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 الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٥مدينة بنما، 

  * من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 
         األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقيةاستعراض تنفيذ 

أثر آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة : ترمجة االلتزام إىل نتائج    
     ملكافحة الفساد

     ةمذكِّرة من األمان    
  ملخَّص  

ــذه   ــذكِّهـ ــة املكتـــسبة  تـــستند إىلرة  املـ ــن التجربـ ــذ اتفاقيـــة    مـ ــة اســـتعراض تنفيـ  آليـ
 مــن تــاريخ إعــداد املــذكرةعـت حــىت  ِماملعلومــات الــيت ُجإىل املتحــدة ملكافحــة الفــساد و األمـم 

  .دة عند وضع االتفاقيةم أثر اآللية فيما يتعلق باألهداف احملدَّقيُِّتهي خالل اآللية، و
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   مةمقّد -أوالً  
ص ألثـر آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم             تقـدمي ملخَّـ   هـو   رة   املـذكِّ  اهلدف من هـذه     -١

 وتغـيري  ترمجـة األقـوال إىل أفعـال         مـن حيـثُ    رةتاريخ إعداد املذكِّ  املتحدة ملكافحة الفساد حىت     
قــاس ج الــيت ُتن نظــرة إمجاليــة علــى النــواتوهــي تتــضمَّ. املــشهد العــاملي يف جمــال حماربــة الفــساد

ص اإلجنـازات يف احلـاالت الـيت يتجـاوز فيهـا أثـر اآلليـة التوقعـات                  كما أهنا تلخِّـ   . دةبأرقام حمدَّ 
 التقريـر بالتجـارب املستخلـصة مـن عمليـات االسـتعراض        وقد اسُتعني يف إعداد هذا    . الواضحة

ري طْـ القُوملي   العـا  ينالصعيد من   لٍّلة لبيان كيف أصبحت اآللية على ك      املنجزة واجلارية كوسي  
  .د روح ميثاق األمم املتحدة ذاتهجتسِّ

  
  ١اإلطار 
   من ميثاق األمم املتحدة١املادة 

  :مقاصد األمم املتحدة هي"
...  
ية بني األمم علـى أسـاس احتـرام املبـدأ الـذي يقـضي بالتـسوية يف            إمناء العالقات الودّ    -٢

  ؛... احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها
 املــــسائل الدوليــــة ذات الــــصبغة االقتــــصادية حتقيــــق التعــــاون الــــدويل علــــى حــــلّ  -٣

  ؛... واالجتماعية والثقافية
جعـل هــذه اهليئـة مرجعــاً لتنــسيق أعمـال األمــم وتوجيههــا حنـو إدراك هــذه الغايــات       -٤

 ."املشتركة
  
يزيـد علـى     الـيت جيـري تـشغيلها منـذ مـا            آليـة االسـتعراض    قد أظهر تقييُم نطـاق وأثـر      ل  -٢

ريـة  طْ إجـراء االستعراضـات القُ     وهـو  األول   لغرضـها ، باإلضافة إىل حتقيقها     هاثالث سنوات، أنَّ  
وحتليل االجتاهات على الـصعيدين اإلقليمـي والعـاملي، هلـا أيـضا آثـار أقـل وضـوحاً يف جمـاالت                      

اآلن مـا   هنـاك   ف. ليـة ن عـن اآل   اواجلزء األساسي من هذا األثر هو احلوار والـزخم الناجتـ          . أخرى
وكانت مستعـصية يف البدايـة قـد        وجلت أثناء عمليات االستعراض      اليت عُ  املشاكل يدل على أنَّ  

حنن نرى اليوم كيف جيـري إنـشاء جمتمـع عـاملي مـن ممارسـي مكافحـة                  ها  و. ُحلَّت أو ُخفِّفت  
 .الفساد

نـوط   املالعمـل رات واجلرميـة، مـن خـالل    واستطاع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ        -٣
 ممـارس ملكافحـة الفـساد    ١ ٤٠٠ب حـىت اليـوم أكثـر مـن         به دعما آلليـة االسـتعراض، أن يـدرِّ        
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، باإلضـافة إىل تدريبـهم علـى املـشاركة          هتيئة هلم للمشاركة يف االستعراضات القطريـة لبلـداهنم        
سم باملهنيـة واالحتـرام      إدارة اآلليـة علـى حنـو يتّـ         كانـت و. نظـراء بوصفهم خـرباء ومـستعرضني      

ملعلومــات واملــشورة واملمارســات اوفري لألفكــار وتقاســم الــتبــادل البفــضل  مثمــرةًوضــوعية وامل
 فيمـا يتعلـق    احلـساسية تبديدأسهم ذلك على حنو مباشر يف    قد  و.  بني اخلرباء احلكوميني   اجليِّدة

 موضـوع حـوار عـاملي       جـاعال منـها     من صـبغتها الـسياسية      الفساد مسألة وجتريد مبسألة الفساد 
 .ّناء بني األقاليم والنظم القانونيةصريح وب

 الشروع يف اآللية زمخاً متجـدداً يف إقـدام الـدول علـى التـصديق علـى اتفاقيـة            ثَوأحَد  -٤
ويف البدايـة حظيـت االتفاقيـة قبـل فـتح بـاب             . األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو االنضمام إليها      

 اإليقــاع علــى التــصديق عليهــا،  بإقبــال ســريع٢٠٠٣ديــسمرب /التوقيــع عليهــا يف كــانون األول
 سـوى  ٢٠٠٩ طرفاً يف مخس سنوات؛ ولكن مل ينضم إليها يف عـام         دولةً ١٤٠فحصلت على   

 هيونيـ /ب منـذ بـدء اآلليـة يف حزيـران         ت إىل الركْـ    طرفاً جديدة انضمَّ    دولةً ٢٣أنَّ  غري  . دولتني
أو بعـد   /صديق و  يف عمليـة مـا قبـل التـ         مساعدةً دولةً ١٧ومن بني هذه الدول طلبت      . ٢٠١٢

  .حت بأهنا تستهدف املشاركة بنجاح يف عملية االستعراضالتصديق مباشرة، وصرَّ
عن طريق التقييم الذايت وعمليـة االسـتعراض، طلبـت          اليت اسُتبينت    املشاكل على   وبناًء  -٥

منـذ  و.  على حتسني تشريعاهتا احمللية التقاء الفـساد وحماربتـه متاشـياً مـع االتفاقيـة               الدول مساعدةً 
 يف أغلبيــة خــضوعها لالســتعراض دولــة، يف ســياق ٣٥بــدء آليــة االســتعراض ســعت أكثــر مــن 

رات واجلرميـة علـى     احلاالت، إىل احلصول على مساعدة من مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ            
 قـوانني مـن أجـل       مـشاريع إعداد تشريعات جديدة، أو طلبـت يف حـاالت أكثـر تعليقـات علـى                

م دعـم واسـع النطـاق مـن أجـل اختـاذ التـدابري الراميـة إىل           قُـدِّ  ، ويف نفس السياق   .تنفيذ االتفاقية 
حتسني قدرات الدول األطراف على اتقاء الفساد وكشفه والتحقيق فيه ومقاضـاته، ومـن أجـل                
ما تشمله هذه التدابري من وضع استراتيجيات وطنية ملكافحـة الفـساد، وإنـشاء وترسـيخ األطـر                  

والعمليــات واإلجــراءات، وتعزيــز قــدرات املؤســسات ذات الــصلة علــى واهلياكــل والــسياسات 
 .الوقاية والتحقيق واملقاضاة عن طريق األنشطة الوطنية واإلقليمية على السواء

 سارعت دول كثرية إىل إعداد التقييم الذايت أو أجرت حتلـيالً            ، اآللية  تشغيل وبعد بدء   -٦
جودة التقييم الـذايت دافـع مهـم علـى جـودة          نَّ  أللثغرات قبل االستعراض الرمسي، فقد أدركت       

ملـا  مت املـساعدة يف هـذا الـصدد         وقُـدِّ . االستعراض وعلى فائدته النهائيـة علـى املـستوى احمللـي          
ــاً منــذ بــدء ٣٠ يقــرب مــن ــة طرف ــة تــشغيل دول ــ.  اآللي مت املــساعدة لعــدة بلــدان يف  دِّكمــا قُ

الوطنية املسؤولة عن العمل يف مكافحـة       جهودها الرامية إىل تقييم قدرات اهليئات واملؤسسات        
رات واجلرميـة يف هـذه   مة من مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ         ت املساعدة املقدَّ  وأدَّ. الفساد
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املراحل التحضريية إىل إدراج معلومـات شـاملة يف التقيـيم الـذايت وإىل إنـشاء قاعـدة معلومـات                    
اد خطط العمـل واالسـتراتيجيات الوطنيـة        قة من أجل عمليات االستعراض، ومن أجل إعد       موثَّ

 ذل جهــد للتأكــد مــن أنَّ ُبــ،وعنــد تقــدمي املــساعدة. املقبلــة ملكافحــة الفــساد يف هنايــة املطــاف 
ههــا البلــدان، وذلــك هبــدف احملافظــة علــى تــوفر اخلــربة بعــد عمليــة االســتعراض العمليــات توّج

الثغرات القائمـة، واسـتعراض التقـدم    هتا الذاتية على رصد    االرمسية، والسماح للدول بتنمية قدر    
 .احملرز، وإعادة تقييم االمتثال لالتفاقية بصفة منتظمة

عت ملزيـد   خـضِ ريـة وأُ  طْعت أثناء عمليـات االسـتعراض القُ      ِمفت املعلومات اليت جُ   نِّوُص  -٧
 من التحليل بغية إتاحتها للمجتمع العاملي ملكافحـة الفـساد يف املكتبـة القانونيـة علـى اإلنترنـت                  

من أجل رصيد معريف يف جمـال       الالزمة  ألدوات واملوارد   اابة  اليت ميكن النفاذ إليها عن طريق بوَّ      
ــساد  ــراك ("مكافحــة الف ــات االســتعراض  . ")ت  ســيجري اعتمــاد وحتــديث  ،ومــن خــالل عملي

النــصوص الكاملــة للقــوانني واللــوائح والــسياسات والتــدابري األخــرى باإلضــافة إىل املعلومــات   
ــيِّ.  واليــة قــضائية١٧٥ملؤســسات الوطنيــة املعنيــة مبحاربــة الفــساد يف أكثــر مــن   املتعلقــة با ن وتب

