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 الفريق العامل احلكومي الدويل 
 املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦-٤فيينا، 
  *(أ) من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

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

 الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجياتمناقشة مواضيعية حول 
 من اتفاقية األمم املتحدة ٥مكافحة الفساد وتقييمها وأثرها (املادة 

        ملكافحة الفساد)
وتقييمها الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجيات مكافحة الفساد   

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ٥وأثرها (املادة 
      

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
   مقدمة  -أوًال  

نة، يف   -١ ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد إىل األما فاق لدول األطراف يف ات طلب مؤمتر ا
للهيئات الفرعية اليت أنشـــــــأها املؤمتر حبيث تتجنب ، أن تنظِّم جداول األعمال املؤقَّتة ٦/١ قراره

تكرار املناقشـــات، مع مراعاة الواليات املســـندة إىل تلك اهليئات. كما طلب املؤمتر إىل األمانة، يف 
، أن تواصل استبانة املمارسات اجليِّدة املقارنة بشأن تدابري منع الفساد وأن تيسر تبادل ٦/٦قراره 

  املستفادة فيما بني الدول األطراف. اخلربات الفنية والدروس
املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، أن يواصل  ٧/٦وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٢

الفريق العامل عمله على إســــداء املشــــورة وتقدمي املســــاعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ واليته املتعلقة مبنع 
  األقل قبل انعقاد دورة املؤمتر الثامنة.الفساد، وأن يعقد الفريق اجتماعني على 

__________ 
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نه ينبغي ٧/٥وقرَّر املؤمتر يف قراره   -٣ ية ملكافحة الفســـــــاد، أ تدابري الوقائ ، املعنون "تعزيز ال
للفريق العامل أن يدرج مســـألة الدروس املســـتفادة بشـــأن وضـــع اســـتراتيجيات مكافحة الفســـاد 

  .٢٠١٩وتقييمها وأثرها كموضوع للمناقشة خالل عام 
ستراتيجيات   -٤ شأن وضع ا ستفادة ب وبالنظر إىل تلك القرارات، تقرَّر أن تكون "الدروس امل

ساد وتقييمها وأثرها (املادة  شة امل)" موضوع ٥مكافحة الف شرةيف دورة ناق اليت  الفريق العامل العا
  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤من  ،يف فترة ما بني الدورتني يف فيينا ستعقد

آب/  ٢٤إىل  ٢٢فريق العامل قد أوصـــــى يف اجتماعه الثاين، املعقود يف فيينا من وكان ال  -٥
 تبادل، بأن تدعى الدول األطراف، قبل كل اجتماع من اجتماعاته املقبلة، إىل ٢٠١١أغســــــطس 

ل أن جيري ذلك باســـــتخدام قائمة التقييم الذايت  جتارهبا يف جمال تنفيذ األحكام قيد النظر، ويفضـــــَّ
وما واجهته من حتديات وما حتتاج إليه من  مبا يشــمل، عند اإلمكان، ما حققته من جناحاملرجعية و

مساعدة تقنية وما استخلصته من دروس يف التنفيذ. وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تعد ورقيت 
اش تضــم تلك املعلومات، وقرر أن ُتعَقد أثناء اجتماعاته حلقات نق جتمع فيهمامعلومات أســاســية 

  أولوية. خرباء من البلدان اليت قدمت ردودًا كتابية بشأن ما سُينَظر فيه من مواضيع ذات
من  ٥ووفقًا هلذه الطلبات، ُأعد هذا التقرير على أســــــاس املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة   -٦

مني العام الشــفوية رة األاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد اليت قدمتها احلكومات ردًا على مذكِّ
. ٢٠١٩نيســـان/أبريل  ٢٦التذكريية املؤرخة الشـــفوية والرســـالة  ٢٠١٩آذار/مارس  ١٨املؤرخة 
دولة. وتضـــمنت الردود الواردة من البلدان  ٢٣، وردت ردود من ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤وحىت 

تان، الربازيل تالية معلومات تتعلق مبوضــــــوع املناقشـــــــة: أرمينيا، أوكرانيا، باكســــــ ، بلغاريا، ال
األسـود، اجلزائر، رومانيا، سـلوفاكيا، صـربيا، طاجيكسـتان، العراق، قطر، كوبا، كولومبيا،   اجلبل

ية الســــــعودية، ميامنار، النمســـــــا، هنغاريا، الواليات  يا، املكســــــيك، اململكة العرب نان، ليتوان لب
  األمريكية.  املتحدة

ــــــامهات املقدَّمة، مب  -٧ وافقة الدول املعنية، على املوقع وقد أتيحت النصــــــوص الكاملة للمس
  )١(الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب).

للمعلومات  بل يهدف إىل توفري ملخص، شــــــامًال من هذا التقرير أن يكونوال ُيقصــــــد   -٨
  الواردة من الدول األطراف واملوقِّعة.

    
   لدول األطراف والدول املوقِّعةحتليل املسامهات املقدَّمة من ا  -ثانيًا  
   اخللفية املواضيعية  -ألف  

ـــــخ  ٥من املادة  ١تدعو الفقرة   -٩ من االتفاقية الدول األطراف إىل أن تضـــــع وتنفذ أو ترس
ســـياســـات فعالة منســـقة ملكافحة الفســـاد، تعزز مشـــاركة املجتمع وجتســـد مبادئ ســـيادة القانون 

  والنـزاهة والشفافية واملساءلة. العموميةوحسن إدارة الشؤون واملمتلكات 

__________ 
  .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session10.htmlمتاحة على املوقع   )١(  
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أن تســـعى كل دولة طرف إىل إرســـاء وترويج ممارســـات ب ٥من املادة  ٢الفقرة  وتقضـــي  -١٠
أن تســعى كل دولة طرف إىل إجراء تقييم ب ٥من املادة  ٣الفقرة  وتقضــيتســتهدف منع الفســاد. 

