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 الدورة التاسعة 
 2021�انون األول/د�سمبر    17- 13شرم الش�خ، مصر،  

 * المؤقَّت من جدول األعمال    2البند  
 استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

   

للدول األطراف وخبراتها والتدابیر ذات الصلة التي اتخذتها   الجیدة الممارسات   
�عد إنجاز االستعراضات الُقطر�ة، �ما في ذلك المعلومات المتعلقة �المساعدة  

 التقن�ة
 

 مذ�رة من األمانة  

 ملخَّص 
لدول األطراف  الجیدة لممارســـــــــــات العلى   ت فیهاتماشـــــــــــ�ا مع الوثائق الســـــــــــا�قة التي أعدتها األمانة ور�ز  

تلك اســــــــتعراضــــــــاتها القطر�ة، تقدم هذه الوث�قة عرضــــــــا لإنجاز وخبراتها والتدابیر ذات الصــــــــلة التي اتخذتها �عد  
تحدیث للتقر�ر المقدم في   ياســتعراضــاتها في �لتي الدورتین. وهإنجاز  لتدابیر التي اتخذتها الدول األطراف �عد ا

 .)CAC/COSP/2019/11(الدورة الثامنة للمؤتمر حول نفس الموضوع 

 

  

__________ 
  * CAC/COSP/2021/1 . 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/11
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1
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 مقدمة  - أوالً  
من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســـاد على أن �كتســـب مؤتمر الدول األطراف    63من المادة    5تنص الفقرة   -1

ــعو�ـات التي تواجههـا   ذلـك.  في المعرفـة الالزمـة �ـالتـدابیر التي تتخـذهـا الـدول األطراف في تنفیـذ هـذه االتفـاق�ـة والصـــــــــــ
ــتعراض تنفـیذ االتـفا   40وعالوة على ذـلك، عمال ـ�الفقرة   اعتمـده المؤتمر في    اـلذي قـ�ة،  من اإلطـار المرجعي آللـ�ة اســـــــــــ

، یتعین على �ــل دولــة طرف أن تقــدم، في إطــار ردودهــا على قــائمــة التقی�م الــذاتي المرجع�ــة الشـــــــــــــــاملــة،  1/ 3 قراره 
م المحرز ف�ما یتعلق �المالحظات الواردة في تقار�ر االستعراض الُقطر�ة السا�قة الخاصة بها.   معلومات عن التقدُّ

ر المؤتمر، في مقرَّ  -2 ، أن یبدأ فر�ق اســـــــــتعراض التنفیذ على وجه الســـــــــرعة في جمع المعلومات  5/1ره  وقرَّ
 ذات الصلة ومناقشة تلك المعلومات، بدعم من األمانة، تسهیًال لتقی�م أداء آل�ة استعراض التنفیذ.

االستعانة ، الدول األطراف على مواصلة 6/1وقراره   5/1مقرره   مشیرًا إلى،  8/2وشجع المؤتمر في قراره   -3
ــة للت�ادل الطوعي للمعلومات المتعلقة �التدابیر الوطن�ة المتخذة أثناء   ــفه منصــــــــ ــتعراض التنفیذ بوصــــــــ �فر�ق اســــــــ
االستعراضات القطر�ة و�عد االنتهاء منها، �ما في ذلك االسترات�ج�ات المعتمدة والتحد�ات المصادفة والممارسات  

 متا�عة التوص�ات المنبثقة عن تقار�ر االستعراضات القطر�ة.  الفضلى المست�انة، و�ذلك، حیثما �قتضي األمر،

إلى الدول األطراف تدعوها فیها إلى تقد�م معلومات عن   )1(وعل�ه، وجهت األمانة خمس مذ�رات شـــــــفو�ة -4
التدابیر التي اتخذتها لمتا�عة العمل على ســــــــــد الثغرات أو تلب�ة االحت�اجات المســــــــــت�انة أثناء االســــــــــتعراضــــــــــات 

 ) 2(صــــــــــت المعلومات الواردة في وثائق أعدتها األمانة.خِّ بها في إطار الدورة األولى أو الثان�ة. وقد لُ المضــــــــــطلع  
وتجدر اإلشـــــــــــارة إلى أن الوثائق الســـــــــــا�قة، و�ذلك هذه الوث�قة، ال تتضـــــــــــمن فقط معلومات مأخوذة من التقار�ر 

