعتماد قوانني جديدة أو تعديل القوانني احلالية لضـــمان 

  توافقها مع متطلبات االتفاقية؛ 
يف املائة من الدول األطراف أنَّ اآللية وعملية اســـتعراض  ٧١اعتربت نســـبة قدرها   (ب)  

ات وأوجه قصـــور فيما لديها من األطر واألنظمة األقران اخلاصـــة هبا ســـاعدتا على الوقوف على ثغر
صراحة إىل أنَّ شارت  ساد و/أو أ اآللية كان هلا أثر إجيايب عام يف جهودها الوطنية  املعنية مبكافحة الف

ها أدَّت إىل إدخال حتســــينات على اهلياكل املؤســــســــية الرامية إىل مكافحة الفســــاد، مبا يف ذلك ألنَّ
  املؤسسات على الصعيد الوطين؛والتعاون بني 

يف املائة من الدول األطراف معلومات عن تدابري اختذهتا  ٥٨مت نســــــبة قدرها قدَّ  (ج)  
فيما يتعلق بالفصــــلني الثاين واخلامس من االتفاقية، إما كنتيجة مباشــــرة الســــتعراض التنفيذ يف إطار 

ى ذلك بوضــوح طار الدورة الثانية. وجتلَّالدورة األوىل لآللية أو يف إطار االســتعداد لالســتعراض يف إ
من هذه اإلفادات اتِّخاذ يف املائة  ٧٣مة، حيث ُذكر يف نســــــبة قدرها أكرب يف آخر اإلفادات املقدَّ

  تدابري تتعلق بالدورة الثانية من حيث التركيز املواضيعي. 
    

    الفساد حتديد ومعاجلة الثغرات وأوجه القصور يف األطر الوطنية ملكافحة  -ثانيًا  
يف املائة من الدول بأنَّ اخلضوع لالستعراض واملشاركة يف عمل  ٧١أفادت نسبة قدرها حنو   -٨

اآللية أدَّيا إىل إدخال حتســينات على اهلياكل املؤســســية والتعاون بني املؤســســات على الصــعيد الوطين. 
ــدَّ الثغرات وأوجه القصــور يف  ته اآللية يف تســليط الضــوء علىدت الدول على أمهية الدور الذي أدَّوش

األطر واألنظمة القائمة املعنية مبكافحة الفســاد، وكذلك يف الوقوف على طرائق ملموســة تكفل للدول 
  األطراف املضي قدمًا صوب معاجلة هذه الثغرات وتعزيز نظام مكافحة الفساد ككلٍّ. 

م هلا أدَّت يف حدِّ وأوضـــحت دول عديدة أنَّ عملية التصـــديق على االتفاقية أو االنضـــما  -٩
 الردَّ نت دول أخرى أنَّذاهتا إىل إثارة التفكري يف نظم مكافحة الفساد املعمول هبا لديها، يف حني بيَّ

ـــهم يف الوقوف على مواطن ضـــعف كان يلزم  على القائمة املرجعية اخلاصـــة بالتقييم الذايت قد أس
رات ســــتعراض حىت تتوفَّمعاجلتها. وأعربت دول أخرى عن تفضــــيلها انتظار نتيجة اال ر هلا مؤشــــِّ

أوضـــــح بشـــــأن املجاالت اليت يلزم إدخال تغيريات عليها وما يســـــتدعي االنتباه من الثغرات اليت 
  دها األقران املستعرضون. حدَّ
ـــــليط الضـــــوء على أمهية جانب اآللية املتمثِّل يف التعلُّم من األقران   -١٠ وواصـــــلت الدول تس
دت إحدى الدول ه يتيح للدول تكوين ثروة من اخلربات املتراكمة. وأكَّيكفله من فوائد، إذ إن وما

ســة ملكافحة [الفســاد] "هناك الكثري من املكاســب اليت جننيها من أنشــطة التعاون املكرَّ اقتناعها بأنَّ
فســوف نواصــل تنفيذ التوصــيات املنبثقة عن عمليات االســتعراض والدروس املســتفادة من  ومن مثَّ

[فريق اســتعراض التنفيذ] واالجتماعات ذات الصــلة". وأشــادت الدول كذلك بآلية  مشــاركتنا يف
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اســـتعراض التنفيذ لطبيعتها احلكومية الدولية وطابعها التقين، وما تتَّســـم به من الشـــفافية واالنفتاح 
أمام املشــاركة الواســعة النطاق واحلياد واتِّباع هنج غري عقايب. وأوضــحت إحدى الدول أنَّ تبادل 

م" غري التدخلي الذي يبديه األقران أثناء عملية االستعراض كانا من العوامل املعلومات وهنج "التفهُّ
  اليت زادت من محاسها لالستعراض.

حة أنَّوأشــارت إحدى الدول أيضــًا إىل ما تتَّ  -١١ اآللية  ســم به اآللية من االســتمرارية، موضــِّ
م املحرز والوقوف اجتازت اختبار الزمن وأثبتت نفســــها باعتبارها أداة ُيعتمد عليها يف تقييم التقدُّ

على أفضـــل املمارســـات اليت تتبعها الدول وكذلك الصـــعوبات اليت تصـــادفها يف تنفيذ االتفاقية. 
إىل تعزيز التعاون بني فإنَّ اآللية تســــهم يف اإلصــــالحات التشــــريعية واملؤســــســــية الرامية  ،مثَّ  ومن

الســـلطات املختصـــة واملجتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســـاط األكادميية وكذلك حتفيز التعاون 
صلة التفاعل  شارت إحدى الدول إىل ما تبذله من جهود من أجل "موا صدد، أ الدويل. ويف هذا ال

ملجتمع املدين، من أجل مع املواطنني الذين يعملون بقوة، وخصــوصــًا يف أوســاط القطاع اخلاص وا
  زاهة هبدف تغيري املواقف والتخفيف من حدة املخاطر ومنع الفساد".إجياد ثقافة قائمة على الن

وأشـــارت الدول أيضـــًا إىل تأثري اآللية يف تشـــكيل مســـار مكافحة الفســـاد والســـياســـات   -١٢
مة هلا ســاعدت املقدَّ التوصــيات االســتراتيجية املتَّبعة يف هذا الصــدد. وأوضــحت إحدى الدول أنَّ

مبا يف ذلك  ها،  حة الفســـــــاد جبميع جوانب كاف ية مل ها الوطن ية وضــــــع خطت على تشــــــكيل عمل
  خذة يف جمال مكافحة الفساد.االستراتيجيات والسياسات والتشريعات وغريها من التدابري املتَّ

    
    حتسني التعاون املؤسسي وبناء املؤسسات  -ثالثًا  

ها أنشأت عددًا من املؤسسات بعد إمتام استعراضاهتا يف إطار الدورة أشارت الدول إىل أنَّ  -١٣
ها صـــاغت تشـــريعات ُتنشـــئ مبوجبها للمرة األوىل وكالة األوىل لآللية. وأفادت إحدى الدول بأنَّ

سابقاهتا يف أنَّ هلا مالكها الوظيفي اخلاص وحتصل على  صة يف مكافحة الفساد ختتلف عن  متخصِّ
  ية الدولة وتتمتع بضمانات تكفل هلا االستقاللية. التمويل من ميزان

نفاذ القانون، إلالوطنية  ســــلطاهتا وأفادت إحدى الدول، يف أعقاب اســــتعراض تناول قدرات  -١٤
بأنَّها أنشــــأت هيئة جديدة معنية بكشــــف الفســــاد والتحقيق فيه هبدف حتســــني فعالية األطر القانونية 

مت دولة أخرى وصـــــفًا للجهود اليت تبذهلا من أجل ديها. وقدَّوالتنظيمية واملؤســـــســـــية املعمول هبا ل
  توضيح نطاق األنشطة املنفَّذة من جانب خمتلف املؤسسات واملوظفني. 