دى كفايتها ملنع الفســـــاد دوري للصـــــكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصـــــلة، بغية تقرير م
ياســـــــات املعتمدة عمًال بالفقرة  ــــــ تدابري لتنفيذ  ١ومكافحته. ويف حني ميكن أن تتضــــــمن الس

من أجل ضـــمان  منفصـــلة ومتمايزة، فإن تلك التدابري ميكن أن تكون أيضـــًا تدابري ٣و  ٢ الفقرتني
  .٥التنفيذ الشامل للمادة 

ـــياســـات مكافحة الدول األ ٣/٢يف قراره ع املؤمتر شـــجَّو  -١١ طراف بشـــدة على أن تدمج س
الفســـاد يف اإلطار األوســـع الســـتراتيجيات إصـــالح نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك يف 

ســــائر اجلهات خطط إصــــالح القطاع العام، وناشــــد الدوَل األطراف أن تعزز احلوار والتآزر مع 
 إعدادومشــــاركتها يف  الفئاتتلك  اطتعزيز اخنراملصــــلحة خارج القطاع العام من أجل صــــاحبة 

  وتنفيذ سياسات وخطط وطنية أوسع نطاقا لتعزيز النـزاهة ومنع الفساد.
سياسات فعَّالة ومنسَّقة  إعداد، أمهية ٥/٤املؤمتر، يف قراره  أبرزإىل ذلك،  وإضافة  -١٢ وتنفيذ 

على أن تقوم، بشــدَّة راف ع الدول األطمن االتفاقية، وشــجَّ ٥ملكافحة الفســاد مبا يتســق مع املادة 
سياسات مكافحة الفساد يف اإلطار األوسع الستراتيجيات منع اجلرمية وإصالح  إىل جانب إدماج

، باختاذ إجراء مماثل ٣/٢العدالة اجلنائية وخطط إصــــــالح القطاع العام، وفقًا لقرار املؤمتر نظم 
  خيص الربامج واالستراتيجيات وخطط العمل اإلمنائية. فيما
، الدول األطراف على أن تضع وتنقِّح وحتدِّث، عند ٧/٦و ٦/١ع املؤمتر، يف قراريه وشجَّ  -١٣

االقتضاء ووفقًا للمبادئ األساسية لنظمها القانونية، استراتيجيات و/أو خطط عمل وطنية ملكافحة 
 لتلكخالل استعراضاهتا القطرية، وأن تروِّج  ، االحتياجات املستبانةضمن مجلة أمورالفساد تعاجل، 

لتقدمي  متكاملة ومنســـــقةاالســـــتراتيجيات و/أو خطط العمل باعتبارها أداة لوضـــــع وتنفيذ برامج 
  قطري، قيادًة وتنفيذًا. هنٍج فَقاملساعدة التقنية ِو

    
   عملية اإلعداد والتنفيذ  -باء  

سلِّ  -١٤ سلِّم٥اجلميع لتنفيذ املادة م االتفاقية بعدم وجود هنج واحد يناسب ت بأن على  ، كما ت
 لنظامهاكل دولة طرف أن تضـــع ســـياســـات مكافحة الفســـاد وتنفذها وفقا للمبادئ األســـاســـية 

هذه الســياســات، فإن اعتمادها يشــكل  تتخذهالقانوين. وبصــرف النظر عن الشــكل املحدد الذي 
توافر على  دليًال واضحًا ثلميوفعال، و قمنسَّ  على حنوحاسم األمهية للتصدي للفساد  الزمًاشرطًا 

  العزم السياسي.
ففي كثري . ٥يف تنفيذ املادة  شـــىتملمارســـات  عرضـــًاالدول األطراف يف تقاريرها  وتقدم  -١٥

متطلبات االتفاقية من خالل وضــــع واعتماد اســــتراتيجية أو خطة عمل  من الدول األطراف، تنفَّذ
من هنج أوسع  متثل جزءًاسياسات  أو جمموعَة ى سياسًةدول أخر وتعتمدوطنية ملكافحة الفساد. 

  والتنمية الوطنية. الرشيدةملكافحة اجلرمية املنظمة وتعزيز احلوكمة 
سة وطنية فعَّ  -١٦ سيا ستراتيجية أو  ساد واخلطوة األوىل يف وضع ا تنطوي عادة الة ملكافحة الف

قود تســــ املتعلقة مثًال باجلهة اليتللقرارات  بالغةثمة أمهية ف. القرارات عملية صــــياغة على تصــــميم
واألسلوب الذي سيتبع يف إجراء املشاورات،  ،املنظمات اليت ستشارك يف الصياغة هيةوما ،العملية
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ــــــياســــــة العامة وعلى أرجحية ألن هذه القرارات تؤثر على  ــــــتراتيجية أو الس حمتوى وثيقة االس
  .تنفيذها  جناح
أن فعالية استراتيجيات أو سياسات مكافحة الفساد الوطنية الدول األطراف ب أفادتوقد   -١٧

دقة حتديد وتقييم مجيع املشـــــــاكل والتحديات اليت يواجهها البلد يف مكافحة تتوقف على مدى 
ملموســــة وشــــاملة  تكونكافحة الفســــاد مللهذا التقييم األويل أمهية يف اســــتبانة تدابري فالفســــاد. 