 .٢٦ ٠٠٠ابة مجهوراً متزايداً من املستخدمني يبلغ عدده يف الوقت احلاضـر             للبوَّ اإلحصاءات أنَّ 
ى األمانة يف كـثري مـن األحيـان استفـسارات هاتفيـة مـن اخلـرباء الـذين          تتلقَّ، على ذلك وعالوةً
 إنــشاء قنــاة غــري رمسيــة لالتــصال أصــبح ســهالً بفــضل ون االتــصال بــالغري، بــالنظر إىل أنَّيريــد

 .احلوار الدائر يف عملية االستعراض

لـشمول اآلليـة مـشاركة أقـل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة                اتية  ؤاملاملهمة  ومن العوامل     -٨
كـل بلـد طـرف      نَّ  جـاح اآلليـة نظـراً أل       هذا أمر بالغ األمهيـة لن      ن أنَّ وتبيَّ. يف عملية االستعراض  

ريـــة وأثنـــاء دورات فريـــق طْيـــشارك علـــى قـــدم املـــساواة يف ســـياق عمليـــات االســـتعراض القُ
 .د شعوراً بامللكية واالشتراكاستعراض التنفيذ، وهو ما يولِّ

 بنـسبة   ردودوعلى خالف االسـتبيانات الـيت قـد تـؤدي علـى أفـضل تقـدير إىل معـدل                      -٩
 اآللية وفقاً للتوقعات احلالية سـتكون قـد وصـلت يف هنايـة دورهتـا األوىل إىل                  إنَّ يف املائة، ف   ٥٠

وســتمثل نتــائج عمليــات االســتعراض قاعــدة . مجيــع الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة تقريبــاً 
 طرفـاً علـى األقـل     دولـةً  ١٦٧معرفية مل يسبق هلا نظري عـن تـدابري مكافحـة الفـساد القائمـة يف                 

رية تقييمـاً عامليـاً حلالـة       طْن التحليل املواضيعي واإلقليمي للتقارير القُ     وسيتضمَّ. يميف مجيع األقال  
م سـيقدِّ هـو   و. جهود مكافحة الفـساد فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفـصلني اللـذين جيـري استعراضـهما                 

 .قاس على أساسها االجتاهات والتقدم احملرز عالمة مرجعية عاملية ُتلَأوَّ
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ق الواسع آللية االستعراض الذي يشمل تلـك الـدول األطـراف البـالغ     النطاأنَّ والواقع    -١٠
، وكذلك اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادمييـة والقطـاع            ١٦٧عددها  

 والنطـاق  اة الوحيـدة ذات املـدى العـاملي حقًّـ    اخلاص، دليل قوي يف صـاحل اآلليـة بوصـفها اآلليـ         
. قـاس علـى أساسـها التقـدم احملـرز          يُ  مرجعيـةً  رية عالمةً طْير القُ املشترك، ومن مث أصبحت التقار    

د يف التقرير الذي أصدره األمني العام مؤخراً عن دفع برنامج األمم املتحـدة للتنميـة                وكما تأكَّ 
ــة مــشاركة      "...فــإنَّ، ٢٠١٥إىل مــا بعــد عــام   ــان لكفال ــان قويت الــشفافية واملــساءلة مهــا أدات

ات وإشرافهم علـى اسـتخدام املـوارد العامـة، مبـا يف ذلـك منـع اهلـدر                    السياس صنعاملواطنني يف   
زع    أتاحت آلية االسـتعراض الفرصـة لـن        ، ويف هناية املطاف   ).٩٥، الفقرة   A/68/202(" والفساد

احلساسية عن العمل املناهض للفساد وحتويله إىل جهد مجاعي صادق عـن طريـق الربهنـة علـى                 
 .من الفسادأنه ال يوجد بلد أو قطاع مستثىن 

    
   اخللفية  -ثانياً 

 الـةً  فعَّ  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد سـتكون أداةً             كانت أمهية التأكد من أنَّ      -١١
لية اسـتعراض تنفيـذ     آل اإلطار املرجعي حملاربة الفساد يف حمور املناقشات طيلة املفاوضات بشأن         

 إىل جهـود الـدول األعـضاء         يضيف قيمـةً   اصكًّ من املهم أن تكون االتفاقية       وُرئي أنَّ . االتفاقية
يف منــع الفــساد وحماربتــه، مبــا يف ذلــك عــن طريــق دعــم البلــدان مــن خــالل املــساعدة التقنيــة     

 .والتعاون الدويل املعزز ومجع البيانات

. وقد دارت هذه املناقـشات بالفعـل يف املراحـل املبكـرة مـن التفـاوض بـشأن االتفاقيـة                     -١٢
املفتـوح  الـدويل  فود، أثناء االجتماعات الـيت عقـدها فريـق اخلـرباء احلكـومي        د كثري من الو   وأكَّ

لفـساد،   دويل ملكافحـة ا     للتفـاوض بـشأن صـك قـانوين        مشروع إطـار مرجعـي    عداد  إلالعضوية  
األعمـال التحـضريية    وكمـا يتـبني مـن       . الـة ملراقبـة تنفيـذ اتفاقيـة جديـدة         على أمهية اآلليات الفعَّ   

 املناقــشات بــشأن ، فــإنَّ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــسادوضــعالراميــة إىل للمفاوضــات 
عمـال  : "٧ مـن االتفاقيـة، وخاصـة الفقـرة          ٦٣ضت يف النهاية عـن املـادة        استعراض التنفيذ متخَّ  

رأى ضـرورة لـذلك،       من هذه املادة، ينشئ مؤمتر الـدول األطـراف، إذا مـا            ٦ إىل   ٤بالفقرات  
  ".االًساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعَّ آلية أو هيئة مناسبة للمأيَّ
وكان هناك منذ البداية تركيز خـاص علـى إنـشاء آليـة تـساعد الـدول األطـراف علـى                       -١٣

ت وأعـدَّ . تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وتدعم جهودها يف قيـاس التقـدم احملـرز حنـو تلـك الغايـة               
لية ويف حماولة لـدعم تلـك العمليـة، عـدة           األمانة ومنظمات أخرى حتضرياً للمناقشات بشأن اآل      

  . مقارنات مع آليات أخرى الستعراض التنفيذ فيما يتصل بالفساد
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ــة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف   وعقــب مــداوالت موسَّــ   -١٤ عة أثنــاء الــدورتني األوىل والثاني
ي تـضمَّن   الـذ  ٣/١القـرار    ٢٠٠٩نـوفمرب   /لثـة يف تـشرين الثـاين       يف الـدورة الثا    دِمعُتااالتفاقية،  

أ نـشَ  ُير املـؤمتر أنْ  قـرَّ ،ويف نفـس القـرار   . لية اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة      قُه اإلطار املرجعي آل   ُمرفَ
فريق استعراض التنفيذ ليكون مسؤوالً عن متابعـة ومواصـلة العمـل الـذي سـبق أن اضـطلع بـه                    

 .الفريق العامل الدويل احلكومي املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية
    

   جتاوز التوقعات: أثر آلية االستعراض  -ثالثاً 
   عملية االستعراض  

ونظراً لطـابع الـشمول يف االتفاقيـة        . ٢٠١٠ هيولي/ية االستعراض يف متوز    آل  تشغيل دأب  -١٥
الــيت تغطــي يف أربعــة فــصول موضــوعية التــدابري الراميــة إىل منــع الفــساد وجترميــه باإلضــافة إىل   

: ر إنــشاء دورتــني لالســتعراضيل واســترداد املوجــودات، فقــد تقــرَّأحكــام بــشأن التعــاون الــدو
) التجـرمي وإنفـاذ القـانون     (الفـصلني الثالـث     ) ٢٠١٥-٢٠١٠(تغطي دورة االستعراض األوىل     

الفــصلني الثــاين   ) ٢٠٢٠-٢٠١٥(، بينمــا تغطــي الــدورة الثانيــة    )التعــاون الــدويل  (والرابــع 
وعلى خـالف آليـات االسـتعراض األخـرى     ). وجوداتاسترداد امل(واخلامس ) التدابري الوقائية (

 آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم           إقليمي أو قطـاعي، فـإنَّ     طابع  املتصلة بالفساد واليت تتسم ب    
سـبتمرب  /اعتبـاراً مـن أيلـول     ( دولـة واالحتـاد األورويب       ١٦٧املتحدة ملكافحة الفساد اليت تشمل      

د على حنو شـامل فحـسب بـل تتميـز بنطـاق          كأطراف، ال تغطي إطار مكافحة الفسا     ) ٢٠١٣
  .عاملي أيضاً

  
  ٢اإلطار 

  العاملي لآلليةاجلامع وأثر الطابع 
  

 آليـة اسـتعراض     هنـاك عـدة آليـات اسـتعراض ذات طـابع إقليمـي أو قطـاعي، فـإنَّ                 أنَّ  رغم  
مل  تـش  إهنـا  إذا العامليـة حقًّـ   الوحيـدة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد هـي اآلليـة           

يهيئ بيئة متكينية تـسمح     هذا  و.  وشاملة يف نطاقها   جامعة بلداً يف جمال عملها، وهي       ١٦٧
 .بتكوين صورة عاملية عن حالة اجلهود املبذولة يف مكافحة الفساد

  
ــة اســتعراض ال   -١٦ ــستهدف عملي ــد    نظــراءوت ــق تزوي ــة عــن طري ــات االتفاقي ــز إمكاني  تعزي

دم احملــرز يف التنفيــذ واســتبانة التحــديات ووضــع خطــط  البلــدان بالوســائل الالزمــة لتقيــيم التقــ
 للقـدرة علـى متويـل    ن أنَّوقـد تبـيَّ  . للعمل من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة علـى املـستوى احمللـي        

 بالنـسبة لنجاحهـا      حامسـةً  مشاركة أقل البلدان منوا والبلدان النامية يف عملية االسـتعراض أمهيـةً           
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ح هلا فرصة متـساوية للمـشاركة كبلـد ُيجـري االسـتعراض             ألهنا تكفل لكل دولة طرف أن تتا      
وكبلــد يكــون موضــوعاً لالســتعراض ولالشــتراك يف املناقــشات علــى قــدم املــساواة يف دورات  