ــ ــفو�ة المذ�ورة أعاله، بل تتضــ ــا معلومات قدمتها الدول في ب�انات  الكتاب�ة للدول ردا على المذ�رات الشــ من أ�ضــ
في مختلف دورات فر�ق اســـتعراض التنفیذ، فضـــال عن معلومات وردت في ســـ�اق االســـتعراضـــات القطر�ة وأثناء  
ــاعـدة التقنـ�ة. وتـقدم هـذه الوث�ـقة تحـدیـثا  تـقد�م مكـتب األمم المتحـدة المعني ـ�المخـدرات والجر�مـة (المكـتب) المســــــــــــ

لدول األطراف وخبراتها والتدابیر ذات الصــلة التي اتخذتها الجیدة لممارســات الالتقر�ر عن  للمعلومات الواردة في 
رض على المؤتمر  عُ الذي �عد إنجاز االسـتعراضـات القطر�ة، �ما في ذلك المعلومات المتعلقة �المسـاعدة التقن�ة، 

 .)CAC/COSP/2019/11(في دورته الثامنة 

دولة قد انتهت من إعداد خالصـــــــــــاتها الواف�ة في إطار الدورة   173، �انت 2021وحتى أیلول/ســـــــــــبتمبر   -5
ــاتهـا الوافـ�ة في إطـار اـلدورة الـثانـ�ة.  57األولى آللـ�ة اســــــــــــــتعراض التنفـیذ، بینمـا انتهـت   دوـلة من إعـداد خالصــــــــــــ

لتخضــع للتحلیل اســتجا�ة لطلب األمانة األخیر. �ما اســتخدمت األمانة  )3(ذات صــلة معلوماتدولة  22 وقدمت

__________ 
 2019آب/أغسطس  2و 2017آذار/مارس  31و 2016ن�سان/أبر�ل  17و 2015ش�اط/فبرایر  25تم إرسال المذ�رات الشفو�ة في  )1( 

 .2021تموز/یول�ه  26و

: "تقی�م أداء آل�ة استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد" هاللمؤتمر وعنوانُقدمت الوث�قة األولى في الدورة السادسة  )2( 
)CAC/COSP/2015/6 م إلى الدورة السا�عة المستأنفة لفر�ق استعراض التنفیذ، وعنوانها "الممارسات الجیِّدة ). وأُعدت الوث�قة الثان�ة لُتقدَّ

�ما في ذلك المعلومات المتعلقة �المساعدة  االستعراضات الُقْطر�ة إنجاز والتدابیر ذات الصلة التي اتخذتها �عد  هاوخبرات للدول األطراف  
م إلى الدورة السا�عة للمؤتمر، وعنوانCAC/COSP/IRG/2016/12" (التقن�ة "تحلیل الممارسات الجیِّدة  ها). وأُعدت الوث�قة الثالثة لُتقدَّ

ْطر�ة خالل الدورة األولى آلل�ة استعراض تنفیذ  والخبرات والتدابیر ذات الصلة التي اتخذتها الدول األطراف �عد إتمام االستعراضات القُ 
مت). CAC/COSP/2017/12اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد" ( الوث�قة الرا�عة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر، وعنوانها:   وُقدِّ
في ذلك المعلومات  براتها والتدابیر ذات الصلة التي اتخذتها �عد إنجاز االستعراضات القطر�ة، �ما"الممارسات الجیدة للدول األطراف وخ 

 ). CAC/COSP/2019/11المتعلقة �المساعدة التقن�ة" (

ر الدول �شأن تدابیر المتا�عة التي اتخذتها، حسب االقتضاء، على صفحات  ، ستت�ح األمانة تقار�6/1من قرار المؤتمر  12ووفقا للفقرة  )3( 
 . https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.htmlالقطر�ة المتاحة على  الموجزات

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/11
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/6
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/12
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/12
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/11
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.html
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ومات  تین وفرتا معللالثان�ة عشـرة والثان�ة عشـرة المسـتأنفة، وال  اسـتعراض التنفیذ الب�انات التي أدلي بها في دورتي
 )4(دولة.  40دولة إضاف�ة، مما رفع عدد الدول التي ُجمعت منها معلومات جدیدة إلى   18من  

جمعـت ردودا قـد  ،  2015جمع المعلومـات منـذ عـام  تجـدر اإلشـــــــــــــــارة إلى أن األمـانـة، �فضـــــــــــــــل عمل�ـة  و  -6
ــتنادا إلى عدة تقار�ر أو ب�انات قدمت إلى فر�ق اســـــــــتعراض التن فیذ. ومن المهم ومعلومات من غالب�ة الدول اســـــــ

أ�ضـــــــــــــــا مالحظـة أن الـدول األطراف تواصـــــــــــــــل ت�ـادل المعلومـات، ل�س فقط ف�مـا یتعلق �ـالتـدابیر المتخـذة �عـد 
االســــتعراضــــات، بل أ�ضــــا، على نحو متزاید، ف�ما یتعلق �جهود اإلصــــالح تحضــــیرا الســــتعراض الدورة الثان�ة.  