  ومستندة إىل االتفاقية. 
كيف كفلت العملية اليت اتبعتها يف إعداد  كثرية دول أطراف بيَّنتهذا الصـــــــدد، ويف   -١٨

سـياسـاهتا الوطنية ملكافحة الفسـاد مشول طائفة واسـعة من أصـحاب املصـلحة، مبا يف ذلك املجتمع 
  املدين وسائر اجلهات الفاعلة غري احلكومية.

نسقة ملكافحة الفساد وإرساء الة وموكان شكل ووترية وتفاصيل عملية وضع سياسات فعَّ  -١٩
األطر القانونية والسياسية على ماهية إىل حّد بعيد  تتوقفآليات التنسيق والتنفيذ والرصد والتقييم 

ــــــية واإلدارية وكذلك على ة، تقاليد الدول األطراف املعنيَّاملوجودة وعلى  ــــــياس الديناميات الس
  حلكوماهتا.

د  -٢٠ سات واملمار التدابري وجتسِّ سيا سألة وضع وتنفيذ ملالدول  اعتمدهتااليت  ساتوال عاجلة م
. النهج الشامل يف منع الفساد الذي يقتضيه الفصل الثاين من االتفاقية استراتيجيات مكافحة الفساد

ملعاجلة  مشويلاليت قدمتها الدول األطراف دليال على أمهية اعتماد هنج  التنفيذ العمليةوتوفر أمثلة 
  لة من خالل القطاعني العام واخلاص.ااملسألة معاجلة فعَّ

    
   عملية اإلعداد  -١  

سياسات فّعالة ومنسقة ملكافحة الفساد من أصحاب املصلحة املتعددين أن  إعداديستلزم   -٢١
فهم ســليم ملخاطر الفســاد وحتدياته يف الســياق وافية وإىل حبوث  منســقة تســتند إىليبذلوا جهودًا 

  الوطين.
تان والربازيل وبلغاريا  منهاد عدد من الدول األطراف، وأكَّ  -٢٢ يا وباكســــــ يا وأوكران أرمين

واجلبل األســود واجلزائر وســلوفاكيا وصــربيا والعراق وقطر وكوبا وكولومبيا وليتوانيا واملكســيك 
كون اســـتراتيجياهتا الوطنية ملكافحة أن تكيفية اختاذها خطوات لضـــمان على والنمســـا وهنغاريا، 

  االتفاقية. ومستندة إىل مقتضياتشاملة النطاق الفساد 
أهنا نفذت ببعض الدول األطراف  إذ أفادت. ٥تنفيذ املادة يف بني هنجان متمايزان واســــــُت  -٢٣

من االتفاقية من خالل وضـــع اســـتراتيجيات وطنية شـــاملة ومتخصـــصـــة ملكافحة  ٥أحكام املادة 
ربازيل وبلغاريا واجلبل األســـود وصـــربيا والعراق أرمينيا وأوكرانيا وباكســـتان وال مبا فيها ،الفســـاد

  وقطر وكوبا وكولومبيا وليتوانيا واملكسيك والنمسا وهنغاريا.
ونفذت سـياسـات حكومية وضـعت دول أخرى، مثل سـلوفاكيا والواليات املتحدة،  ومثة  -٢٤

  كافحة الفساد.، بدًال من استراتيجيات مللزمة جلميع هيئات القطاع العامملنع الفساد ومكافحته، ُم
لوفيما خيص العملية،   -٢٥ عملية وضــــــع  يف ةخمتلف ًاجُهطراف عن اختاذها ُناألدول أفادت ا

ــياســات مكافحة الفســاد.  ــتراتيجيات وس أرمينيا وصــربيا  ها، منكثريةفي حني وضــعت دول فاس
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شاور  ستراتيجياهتا من خالل عملية ت سا وهنغاريا، ا صلحة، مبا واخنراط والنم صحاب امل  فيهممع أ
اتباع عملية داخلية مشلت دول أخرى لت ضَّن عن القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدين، َفوممثل

  أصحاب املصلحة احلكوميني.
اســـتراتيجياهتا ملكافحة  هيكلتأهنا ب، منها أرمينيا واجلزائر وصـــربيا، كثرية بلدان وأفادت  -٢٦

 كانتما  وكثريًا، مثل الصــحة والتعليم، معينةســتبانة يف قطاعات املشــاكل امل حبيث تعاجلالفســاد 
  خبطة عمل. ة مشفوعةوثائق االستراتيجي

، ٢٠١٨-٢٠١٥تنفيذ اســـتراتيجيتها ملكافحة الفســـاد للفترة  أجنزتأهنا بأرمينيا  وأفادت  -٢٧
مية اليت ركزت على خطط عمل قطاعية يف جماالت التعليم والصــــــحة وحتصــــــيل اإليرادات احلكو

، أشارت أرمينيا إىل ٢٠١٨والسياسة العامة. وفيما يتعلق بعملية وضع استراتيجية جديدة يف عام 
أصحاب املصلحة، ومشل ذلك توجيه طلبات ملشاركة املجتمع من واسعة  بإشراك جمموعةالتزامها 