جانب  ها شكَّلت هيئات ُتعىن بالتنسيق فيما بني املؤسسات، وتضم إىلوذكرت بعض الدول أنَّ  -١٥
املدين، وذلك هبدف حتســـني تنفيذ التوصـــيات املنبثقة مؤســـســـات حكومية متعدِّدة أعضـــاَء من املجتمع 

ـــاد   من ـــاء وحدات معنية مبنع الفس ـــتعراض. وعلى ذات املنوال، فقد شـــرعت بعض الدول يف إنش االس
  مؤسسات حكومية خمتلفة هبدف ضمان االلتزام باحترام قواعد مكافحة الفساد يف مجيع اهليئات.   يف
قد اج  -١٦ ها تع بأنَّ فادت دول أخرى  ية على وأ عديد من اجلهات املعن ية مع ال عات دور ما ت

املســـتوى الوطين، بغية حتســـني التنســـيق فيما بينها بشـــأن ما تتَّخذه من إجراءات وما تضـــعه من 
ها عقدت، يف إطار برناجمها املعين مبكافحة الفســاد، ســلســلة ســياســات. وأفادت إحدى الدول بأنَّ
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يف ذلك مدَّعون عامُّون من املكتب الوطين لالدِّعاء ة ســـــلطات وطنية، مبا من االجتماعات مع عدَّ
نة من جانب الســــــلطات من ب اتِّخاذ إجراءات معيَّالعام، هبدف الوقوف على املجاالت اليت تتطلَّ

أجل معاجلة التوصــــــيات املنبثقة من االســــــتعراض الذي متَّ يف إطار الدورة األوىل لآللية. وأفادت 
ة مكافحة الفساد، التابعة للمكتب اجلنائي لقيادة الشرطة، تنظِّم مؤمترًا الدولة نفسها أيضًا بأنَّ إدار

بشأن مكافحة الفساد جيمع بني ممثلني من مكتب االدِّعاء العام، واملكتب املركزي ملكافحة  ًايسنو
سياحة،  ضة وال صادية، ووزارة الريا سكرية، ووزارة االستثمار والتنمية االقت شرطة الع ساد، وال الف

هاتني  ووزارة لة أنَّ  لدو هذه ا نات أخرى. وذكرت  ــــــتراء العمومي، وكيا ية، ومكتب االش ملال ا
  املبادرتني جاءتا كنتيجة مباشرة للتوصيات اليت ُقدِّمت يف سياق استعراضها القطري. 

ضًا   -١٧ شارت دول عديدة أي ستوى الوطين، أ سيق على امل وباإلضافة إىل حتسني التعاون والتن
سيق بينها إىل أمهية تعزيز ا شجيع على اتِّخاذ تدابري مكافحة الفساد والتن لقدرات املؤسسية بغية الت

ــــــيع نطاق وتنفيذها. وأفادت بعض الدول بأنَّ ها أجرت تعديالت تشــــــريعية أفضـــــــت إىل توس
ــــاد لديها، مبا أتاح هلذه اهليئات أن تضــــطلع الصــــالحيات املكفولة للهيئات املكلَّ فة مبكافحة الفس

ملالحقات القضائية بشأن مجيع أنواع جرائم الفساد. وأشارت دولة أخرى إىل أنَّها بالتحقيقات وا
الوطنية عن طريق اســـتحداث إمكانية االســـتعانة  اســـنَّت تشـــريعات جديدة أدَّت إىل زيادة قدراهت

بأســــاليب التحري اخلاصــــة، مثل العمليات الســــرية، واملراقبة ورصــــد عمليات التســــليم املراَقب، 
  تصاالت، ومصادرة البيانات.واعتراض اال

    
    اإلصالحات والتغيريات التشريعية الشروع يف  -رابعًا  

متها األمانة ســــــابقًا، ميكن اعتبار شــــــروع الدول يف صــــــياغة كما جاء يف مذكِّرات قدَّ  -١٨
 تشــــــريعات جديدة وإدخال تعديالت على القوانني القائمة واعتماد قوانني جديدة اجتاهًا عامًا

طبيعية لالســـــتعراضـــــات املنفَّذة يف إطار الدورة األوىل لآللية. وعلى وجه التحديد، ينصُّ ونتيجًة 
شريعية. وبناًء على املعلومات  الفصالن الثالث والرابع من االتفاقية على عدد كبري من املتطلبات الت

ابري تشـــريعية خمتلفة يف املائة من الدول إمَّا اتَّخذت بالفعل تد ٩٠املتاحة لألمانة، فإنَّ نســـبة قدرها 
ــــــتعراضــــــاهتا الُقطرية أو أنَّها تعمل على اختاذ تدابري من هذا القبيل أو على التخطيط  بعد إمتام اس

ها اعتمدت قوانني أو أحكامًا قانونية جديدة هبدف حتسني تنفيذ لذلك. وهناك دوٌل أشارت إىل أنَّ
ها بصــدد اعتماد مثل االســتعراض أو أنَّ متطلبات االتفاقية ومعاجلة التوصــيات الصــادرة أثناء عملية

  هذه القوانني واألحكام.
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  الشكل الثالث
تصنيف إقليمي للدول اليت توجد معلومات متاحة عن إصالحات تشريعية أجرهتا أو تدابري 

    أخرى اختذهتا
  
  
  
  
  
  
  
  
    

أفادت بعض الدول بأنَّ العمل جاٍر لديها على جهود لإلصالح التشريعي الشامل، وأهنا و  -١٩
صـــة اليت تنظِّم جماالت مثل  ســـنَّت يف إطار هذه اجلهود ُحزمًا من قوانني مكافحة الفســـاد املتخصـــِّ
 محاية املبلِّغني، واالشــــتراء العمومي، وغســــل األموال، وإمكانية احلصــــول على املعلومات. وهناك

االســــتعراض قد حدا هبا إىل ســــنِّ تعديالت دســــتورية هبدف تكريس  دوٌل أوضــــحت أيضــــًا أنَّ
  استقاللية الوكاالت املعنية مبكافحة الفساد. 

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

شهود و/أو   -٢٠ شيوعًا تتعلق حبماية ال شريعية األكثر  املبلغني. ومن ال تزال اإلصالحات الت
ا اعتمدت بالفعل ها إمَّخذت تدابري تشــريعية، أفادت نســبة تزيد على الثلث بأنَّبني الدول اليت اتَّ

غ أو اعتماد تشريعات من و، أو أنَّها بصدد ص٣٣و/أو املادة  ٣٢تشريعات جديدة بشأن املادة 
  هذا القبيل. 