شأن التدابیر التي اتخذتها �  )5(دولة  153مجموعه ، �انت المعلومات متاحة من ما 2021و�حلول أیلول/سبتمبر 
فإن المعلومات التي جمعت تؤ�د دور آل�ة اســتعراض التنفیذ في شــروع الدول في  من ثمو لتعز�ز تنفیذ االتفاق�ة. 

 جهود اإلصالح في جم�ع المجموعات اإلقل�م�ة وف�ما یتعلق �جم�ع المجاالت الموضوع�ة لالتفاق�ة.
  

  

__________ 
،  �اراغواي،  أیرلندا، اإلسالم�ة)-إیران (جمهور�ة،  أو�ران�ا، إندون�س�ا، أفغانستان ، أسترال�ا، أرمین�ا، األرجنتین، أذر��جان، االتحاد الروسي )4( 

،  ب أفر�ق�اجنو ، ل�شتي-ت�مور، تایلند، بیالروس، المتعددة القوم�ات)-بول�ف�ا (دولة، بوتسوانا، بنما، بنغالد�ش، بلغار�ا،  البراز�ل، �اكستان
المملكة ،  مقدون�ا الشمال�ة، المغرب، مدغشقر، التف�ا،  �ین�ا، �مبود�ا، قطر، فرنسا، غوات�ماال، سو�سرا، سلوفین�ا، سلوفاك�ا،  دولة فلسطین

 ن�جیر�ا. ، الن�جر، النمسا، منغول�ا، العر��ة السعود�ة

،  اإلمارات العر��ة المتحدة ،  إكوادور ،  أفغانستان ،  إسواتیني ،  إسرائیل ،  أسترال�ا ،  إس�ان�ا ،  أرمین�ا ،  األردن ،  األرجنتین ،  أذر��جان ،  إثیو��ا ،  االتحاد الروسي  ) 5(  
،  الجدیدة  غین�ا  �ابوا ،  إ�طال�ا ،  أیرلندا ،  اإلسالم�ة) - إیران (جمهور�ة ،  أو�ران�ا ،  أوغندا ،  أوز�كستان ،  أوروغواي ،  أنغوال ،  إندون�س�ا ،  أنت�غوا و�ر�ودا 

،  بور�ینا فاسو ،  بوتسوانا ،  بوتان ،  بنن ،  بنما ،  بنغالد�ش ،  بلیز ،  بلغار�ا ،  بلج�كا ،  بروني دار السالم ،  البرتغال ،  البراز�ل ،  �االو ،  �اكستان ،  �اراغواي 
،  تونس ،  توفالو ،  توغو ،  تشاد ،  وتو�اغو  تر�نیداد ،  تایلند ،  بیالروس ،  بیرو ،  المتعددة القوم�ات) - بول�ف�ا (دولة ،  بولندا ،  البوسنة والهرسك ،  بوروندي 

،  تنزان�ا المتحدة  جمهور�ة ،  جمهور�ة أفر�ق�ا الوسطى ،  مارشال  جزر ،  جزر سل�مان ،  جزر البهاما ،  الجزائر ،  الجبل األسود ،  جاما�كا ،  ل�شتي - ت�مور 
،  زامب�ا ،  رواندا ،  دومین�كا ،  جیبوتي ،  السودان  جنوب ،  جنوب أفر�ق�ا ،  جمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشعب�ة ،  جمهور�ة �ور�ا ،  الجمهور�ة الدومین�ك�ة 

،  شیلي ،  س�شیل ،  سیرالیون ،  سو�سرا ،  السو�د ،  السودان ،  السنغال ،  سلوفین�ا ،  سلوفاك�ا ،  السلفادور ،  سري النكا ،  سان تومي و�ر�نسیبي ،  ساموا ،  زم�ابوي 
فنزو�ال  ،  الفلبین ،  فرنسا ،  فانواتو ،  ساو ب� - غین�ا ،  غین�ا ،  غوات�ماال ،  غر�نادا ،  غانا ،  غامب�ا ،  غابون ،  عمان ،  العراق ،  طاج�كستان ،  الصین ،  صر��ا 

،  الكو�ت ،  �ولومب�ا ،  �وستار�كا ،  �وت د�فوار ،  �و�ا ،  �مبود�ا ،  الكامیرون ،  �ابو فیردي ،  قطر ،  فییت نام ،  ف�جي ،  فنلندا ،  البول�فار�ة) - (جمهور�ة 
،  ملد�ف ،  مالوي ،  المكس�ك ،  مقدون�ا الشمال�ة ،  المغرب ،  مصر ،  مدغشقر ،  مالیز�ا ،  مالي ،  ل�ختنشتاین ،  لیب�ا ،  لیبر�ا ،  لبنان ،  التف�ا ،  �ین�ا ،  كیر��اس 