قي . وبعد تلعامة الناستعليقات  والتماساملدين وإجراء مشــاورات واســعة مع أصــحاب املصــلحة 
درجت يف مشروع االستراتيجية تقييمات فكرة من أصحاب املصلحة اخلارجيني، ُأ ٣٠٠أكثر من 

، مما أفضى إىل إعداد توصيات وخطط للعمل. العموميةمجيع املؤسسات  يفجريت ملخاطر الفساد ُأ
  نترنت.ذت عن طريق اإلفُِّن عموميةمناقشة  ُيسِّرت عملية التشاور من خاللوقد 
كانون األول/ديســـــمرب  ٣١النمســـــا إطارًا اســـــتراتيجيًا ملكافحة الفســـــاد يف  واعتمدت  -٢٨

، بعد عملية تضــمنت عقد مناقشــات واجتماعات مائدة مســتديرة شــاركت فيها جمموعة ٢٠١٨
قدت واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة وخرباء ميثلون احلكومة واملجتمع املدين والقطاع اخلاص. وُع

. وأفضى هدت مسبقًا ملعاجلة منع الفساد وكشفدِّنة ُحمسائل معيَّ جمموعةحول  ُمناظرات بني خرباء
األســـاســـي  املحتوىســـتة أهداف اســـتراتيجية أســـاســـية شـــكلت  تضـــمذلك إىل حتديد جمموعة 

  االستراتيجي. لإلطار
اســـــتراتيجيتها الوطنية ملنع الفســـــاد اليت ، ٢٠١٥نيســـــان/أبريل  ٩يف  ،واعتمدت بلغاريا  -٢٩

ضــمن الفســاد وتعزيز التنمية املســتدامة  مكافحةحتقيق نتائج ملموســة يف ول تســتهدف يف املقام األ
التوصـــيات  بعني االعتبار االســـتراتيجية وقد أخذت هذهاألوســـع نطاقًا.  احلكومية األهداف إطار

املتكاملة ملنع الفســــاد واجلرمية املنظمة  البلداملنبثقة عن تقييم املفوضــــية األوروبية ألثر اســــتراتيجية 
ستندت إىلافحتهما، ومك سابقة. و كما ا ساد ال سات مكافحة الف سية كان سيا من األهداف الرئي

مع السياسات الوطنية األخرى، مبا فيها برنامج  ضمان اتساقهامضمون االستراتيجية  لعملية صوغ
  .٢٠٢٠التنمية الوطنية: بلغاريا 

ية ملكافحة الفســـاد وغســـل الوطن تهاالربازيل مســـألة الفســـاد يف إطار اســـتراتيجي وعاجلت  -٣٠
باإلطار التشريعي الوطين  تتعلقهذه االستراتيجية جمموعة تدخالت وإصالحات  وتناولتاألموال. 

  وحتديث املؤسسات ذات الصلة واسترداد املوجودات.
مشاورات  عقبملكافحة الفساد،  الوطينا ه، اعتمدت هنغاريا برناجم٢٠١٥ويف أيار/مايو   -٣١

الربنامج املعايري  وقد راعىاإلدارية ومنظمات املجتمع املدين.  املؤســـســـاتمع جمموعة واســـعة من 
تقييم  ما أجري من عملياتالدولية والســـياق الوطين لدى حتديد األولويات املوضـــوعية، وكذلك 

نفيــذ التحليالت اإلحصـــــــائيــة والبحوث. وأكــدت هنغــاريــا أهنــا أجرت حتليًال لتواالحتيــاجــات 
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اســـتراتيجيات مكافحة الفســـاد الســـابقة واســـترشـــدت بنتائج اســـتعراض تنفيذ االتفاقية يف وضـــع 
  االستراتيجية اجلديدة.

ــــــتراتيجيـــة وطنيـــة ملكـــافحـــة الفســــــــاد واعتمـــاد إعـــداد  عن إمتـــامالعراق  وأفـــاد  -٣٢   اس
الالحقة هلا رضـــت االســـتراتيجية للجنة الرتاهة، كما ُع العامة، حتت القيادة ٢٠١٤-٢٠١٠للفترة 
على أمانة جملس الوزراء للحصــول على موافقته. وأشــار العراق إىل الطلب  ٢٠٢٠-٢٠١٦للفترة 

رات واجلرمية للحصـــول على مســـاعدة تقنية يف الذي وجهه إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ
  ت اجليدة.إعداد استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد متسقة مع املعايري الدولية واملمارسا

عملية االنضمام إىل االحتاد  ضمن إطارعدت سياسة مكافحة الفساد ويف اجلبل األسود، ُأ  -٣٣
واألساسية). وقد  اجلهاز القضائي واحلقوق( ٢٣وُأدرجت يف خطة العمل بشأن الفصل  ،األورويب
ت عملية تشــاور شــارك فيها أصــحاب املصــلحة واملؤســســات واهليئا من خاللخطة العمل  ُأعدت

هبدف  عموميةللخطة. وُأجريت مشــــاورات  وامتالكهمدعمهم ل ًااملســــؤولة عن التنفيذ، ضــــمان
لكي يقدموا  فرصـــــة خالهلا جلميع أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني منحتديث خطة العمل، ُأتيحت 

  ثة.اقتراحاهتم ويعرضوا آراءهم بشأن الوثيقة املحدَّ
فادت  -٣٤ عام  وأ بأهنا أعدت يف  يامنار  ــــــتراتيجية ملكافحة الفســـــــاد خطت ٢٠١٨م ها االس