  .د شعوراً بامللكية واملشاركةفريق استعراض التنفيذ، وهو ما يولِّ
  ٣اإلطار 

  اإلشراكأثر 

 للبلـدان الـيت ال جتلـس دائمـاً إىل         أتـاح  راض الذي تتسم به آلية االسـتع      اإلشراكيطابع  ال إنَّ
ــدةنفــس  ــات       املائ ــشاط يف عملي ــشارك بن ــوارد أن ت ــود امل ــسبب قي ــدان األخــرى ب ــع البل  م

ــة، و نظــراءاســتعراض ال ــة احلكومي ــات الدولي ــا   أن  والعملي ــشات بتجارهب ــذلك املناق ــري ب تث
 .وتتيح فرصة للتعلم من الغري

  
الـيت  (ة  املرجعيـ التقيـيم الـذايت     قائمـة    علـى اسـتخدام      ٣/١واستقر رأي املؤمتر يف قراره        -١٧

 جلمـع املعلومـات مـن أجـل عمليـات           بوصـفها أداةً  ) "براجمية أومنيبـوس  "يشار إليها أيضاً باسم     
قني واخلـرباء احلكـوميني      املنـسِّ  ، فـإنَّ  اإلطار املرجعـي لآلليـة     من   ٣٢وطبقا للفقرة   . االستعراض

ــدرَّ ــيمبون علــى اســتخدام قائمــة  ي ــذايت التقي ــ ال ــة   ةاملرجعي  وعلــى األحكــام املوضــوعية لالتفاقي
رات ب مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ         وقد درَّ . واجلوانب اإلجرائية لعمليات االستعراض   

.  دولــة طرفــا١٥٠ً ممــارس ملكافحــة الفــساد مــن  ١ ٤٠٠واجلرميــة منــذ بــدء اآلليــة أكثــر مــن   
ــك وعــالوةً ــى ذل ــالء يف مكا  درَّ، عل ــب زم ــم املتحــدة     ب املكت ــامج األم ــن برن ــساد م فحــة الف

كمـا أديـر عـدد كـبري مـن      . ع بذلك نطاق التدريب حبيث يتجاوز شبكة املكتباإلمنائي، ووسَّ 
 ردود علـى حلقات العمل الوطنية املخصصة، وذلك يف معظم احلاالت للمساعدة علـى إعـداد           

  . املرجعية الشاملة التقييم الذايتقائمة
  

  ٤اإلطار 
  دريبأثر أنشطة الت

 عـن طريـق تـدريب        جيري تكوينه   مكافحة الفساد  ني يف جمال  مارسامل جمتمع عاملي من     هناك
 لعمليـات   بغيـة هتيئتـهم    آليـة االسـتعراض      يف إطـار  مكافحـة الفـساد     يف جمال    ممارس   ١ ٤٠٠

 باإلضــافة إىل تدريبــهم علــى املــشاركة كخــرباء يف  الــيت ختــص بلــداهنمريــةطْاالســتعراض القُ
مكافحـة  يف جمـال     طلبـات مـن ممارسـني      األمانـة بانتظـام      وتتلقى. نظراء ال عمليات استعراض 

 .هذا الوسط املتنامي يف بآخرين االتصال  للحصول على معلومات من أجلالفساد
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 تد أكَّـ  ،من بني العدد املتزايد مـن الـدول األطـراف املـشاركة يف عمليـة االسـتعراض                و  -١٨
 مـن املفيـد      علـى أنَّ   مـستعرِضة  وكـدول    ستعَرَضةمـ  كدول   ا يف معرض تقاسم جتارهب    دول كثرية 
ــستعرِضأداء دور  ــل أن امل ــستعَرَضة  أوالً قب ــم أحكــام     . تكــون م ــت تلــك فرصــة لفه ــد كان فق

وقـد  . االتفاقية واكتساب اخلربة فيها، وكذلك لتحليل نظم البلدان األخرى علـى ذلـك الـضوء              
 املـستعرِضني اآلخـرين  تفادة مـع  العمليـة مـن تقاسـم الـدروس املـس     هـذه   بفضل    املشاركون نمتكَّ

 دولـة طرفـاً ثـالث       ٣٢وحىت اليوم أجـرى مـا ال يقـل عـن            . ومع زمالئهم على املستوى الوطين    
عمليات لالستعراض أو وافقت على إجرائها، وهو أقصى عـدد مـن عمليـات االسـتعراض الـيت                  

  .ينبغي للدولة االضطالع به خالل دورة واحدة
  

  ٥اإلطار 
  أثر املشاركة

ــا يكــون كــثرياً ــراد م ــر مــن اســتعراض قُ مــستعرِضني يف  نفــسهم األف ــ أكث  ويف  واحــدريطْ
 يفيــدكــثرياً مــا وهــو فهــم تفاقيــة  لالوهــذا يعــزِّز فهمهــمبلــداهنم هــم، لعمليــات اســتعراض 

يتـضاعف األثـر   مـن مث  و مكافحة الفساد على الـصعيد الـوطين،         يف جمال اآلخرين    مارسنيامل
 الـالزم    األسـاسَ  ،التـدريب ، كمـا يـوفِّر       املرجعيـة الـشاملة    ايت التقييم الـذ   قائمةوتوفر  . بشدة

 .لفهم أحكام االتفاقية على حنو أفضل وأعمق
  

   تعزيز تنفيذ االتفاقية على الصعيد العاملي    
 إىل إحداث زخـم متجـدد يف تـصديق الـدول            ٢٠١٢ هيوني/أدى بدء اآللية يف حزيران      -١٩

ومـن اجلـدير باملالحظـة بـصفة خاصـة          ).  أعاله ٤ الفقرة   انظر(على االتفاقية أو االنضمام إليها      
إقليمهـا يفتقـر إىل صـك ملكافحـة الفـساد      أنَّ زيادة عدد الـدول اآلسـيوية األطـراف بـالنظر إىل          

  .وإىل هيئة إقليمية تستطيع مراعاة أو دعم العمل على حماربة الفساد
  

  ٦اإلطار 
  األثر على التصديق واالنضمام

 فقـد كانـت   . لتـصديق علـى االتفاقيـة واالنـضمام إليهـا         ا  زخـمُ   جتدَّد ، آلية االستعراض  بفضل
 دولـة علـى   ١٤٠قت  حيـث صـدَّ   ،٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٣ مـن عـام      ةمرتفعـ  التصديق   وترية

 بعــد ذلــك  حيويــة هــذه الــوتريةتد؛ ولكــن جتــد٢٠٠٩َّ عــام مث حــصل ركــود يف ،االتفاقيــة
قت علـى    صـدَّ  ، ومنـذ ذلـك احلـني      .٢٠١٠ يف عـام     بدأ تشغيلها بفضل آلية االستعراض اليت     

 . دولة طرفاً حىت اليوم١٦٧ دولة طرفاً حبيث أصبح اجملموع ٢٣ت إليها االتفاقية وانضمَّ
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) التجـرمي وإنفـاذ القـانون     (هتا األمانة عن تنفيذ الفصلني الثالث       د التقارير اليت أعدَّ   وتزوِّ  -٢٠
مـة عـن حـاالت النجـاح     راف مبعلومـات قيِّ الدول األط  )١(من االتفاقية ) التعاون الدويل (والرابع  

 موضــوعية مـسائل  والتحـديات، ولكنــها تقـدم أيـضاً هـذه املعلومــات عـن      اجليِّـدة واملمارسـات  
. حمددة وعن أبرز االحتياجات إىل املساعدة التقنية مع تصنيف إقليمي حيثما كان ذلـك ممكنـاً               

دان إعـداد خطـط للعمـل أو البـدء يف      تلك املعلومات ذات فائدة عنـدما تقـرر البلـ         ن أنَّ وقد تبيَّ 
التقارير املواضيعية متثل أساساً صلباً للعمل التحليلي الـذي يـضطلع           أنَّ  كما  . إصالحات حمددة 

  .به فريق استعراض التنفيذ، وال سيما يف استبانة جماالت حمددة تستحق مزيداً من العناية
لـت مجيـع الـدول األعـضاء يف        ستكون آلية االستعراض عند هناية دورهتـا األوىل قـد مش            -٢١

فيمـا يتعلـق بالتـدابري       وستمثل نتـائج عمليـات االسـتعراض قاعـدة معرفيـة          . األمم املتحدة تقريباً  
ريـة تقييمـاً عامليـاً حلالـة        طْوسـيقدم حتليـل التقـارير القُ      . القائمة ملكافحة الفساد يف مجيع األقـاليم      

انظـر  (اس االجتاهـات والتقـدم احملـرز        جهود مكافحـة الفـساد ويـوفر عالمـة مرجعيـة عامليـة لقيـ              
  ). أعاله٩الفقرة 

  
  ٧اإلطار 

  األثر على احلوار

 هلو دليل على ما توليه    املرجعية  التقييم الذايت    قائمة   الردود على  االرتفاع االستثنائي ملعدل     إنَّ
يـة   اسـتخدام اآلل   وهـو دليـل أيـضاً علـى أنَّ        .  لآللية ولتنفيذ االتفاقيـة     من قيمة  الدول األطراف 

 رمبــا الــشكوك أو الــشواغل الــيتف مــن اســتخداماً يتــسم باملهنيــة واالحتــرام واملوضــوعية خفَّــ
وبـدالً مـن ذلـك أسـهمت وفـرة األفكـار            .  فيمـا يتعلـق باآلليـة       يف البداية   بعض البلدان  انتابت

ني يف   املتقامسة بني اخلرباء الـدوليني احلكـومي       اجليِّدةاملتبادلة واملعلومات واملشورة واملمارسات     
 . األقاليم والنظم القانونيةبني خمتلف  لقضية الفسادبّناءالصريح والحلوار باب افتح 

  
ــيت عُ       -٢٢ ــذ الـ ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ــستأنفة لفريـ ــة املـ ــدورة الثالثـ ــويف الـ ــشرين ِقـ دت يف تـ
 أحكام موضـوعية بعينـها يف االتفاقيـة، ومنـها أحكـام       حول جرى نقاش    ،٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