 ضـــمان محاية الشـــهود واخلرباء إىل ة دول باعتماد تشـــريعات هتدف حصـــريًاوأفادت عدَّ  -٢١
ها أدرجت يف مشروع على توصية بشأن محاية الشهود، أفادت إحدى الدول بأنَّ دًّاوالضحايا. ور

جديد لقانون اإلجراءات اجلنائية فصًال بشأن توفري محاية خاصة لألشخاص املشاركني يف الدعاوى 
ولكن ق حبماية املبلِّغني يف القطاع اخلاص، اجلنائية. وأفادت دولة أخرى بأنَّها مل تعاجل توصــــية تتعل

  ى إىل تعزيز احلماية املكفولة للشهود.قانون الشرطة لديها أدَّ التنقيح الذي أجرته على
رًا قانونًا خيفِّف من وفيما يتعلق بتدابري احلماية من االنتقام، اعتمدت إحدى الدول مؤخَّ  -٢٢

ون عن معلومات يف ســـــياق أداء واجباهتم العادية، حبيث املتطلبات املتعلقة باملبلِّغني الذين يفصـــــح
. وينصُّ هذا القانون أيضـــًا على إلزام أصـــعب هذه اإلفصـــاحات من نطاق احلماية اســـتبعادصـــار 
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يًا يا ُتفرض إلزام بة دن قدمي اقتراح بعقو لذين يتبيَّ الوكاالت بت عاًال على املشــــــرفني ا كاهبم أف ن ارت
على إلزامها بتقدمي اقتراح بعزل املشــرف من منصــبه يف حال  انتقامية ضــد مرؤوســيهم، كما ينصُّ

ن القانون حكمًا حيظر ن ارتكابه ممارســـــة حمظورة للمرة الثانية. وباإلضـــــافة إىل ذلك، يتضـــــمَّتبيَّ
  االطالع على السجالت الطبية اخلاصة باملبلِّغني واستخدامها يف ارتكاب أفعال انتقامية ضدهم. 

ن آليات جديدة تكفل ل قوانني أو أحكامًا بشـــأن محاية املبلِّغني تتضـــمَّة دوواعتمدت عدَّ  -٢٣
إمكانية اإلبالغ دون الكشـــــف عن اهلوية. وأفادت إحدى الدول باعتمادها تشـــــريعات تضـــــمن 

جبالتحقيق يف البالغات  يذ  على النحو الوا ية بوضــــــع وتنف عن طريق إلزام الوكاالت احلكوم
تعيني املوظفني املكلَّفني بذلك. وأفادت دولة أخرى باقتراح إجراءات هتدف لتيســــــري اإلبالغ، و

شــــــمل املدارس تمن القطاع اخلاص،  جهات معينةالئحة تكفل تطبيق تدابري محاية املبلِّغني على 
لة بأموال وخدمات الرعاية الصــــــحية واخلدمات االجتماعية اليت يديرها القطاع اخلاص لكنها مموَّ

ــــــتفيدوا من تدابري عامة. وتتيح الالئحة املقت رحة للمبلِّغني الذين يعملون يف هذه القطاعات أن يس
محاية معزَّزة يف حال إفصاحهم عن معلومات لوسائط اإلعالم، إذ تقضي بعدم السماح للجهة اليت 

  يعملون لديها بأن تستعلم عن هوية املوظف الذي أفصح عن املعلومات.
اليت مشلتها جهود الدول األطراف فيما يتعلق وكان بناء املؤســـســـات أيضـــًا من العناصـــر   -٢٤

صـــة مكرَّســـة لرصـــد  معاجلة كيفية حبماية املبلِّغني. وأفادت إحدى الدول بإنشـــاء ســـلطة متخصـــِّ
البالغات وإدارة تنمية قدرات املوظفني وتوفري التدريب يف هذا الصــدد. وأفادت دولة أخرى بأنَّها 

ملبلِّغني عن طريق تدعيم قدرات السلطة املعنية بالتحقيق عزَّزت القدرات املؤسسية اخلاصة حبماية ا
واملالحقة القضــائية من خالل توضــيح شــروط اطالعها على الوثائق اليت حتوزها الوكاالت، مبا يف 
ذلك االتصـــــــاالت بني املحامني وموكليهم. وأفادت الدولة الطرف بأنَّه مبوجب القانون اجلديد 

قدمي ميكن للوكاالت أن   ال ناع عن ت عام لالمت قانون ال لة مبوجب ال يازات مكفو بأيِّ امت تذرَّع  ت
 حتقيقاتيف أيِّ  تدققللســــلطة املعنية أن  معلومات أو ســــجالت تطلبها الســــلطة املعنية، وأنَّه حيقُّ

سفر فيها  شأن أحد املبلِّغني، حىت يف احلاالت اليت ال ت سها ب عن  تلك التحقيقاتجتريها الوكالة نف
  خاذ أيِّ إجراءات.اتِّ

مت، بالتزامن مع وضــــع ها نظَّوفيما يتعلق أيضــــًا حبماية املبلِّغني، أوضــــحت إحدى الدول أنَّ  -٢٥
ـــأن آليات معاجلة الشـــكاوى، هبدف تعزيز القدرات يف  قانون محاية املبلِّغني اخلاص هبا، حلقة عمل بش

 غات. وأوضحت إحدى الدول أنَّ كلَّات إلكترونية لتقدمي البالهذا الصدد. وأطلقت عدَّة دول منصَّ 
شــكوى من الشــكاوى الواردة ُتعطى رقم تعريف وكلمة ســر مبا يتيح للشــاكي إمكانية االطالع على 

ع حالة التحقيق واحلصـــول على معلومات إضـــافية ذات صـــلة. وأشـــادت دولة طرف املراســـالت وتتبُّ
  طراف الثالثة والسلطات احلكومية.أخرى هبذه التدابري ألهنا ُتحافظ أيضًا على سرية هوية األ

جاء يف جمموعة ما وجتدر اإلشــارة إىل أنَّ التدابري اليت أفادت الدول باتِّخاذها تتماشــى مع   -٢٦
التوصــيات واالســتنتاجات غري امللزمة القائمة على الدروس املســتفادة بشــأن تنفيذ الفصــلني الثالث 

ــــــاد (الوثيقة والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال  ) فيما خيصCAC/COSP/IRG/2019/3ُّفس
الة للشــــــهود . وقد وقفت هذه املجموعة من التوصــــــيات على أمهية تعزيز احلماية الفع٣٢َّاملادة 

تماد إطار قانوين واخلرباء والضحايا، وكذلك أقارهبم وشركائهم، حسب االقتضاء، وخصوصًا اع
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اإلطار الذي  طت جمموعة التوصــيات الضــوء أيضــًا على أنَّومؤســســي معين حبماية الشــهود. وســلَّ
تســــــتند إليه هذه احلماية ينبغي أن يوفِّر مجيع أشــــــكال احلماية الالزمة، مبا يف ذلك احلماية املادية 

باتية (مثل إخفاء اهلوية) اليت تتيح للشــــــهود واخلرب اء اإلدالء بأقواهلم بطريقة تكفل والقواعد اإلث
التدابري اليت جيدر  ســالمتهم. وأخريًا، فقد أشــارت هذه املجموعة من التوصــيات غري امللزمة إىل أنَّ

النظر فيها تشــمل أيضــًا اعتماَد برنامٍج حلماية الشــهود وإبراَم اتفاقات أو ترتيبات مع دوٍل أخرى 
  بشأن نقل حمل اإلقامة.