  مخسة جماالت عمل.وثالثة أهداف رئيسية  تضمنت)، اليت ٢٠٢١-٢٠١٨(
وأفادت قطر بأهنا وضـــعت اســـتراتيجية شـــاملة ملكافحة الفســـاد بالتشـــاور مع أصـــحاب   -٣٥

  املصلحة من القطاع العام.
 ٢٠٢٣-٢٠١٩ترة وأفادت ســلوفاكيا بأهنا اعتمدت ســياســة وطنية ملكافحة الفســاد للف  -٣٦

. وتتناول الوثيقة يف املقام األول مؤسسات القطاع العام هبدف ٥٨٥/٢٠١٩املرسوم رقم  مبقتضى
  تعزيز الرتاهة يف ذلك القطاع واستعادة الثقة يف املؤسسات احلكومية.

سياسي ملكافحة الفساد  وأفادت  -٣٧ أوكرانيا بأن الوكالة الوطنية ملنع الفساد أعدت اإلطار ال
ـــتناد إىل حتليل معمق  ـــابقة.  ألحوالباالس ـــاد الس ـــتراتيجية مكافحة الفس ـــاد ولنتائج تنفيذ اس الفس

  وكانت االستراتيجية قد اعتمدت يف الربملان.
جية وطنية شـــــاملة ملكافحة الفســـــاد، وأفادت الواليات املتحدة بأنه ليس لديها اســـــتراتي  -٣٨

  تفعيلها من خالل التشريعات. جرىسياسات  جمموعةولكنها تسعى إىل منع الفساد من خالل 
    

   التنسيق والتنفيذ  -٢  
ضــمان وجود من املهم للغاية إعداد ســياســات أو اســتراتيجيات مكافحة الفســاد،  عقب  -٣٩

كد تأ يذ والتنســــــيق وال ية التنف يه عمل يات لتوج لك  آل حددة لت يات امل غا من حتقيق األهداف وال
  السياسات أو االستراتيجيات.

ــــاركة مجيع اهليئات   -٤٠ ــــيق فعالة تكفل مش ــــاء آلية تنس وقد أفادت الدول األطراف بأن إنش
ا أســاســيًّ الزمًا إطار اســتراتيجية مكافحة الفســاد يف عملية تنفيذها يشــكل شــرطًا ضــمناملســؤولة 

  لنجاح ذلك التنفيذ.
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كرت ثالثة هنوج خمتلفة فيما يتعلق بتنســــيق وتنفيذ ســــياســــات مكافحة الفســــاد على وُذ  -٤١
  املستوى الوطين.

جلنة تنســــــيق أو مثل (مركزية قد اختارت بعض الدول األطراف إنشــــــاء هيئة تنســــــيق ف  -٤٢
. احلكومية مسؤولة أمام كبار املسؤولني احلكوميني أو املؤسسات تكون)، دملكافحة الفسا مفوضية

وتقوم هذه اهليئة، قدر اإلمكان، مبواءمة وظائفها اإلشـــرافية والتنســـيقية مع وظائف آليات تنســـيق 
 بتحقيقالوطنية أو  التنميةاستراتيجيات املوجودة املعنية باآلليات فيها فعًال، مبا  املوجودةالسياسات 

  .املهام، وذلك توخيا لتجنب ازدواجية ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
، أفادت بعض الدول األطراف بأهنا أنشأت نظم تنسيق متخصصة، حيث وبدًال عن ذلك  -٤٣

ــــــيةُأدرجت املســــــؤولية  ذات عن التنســــــيق والتنفيذ يف والية هيئات مكافحة الفســــــاد  الرئيس
  وقائية.ال املهام
صعيد الوطين   -٤٤ صرحية ملكافحة الفساد على ال سة  سيا فقد أما الدول األطراف اليت مل تصغ 

، باعتماد وإنفاذ تشـــــريعات املوجودةكافحة الفســـــاد من خالل القنوات احلكومية ملتدابري  نفذت
هذا النهج كثريًا ما كان . ومعينةم اهليئات احلكومية واملســــــؤولني احلكوميني باختاذ إجراءات لِزُت

  أعاله. املعروضنيلنهجني ل ًالمكمِّ
ــــــيق وأفادت أرمينيا بأن وزارة العدل تتوىل التن  -٤٥ ــــــتراتيجية مكافحة  العمليايتس لتنفيذ اس

  ، يف حني يشرف مكتب رئيس الوزراء على عملية التنسيق الشامل.الفساد
 جزأين يتعلقانعملية التنفيذ، وضــعت النمســا خطة عمل شــاملة تتألف من  وضــمن إطار  -٤٦

اليت فحة الفســاد، كااملعنية مبمبنع الفســاد وإنفاذ القانون. وتشــرف على تنفيذ اخلطة هيئة التنســيق 
ــــــتكمال اخلع تنفيذ التدابري اإللزامية املحددة يف خطة العمل تتبُّ يتمثل دورها يف طة وحتديثها واس

  باعتبارها "وثيقة حية". دوريًا
ــــــترداد  تتوىلويف الربازيل،   -٤٧ عة لوزارة  املوجوداتإدارة اس تاب لدويل ال قانوين ا عاون ال والت

