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  الدورة السادسة
 ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦- ٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

 تقَّمن جدول األعمال املؤ ٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      
حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:  خالصة عن    

      لدويلوإنفاذ القانون والتعاون ا  التجرمي
    األمانة من مذكِّرة    

آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد وتشــغيلها    أتــاح إنشــاُء  -١
تلـك   ومنهجـةَ  أفادت يف تعزيز أهـداف االتفاقيـة   اليترصيد غري مسبوق من املعلومات  تكويَن

ــة " هااملعلومــات ونشــرَ  ــة  . وتســتند الدراســة املعنون ــذ اتفاقي ــة تنفي األمــم املتحــدة ملكافحــة  حال
 تتضـمن حتلـيالً  هـي  " إىل تلـك املعلومـات، و  الفساد: التجـرمي وإنفـاذ القـانون والتعـاون الـدويل     

 ِقَبــللتنفيــذ الفصــلني الثالــث (التجــرمي وإنفــاذ القــانون) والرابــع (التعــاون الــدويل) مــن    شــامالً
ـــ  ــة ان صــوغ الدراســة يف إطــار  الــيت اسُتعرضــت إبَّــ  ٦٨الــدول األطــراف ال ــدورة األوىل آللي ال
ــداًوُي). ٢٠١٥-٢٠١٠اســـتعراض التنفيـــذ ( صـــف تد و: (أ) حتـــدِّالدراســـة إىل أنَّ شـــار حتديـ

مــع التركيــز علــى أوجــه التشــابه والتنــوع اجتاهــات وأمنــاط تنفيــذ الفصــلني املــذكورين أعــاله، 
دة مــن يِّــالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجل ُتــربز(ب) و؛ حيثمــا أمكــناإلقليميــة  أو ،املطــردة

م حملــة عامــة عــن فهــم  (ج) تقــدِّويات الــيت تواجــه التنفيــذ مــن ناحيــة أخــرى؛  دِّناحيــة، والتحــ
  .ظهرتاالتفاقية واالختالفات يف االستعراضات، حيثما 
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وتبني الدراسة التغيريات التشريعية واملؤسسية اليت طرأت على األطر الوطنيـة ملكافحـة     -٢
م ملحـوظ يف حتقيـق   إىل تقـدُّ ت السنوات األخرية واليت أدَّالفساد يف معظم الدول األطراف يف 

ات العديـد مـن احلكومـات    أولويـ  يتصـدَّر هـدف مكافحـة الفسـاد     نَّالتفاقية. ويبدو أاأغراض 
ى إجـــراء تعـــديالت قانونيـــة وتغـــيريات هيكليـــة إىل تنفيـــذ فـــي بعـــض البلـــدان، أدَّفالوطنيـــة. 

 تقويــة أطــر تســليم املطلــوبني واملســاعدة ى ذلــك إىلإصــالحات تشــريعية ومؤسســية، كمــا أدَّ
إطــالق تفاقيــة دور هــام يف لال كــانالقانونيــة املتبادلــة والتعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون. وقــد   

  إلنشاء نظم فعالة ملكافحة الفساد. مبثابة األساسما زالت هي التغيري و شرارة
ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات كبرية تتراوح بني أبسط املشاكل والعقبات العمليـة    -٣

عــزى إىل االفتقــار إىل اخلــربة واملــوارد والتــدريب واملشــاكل التقنيــة الــيت تعتــرض صــياغة  الــيت ُت
وتظهـر الثغـرات    .دةنة من االتفاقية يف هياكل إجرائية معقَّأحكام التجرمي أو إدراج عناصر معيَّ

ــاذ       بشــك ــالتجرمي وإنف ــق ب ــة، وذلــك فيمــا يتعل ــذ الفصــل الثالــث مــن االتفاقي ل أوضــح يف تنفي
من التدابري يف هـذين   واسعة االتفاقية ُتلزم الدول األطراف بتنفيذ طائفة القانون، بالنظر إىل أنَّ

احيـة  ، علـى األقـل مـن الن   تنفيـذ الفصـل الرابـع    أُحـرز يف  ربماً أكـ تقدُّ ويبدو أنَّ .بالذاتاجملالني 
النظرية، ورمبا كان ذلك نتيجة لكونه أكثر إجيازاً وتركيزاً ولكون العديد مـن أحكامـه تلقائيـة    

  .أكرب التحديات املتعلقة هبذا الفصل ذات مسة تشغيلية ويبدو أنَّ .النفاذ
ــد   -٤ ــدِّموق ــاء        قُ ــدة أثن ــوانني جدي ــن التوصــيات بشــأن اســتحداث أحكــام وق ــد م العدي

ك التوصــيات النظــر يف توحيــد التشــريعات القائمــة واعتمــاد أطــر  االستعراضــات. وتشــمل تلــ
ــن احلــاالت، قُــ         ــد م ــدابري ملكافحــة الفســاد. ويف العدي ــذاهتا تتضــمن ت ــة ب مت دِّتشــريعية قائم

توصيات بشـأن ختصـيص مـوارد وبنـاء قـدرات هيئـات ومؤسسـات مكافحـة الفسـاد، وتعزيـز           
األجهزة، وإنشاء نظم مناسـبة جلمـع البيانـات     والتنسيق فيما بني يف جمال إنفاذ القانون التعاون

اإلحصائية أو وضع تصنيفات للسوابق القضـائية، وتبسـيط إجـراءات التعـاون الـدويل، وتعزيـز       
  ثقافة احلوار املفتوح بني الواليات القضائية.

  