    
  الشكل الرابع

    )٣٣و ٣٢خذت تدابري متعلقة حبماية الشهود و/أو املبلغني (املادتان دول اليت اتَّال
  
  
  
  
  
  
  
    

    )٣٩و ٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية والتعاون مع القطاع اخلاص (املادتان     
من بني املســــائل اليت ُأثريت يف إطار الدورة األوىل آللية االســــتعراض، كانت مســــؤولية   -٢٧

ة دول بإجراء الثانية اليت أفادت عدَّاملركزية ) هي املســــــألة ٢٦الشــــــخصــــــيات االعتبارية (املادة 
ها قد اعتمدت تشـــريعات تزيد من احلد إصـــالحات تشـــريعية بشـــأهنا. وأفادت إحدى الدول بأنَّ

لغرامات املفروضــــة على الشــــركات، يف إطار جهد يهدف إىل إخضــــاع األشــــخاص األقصــــى ل
توصـــية تلقتها بشـــأن ل باالســـتجابةاالعتباريني لعقوبات فعالة ورادعة. وباملثل، أفادت دولة أخرى 

صدور إدانة  شتراط  شريعي ُألغي مبوجبه ا سنِّ تعديل ت مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن طريق 
  . االعتباري حىت يتحمل املسؤولية بوصفه كيانًا مجاعيًا سابقة حبقِّ الشخص

ووصــفت إحدى الدول التدابري املتخذة يف أعقاب توصــية تلقتها فيما يتعلق بالعقبة القانونية   -٢٨
. "شركاتاجلرائم ال ترتكبها " النامجة عن كون قانوهنا اجلنائي يأخذ باملبدأ القانوين الذي يقضي بأنَّ

ونتيجة للتوصية املشار إليها، ُأتيحت إمكانية حتميل املسؤولية لشخص طبيعي وشخص اعتباري يف 
على أنَّ "املســــؤولية اجلنائية اليت  الوقت نفســــه، حيث ُأدرج يف القانون بصــــيغته املعدَّلة حكم ينصُّ

اليت يتحملها األشــخاص الطبيعيون الذين  لها األشــخاص االعتباريون ال متسُّ باملســؤولية اجلنائيةيتحمَّ
  ارتكبوا األفعال نفسها أو شاركوا يف ارتكاهبا".
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املمارسات اجليدة تشمل أيضًا  وتشري جمموعة التوصيات غري امللزمة املذكورة أعاله إىل أنَّ  -٢٩
إشــــراك القطاع اخلاص يف مكافحة الفســــاد، على ســــبيل املثال عن طريق التعاون بني الســــلطات 

مع لوطنية والقطاع اخلاص. وُأشـــري إىل أمهية أن تســـعى الســـلطات العمومية إىل التفاعل بنشـــاط ا
آليات كفؤة لتبادل املعلومات بني ســــلطات  اســــتحداثالقطاع اخلاص، وخصــــوصــــًا من خالل 

ـــســـات املالية، وتدريب كيانات القطاع اخلاص على تدابري املنع وأنشـــطة التوعية.  التحقيق واملؤس
شاَء آليات لتيسري اطالع وباإلضاف ُسلِّط الضوء عليها إن ة إىل ذلك، تشمل املمارسات اجليِّدة اليت 

  سلطات إنفاذ القانون على املعلومات ولتشجيع اإلبالغ عن الفساد. 
ــــــلطاهتا الوطنية والقطاع وأفادت إحدى الدول بأنَّها اتَّ  -٣٠ خذت تدابري لتعزيز التعاون بني س

ولة إىل أنَّ سلطات إنفاذ القانون اخنرطت يف جهود مكثَّفة للتواصل مع الد تلكاخلاص. وأشارت 
القطاع اخلاص من أجل تيسري التنفيذ الفعَّال لقاعدة اعُتمدت حديثًا بشأن توخِّي احلرص الواجب 
ح  ــــئلة القطاع االقتصــــادي وتوضــــِّ ــــادية جتيب على أس جتاه الزبائن، مبا يف ذلك إعداد وثائق إرش

ات اإلشـــــرافية من املصـــــارف فيما يتعلق بالفحوص الرامية إىل تقييم مدى االمتثال تتوقعه اجله ما
ة لتبادل املعلومات بني القطاعني العام ها أطلقت منصــــــَّ هلذه القاعدة. وذكرت الدولة نفســــــها أنَّ

واخلاص، مبشاركة السلطة اإلشرافية الوطنية املعنية مبكافحة غسل األموال ووكاالت إنفاذ القانون 
وتعميمها. وجتميعها  عن التمويل غري املشـــروعملؤســـســـات املالية، هبدف تيســـري مجع املعلومات وا

عت إعالن تعاوٍن مشــــــتركًا مع اللجنة املعنية مبكافحة الفســــــاد لديها وقَّ وذكرت دولة أخرى أنَّ
  .ةوالصناع ةاالحتاد الوطين لغرف التجار

كنتيجة مباشرة ملا خلصت إليه  يف تشريعاهتا عدٌد من الدول جرائم جديدة أدرجوأخريًا،   -٣١
استعراضاهتا، مبا يف ذلك جرائم اإلثراء غري املشروع ورشو املوظفني العموميني األجانب واملتاجرة 

لتوصــــيات املنبثقة عن ل بأهنا اســــتجابتبالنفوذ والفســــاد يف القطاع العام. وأفادت إحدى الدول 
ضها  ستعرا ساد، وحتديد اإلجراء الذي  فعدلتالُقطري ا ضافة تعريف للف ساد بإ قانون مكافحة الف

ن اتِّخاذه يف حال فقدان ممتلكات الدولة أو تلفها، وإصدار أمر لكيانات القطاع اخلاص بوضع يتعيَّ
ــــــلوك. وقد عدَّلت دوٌل أخرى قوانينها إلطالة فترة التقاُدم، يف حني عدَّلت  مدونات لقواعد الس

ولة أخرى تشـــريعاهتا اســـتجابًة لتوصـــية بأن تبدأ فترة التقاُدم اعتبارًا من تاريخ اكتشـــاف اجلرمية د
  وليس من تاريخ ارتكاهبا. 