هذه تتوىل اهليئة املركزية املشرفة على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. و مهامالعدل واألمن العام 
وهي تعقد اجتماعات  ،يف التنفيذ شريكًا ٨٠أنشطة ما يزيد على  اإلشراف علىة ياإلدارة مسؤول

منتظمة لوضــــع خطط العمل ومناقشــــتها، وضــــمان التنســــيق وتوفري الدعم لألفرقة العاملة املكلفة 
  .معينةية مبجاالت مواضيع

تنســـيق وتنفيذ مكلفة بوأفادت ليتوانيا بأهنا أنشـــأت جلنة خاصـــة مشـــتركة بني الوكاالت   -٤٨
ختلف مل كبار اللجنة من ممثلني وتتألفهيئة غري دائمة يف إطار احلكومة.  بصــــفتها ،االســــتراتيجية

امج الوطين جيتمعون على حنو دوري لتنســـــيق واســـــتعراض تنفيذ الربن العموميةالوزارات واهليئات 
األنشــطة اليت تقوم هبا املؤســســات والوكاالت احلكومية املركزية  وكذلك ســائرملكافحة الفســاد، 

  منع الفساد والكشف عن اجلرائم املتصلة بالفساد. يف جمايلواملحلية 
املجلس الوطين املعين بسياسات مكافحة شراف على االستراتيجية الوطنية يتوىل اإليف بلغاريا و  -٤٩
مع أصــحاب املصــلحة املعنيني. واملجلس  االســتراتيجية بالتنســيقأعد خطة عمل لتنفيذ  الذي، ادالفســ

ملجلس  يتبعورقابية، وهو  وتنســـيقية الوطين هو هيئة مشـــتركة بني الوزارات ذات وظائف اســـتشـــارية
 واجتماعات اســـــتثنائية عند الضـــــرورة. اجتماعات منتظمة نصـــــف شـــــهريةالوزراء. ويعقد املجلس 
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أعمال املشـــاركة يف  وكذلك، العموميةأنشـــئ جملس مدين لتمكني عملية اإلشـــراف واملراقبة   كما
  املجلس الوطين.

املســـؤول عن تنســـيق املهام احلكومية املتعلقة  بصـــفته هووُذكر وزير الداخلية يف هنغاريا   -٥٠
، مبكافحة الفســـاد واإلشـــراف على تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة الفســـاد. ويف إطار هذه الوزارة

مسؤولية تنفيذ التدابري ذات  إسنادتنسيق عملية التنفيذ وتضمن  قيادة مهامإدارة منع الفساد  تتوىل
من خالل  ُأعدت، إثنا ســـــنويةالربنامج وفقا خلطط عمل  ُهيكل. وقد إىل الوزارات املعنية الصـــــلة

  التشاور بني مؤسسات متعددة.
فريق عامل مسؤول عن التفاوض تنسيق سياسة مكافحة الفساد ويف اجلبل األسود، يتوىل   -٥١

  .امللِزمة جلميع أعضائه من تشريعات االحتاد األورويب ٢٣يف إطار الفصل 
يتوىل هؤالء . وعموميةملكافحة الفســـاد يف كل مؤســـســـة  نســـقًانت ســـلوفاكيا معيَّقد و  -٥٢

بإدارة خماطر الفســاد. كما أنشــئ  تتعلقإعداد برامج قطاعية ملكافحة الفســاد  مســؤوليةاملنســقون 
ساد  سقي مكافحة الف صة مؤلفة من خرباءفرقة كجملس من سات اللدعم التكامل بني  عمل خا سيا

  وزارات املنفردة.الوسياسات كافحة الفساد احلكومية مل
ــــــتراتيجي  -٥٣ يف إطار الربنامج احلكومي  ُتنفَّذكافحة الفســــــاد تها ملوأفادت أوكرانيا بأن اس

ملكافحة الفساد، الذي صاغته الوكالة احلكومية ملنع الفساد وأقرته احلكومة. ويتوىل رؤساء اهليئات 
  احلكومية مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال لالستراتيجية.

على املعايري  مســــــتخدميهاتدريب  الرامية إىلجهودها على وأكدت الواليات املتحدة   -٥٤
املعايري والسياسات ذات وإىل إذكاء الوعي بمبقتضى السياسات والتشريعات،  اليت ُأرسيتاملنطبقة 
  بتضارب املصاحل. وخصوصًا تلك املتعلقةالصلة، 

    
   الرصد والتقييم واإلبالغ  -جيم  

أي من  املنشوديشكل الرصد والتقييم واإلبالغ على حنو منتظم أمرًا أساسيًا لتحقيق األثر   -٥٥
حتقيق أهداف  صــوباســتراتيجية وطنية ملكافحة الفســاد. ويوفر الرصــد بيانات عن التقدم املحرز 

ة العناصــــر الفعالماهية مرحلة التقييم، يســــتفاد من هذه البيانات يف اســــتبانة  يفاالســــتراتيجية. و
غري الفعالة، وحتديد التغيريات اليت يلزم إجراؤها. ويســاعد اإلبالغ عن نتائج الرصــد يف العناصــر و

 بصــورة مســتمرةمواصــلة دعم االســتراتيجية، ليس من خالل إطالع أصــحاب املصــلحة واملواطنني 
بالكشــــف صــــراحة عن أوجه النقص وشــــرح التدابري املتخذة بل وعلى التقدم املحرز فحســــب، 

نتائج االستراتيجية  بشأناملواطنني على مساءلة احلكومة يساعد  يالدور أن اإلبالغتها. كما ملعاجل
  يف تنفيذها. لإلسهام ًافرص وتوفر هلم

من النهوج واملنهجيات فيما يتعلق بالرصـــــــد  عن طائفة منوعةالدول األطراف  وأفادت  -٥٦
 واجه الكثرينتائج إجيابية، أعطت ت بعض تلك النهوج واملنهجيا أنوالتقييم واإلبالغ. ويف حني 
  من الدول صعوبات بشأهنا.