. متطلبات االتفاقية اإللزامية وغري اإللزامية مل يـوف هبـا بالقـدر الكـايف      أنَّ  ئي فيها   يف جماالت رُ  
ــة، ورشــوة         ــوال العام ــشروع، واخــتالس األم ــراء غــري امل ــشمل اإلث ــات ت وكانــت هــذه املتطلب
ــة، والرشــوة يف القطــاع        ــة العمومي ــوظفي املنظمــات الدولي ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم امل

                                                          
الع على وميكن االطِّ CAC/COSP/IRG/2013/11إىل  CAC/COSP/IRG/2013/6حتمل أحدث التقارير الرموز  )1(  

: فريق استعراض التنفيذ يف املوقع التقارير الصادرة عن مجيع دورات
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-sessions.html. 
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ــازات واحلــصانات  اخلــاص، ومــسؤولية األ  وناقــشت . شــخاص القــانونيني ووكالئهــم، واالمتي
ومــن .  حمــددة فيمــا يتعلــق باملوضــوعات املختلفــة وتقامســت جتارهبــا مــشاكلالــدول األطــراف 

ع أن تبقى املناقشات املماثلة على درجـة عاليـة مـن األولويـة يف جـدول أعمـال الـدورات                     املتوقَّ
ع خـرباء   ولتعزيز تلك املناقـشات يتوقَّـ     . ر الدول األطراف  القادمة لفريق استعراض التنفيذ ومؤمت    

 يصدر كل سنتني عند انعقـاد مـؤمتر الـدول           رات واجلرمية أنْ  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ    
ن حتليالً مفصالً لنتائج عمليات االستعراض مبا يف ذلك فـصول خاصـة             األطراف مطبوعاً يتضمَّ  

  .هر يف سياق عمليات االستعراضعن القضايا ذات األولوية اليت تظ
  

  ٨اإلطار 
  أثر فريق استعراض التنفيذ

 خلـرباء وممارسـي    فيـه  ميكـن  مهمـا  اح منتـدى عامليـ    ر فريق استعراض التنفيذ بـسرعة فأصـب       تطوَّ
مائــة أن يتبـادلوا األفكــار حبريــة  ة مكافحـة الفــساد املـشاركني الــذين يتجــاوز عـددهم اخلمــس   

 .مرتني يف السنة
  

 اآللية منتدى مهم يتيح جلميـع الـدول األطـراف املـشاركة أن تعـاجل                ن أيضاً أنَّ   تبيَّ وقد  -٢٣
اءة بوصـفها دوالً أطرافـاً يتناوهلـا االسـتعراض           العملية ملكافحة الفساد بروح إجيابية وبنّـ       املسائل

 ما تتسم به اآلليـة مـن شـفافية وفعاليـة وعـدم تـدخل              أنَّ  وبدا  . ودوالً أطرافا جتري االستعراض   
 ن أنَّوتبـــيَّ.  مزايـــا ذات قيمـــة عظيمـــة يف هـــذا الـــصدد هـــيوعـــدم احنيـــاز وتعـــدد يف اللغـــات

ــة الــيت تُ    ــة األطــراف واملــشاورات األخــرى غــري الرمسي د علــى هــوامش عقَــاالجتماعــات الثالثي
  .مة بصفة خاصةدورات فريق استعراض التنفيذ وغري ذلك من االجتماعات قيِّ

  
  ٩اإلطار 

 أثر االتصاالت

باعتبارمهــا  غـري رمسيــة بـني الــدول    اتــصال قنــوات املوضـوعي للتجــارب وإنـشاءُ   التبــادلُزأُبـر 
مباشـرة بـني الـسلطات املركزيـة         إلقامـة صـالت    للتعاون الدويل مبـا يف ذلـك         عاملني رئيسيني 

أفـــادت أغلبيـــة البلـــدان فقـــد . ووكـــاالت إنفـــاذ القـــانون ووحـــدات االســـتخبارات املاليـــة 
ل قني يف إطـار آليـة االسـتعراض يـسهِّ          واملنـسِّ  املـستعرضني رباء  اخلـ ار بـني     احلـو   بـأنَّ  املستعَرضة

 .تلك االتصاالت غري الرمسية
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   حتسن التعاون والتنسيق فيما بني املؤسسات    
ــسيق       مكَّ  -٢٤ ــاون والتن ــز احلــوار والتع ــدول األطــراف مــن تعزي ــة االســتعراض ال نــت عملي

ان توجيهيـة متخصـصة وعقـد حلقـات عمـل           الداخلي فيما بني الوكاالت عن طريق إنـشاء جلـ         
ريــة طْ املرجعيــة والتقــارير القُ التقيــيم الــذايتللتثبــت مــن املعلومــات املتقامســة مــن خــالل قــوائم  

ــة وأصــبحت املؤســسات املــشتركة يف عمليــات االســتعراض تــشمل حــىت    . واخلالصــات الوافي
اجعــة احلــسابات اآلن، إىل جانــب وكــاالت مكافحــة الفــساد املتخصــصة، مؤســسات عليــا ملر 

ذ القـوانني وهيئـات قـضائية وبرملانـات     اوهيئات إدارية عمومية ودوائر حكومية ووكاالت إلنف   
ل هذا الشمول الذي تتسم به العمليـة وأثـار يف كـثري مـن األحيـان حـواراً                   وسهَّ. وجلان برملانية 

  .غري رمسي يف جمال السياسات الوطنية حول متطلبات اإلصالح
 بالنــسبة للجهــود الراميــة إىل  ريــة مفيــدةًطْحلــاالت كانــت التقــارير القُ ويف كــثري مــن ا  -٢٥

ــة ومعاجلــة     ــشاكلإدخــال إصــالحات حملي ــائج     م ــوطين اســتجابة لنت ــستوى ال ــى امل ــذ عل  التنفي
 نشأ حوار وطين واسع النطاق لسد الثغرات املـستبانة          ،ويف عدة حاالت  . عمليات االستعراض 

ذت أنــشطة حمــددة فِّــ ُن،ويف حــاالت أخــرى. عمــلأثنــاء عمليــة االســتعراض ولوضــع خطــط لل 
تتعلق بالتشريعات واملؤسسات وتنمية القدرات من أجـل معاجلـة التوصـيات الـواردة يف تقريـر                 

رات واجلرميــة وغــريه مــن االســتعراض، وذلــك بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ 
  . مي املساعدة التقنية بصفة خمصصةمقدِّ
ة بلــدان بــذل جهــود إضــافية مــن أجــل إعــداد واعتمــاد تــشريع قبــل كمــا شــهدت عــد  -٢٦

وذلك ما حدث بـصفة خاصـة فيمـا يتعلـق           . ري بغية التعجيل باالمتثال   طْعملية االستعراض القُ  
  .غني عن املخالفات من االتفاقية وبتقنني محاية املبل٣٢ِّباملادة 

  
  ١٠اإلطار 

  األثر داخل البلدان

، وقتـاً وجهـداً لدراسـة التفاعـل بـني           االسـتعراض الل آليـة    صت الدول األطراف، من خـ     خصَّ
 للنقــائصن ذلــك مــن إجــراء حتليــل شــامل  مكَّــقــد و.  علــى املــستوى الــوطيناجلهــات املعنيَّــة

ى يف عـدد مـن البلـدان إىل         ، وأدَّ اجليِّـدة  باإلضافة إىل اسـتبانة املمارسـات        والعقباتوالثغرات  
سـة  صة ومكرَّ وإنشاء هيئات وخدمات متخصِّـ عنيَّةاجلهات امل جديدة بني  اتصالإقامة قنوات 

 .ملكافحة الفساد
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   دعم النظم الوطنية جلمع البيانات    
يانـات علـى املـستوى      بأتاحت عملية التقييم الذايت فرصاً جديدة لصقل وتعزيـز مجـع ال             -٢٧

تقيــيم  عمليــة الوالواقــع أنَّ. الــوطين يف جمــاالت ذات صــلة مباشــرة بوضــع الــسياسات الوطنيــة 
ــسعي يف نفــس       ــة القائمــة، مــع ال ــستخدم البحــوث والتقييمــات واإلحــصاءات الوطني ــذايت ت ال

 ســنحت فرصــة ،ت البيانــاتويف حــاالت تــشتُّ. الوقــت إىل اســتبانة كيفيــة حتــسينها وتكملتــها
 فيمــا يتعلــق باألوقــات واملــوارد الــيت  واضــحة إلنــشاء نظــام مــستدام جلمــع البيانــات، وخاصــةً 

 بعـض   اسـتندت  ، علـى ذلـك    وبناًء.  العمومية بصفة عامة يف عملية التقييم الذايت       تنفقها اهليئات 
يل فريـق مجـع البيانـات األوّ      إىل عمل   على حنو متواصل    مجع البيانات   عملية  يف  الدول األطراف   

ــذي ُشــ  ــة، يف حــني رأت دول أطــراف أخــرى    كِّال ــدول   (ل الســتعراض العملي ــع ال حــوايل رب
اعــد البيانــات ونظــم التتبــع تعــد حاجــة ذات أولويــة إىل املــساعدة  قوأنَّ) األطــراف حــىت اليــوم

 كـــثرياً مـــن الـــدول األطـــراف رأت أيـــضاً أهنـــا ستـــستخدم حـــصيلة عمليـــة  كمـــا أنَّ. التقنيـــة
  .االستعراض كمعيار تواصل على أساسه قياس التقدم احملرز حملياً

  
  ١١اإلطار 

  أثر التحديد الكمي
االستعراضـات القُطريـة    رات واجلرميـة، عنـد حتليـل         باملخـدِّ   األمم املتحدة املعـين     مكتبُ استبان
هــذا و.  متكــررة كــثرياًبــصفتها حاجــةبيانــات قواعــد  التقنيــة علــى إقامــة ، املــساعدةَاملكتملــة

يدل على رغبة يف احملافظة على اإلحصاءات الناجتة ويف حتـديثها فحـسب وإمنـا يـدل أيـضاً                    ال
 .يمةً قللتحديد الكمي يف حد ذاتهأنَّ على 

    
   تعزيز تنفيذ االتفاقية على املستوى احمللي    

الـدول األطـراف وجـدت      أنَّ  رات واجلرميـة    الحظ مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ         -٢٨
صة يف شـكل خـدمات التـدريب أو تقـدمي           هـة وخمصَّـ   من املفيد متامـاً تلقـي مـساعدة تقنيـة موجَّ          