    
    التعاون الدويل: األثر عرب احلدود الوطنية  -خامسًا  

مع بدء تنفيذ الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ، صارت الروابط اليت جتمع بني الفصول   -٣٢
األربعة املواضـــيعية املشـــمولة باالتفاقية أكثر وضـــوحًا من أي وقت مضـــى. فال يزال البعد الدويل 
الذي ينطوي عليه الفســــاد، والذي يظهر يف الفصــــول األربعة مجيعًا، هو الســــبب الداعي لوجود 

ة جوانب، وليس فقط االتفاقية. ولذلك أفادت الدول باتِّخاذ تدابري تتصـــل بالتعاون الدويل من عدَّ
فيما خيصُّ الفصل الرابع. فعلى سبيل املثال، وفيما يتعلق مبسؤولية الشخصيات االعتبارية، أشارت 

املحلية ها بصـــدد دراســـة اقتراح تشـــريعي بتوســـيع نطاق اختصـــاص حماكمها إحدى الدول إىل أنَّ
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شوة اليت تقع خارج  ضًا جرائم الر شمل أي شطة جتارية  البلدلي سياق أن يف حال ارُتكبت اجلرمية يف 
  ختصُّ شركة حملية، بصرف النظر عن جنسية مرتكب اجلرمية. 

وشهدت عدَّة دول أيضًا حتسني التعاون املؤسسي هبدف تيسري التعاون الدويل. وأوضحت   -٣٣
لدول أنَّه بغية  لدويل مبوجب إحدى ا عاون ا قة بالت ماهتا املتعل ية والكفاءة يف الوفاء بالتزا زيادة الفعال

ساعدة القانونية املتبادلة  صة للتعجيل بتنفيذ طلبات امل االتفاقية، أنشأت وزارة العدل لديها أفرقة متخصِّ
والتنســيق مع األجنبية عن طريق اســتصــدار األوامر من املحاكم بتقدمي الســجالت التجارية واحلاســوبية 

ها تعتمد بصــورة وكاالت إنفاذ القانون لتقدمي أشــكال أخرى من املســاعدة. وأفادت الدولة نفســها بأنَّ
  متزايدة على أحكام التعاون الدويل يف االتفاقية كأساس قانوين للتعاون.

ها تواصــل التوقيع والتصــديق على اتفاقات ومذكرات تفاهم بشــأن ة دول أنَّوذكرت عدَّ  -٣٤
اســــتجابًة قد وقعت، ها ســــاعدة القانونية املتبادلة يف املســــائل اجلنائية. وأفادت إحدى الدول بأنَّامل

لتوصية شجَّعتها على توسيع شبكتها من معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة، على جمموعة إضافية 
ية، وأنَّ نائ فاهم الث قات ومذكرات الت فا قات ومذكرات ت من االت فا عدَّة ات فاهم أخرى يف هناك 

مراحل خمتلفة من عملية التفاوض عليها. وباملثل، ذكرت دولة أخرى أنَّ جلنة مكافحة الفســــــاد 
ــــــعيها إىل تعزيز التعاون الدويل، على مذكرات تفاهم ثنائية مع اجلهات  لديها وقعت، يف إطار س

  ة واليات قضائية أخرى.النظرية يف عدَّ
تبادل أفضــــــل املمارســــــات والتبادل الذي جيري بصــــــفة يومية وأكَّدت عدَّة دول أمهية   -٣٥

للمعلومات املتعلقة بأنشــــــطة العمليات والتحقيقات اليت تضــــــطلع هبا األجهزة املعنية يف البلدان 
إحدى الدول جتربتها يف التعاون مع منظمات دولية ووكاالت إنفاذ القانون يف  وعرضتاألخرى. 

. وأوضـــحت دولة االســـتعانة بضـــباط اتصـــال معتمدين وطنيًا بلدان أخرى، مبا يف ذلك من خالل
هبدف حتســني  أجرى اســتعراضــًا حتليليًالديها عي العام جملس التنســيق التابع ملكتب املدَّ أخرى أنَّ

  التعاون بني مكاتب االدِّعاء العام. 
ية التعاون بني وال تزال األمثلة على التبادالت فيما بني بلدان اجلنوب تســـلِّط الضـــوء على أمه  -٣٦

ــاء قدَّفقد البلدان اليت تواجه حتديات متشــاهبة.  مت إحدى الدول لدولة أخرى الدعم التقين بشــأن إنش
املنصــات اإللكترونية لإلبالغ دون الكشــف عن اهلوية، وأعربت عن اســتعدادها لزيادة جماالت التعاون 

اهتا إذا تلقت طلبات للتعاون من والتبادل، على املســــــتويني اإلقليمي والدويل، وكذلك لتقدمي خدم
  البلدان واملنظمات الشريكة. 

وعلى ذات املنوال، كان التشــــديد على أمهية التعاون الدويل اجتاهًا ســــائدًا يف املعلومات اليت   -٣٧
سترداد املوجودات. وأوضحت إحدى الدول أنَّ  املمارسة املتمثِّلة يف قدمتها الدول األطراف يف جمال ا

ت مع عــدد كبري من اجلهــات النظرية على املســــــتويني املحلي والــدويل أدَّ  لومــات تلقــائيــًااملع تبــادل
ت إرشادات ها أعدَّالدولة أيضًا بأنَّ تلكالنجاح يف جتميد موجودات يف عدد من احلاالت. وأفادت   إىل

ؤشرات ، مبا يف ذلك جمموعة من املبشأن كيفية كشف النشاط اإلجرامي لألشخاص املعرَّضني سياسيًا
بشـــــأن كيفية التعرُّف على أولئك األشـــــخاص بعد خروجهم من نطاق التعريف األدىن لألشـــــخاص 

  . يًااملعرَّضني سياس
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    تعزيز استخدام حلول تكنولوجيا املعلومات  -سادسًا  
ـــــابقة من إعداد األمانة (الوثيقة   -٣٨ ـــــلطت CAC/COSP/2017/12كما لوحظ يف مذكِّرة س )، س

دول عديدة الضــــوء على أمهية تبادل املعلومات بطريقة آمنة ويف الوقت املناســــب. ويف هذا الســــياق، 
متزايدة بالتدابري الرامية إىل تســـــخري تكنولوجيا املعلومات أفادت دول عديدة بأنَّها تســـــتعني بصـــــورة 

والنظم اإللكترونية مبزيد من الفعالية والكفاءة من أجل معاجلة املسائل اليت أثريت يف سياق استعراضاهتا 
الُقطرية. وُتعدُّ االســتعانة حبلول تكنولوجيا املعلومات جتســيدًا للممارســات اجليدة اليت ُحدِّدت بشــأن 

ذة يف إطار الدورة الثانية لآللية، مثل إيالء ) خالل االســـــتعراضـــــات املنف٩َّتراء العمومي (املادة االشـــــ
  األولوية الستخدام بوابات االشتراء عرب اإلنترنت أو نظم االشتراء اإللكترونية بالكامل. 

ات ولغرض إعداد هذه املذكِّرة، أفادت دوٌل أطراف بإنشــاء خطوط ســاخنة لإلبالغ، ومنصــ  -٣٩
إلكترونية لإلبالغ ولتبادل املعلومات فيما بني السلطات الوطنية، وسلسلة من نظم إقرارات الذمة املالية 

ضمان تطبيق آلية مناسبة للتحقُّق  يفلسلسلة النظم املذكورة أمهية خاصة  . واعترب أنَّاليت ُتدار إلكترونيًا
  من الذمة املالية بغية مكافحة اإلثراء غري املشروع. 