أهنا نشــرت تقارير عن  وذكرتوأشــارت أرمينيا إىل تشــديدها على شــفافية عملية الرصــد،   -٥٧
 موقع احلكومة الشبكي. وفيما خيص مشروع االستراتيجية قيد اإلعداد، يفتنفيذ االستراتيجية السابقة 
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للمجتمع املدين هبدف مواصــلة تعزيز  فعالةنظام جديد للرصــد، يشــمل مشــاركة  عتزم اســتحداثُي
رصد وتقييم لالشفافية واملساءلة. وكان التحدي الرئيسي الذي ذكرته أرمينيا هو حتديد مؤشرات 

ــــــاء غايات، ذكرت أرمينيا أهنا ختطط على هذا التحديفعالية التدابري املنفذة. وبغية التغلب   إلرس
حتســني قياس من أجل فصــلية،  إبالغآليات  وكذلك إلنشــاء، حمددة مرجعيةطوط ومؤشــرات وخ

  .الرأي العاماستقصاءات بوسائل منها استخدام ، وتصورات الناس هبذا الشأن الفعالية
النمســــا بأهنا ختطط لوضــــع نظم داخلية منفردة لكل شــــريك يف التنفيذ من أجل  وأفادت  -٥٨

ط إلجراء تقييم خارجي طَّكما خيملتخذة وتقييم أثرها وفعاليتها. رصــــــد التقدم املحرز يف التدابري ا
  .٢٠٢٠يف هناية عام األوىل  ةتبدأ الدور مدهتا سنتان، على أنشامل يف دورة 

االســــتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســــاد وغســــل األموال، اليت  إرســــاءويف الربازيل، أتاح   -٥٩
من االتســــاق يف عملية  قدرًااون القانوين الدويل، والتع املوجوداتتشــــرف عليها إدارة اســــترداد 

سنةآليات الرصد املنشأة حديثًا. يف التنفيذ و جلسة عامة  شكلاجتماعات تقييمية يف  وُتعقد كل 
املقترحات املتعلقة ألصـــــحاب املصـــــلحة الوطنيني هبدف اســـــتعراض التقدم املحرز واســـــتعراض 

  املقبلة. لسنةبا
التقدم املحرز  يراقبوأفادت بلغاريا بأن املجلس الوطين املعين بسياسات مكافحة الفساد   -٦٠

وســــائل منها إجراء حتليالت لتلك اخلطط، بيف تنفيذ خطط العمل اليت تضــــعها خمتلف الوزارات، 
ــتبانة مواضــع الضــعف واقتراح تدابري ملعاجلتها.   ، أفضــى حتليل من هذا القبيل٢٠١٨يف عام وواس

  خطط مكافحة الفساد. بإعدادمبادئ توجيهية عامة للشركاء يف التنفيذ، تتعلق  نشرإىل 
ــــــد تنفيذ  جهازتوىل يويف هنغاريا،   -٦١ ــــــؤولية رص احلماية الوطين التابع لوزارة الداخلية مس

ف التقارير الواردة من الشركاء يف يوتصنجبمع  اجلهاز اهذ ويقومالربنامج الوطين ملكافحة الفساد. 
فعالية تنفيذ ســـياســـات مكافحة الفســـاد  وتقاسإىل القيادة الســـياســـية.  الوزارة حيلهاُتيذ، مث التنف

 عمليةومؤشـــرات املشـــاريع. وقد نفذت  والبحوث العلميةبالرجوع إىل االســـتقصـــاءات الوطنية، 
واملناصــب املعرضــة لدرجة عالية من  العموميةلوضــع خرائط الفســاد مما أتاح اســتبانة املؤســســات 

  .ر الفسادخماط
وأشـــار العراق إىل التحديات اليت يواجهها يف رصـــد وتقييم اســـتراتيجيته الوطنية ملكافحة   -٦٢

من أجل وضــع وتنفيذ آلية يف بناء قدراته الوطنية الفســاد، وطلب احلصــول على املســاعدة التقنية 
. وأفاد العراق عنهواإلبالغ  احلاليةاالســـتراتيجية  إطاروتقييم التقدم املحرز يف  الســـتقصـــاءشـــاملة 

مؤشــر وطين للرتاهة من أجل حتســني تقييم تدابري مكافحة الفســاد وتطبيق أيضــًا بأنه ينوي إعداد 
  اليت تتخذها الوزارات وسائر مؤسسات القطاع العام.

أن احلكومة هي اليت تنظم وتراقب تنفيذ برنامج مكافحة الفســــــاد، مع بليتوانيا  وأفادت  -٦٣
مكافحة الفســاد، اليت تقوم برصــد وتنفيذ الربنامج. وجيري تقييم صــة يف املتخصــمشــاركة هيئتها 

التقدم املحرز فيما يتعلق بأهداف األداء ومؤشراته املحددة مسبقًا يف الربنامج وخطة العمل اخلاصة 
  به، وفقا ملا أقرته احلكومة.