ــتعراض، أي أال    ــة االسـ ــة دورة آليـ ــشورة طيلـ ــائج    املـ ــتجابة لنتـ ــى االسـ ــساعدة علـ ــصر املـ تقتـ
االستعراض فحسب بل أن تقدم أيضاً يف املراحـل التحـضريية األوليـة، وذلـك للمـساعدة علـى          

وأظهر ذلك زيادة االطمئنـان إىل اآلليـة والثقـة فيهـا، كمـا أنـه شـجع الـدول                 . اكتساب الزخم 
اجات إحلاحـاً كمـا أظهرهـا     األطراف قيد االستعراض على أن تركز على ما تعتربه أشد االحتي          

االستعراض، وعلى أن تعاجل يف مرحلة مبكرة فجوات كـان مـن املمكـن لـوال ذلـك أن تعرقـل                    
 .جناح االستعراض
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وقد تشمل التـدابري ذات األولويـة وضـع خطـة عمـل لتلبيـة االحتياجـات املـستبانة أثنـاء                       -٢٩
ــة؛ ود   ــة علــى التحقيقــات املالي ــوفري دورات تدريبي ــة علــى التعــاون  االســتعراض؛ وت ورات تدريبي

الــدويل لتــسهيل تــسليم اجملــرمني وتبــادل املــساعدة القانونيــة يف قــضايا الفــساد؛ وتقــدمي املــشورة   
وقـد طلبـت    (لتـشريعات الوطنيـة     القانونية لضمان إدراج األفعال املخلة اليت جرمتها االتفاقية يف ا         

ــشريع        ــنقص املــستبانة يف الت ــانون يعــاجل بعــض أوجــه ال ــدول تعليقــات علــى مــشروع ق بعــض ال
؛ وتقــدمي مــشورة اخلــرباء مــن أجــل إنــشاء نظــام إلدارة القــضايا لــصاحل وكالــة مكافحــة    )احلــايل

. قيـق اخلاصـة   الفساد؛ وتقدمي مشورة قانونية وتـدريب يف جمـال اعتمـاد واسـتخدام أسـاليب التح               
كما وردت بصفة منتظمة طلبات بشأن السبل الالزمـة لتحـسني كـشف حـاالت الفـساد سـواء                   

ــرامج حلمايــة الــشهود واملــبلِّ    غني عــن املخالفــات أو عــن طريــق  أكــان ذلــك عــن طريــق إنــشاء ب
 .خدمات تقدمي املشورة بشأن كيفية هيكلة نظم اإلعالن عن املوجودات والدخول

تدريب الرمسية والتـدريب العملـي يف املوقـع يف بنـاء قـدرات اهليئـات           وأسهمت دورات ال    -٣٠
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين نَّ ونظـــراً أل. الوطنيـــة علـــى تقيـــيم أطرهـــا التـــشريعية واملؤســـسية 

  اخلـربةُ   تظـلَّ  رات واجلرمية يسعى إىل ضمان توجيه البلدان هلذه العمليـات، فمـن املتوقـع أن              باملخدِّ
 إنـشاء قـدراهتا اخلاصـة علـى رصـد            مـن  لـدولَ ا أن متكِّـن   االسـتعراض الرمسيـة، و      بعد عملية  متوفرةً

  .الثغرات القائمة واستعراض التقدم احملرز وإعادة تقييم االمتثال لالتفاقية بصفة منتظمة
م علـى هـامش بعثـات        يقـدِّ  رات واجلرميـة مـن أنْ     ن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ     ومتكَّ  -٣١

ة مثـل حـاالت اسـترداد األمـوال، وبـشأن هيكلـة       أمـور ملحّـ  وقع املشورة بشأن يف املحتليل الثغرات   
. وإدارة نظم اإلعالن عن املوجودات والتحقق من صحتها، وهي النظم اليت أنشئ معظمها مـؤخراً              

ل األســاس لتقــارير التقيــيم الــذايت والــسماح للبلــدان   حتليــل الثغــرات ال ميثِّــويترتــب علــى ذلــك أنَّ
نـت أيـضاً مـن معاجلـة بعـض االحتياجـات             البلـدان متكَّ    يف الوقت املناسب فحسب، بـل إنَّ       بتقدميها

 .تها أثناء حتليل الثغراتوالثغرات قبل االستعراض بفضل املشورة اليت تلقَّ
  

  ١٢اإلطار 
 ريةطْأثر التقارير القُ

 فرصـة لتنـشيط   ريـة والتوصـيات الـواردة فيهـا    طْكثرياً ما رأت الدول األطراف يف التقـارير القُ      
ــال       ــيما يف جمـ ــساد، وال سـ ــة الفـ ــها يف مكافحـ ــز عملـ ــالح وتعزيـ ــة إىل إصـ ــا الراميـ جهودهـ
ــة        ــق إعــداد اســتراتيجيات وطني ــز أوضــاعها املؤســسية عــن طري ــشريعية وتعزي ــديالت الت التع

 . مرجعيةكأداةري طْ القُ يف ذلك التقريَرملكافحة الفساد مستخدمةً
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لدان بالفعل تشريعات ملكافحة الفساد متاشياً مع االتفاقية، فقـد          وبينما اعتمد كثري من الب      -٣٢
ي طلبـات مـن دول تـسعى إىل حتـسني           رات واجلرميـة تلقِّـ    واصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ     

 املـستبانة عـن طريـق عمليـات         املـشاكل  على أسـاس     تشريعاهتا احمللية ملنع الفساد وحماربته، وخاصةً     
وهلــذا الغــرض قــدم املكتــب مــساعدة تــشريعية تــساند يف معظــم احلــاالت    . ريــةطْاالســتعراض القُ

م أيضاً دعماً بشأن عدة تشريعات تغطـي جوانـب حمـددة       قدَّ مواجهة الفساد على حنو شامل، وإنْ     
مثل اإلعـالن عـن املوجـودات، وغـسل األمـوال، ورشـوة املـوظفني العمـوميني األجانـب، وتبـادل             

ويف كـثري مـن   . إىل املعلومات، ومحايـة الـشهود، ومـسؤولية الـشركات    املساعدة القانونية، والنفاذ  
  . من دول أخرى مع السلطاتجيِّدة مت تقاسم أمثلة وممارسات ،احلاالت

  
  ١٣اإلطار 

  القواننيمشاريعاألثر على 

 دولـة مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين             ٣٥ آلية االسـتعراض، طلـب أكثـر مـن            تشغيل منذ بدء 
، وهــذا هــو األشــيععلــى إعــداد تــشريعات جديــدة أو طلبــت،   املــساعدةَرميــة رات واجلباملخــدِّ

 .لقوانني من أجل تنفيذ االتفاقية يف سياق عملية استعراض التنفيذا مشاريعتعليقات على 
    
رات واجلرميــة دعمــاً واســع  م مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ   قــدَّ،وعلــى حنــو مماثــل   -٣٣

ــدول األعــضاء لت  ــه ومقاضــاته    النطــاق لل ــق في ــع الفــساد وكــشفه والتحقي ــى من ــدرهتا عل . حــسني ق
مت مــساعدة مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات وطنيــة ملكافحــة الفــساد، وإلنــشاء وتعزيــز األطــر دِّوقُــ

املؤسسية واهلياكل والسياسات والعمليـات واإلجـراءات ذات الـصلة، ولتعزيـز قـدرات املؤسـسات                
  .ضاة عن طريق األنشطة الوطنية واإلقليمية على السواءذات الصلة على املنع والتحقيق واملقا

    
     إىل املساعدة التقنيةاملؤكَّدةاالحتياجات حتسن اإلبالغ عن     

 منـها   والتأكـد تتيح آلية االستعراض منتدى الستبانة االحتياجات إىل املـساعدة التقنيـة              -٣٤
ــاًء ــشواهد اجملموعــة واســتعراض ال  بن ــى ال ــيح للحكومــات فرصــة    اآللكمــا أنَّ. نظــراء عل ــة تت ي

ــسق      ــى حنــو من ــة عل ــساعدة التقني ــالغ عــن االحتياجــات إىل امل ــدةومــن املمارســات  . لإلب  اجليِّ
رية دعوة املاحنني، أو املنتديات القائمة للتنـسيق بينـهم،          طْاملستقاة من عدة عمليات استعراض قُ     

الـيت يقـوم هبـا خـرباء البلـدان      ريـة  طْإىل املشاركة يف احلوار احلكـومي املباشـر أثنـاء الزيـارات القُ       
رات واجلرميـة حيثمـا كانـت هنـاك         اليت جتري االستعراض ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّ          

وقد أفـاد ذلـك يف متكـني املـاحنني مـن إلقـاء              . موافقة من جانب الدولة الطرف قيد االستعراض      
اء عمليــة االســتعراض، ويف نظــرة متعمقــة علــى االحتياجــات إىل املــساعدة التقنيــة املــستبانة أثنــ 
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كمـا أتـاح ذلـك مناسـبة        . إتاحة فرصة السترعاء انتباه فريـق االسـتعراض إىل آرائهـم وجتـارهبم            
 لالحتياجـات املـستبانة     ل مراعـاةً  عدَّملناقشة برامج املساعدة التقنية اليت جيري تنفيذها واليت قد تُ         

  .عن طريق عمليات االستعراض
ألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي بـدآ، يف إطـار            مكتب ا أنَّ  يضاف إىل ذلك      -٣٥

ي يرمـي إىل   ، وضع دليل تـدريب "الشراكة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد       "مبادرة  
  .تزويد شركاء التنمية مبعرفة إمكانيات االتفاقية وآلية االستعراض كأداة وإطار للربجمة

  ١٤اإلطار 
  إىل املساعدة التقنيةأثر استبانة االحتياجات

ر احتياجاهتـا وطلباهتـا مـن       د وتقـرِّ   أن حتـدِّ   املـستعَرضة  آليـة االسـتعراض للـدول األطـراف          تتيح
وبـذلك يـستطيع املـاحنون الـذين        . إصالحي واسـع النطـاق    املساعدة التقنية كجزء من برنامج      

مي الـدعم كجـزء ال       منهم يف اآللية النظـر إىل املنافـذ الـيت ميكنـهم مـن خالهلـا تقـد                  كثريشارك  
ز يف كـثري مـن      يتجزأ من جهد شامل للربجمة والتنفيذ قد يستغرق عدة سنوات، وبـذلك يتعـزَّ             