اســتخدام تكنولوجيا بطت اإلجراءات اإلدارية املتَّبعة لديها ها بســَّ وأوضــحت إحدى الدول أنَّ  -٤٠
املعلومات لتيســـــري اطالع املواطنني على إجراءات اتِّخاذ القرارات لدى الســـــلطات العامة املختصـــــة. 

ء العمل بالوصفات ومشلت األمثلة على ذلك استخدام تكنولوجيا املعلومات يف االشتراء العمومي، وإهنا
من هوية مســــــتخِدمي النظام الصــــــحي الوطين واملهنيني العاملني يف  الطبية الورقية، والتحقُّق إلكترونيًا

 القطاع الصـــحي، والعمل بنظاٍم للفواتري اإللكترونية، وإنشـــاء منصـــة تتيح تقدمي املســـتندات إلكترونيًا
بنظم إلكترونية يف  ة دول عن األخذ تدرجييًامت عدَّلُتستخدم يف القضايا اليت تنظر فيها املحاكم. وتكلَّ

جماالت إعداد امليزانيات واالشتراء والتخطيط. ويف سياق االشتراء العمومي، أفادت إحدى الدول بأنَّها 
ذت آلية مبتكرة للشـــــكاوى كأداة للوقوف على طلبات االرتشـــــاء من جانب املوظفني العموميني، نفَّ

  ري قانونية أخرى ترتكبها جهات عامة أو خاصة. وكذلك على أيِّ تصرفات غ
ــــــجالت مركزية للمالكني املنتفعني وعزَّزت من   -٤١ وذكرت بعض الدول أنَّها أنشــــــأت س

شــفافية امللكية االنتفاعية من خالل الســجالت العمومية. وأوضــحت إحدى الدول أنَّها بالنظر إىل 
ملعلومات  ًانيملصــرفية، أنشــأت ســجًال إلكتروبشــأن الســرية ا ٤٠توصــية تلقتها فيما يتعلق باملادة 

احلســــــابات حيتوي على بيانات متعلقة باحلســــــابات املصــــــرفية وإيداعات األوراق املالية. وميكن 
سجل  سلطات إنفاذ القانون أن تطلع على هذا ال شكِّل  إلكترونيًّال ضائي، ومن مث فهو ي دون أمر ق

   داعي هلا يف إتاحة الوصول إىل املعلومات املصرفية.تدبريًا فعاًال لتجنُّب حاالت التأخري اليت ال
على فوقد تبيَّن أيضــًا أنَّ تكنولوجيا املعلومات هلا دور أســاســي يف تيســري التعاون الدويل.   -٤٢

 االســـتجابةســـبيل املثال، اســـُتخدم الســـجل اإللكتروين ملعلومات احلســـابات املشـــار إليه أعاله يف 
بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. فعن طريق متكني سلطات إنفاذ القانون  ٤٦توصية متعلقة باملادة ل

بسهولة ودون أمر قضائي، صار من املمكن تقدمي املساعدة  من االطالع على املعلومات إلكترونيًا
  القانونية املتبادلة بقدر أكرب من الكفاءة. 
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عمل بصـــورة منهجية على جتميع ها اعتمدت نظم معلومات تة دول أيضـــًا بأنَّوأفادت عدَّ  -٤٣
البيانات اإلحصــائية واملعلومات عن قضــايا تســليم املطلوبني واملســاعدة القانونية املتبادلة بغية توفري 
ر رصـــد هذه القضـــايا وتتبُّعها وتقييم فعالية التنفيذ فيما يتعلق جبملة أمور منها املدة  حلٍّ مماثل ييســـِّ

سم به ملتبادلة وإجراءات تسليم املطلوبني. وُتربز هذه التدابري ما تتَّاليت تستغرقها املساعدة القانونية ا
تكنولوجيا املعلومات من طابع شـــامل لعدَّة جماالت، وكيف ميكن االســـتفادة من هذه األدوات يف 

  العديد من املجاالت املختلفة من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية.
ت ميكن أن تكون هلا أمهية متزايدة يف ســــــياق وُأشــــــري أيضــــــًا إىل أنَّ تكنولوجيا املعلوما  -٤٤

ت منصــــة للتعلُّم اإللكتروين بشــــأن منع ها أعدَّاألنشــــطة التدريبية. وأوضــــحت إحدى الدول أنَّ
  تضارب املصاحل لفائدة الضباط واملوظفني العاملني بدائرة حرس احلدود.

    
    ة الثانيةالدورة األوىل: التدابري املتعلقة بالدورملا بعد ثر األ  -سابعًا  

قته اجلهود املبذولة إلمتام الزخم الذي حقَّ هتا األمانة بأنَّأفادت املذكرات الســــــابقة اليت أعدَّ  -٤٥
االســتعراض يف إطار الدورة األوىل لآللية أدَّى أيضــًا إىل إطالق مبادرات يف املجاالت قيد االســتعراض 

بشــأن التدابري الوقائية والفصــل اخلامس بشــأن  خالل الدورة الثانية، فيما يتعلق بكلٍّ من الفصــل الثاين
 اســـترداد املوجودات. وقد خلص حتليل املعلومات املقدَّمة إىل مؤمتر الدول األطراف يف تشـــرين الثاين/

دولة طرفًا، شــــــرعت نســــــبة  ٩٥ه من بني الدول األطراف البالغ عددها آنذاك إىل أنَّ ٢٠١٧نوفمرب 
ستعدادًا يف املائة يف اتِّخاذ تد ٥٨قدرها  ابري كنتيجة مباشرة ملا انتهت إليه دورة االستعراض األوىل أو ا

للدورة الثانية. ومع تقدُّم العمل يف دورة االســتعراض الثانية، صــارت الدول أيضــًا تفيد بصــورة متزايدة 
رية باتِّخاذ تدابري تتعلق صــراحًة بالفصــلني الثاين واخلامس، دون ربط هذه اجلهود باالســتعراضــات الُقط

يف املائة من الدول  ٥٨دولة طرفًا، أو ما نسبته  ٨٣اليت ُنفِّذت يف إطار الدورة األوىل. وإمجاًال، أفادت 
اآللية قد أســـفرت عن اتِّخاذها تدابري فيما يتعلق بالفصـــلني الثاين واخلامس. ومع ذلك،  األطراف، بأنَّ

يف املائة معلومات عن  ٧٣لت نســــــبة قدرها مة، مشه من بني آخر اإلفادات املقدَّجتدر اإلشــــــارة إىل أنَّ
  تدابري وقائية وتدابري متعلقة باسترداد املوجودات اتَّخذهتا الدول كنتيجة لالستعراض أو استعدادًا له.

العديد من التحديات اليت صــادفتها يف  بيد أنَّ الدول واصــلت اإلعراب عن رأي مفاده أنَّ  -٤٦
ــــــياق الدورة األوىل ال تزال حتظى ب أمهية كبرية خالل الدورة الثانية (مثل محاية املبلِّغني). وكان س

أحد األمثلة على التدابري املتخذة كنتيجة ملا انتهت إليه دورة االســتعراض األوىل واليت تربطها صــلة 
مباشرة بالفصلني قيد االستعراض خالل الدورة الثانية متعلقًا باإلثراء غري املشروع ووسائل كشف 

. وأوضحت بعض الدول أنَّها استحدثت نظمًا جديدة إلقرارات الذمة املالية لإلفصاح هذه اجلرمية
  عن املوجودات واملسؤوليات األخرى، هبدف منع وقوع حاالت تضارب مصاحل.