نني يف مجيع هيئات القطاع العام منســـــقني خاصـــــني معيَّهناك وأفاد اجلبل األســـــود بأن   -٦٤
دى حتقيق األهداف، ويبلغون ملتنفيذ مجيع تدابري مكافحة الفســـاد ولســـتمر يضـــطلعون بالرصـــد امل

الفريق  ويقومالفريق العامل املكلف بالرصـــــــد واإلبالغ عن التقدم املحرز يف تنفيذ خطة العمل. 
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قانون، وهو هيئة رفيعة املســتوى ترصــد احلكومة عن طريق املجلس املعين بســيادة البإبالغ العامل 
دعم خاص من جانب ممثلي  رصـــد التنفيذ، يقدَّممجيع األنشـــطة وتعاجل التحديات املحتملة. وأثناء 

املتعلقة املجتمع املدين الذين يعملون كأعضـــــاء يف الفريق العامل املعين بالتحضـــــري للمفاوضـــــات 
يف تعزيز تنفيذ  ويســــهمونجلميع أعضــــائه  من تشــــريعات االحتاد األورويب امللِزمة ٢٣الفصــــل ب

  األنشطة. مجيع
تنفيذ اخلاص با للربنامج احلكومي ســـنويًّ جري اســـتعراضـــًاأوكرانيا أن احلكومة ُت وذكرت  -٦٥

يراعي كما اســـــتراتيجية مكافحة الفســـــاد، ويراعي ذلك االســـــتعراض نتائج تنفيذ مجيع التدابري، 
  ت االستماع الربملانية بشأن الفساد.االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن جلسا

    
   االستنتاجات والتوصيات  -ثالثًا  

من الدول قبل اجتماع الفريق العامل مدى اتســـاع  املســـامهات املقدمةيتبني بوضـــوح من   -٦٦
النهوج والتدابري اليت اختذت ملعاجلة الفســـاد من خالل اعتماد ســـياســـات واســـتراتيجيات وخطط 

من الواليات القضائية من حيث النهوج  كثريملكافحة الفساد. ومثة أوجه تشابه بني  خمصصةعمل 
املتبعة يف إعداد واعتماد ســياســات مكافحة الفســاد وعناصــرها الرئيســية. وهناك أيضــًا اختالفات 
هامة وهنوج ابتكارية ميكن أن تستفيد منها الدول األطراف األخرى اليت تنظر يف اعتماد سياسات 

  ا القبيل.من هذ
ــــــاته، يف  ضــــــمن، النظر يودولعل الفريق العامل   -٦٧ للدول  هبا ميكن الكيفية اليتإطار مناقش

وتنســيقها ورصــدها  هاعداد ســياســات مكافحة الفســاد وتنفيذإلاألطراف مواصــلة تعزيز جهودها 
املعلومات عن املمارســــــات اجليدة والتحديات املشــــــتركة بني  تبادلمنها  بوســــــائلوتقييمها، 

  األطراف. الدول
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضــــــًا أن يوصــــــي الدول األطراف بتعزيز تبادل املعلومات عن   -٦٨

النهوج املتبعة والتدابري املتخذة لضــمان فعالية تنفيذ الســياســات املعتمدة ملكافحة الفســاد، وتنســيق 
  تلك السياسات ورصدها وتقييمها.

مجع ممارســـات إىل طلب إىل األمانة مواصـــلة جهودها الرامية أن ي ولعل الفريق العامل يودُّ  -٦٩
يف  وخصوصًاإعداد سياسات مكافحة الفساد وتنفيذها وتنسيقها ورصدها وتقييمها،  بشأنجيدة 

  سياق دورة استعراض التنفيذ الثانية.
واســـــتنادًا إىل املعلومات امللخصـــــة يف هذا التقرير واملعلومات اليت ســـــتعرض يف اجتماع   -٧٠
اآلن  حىتجري تقييمًا شــــــامًال للتقدم املحرز لفريق العامل العاشــــــر، لعل الفريق العامل يود أن ُيا

  السياسات املعتمدة ملكافحة الفساد وتنفيذها وتنسيقها ورصدها وتقييمها. بإعداديتعلق  فيما
 إعدادىل أيضــًا تشــجيع الدول على منح األولوية للجهود الرامية إ ولعل الفريق العامل يودُّ  -٧١

يف وعلى تبادل الدعم فيما بينها  ،سياسات مكافحة الفساد وتنفيذها وتنسيقها ورصدها وتقييمها
، والتجاربتبادل املمارســــات اجليدة بوســــائل منها ، وتنفيذها تلك الســــياســــات ســــبيل إعداد

  .األطراف من حتديات واحتياجات إىل املساعدة التقنية الدول عنه ما أبلغتيف ضوء  خصوصًاو
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باملخدِّرات واجلرمية   -٧٢ حدة املعين  مل يودُّ أن يطلب إىل مكتب األمم املت عا علَّ الفريق ال ول
الدول بشــــأن تنفيذ  اليت تتبعهامجع معلومات عن املمارســــات اجليِّدة إىل مواصــــلة جهوده الرامية 

ًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، ينبغي للمكتب أن يســــــاعد الدوَل من االتفاقية. ورهن ٥املادة 
وتنظيم حلقات  تدريبيةذات الصــــــلة من االتفاقية من خالل إعداد مواد  املادةاألطراف يف تنفيذ 
  .وأحداث أخرىعمل واجتماعات 

  
 