 .اخنراط جهات معنية كثرية على مدى عدة سنواتاحلاالت 
    

    وضع استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد    
سـتراتيجية وطنيـة    تتزايد إىل حد كبري فرص اسـتبانة األولويـات االسـتراتيجية ووضـع ا               -٣٦

 على النتـائج املستخلـصة مـن اسـتعراض شـامل وفهـم ملـشكلة        ذات أولوية ملكافحة الفساد بناءً   
وتفيد االستراتيجية من استقبال معلومات مـن وجهـات النظـر املختلفـة             . الفساد مالئم للسياق  

ل  ومن مواجهة جهود مكافحة الفساد من وجهة نظر تصدر عن حكومة ككـ             للجهات املعنيَّة 
ويــساعد القيــام بعمليــة اســتعراض شــامل وحمــيط علــى ضــمان امــتالك نتــائج          . وتتجاوزهــا

  . االستعراض واإلصالحات املقبلة، ويوفر عالمة مرجعية مهمة يقاس هبا التقدم احملرز
ري مــساعدة قويــة يف األجــل  طْــوقــد تتطلــب االحتياجــات املــستبانة يف االســتعراض القُ   -٣٧

 قـد يتطلـب     ،ولضمان جناح عملية اإلصـالح    ).  سنوات ٥ن سنة إىل    م(املتوسط واألجل الطويل    
 بعـض الـدول قـد وضـعت اسـتراتيجيات           ورغـم أنَّ  . األمر سلسلة كاملة من األحـداث والتـدابري       

 علـى مبـادرة منـها ويف نطـاق القـدرات الوطنيـة القائمـة فعـالً،                وطنية كاملة ملكافحة الفساد بناءً    
خـرين مطـالبون أيـضاً بـدعم       رات واجلرميـة والـشركاء اآل      باملخـدِّ   مكتب األمم املتحـدة املعـين      فإنَّ

وكـــثرياً مـــا تـــسترشد تلـــك االســـتراتيجيات . ومـــساعدة الـــدول األطـــراف يف تلـــك العمليـــات
ر أساسـاً متينـاً لوضـع مقترحـات        ري وتـوفِّ  طْـ بالتوصيات والثغرات املـستبانة أثنـاء االسـتعراض القُ        

ة التشريعية والسياسية والتقنية وبني تعزيـز القـدرات الوطنيـة           للمساعدة التقنية تتراوح بني املشور    
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على إجراء املفاوضات املالية، وتتبـع وجتميـد األمـوال واسـترداد عائـدات الفـساد علـى املـستوى                    
وقد تشمل عناصر أخرى يف االستراتيجيات املساعدة املخصـصة لـدعم التعـاون الـدويل               . الوطين

اد ومقاضـاهتا؛ أو تـوفري برجميـات إدارة القـضايا؛ أو الـشروع        يف جمال التحقيق يف ممارسات الفـس      
 .الكامل يف برامج محاية الشهود؛ أو ضم مستشار إىل وكالة ملكافحة الفساد

  
  ١٥اإلطار 

 أثر املستشارين اإلقليميني

ــهى ــسبيا كــبري عــدٌدبعــد أن انت ــدان اآلســيوية   ن ــةطْ استعراضــاهتا القُمــن مــن البل  يعكــف، ري
مي ملكافحة الفساد يف جنوب شرق آسـيا التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين        املستشار اإلقلي 

 علـى تنظـيم سلـسلة مـن حلقـات العمـل لـدعم وضـع                 يف الوقـت احلـايل    رات واجلرميـة    باملخدِّ
ــات االســتعراض       ــائج عملي ــة ملكافحــة الفــساد مــع مراعــاة توصــيات ونت اســتراتيجيات وطني

هبا املستشار اإلقليمي ملكافحة الفـساد يف أفريقيـا اجلنوبيـة           ومثة مبادرة مماثلة يضطلع     . ريةطْالقُ
 .والشرقية التابع للمكتب

  
ض املـؤمتر علـى وجـه التحديـد مكتـب            فـوَّ  ،ويف الدورة الرابعة ملؤمتر الـدول األطـراف         -٣٨

رات واجلرمية باستخدام نتائج آلية االستعراض لتـسهيل التعـاون بـني            األمم املتحدة املعين باملخدِّ   
ــاًء )٢(.مي تلــك املــساعدةتــاجني إىل املــساعدة التقنيــة وبــني مقــدِّ احمل  سيواصــل ، علــى ذلــكوبن

زيه ويـساعد البلـدان املتلقيـة علـى حتديـد املـساعدة التقنيـة املمكنـة                   املكتب أداء دور الوسيط الن    
 .املتاحة من ماحنني ثنائيني ودوليني على املستويني اإلقليمي والوطين

  
  ١٦اإلطار 
 تبة القانونيةأثر املك

رات واجلرميــة علــى كتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ احلاســوبية ملحتتــوي املكتبــة القانونيــة  
النصوص الكاملـة للقـوانني واللـوائح والـسياسات والتـدابري األخـرى باإلضـافة إىل معلومـات                  

 قـضائية،    واليـة  ١٧٥أكثر من   فيما يتعلق ب  عن املؤسسات الوطنية املشتركة يف حماربة الفساد        
 .ع جزء كبري منها أثناء عمليات االستعراضِم ُجوقد

  

                                                          
 .CAC/COSP/2011/14 انظر الوثيقة )2(  
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 من أجل رصيد الالزمة واألدوات واملوارد  العاملية يف جمال مكافحة الفساد،املعارف    
   واملكتبة القانونية ،معريف يف جمال مكافحة الفساد

عة عن طريق آليـة     د آخر مهم هو استخدام احلصيلة املعرفية واملعلومات اجملمو        ْعهناك بُ   -٣٩
الـدول األطـراف ونظراءهـا الـوطنيني والـدوليني          أنَّ  فقد لوحظ يف عدة مناسبات      . االستعراض

ــهم يف         ــهوض بعمل ــتعراض كأســاس للن ــات االس ــاء عملي ــة أثن ــات اجملموع ــستخدمون املعلوم ي
فت ثــــروة املعلومـــات بــــشأن القــــوانني واللــــوائح واحلــــاالت  نِّوقــــد ُصــــ. مكافحـــة الفــــساد 

الــيت " تــراك"ابــة تيحــت علــى اخلــط مــن خــالل بوَّ اجملموعــة عــن طريــق اآلليــة وأُواإلحــصاءات
ابـة عـدة صـفحات       البوَّ وتتـضمَّن  )٣(.رات واجلرميـة  يديرها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ          

  . صفحة املكتبة القانونيةومنهافرعية 
حبــسب البلــد م البيانــات حبــسب كــل حكــم يف االتفاقيــة وميكــن البحــث عنــها   وتــنظَّ  -٤٠

وجيـري حتـديث املكتبـة والتثبـت        . والنظام القانوين واهليكل احلكومي ومستوى التنمية البـشرية       
. من صحتها بصفة متواصلة على أسـاس املعلومـات اجملموعـة عـن طريـق عمليـات االسـتعراض          

وهو أمـر مفيـد للـدول األطـراف يف التحـضري لعمليـات االسـتعراض، وذو قيمـة بالغـة بالنـسبة                       
  .دان الراغبة يف االستعانة بأمثلة من بلدان أخرىللبل
ب بــشأن طلَــابــة املعلومــات الــيت ُت ســتتاح للجمهــور مــن خــالل البوَّ، علــى ذلــكوعــالوةً  -٤١

).  مـن االتفاقيـة  ٤٦ مـن املـادة    ١٣انظـر الفقـرة     (السلطات املختصة عن طريـق اسـتعراض التنفيـذ          
قني الـوطنيني   املعلومات املتعلقة باملنسِّ  ) ٢٠٢٠-٢٠١٥(وستضاف إىل القائمة أثناء الدورة الثانية       

رات واجلرميـة    ينظر مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ        ،ويف الوقت احلاضر  . السترداد املوجودات 
ريـة مـن أجـل توسـيع نطـاق هـذه األداة             طْيف الوسائل اليت ميكن هبا تعزيز صـفحات املـوجزات القُ          

 ."تراك "ابةار بوَّ الشكل التايل التوزيع اجلغرايف لزوَّحويوضِّ. واملعلومات املتاحة بالفعل
  

                                                          
  )3( www.track.unodc.org/Pages/home.aspx. 
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من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الالزمة ابة األدوات واملوارد ار بوَّالتوزيع اجلغرايف لزوَّ    
    الفساد

    
سـبتمرب  /لـول ، عندما بدأت، حىت أي    ٢٠١١سبتمرب  /منذ أيلول " تراك"ابة  واستقبلت بوَّ   -٤٢

 متوسـط الوقـت املنفـق يف كـل زيـارة             زائر، وتظهـر اإلحـصاءات أنَّ      ٢٦ ٠٠٠ حوايل   ٢٠١٣
ار املكتبــة  يف املائــة مــن الــزو٢٥َّودخــل حــوايل .  يف املائــة خــالل العــام املاضــي٢٥زاد بنــسبة 

ض  أنـشطة التـدريب املـذكورة آنفـاً علـى آليـة االسـتعرا       ورغم أنَّ. القانونية على وجه التحديد   
ــة يف جهــود  ة مــن التــرويج، فــإنَّ ن جوانــب مهّمــواالتفاقيــة تتــضمَّ ــة االتفاقي  إدراك وفهــم أمهي

 ."تراك"ابة ا أيضاً من خالل بوَّمكافحة الفساد جيري تعزيزمه
  

  ١٧اإلطار 
   من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد الالزمةاألدوات واملواردبوَّابة أثر 

  
ــوم    ــر إىل بوَّ زا٢٦ ٠٠٠دخــل حــىت الي ــة ئ ــراك"اب ــين    " ت ــم املتحــدة املع ــب األم ــة ملكت التابع

ــيِّ. ار املعــاودينرات واجلرميــة، وهنــاك كــثري مــن الــزوَّ باملخــدِّ  متوســط ن اإلحــصاءات أنَّوتب
 . يف املائة خالل السنة املاضية٢٥الوقت املنفق يف كل زيارة زاد بنسبة 