وال يزال إعداد مدونات قواعد الســـلوك للموظفني العموميني ووضـــعها موضـــع التنفيذ من   -٤٧
ع دول. وأوضحت إحدى الدول أنَّة التدابري ذات األولوية يف عدَّ شريعات توسِّ ها اعتمدت مؤخرًا ت

نطاق االلتزام بتقدمي إقرارات الذمة املالية عن املصاحل واملوجودات، ليشمل طائفة أوسع من املوظفني 
يه   عدم تقدمي اإلقرارات وفقًا ملا . وُأفيد بأنَّهمالعموميني وليمتد كذلك إىل أفراد أســــــر ينصُّ عل

ســـجالت  ن متطلبات وإجراءات وآجال زمنية تترتب عليه مســـؤولية إدارية وجنائية، وبأنَّالقانون م
  املصاحل واملوجودات قد ُأتيحت لالطالع العام عرب موقع شبكي حكومي. 
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ا اعتمدت بالفعل استراتيجيات ملكافحة الفساد وخطط عمل ها إمَّوأفادت دول عديدة بأنَّ  -٤٨
ــتراتيجيات وخطط من هذا القبيل. وأوضــحت إحدى الدول ها بصــدد متعلقة هبا، أو أنَّ اعتماد اس

رت أن تشـــــارك الســـــلطات املحلية قرَّ أنَّ خطة العمل اليت وضـــــعتها ُتعدُّ مبثابة "وثيقة حية"، وأنَّ
  طواعية يف تنفيذ االستراتيجية عن طريق وضع خطة عمل خاصة هبا. 

ة عن طريق تنظيم أنشــــــطة للتوعية، مبا يف وأفادت دول عديدة بأنَّها عزَّزت آليات الدعو  -٤٩
ذلك حلقات عمل وجوالت دراسية ومؤمترات صحفية ومسلسالت تلفزيونية. ويف سياق متصل 

ــــــتخدام تكنولوجيات املعلومات فيما خيصُّ التدابري املتعلقة بالدورة األوىل،  مبا لوحظ من تعزيز اس
جتماعي إلطالع املواطنني على نتائج أفادت إحدى الدول بأنَّها تســـــتخدم وســـــائل التواصـــــل اال

ح حالة القضــايا املنتظر عقد جلســات اســتماع  جلســات االســتماع، ونشــر معلومات بيانية توضــِّ
القضــــايا.  تلكعي العام إلعالم اجلمهور مبســــتجدات ا، وإذاعة مقابالت مصــــوَّرة مع املدَّبشــــأهن

للوزارة املختصة يقدِّم معلومات عن  وأفادت هذه الدولة أيضًا بإنشاء موقع شبكي أسهل استعماًال
  القضايا قيد التحقيق وعن كيفية تقدمي الشكاوى. 

كانت   -٥٠ لدول بتنفيذها  فادت ا طة التوعية اليت أ عديد من أنشــــــ باملالحظة أنَّ ال ومن اجلدير 
طالب املدارس واجلامعات. وذكرت إحدى الدول أنَّها نظَّمت مســابقة  ن فيهمتســتهدف الشــباب، مب

ها بالنظر إىل ردِّ الفعل ية دولية حول مكافحة الفســـــاد وحفًال لتوزيع جوائز هذه املســـــابقة، وأنَّشـــــباب
دًا يف العام املقبل. واعتمدت دولة أخرى يف اإلجيايب من جانب اجلمهور ســوف تنظِّم هذه املناســبة جمدَّ
يف موضوع حقوق اإلنسان وجهود مكافحة  مجيع جامعاهتا مادة دراسية إلزامية تستغرق فصًال دراسيًا

شئت "وحدات للن ساد. ويف إحدى الدول، ُأن سيخ االلتزام الف زاهة" يف املدارس والكليات من أجل "تر
باألمانة بني الشــباب". وأطلقت جلنة مكافحة الفســاد يف الدولة نفســها جلســات اســتماع علنية تتيح 

  ني.للجمهور حماسبة املوظفني واملمثلني النيابي
ها تعمل على ويف إطار جهد يهدف إىل تعزيز الشــــــفافية، أفادت بعض الدول أيضــــــًا بأنَّ  -٥١

  إعداد تشريعات بشأن إمكانية احلصول على املعلومات. 
دة ملكافحة واعتمدت بعض الدول تشــريعات جديدة بشــأن غســل ألموال واســتراتيجيات حمدَّ  -٥٢

ضًا بأنَّغسل األموال، وأفادت بعض الدول  ها بأنَّها أجرت تقييمات للمخاطر. وأفادت بعض الدول أي
زت قدراهتا على إجراء التحقيقات واملالحقات القضــــائية يف القضــــايا املالية دعمًا جلهود اســــترداد عزَّ

املوجودات. وعمدت إحدى الدول، اســـتجابًة لتوصـــية ُقدِّمت إليها خالل اســـتعراضـــها الُقطري، إىل 
تركة بني املؤسسات هبدف حتسني إدارة عائدات اجلرمية املحجوز عليها أو املصادرة. إجراء دراسة مش

وأفادت إحدى الدول بأنَّها اعتمدت تشــريعات ُتنشــئ مبوجبها وكالة معنية باســترداد املوجودات غري 
  املشروعة، يف حني أفادت دولة أخرى بأنَّها تنظر يف إنشاء هيئة من هذا القبيل.

سترداد املوجودات، إذ يكفل "حرمان أيِّ جمرم من فرصة وأشارت إحد  -٥٣ ى الدول إىل أنَّ ا
  ، يشكِّل يف حدِّ ذاته أداة فعَّالة ملنع الفساد.ااالستفادة من أيِّ ثروة مسروقة أو عائداهت
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    املساعدة التقنية   -ثامنًا  
عدة التقنية املســـتبانة يف إطار االســـتعراضـــات أعدَّت األمانة حتليًال لالحتياجات من املســـا  -٥٤

ذة يف إطار الدورتني األوىل والثانية، تقدِّم فيه أيضـــًا تقييمًا شـــامًال لتطوُّر االحتياجات الُقطرية املنفَّ
ذلك،  ). ومعCAC/COSP/2019/14(الوثيقة  ٢٠١٩-٢٠١٣من املساعدة التقنية على مدى الفترة 

إىل الدول أن تتيح املعلومات املتعلقة باملســــــاعدة التقنية. ويف حني  ٦/١فقد طلب املؤمتر يف قراره 
تركيز معظم املعلومات املقدمة إىل األمانة على اجلهود املبذولة والتدابري املتخذة يف أعقاب  انصـــبَّ