  
   الدول من غري اجلهات املعنيَّةاتساع نطاق مشاركة     

تتيح عملية االستعراض للدول األطراف الفرصة إلنـشاء عالقـات تعاونيـة جديـدة مـع                  -٤٣
 مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص واجملتمـع             مـن غـري الـدول أيـضاً        اجلهـات املعنيَّـة   طائفة واسـعة مـن      

  . املدين واألوساط األكادميية، وهي فرصة اغتنمها الكثريون
نظمـات اجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة والقطـاع            ت عدة بلدان ممثلني مل    وقد ضمَّ   -٤٤

ونـشرت عـدة   . ريـة طْاخلاص إىل اللجان التوجيهيـة الوطنيـة مـن أجـل عمليـات االسـتعراض القُ               
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ريــة بيانــات صــحفية ختطــر فيهــا اجلمهــور بعمليــة االســتعراض   طْبلــدان اســتعداداً للزيــارات القُ
ــسِّ    ــة تقاســم املعلومــات مــع املن ــة   قالقادمــة وبكيفي ــدان أخــرى ُشــرع يف عملي ــوطين؛ ويف بل  ال

  .االستعراض بعقد مشاورات وطنية مبشاركة طائفة واسعة من األطراف
  

  ١٨اإلطار 
  األثر على الشراكة

 فيمـا يتعلـق مبـسألة الفـساد وجتريـد مـسألة        احلـساسية تبديـد  آلية االستعراض علـى  لقد ساعدت 
 للـدول األطــراف أن  أتاحـت  حيــث إهنـا  الــسياسية علـى املـستوى الـوطين،    الفـساد مـن صـبغتها   
 اجملتمع املـدين واملنظمـات غـري     من قبيل ،   مستبعدةً ا أطرافاً كانت مشاركته   ُتشرك يف هذا اجلهد   

 .احلكومية
  
دت أول جلسة إحاطة للمنظمات غري احلكومية على هامش الـدورة الثالثـة لفريـق               ِقُع  -٤٥

ــران   ــتعراض التنفيــذ يف حزي ــك متا٢٠١٢ هيونيــ/اس ــع القــرار   ، وذل ــؤمتر الــدول  ٤/٦شــياً م  مل
ورغــم . األطــراف مــن أجــل إتاحــة فرصــة ملــسامهات املنظمــات غــري احلكوميــة يف عمــل اآلليــة 

 اجملتمـع املـدين      دولية حكوميـة، فقـد أشـارت بعـض الـدول إىل أنَّ              اآللية عمليةٌ  التأكيد على أنَّ  
ع يف تنفيـذ االتفاقيـة علـى املـستوى       يف سياق اآللية وعلى نطاق أوسـ       ماًي دوراً قيِّ  ميكنه أن يؤدِّ  

ــيح للمنظمــات املــشاركة أن توضِّــ كمــا أُ. الــوطين ــداهنا ت ــها يف مكافحــة الفــساد يف بل . ح عمل
 من أشكال احلوار بـني احلكومـات واجملتمـع املـدين     وأظهرت عملية اإلحاطة إمكانياهتا كشكلٍ   

  .هبدف تعزيز وحتسني اجلهود العاملية ملكافحة الفساد
 جلــسة ٢٠١٣مــايو /دت أثنــاء الــدورة الرابعــة لفريــق اســتعراض التنفيــذ يف أيــار ِقــوُع  -٤٦

وقــدمت  . ٤/٦لقــرار املــؤمتر  وذلــك أيــضاً وفقــاً   إحاطــة ثانيــة للمنظمــات غــري احلكوميــة،     
ف صِـ وُو. املنظمات احلاضرة أثناء الدورة تقارير عن أنشطتها ودورها يف دعـم تنفيـذ االتفاقيـة              

وسـلط الـضوء    . نـه طريقـة إلشـراك عامـة اجلمهـور يف حماربـة الفـساد              عملها يف جمال التوعيـة بأ     
أيضاً على دور القطـاع اخلـاص يف حماربـة الفـساد، وعلـى إمكانيـة تقـدمي مـسامهات مـن أجـل                        

م عدة مـتكلمني تقـارير عـن اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة الـيت تبـذهلا                  وقدَّ. مشاريع قوانني إعداد  
  .لتشريعاتمنظماهتم يف جمال إعداد وتنفيذ ا

    
    تعزيز التعاون فيما بني الوكاالت    

رات واجلرمية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،        ع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ     توقَّ  -٤٧
. ز النفــاذ، أن يكــون هنــاك جمــال واســع للتعــاون فيمــا بينــهما   حــىت قبــل دخــول االتفاقيــة حيِّــ  
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حـد جمـاالت التعـاون ذات األولويـة سـيكون تقـدمي              أ واتفقت اهليئتـان يف وقـت مبكـر علـى أنَّ          
وكـان أحـد أنـشطة التعـاون املبكـرة بينـهما االشـتراك            . املساعدة التقنية دعماً آللية االستعراض    

الــيت ترمــي إىل تعزيــز عمليــة شــاملة وتــشاركية للتقيــيم " جتــاوز احلــد األدىن"يف وضــع منهجيــة 
ة النطاق من اخليارات من أجل تعظـيم فـرص           واسع وهي تتيح للدول األطراف جمموعةً    . الذايت

أنَّ ومثـال ذلـك     . االستعراض بغية حفز املزيد من اإلصـالحات القانونيـة واملتعلقـة بالـسياسات            
. باســتطاعة الدولــة الطــرف أن ختتــار إدراج فــصول إضــافية قيــد االســتعراض يف التقيــيم الــذايت 

األوســاط   (املعنيَّــة األخــرى اجلهــات ع املنهجيــة الــدول األطــراف علــى إشــراك     كمــا تــشجِّ 
وتـستطيع الـدول   . يف عملية التقيـيم الـذايت  ) األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملاحنني    

ــة       ــل الثغــرات، ومــواطن القــوة والــضعف يف نظمهــا القانوني ــة لتحلي ــستخدم هــذه املنهجي أن ت
  .والترتيبات املؤسسية الالزمة للتحضري لالستعراض

 تتـاح اآلن    ، مبكافحة الفساد بـني أسـرة األمـم املتحـدة          ي لرفع مستوى الوع   ويف حماولة   -٤٨
ريــة دورة تدريبيــة جديــدة علــى إدمــاج عناصــر مكافحــة الفــساد يف طْألفرقــة األمــم املتحــدة القُ

برجمــة األمــم املتحــدة علــى املــستوى الــوطين عــن طريــق إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة  
رات واجلرميــة،  أدار مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ ،٢٠١٣أبريــل /ويف نيــسان. اإلمنائيــة

 مشاركاً مـن    ٢٦بالتعاون مع كلية موظفي األمم املتحدة، حلقة عمل لتدريب املدربني مشلت            
ــم املتحــدة    ــف وكــاالت األم ــون     . خمتل ــم اآلن أشــخاص مرجعي ــذين ه ــشاركون ال وأصــبح امل

رية يف جهودها الرامية إىل تعزيـز الوقايـة مـن           طْقُمعتمدون، متاحني لدعم أفرقة األمم املتحدة ال      
وقد بدأت بالفعـل مبـادرات رائـدة يف كينيـا وبنمـا، كمـا               . الفساد وحماربته يف قطاعات خمتلفة    

 .رية أخرى أعربت عن اهتمامهاطْ قُأفرقةًأنَّ 

ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ         -٤٩ ــني مكتــب األم ــشتركة ب ــود امل ــني أحــدث اجله رات ومــن ب
الـشراكة مـن أجـل الرصـيد املعـريف يف      "اة ة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املبادرة املسمَّ واجلرمي

 مــن األنــشطة والــسبل الــيت ميكــن للمــاحنني هبــا  والــيت تــشمل طائفــةً" جمــال مكافحــة اإلرهــاب
ريـة ومواءمـة التعـاون الـتقين مـع          طْاالشتراك مع البلـدان املتلقيـة يف دعـم عمليـة االسـتعراض القُ             

ولويات املستفيدين؛ ومنتدى للحوار والتنـسيق والتوافـق بـني شـركاء التنميـة؛ وإرسـاء أسـاس          أ
مـتني لتعزيـز ملكيــة البلـدان املـستفيدة مــن املـساعدة التقنيـة؛ وعالمــة مرجعيـة مـشتركة لرصــد         

ــوتق ــرامج مكافحــة الفــساد  ي ــشاريعيم ب ــأثري    وامل ــة وت ــز فعالي ــادرات األخــرى هبــدف تعزي  واملب
  .منائي يف جمال جهود مكافحة الفساد واحلوكمةالتعاون اإل

كما تنظر املبادرة يف السبل اليت ميكن هبـا للـدول األطـراف إشـراك نظرائهـا مـن أجـل                       -٥٠
ومـن أمثلـة ذلـك بلـد مـن جنـوب       . تشجيع ودعم عملياهتا الراميـة إىل التـصديق علـى االتفاقيـة          

ودعم برنامج األمم املتحـدة     . ي يف االنتقال إىل حكم دميقراط     ٢٠١٢شرق آسيا شرع يف عام      
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رات واجلرميــة أول حلقــة عمــل علــى اإلطــالق  اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  
ر فيهــا موظفــون حكوميــون عــن التــزامهم بالتــصديق علــى ملكافحــة الفــساد يف البلــد، وقــد عبَّــ

 موظفــون حكوميــون  أعــربدت قبــل التــصديق إىل أنِْقــت حلقــة العمــل الــيت ُعوأدَّ. االتفاقيــة
  . رمسياً عن التزامهم بالتصديق على االتفاقية وبضمان متاشي التشريع يف البلد معها

 املهمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت مبـــادرة البنـــك الـــدويل الســـترداد  املـــشاريعومـــن   -٥١
مـساعدة البلـدان    ) أ: ( ثالثـة  ٢٠٠٧وأهداف املبادرة اليت بدأت يف عـام        . املوجودات املسروقة 

 حاالت حمددة السترداد املوجودات عن طريق إعداد طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة أو            يف
الـــردود علـــى تلـــك الطلبـــات؛ ويف تنميـــة قـــدراهتا بالنـــسبة إلدارة حاالهتـــا اخلاصـــة باســـترداد 
ــد واحلجــز       ــع والتجمي ــسبة ملختلــف مراحــل اســترداد املوجــودات، مثــل التتب املوجــودات وبالن

مــساعدة البلــدان علــى تــصميم وإقامــة األطــر التــشريعية والتنظيميــة ) ب(دات؛ وإعــادة املوجــو
الالزمة للتنفيذ الكامل للفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة واالسـترداد النـاجح للموجـودات، وبنـاء              

خفض احلواجز اليت حتول دون التعاون الدويل مـن         ) ج(القانوين؛  اإلطار  القدرة الالزمة لتنفيذ    
ــادرة اســترداد املوجــودات املــسروقة    . وداتأجــل اســترداد املوجــ  وجيــري بالفعــل اســتخدام مب

واملعارف املكتسبة يف التحضري لدورة االستعراض الثانية اليت ستشمل استعراض تنفيـذ الفـصل              
  .من االتفاقية) استرداد املوجودات(اخلامس 
  ١٩اإلطار 

  أثر التعاون فيما بني الوكاالت

 ،ت مشتركة بني الوكاالت لدعم تنفيـذ االتفاقيـة       ا عدة مبادر  ت آلية االستعراض إىل إنشاء    أدَّ
 مكتـب    املـشتركة بـني    نهجيـة امل العمـل مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى تنفيـذ                  ومنها

جتــاوز  " واملعنونــةبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ورات واجلرميــةاألمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ
؛ "رصـيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد     تكـوين   ة من أجـل     الشراك"؛ ومبادرة   "احلد األدىن 

رية؛ والعمل مع البنـك الـدويل       طْزاهة القضائية؛ والربجمة من خالل أفرقة األمم املتحدة القُ          والن
البنـك الـدويل     و رات واجلرميـة  مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّ       املشتركة بني   بادرة  املبشأن  

وفيما يتعلق بصفة خاصة باسـتعراض تنفيـذ        . ")ستار"مبادرة   (السترداد املوجودات املسروقة  
ال لتقيـيم الفعَّـ   ا مـن أجـل    سيكون تعزيز التعاون أمـراً بـالغ األمهيـة           ،الفصل الثاين من االتفاقية   
 . الواردة يف ذلك الفصلاملنعلطائفة واسعة من تدابري 

    
   جماالت التحسني: آلية االستعراض كعملية تعليمية -رابعاً 

 جـودة التقيـيم الـذايت قـوة دافعـة مهمـة جلـودة           اعترف كثري مـن الـدول األطـراف بـأنَّ           -٥٢
ومن املرجح متاماً، يف هذا الصدد وعلى أسـاس املـساعدة املقدمـة             . االستعراض وفائدته النهائية  
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رات واجلرمية من أجـل تقيـيم قـدرات اهليئـات        حىت اليوم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ       
وخاصـة الوكـاالت    (ؤسسات الوطنية املسؤولة عن التوعية ومنع الفساد وكشفه ومقاضاته          وامل

، أن يواصــل املكتــب تلقــي عــدد متزايــد مــن الطلبــات لتحليــل الثغــرات         )املناهــضة للفــساد 
وسـتكون املـساعدة املقدمـة مـن املكتـب مهمـة بـصفة خاصـة                . واملساعدة على التحضري املبكر   

. قة فيما يتعلق بالفـصلني موضـوع االسـتعراض يف الـدورة الثانيـة       ملوثَّلتأمني قاعدة للمعلومات ا   
أحكامـاً بالغـة التقنيـة وجديـدة بالنـسبة لكـثري         ) اسـترداد املوجـودات   (ويتضمن الفصل اخلامس    

الـذي يتميـز ببعـد      ) التـدابري الوقائيـة   (ومن املـرجح أيـضاً أن يتطلـب الفـصل الثـاين             . من البلدان 
  .ية بني كثري من اإلدارات والوكاالتمداه إجراء مشاورات وطن

  
  ٢٠اإلطار 

 على االستعدادأثر املساعدة 

 دولـة طرفـاً عـن    ٣٠ قرابـة رات واجلرميـة حـىت اليـوم    ساعد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ     
لتقيـيم  ل االسـتعداد  أشـكال أخـرى مـن املـساعدة علـى             تقـدمي  طريق إجراء حتليـل للثغـرات أو      

ــتعراض الت ــذايت واسـ ــا أدَّ الـ ــو مـ ــذ، وهـ ــذايت  نفيـ ــيم الـ ــات أمشـــل يف التقيـ ى إىل إدراج معلومـ
 من أجل عمليات االستعراض، ومـن أجـل إعـداد خطـط العمـل               قةاملوثَّقاعدة املعلومات    ويف

 .واالستراتيجيات املقبلة يف هناية املطاف
لـدروس  رات واجلرميـة إىل تغذيـة العمليـة با        وسعى مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ           -٥٣

ومــن .  تعليميــةمنــشئا بــذلك حلقــة املــستفادة بغيــة حتــسني آليــة االســتعراض بقــدر اإلمكــان،   
 املرحلـة األوىل جـرت مواجهتـه وخاصـة أثنـاء الـسنتني       مـشاكل عدداً معينـاً مـن   أنَّ املعترف به   

  .ن األمثلة الواردة أدناه كيف عوجلت أو كيف جتري معاجلتهااألوليني من إدارة اآللية؛ وتبيِّ
    

تستغرق : الوقت املستغرق يف بدء عمليات االستعراض ووضع التقارير يف صورهتا النهائية )أ( 
    أغلبية عمليات االستعراض أكثر من سنة وستكون من مث ما زالت جارية عند بدء العام التايل

رات واجلرميــة مــع الــدول األطــراف    ويتقاســم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ       -٥٤
أيـاً مـن اجلـانبني مل يعـرف علـى وجـه الدقـة مـاذا يتوقـع يف                    نَّ  لية يف هذا الصدد نظـراً أل      املسؤو

 فقد اكتسب املكتب وكثري من الـدول األطـراف معرفـة            ،أما اليوم . بداية عمليات االستعراض  
 املكتـب حبكـم املمارسـة العمليـة خمططـاً            علـى ذلـك يعـدّ      مبا تقتضيه عمليـة االسـتعراض؛ وبنـاءً       

وكـذلك يطلـب املكتـب      . قامسه مع الدول األطراف املعنية عندما يتـصل هبـا ألول مـرة            زمنياً يت 
ن مـىت تعتـزم وضـع    د إىل الدولـة الطـرف موضـوع االسـتعراض أن تبـيِّ        عْـ عند أول تـداول عـن بُ      
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ــذايت  قائمــة  ــيم ال ــالتقي ــا مــع خــرباء االســتعراض   ة املرجعي ــة وتقامسه وهبــذه . يف صــورهتا النهائي
  .ي رباء ختصيص وقت يف جداوهلم الزمنية لالستعراض املكتب يستطيع اخل،الطريقة

    
    ةاملرجعيالتقييم الذايت قائمة طول  )ب( 

ي إىل  قني ويـؤدِّ  يقتضي تدفق األسـئلة يف الوقـت احلاضـر عمـالً مكثفـاً بالنـسبة للمنـسِّ                  -٥٥
لتقيــيم  تــراوح متوســط طــول تقــارير ا،وبدايــة مــن الــسنة األوىل حــىت الثالثــة. لــةإجابــات مطوَّ

ــا بــني    ــيت تلقوه ــذايت ال ــسامهاً يف    ١ ٠٠٠ صــفحة و١٠٠ال ــا كــان عــامالً م  صــفحة، وهــو م
 بـدأت التحـضريات     ، على الدروس املـستفادة مـن ذلـك        وبناًء. حاالت التأخري املشار إليها آنفاً    

 جلعلها أيسر استخداماً ولطرح سلسلة خمتصرة وهادفـة مـن           ةاملرجعيالتقييم الذايت   قائمة  لصقل  
ــ ــصول، ولكــن دون اإلخــالل      األس ــذ الف ــة الســتعراض تنفي ــات الالزم ئلة الســتخالص املعلوم

  .باجلودة أو العمق
    

تأخذ اآللية "من اإلطار املرجعي والقاضي بأن  ٨االمتثال للحكم الوارد يف الفقرة   )ج(  
    " القانونيةالتقاليديف  االختالفات ...  احلسبان  يف
 البلدان يف اجتماعـات فريـق اسـتعراض التنفيـذ، كـان      عند إجراء القرعة واملزاوجة بني   -٥٦

رد الفعل الـصادر يف البدايـة عـن عـدة دول أطـراف هـو حتاشـي عمليـات االسـتعراض املتعلقـة                        
 األطـراف الـيت كانـت موضـوعاً لالسـتعراض وقامـت بعمليـة               إال أنَّ . بنظم قانونية غري نظامهـا    

انـب اإلجيابيـة هلـذا النـوع مـن تقاسـم        االستعراض يف تلك الظروف واصلت التأكيـد علـى اجلو         
 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         كمـا أنَّ  .  صـعوبات  التجارب هبـذه الطريقـة ومل تكـد تواجـه أيَّ          

رات واجلرميـــة شـــهد كيـــف أُثـــري خـــرباء مكافحـــة الفـــساد والقـــائمني باالســـتعراض  باملخـــدِّ
  .ن يصادفوها لوال ذلكبالتجارب واألفكار املستقاة من النظم القانونية اليت ما كان هلم أ

  
  ٢١اإلطار 

 األثر األوسع لعملية االستعراض

ن أهنـا   مجيـع املـسائل املتعلقـة بتنفيـذ االتفاقيـة، فقـد تبـيَّ            آلية االستعراض ال ميكنها حـلُّ       أنَّ مع
 مهم لكثري من األبعاد األخرى حملاربة الفساد، وأهنـا فـوق كـل شـيء رفعـت مـستوى                    ُمنطلق

 اآلليـة  مـن جوانـب   نظـراء الد اجلانـب املتعلـق باسـتعراض      جـسَّ قد  و. هاالوعي باالتفاقية وفهم  
ــدول          روَح ــني ال ــاب للحــوار ب ــتح ب ــساد ال بف ــة مكافحــة الف ــم املتحــدة واتفاقي ــاق األم  ميث

 الفــساد بــصفة عامــة أيــضاً فيمــا يتعلــق مبــسألة احلــساسية بتبديــداألطــراف فحــسب، ولكــن 
  . بلدتستثين أيَّ  أهنا البالربهنة على