ــتعراض، فقد أدرج عدد صــغري من الدو ــاعدة التقنية املتلقاة عملية االس ل أيضــًا معلومات عن املس
املقدَّمة فيما يتعلق بنتائج استعراضات التنفيذ. وقد ُعرضت هذه املعلومات يف املذكِّرات السابقة  أو

  اليت أعدَّهتا األمانة فيما يتعلق باملسائل املوضوعية والتدابري اليت تناقشها هذه املذكِّرة.
عرض شــامل للمســاعدة التقنية اليت يقدِّمها مكتب  CAC/COSP/2019/14ويرد يف الوثيقة   -٥٥

  دعمًا لالستعراضات. رات واجلرمية األمم املتحدة املعين باملخدِّ
    

    االستنتاجات واملسائل اليت تتطلب املزيد من النظر فيها  -تاسعًا  
حني أنَّ النتائج اليت خلص إليها اســـتعراض التنفيذ أســـفرت عن اختاذ تدابري فردية على يف   -٥٦

الصــــــعيد املحلي، فقد لوحظ أنَّ تنفيذ االتفاقية كان له أثر يتجاوز كثريًا نطاق احلدود الوطنية. 
 كلِّ فاألثر املترتب على االستعراضات الُقطرية مل يقتصر على الفصول قيد االستعراض يف ،ومن مثَّ

إىل االتفاقية ككل. وقد اســـــُتشـــــعر هذا األثر أيضـــــًا فيما يتعلق باآلليات األخرى  دورة، بل امتدَّ
القائمة على اســتعراض األقران املعنية مبكافحة الفســاد ويف تقدمي املســاعدة التقنية وإعداد الربامج. 

األحكام  ت هذه املسألة، فإنَّن فيما ورد أعاله، وكذلك يف التحليالت السابقة اليت تناولوكما تبيَّ
اليت اســُتعرضــت خالل دورة االســتعراض األوىل والتحديات اليت صــودفت فيما يتعلق هبا أتاحت 

  تكوين فكرة أوضح عن األحكام اليت ستخضع لالستعراض خالل الدورة الثانية. 
رة الشــــــفوية وخالل على املذكِّ ردًّامة من الدول األطراف، ويتبيَّن من آخر املعلومات املقدَّ  -٥٧

هذه املعلومات تتجه بصــورة متزايدة إىل أن تكون متعلقة  اجتماعات اهليئات الفرعية التابعة للمؤمتر، أنَّ
على سبيل احلصر بتنفيذ الفصل الثاين بشأن التدابري الوقائية والفصل اخلامس بشأن استرداد املوجودات. 

يونيه /حزيرانالدورة الثانية لآللية قد دخلت عامها الرابع يف ، بالنظر إىل أن وُيعترب هذا التطوُّر طبيعيًا
ه حتديدًا بســــــبب الروابط اليت جتمع بني خمتلف أجزاء . ومع ذلك، جيدر التشــــــديد على أن٢٠١٩َّ

املؤمتر، لدى مناقشته املرحلة التالية من اآللية، يودُّ أن ينظر يف ضمان أال ُيهمل استعراض  االتفاقية، لعلَّ
  لفصل الثالث، بشأن التجرمي وإنفاذ القانون، والفصل الرابع، بشأن التعاون الدويل.تنفيذ ا
دهتا وقد اسُتشعر أثر اآللية أيضًا فيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية وتلبية االحتياجات اليت حدَّ  -٥٨

املشــــــار إليها أعاله،  CAC/COSP/2019/14ن من الوثيقة الدول األطراف يف كلتا الدورتني. وكما يتبيَّ
ــاعدة التقنية ُتحدَّ فحيث إنَّ ــتعراضــات الُقطرية على أســاس عملية االحتياجات من املس د يف إطار االس

فإنَّ هذه  ية،  ناًء على األولويات الوطن لدول اإلمســـــــاك بزمام األمور ويكون حتديدها ب ها ا تتوىل في
ة جهات ماحنة من ذلك ســــم بقدر كبري من اإلحكام واملصــــداقية، وقد اســــتفادت عدَّاالحتياجات تتَّ
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لتصميم جمموعة متعدِّدة من األدوات أو الربامج اخلاصة بتقدمي املساعدة التقنية اليت تتمحور حول نتائج 
ــتعراضــات الُقطرية. وهذا أمر مشــجِّع،  حتياجات اليت يتعيَّن يزال هناك عدد كبري من اال ولكن الاالس

الفصــــل  الفريق العامل، لدى مناقشــــته املرحلة التالية من اآللية، يودُّ أيضــــًا أن يراعي أنَّ تلبيتها. ولعلَّ
 .مل خيضـــع بعُد أليِّ اســـتعراضأنه و ،الســـادس من االتفاقية يتناول املســـاعدة التقنية وتبادل املعلومات

ه ميكن ن املناســــــبات أثناء اجتماعات اهليئات الفرعية أنَّاقترحت بعض الدول األطراف يف عدد م  وقد
  االستعراض يف املرحلة املقبلة.  ًا من مواضيعيكون موضوع  أن
ما يتبيَّووأخريًا،   -٥٩ مات الواردة عن طريق القنوات ك فإنَّ املعلو خلامس،  كل ا ن من الشــــــ

 ُأديل هبا يف اجتماعات اهليئات الرمسية، مثل الردود على املذكرات الشــــــفوية والبيانات الرمسية اليت
يف املائة من مصــادر املعلومات اليت كفلت إجراء التحليل  ٥٤الفرعية، مل متثِّل ســوى نســبة قدرها 

سبة من االستعراضات الُقطرية  الوارد يف هذه املذكِّرة. بيد أنَّ املعلومات اإلضافية والتجارب املكت
اء حتليل شـــامل يبيِّن أثر اآللية ال خالل دورهتا األوىل وأنشـــطة تقدمي املســـاعدة التقنية أتاحت إجر

ه من بني الدول فحســـب، وإمنا أيضـــًا تأثريها املســـتمر خالل الدورة الثانية. وجتدر اإلشـــارة إىل أنَّ
ها  عدد بالغ  ها معلومات، وال لدان من مجيع  ١٤٥األطراف اليت ُجمعت من ناك ب فًا، ه لة طر دو

  حدثته اآللية.مت باألثر الذي أاملناطق سلَّ
    

  الشكل اخلامس
تصنيف إقليمي لكيفية تلقي املعلومات من الدول األطراف اليت انتهت من إعداد خالصاهتا 

    )٢٠١٩دولة حىت أيلول/سبتمرب  ١٦٩ املجموعالوافية (بلغ 
  
  
  
  
  
  
  
        
على نشــــــر التقارير املقدَّمة من  ، تعكف األمانة حاليًا٦/١من قرار املؤمتر  ١٢ووفقًا للفقرة   -٦٠

صة للموجزات القطرية يف املوقع الشبكي  الدول بشأن املتابعة، حسب االقتضاء، على الصفحات املخصَّ
  ).www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html( استعراض التنفيذ لفريق
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الدول اليت وردت منها معلومات عن طريق مذكرة شفوية أو بيان رمسي
عدد الدول اليت استكملت خالصات وافية

معلومات بشأهنا من خالل استعراض تقدمي املساعدة التقنيةالدول اليت وردت 