م�كرونیز�ا  ،  م�انمار ،  موزامبیق ،  مور�شیوس ،  مور�تان�ا ،  منغول�ا ،  المملكة المتحدة لبر�طان�ا العظمى وأیرلندا الشمال�ة ،  المملكة العر��ة السعود�ة 
،  الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ،  هنغار�ا ،  هندوراس ،  الهند ،  هایتي ،  نیوز�لندا ،  �كاراغوا ن ،  ن�جیر�ا ،  الن�جر ،  نی�ال ،  النمسا ،  ناورو ،  نامیب�ا ،  الموحدة) - (وال�ات 
 جزر �وك ونیوي. ،  دولة فلسطین ،  الیونان ،  ال�ا�ان 
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 األولالشكل 

عن التدابیر المتخذة تحضیرا  2021و 2019عامي التوز�ع اإلقل�مي للدول األطراف التي قدمت معلومات في 
 الدورة األولى ):2021(حتى أیلول/سبتمبر  إنجازهالالستعراضات أو �عد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل الثاني
عن التدابیر المتخذة تحضیرا  2021و 2019 عامي التوز�ع اإلقل�مي للدول األطراف التي قدمت معلومات في

 ): الدورة الثان�ة2021(حتى أیلول/سبتمبر  إنجازهالالستعراضات أو �عد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
وألغراض هذا التحدیث، صـنفت التدابیر التي اتخذتها الدول األر�عین التي جمعت منها أحدث المعلومات   -7

 التالي:على النحو  

 تحدید ومعالجة الثغرات وأوجه القصور في األطر الوطن�ة لمكافحة الفساد؛ (أ) 

 التطورات الس�اسات�ة؛ (ب) 
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 الشروع في إصالحات وتغییرات تشر�ع�ة؛ (ج) 

 التعاون ف�ما بین المؤسسات و�ناء المؤسسات؛ (د) 

 التعاون الدولي: األثر عبر الحدود؛ (هـ) 

 .نولوج�ا المعلوماتتعز�ز استخدام تك (و) 
  

 تحدید ومعالجة الثغرات وأوجه القصور في األطر الوطن�ة لمكافحة الفساد  - ثان�ا  
أبرزت الدول في ردودها أهم�ة دور آل�ة اســــــــتعراض التنفیذ في مكافحة الفســــــــاد على الصــــــــعید العالمي.   -8

ــین   ــتمر. وفي مجال تحسـ ــمة في تعز�ز االلتزام المسـ ــرع التقدم في تنفیذ االتفاق�ة وأنها حاسـ والحظت أن اآلل�ة تسـ
ــت�انة التحد�ات المشــــــــتر�ة ومعالجتها   ــد التعاون الدولي، �ســــــــرت اآلل�ة اســــــ و�ناء الثقة من أجل التعاون على ســــــ

لفســــاد. وقد وفرت نتائج االســــتعراضــــات حافزا لجعل التشــــر�عات واألطر المؤســــســــ�ة  ل  تهیئ الفرصالثغرات التي  
 �شأن تلك العمل�ة.�ما وفرت إرشادات أكثر تماش�ا مع معاییر االتفاق�ة، 

نفیذ خطة التنم�ة المســـــــتدامة وشـــــــددت الدول أ�ضـــــــا على الصـــــــالت بین مكافحة الفســـــــاد والســـــــعي إلى ت -9
، مشـــیرة إلى أن نتائج آل�ة اســـتعراض التنفیذ �ان لها أثر یتجاوز نطاقها الم�اشـــر �كثیر. و�اإلضـــافة 2030 لعام

إلى هذه الق�مة واألثر الشــــاملین، واصــــلت الدول إطالع �عضــــها ال�عض على الك�ف�ة التي تقدم بها اآلل�ة الدعم 
التفاق�ة ومكافحة الفســــــــاد. فعلى ســــــــبیل المثال، أشــــــــارت إحدى الدول إلى أن عمل�ة لجهودها المحل�ة في تنفیذ ا
ــتعراض عززت عزم ــید. وذ�رت أن الخبرة    هااالســـــ ــاد في المجتمع وتحقیق الحكم الرشـــــ ــاء على الفســـــ على القضـــــ

ــع إطار   ــاعد على وضــــ ــ�ة من خالل اآلل�ة �ان لها أثر حفاز على تنفیذ التدابیر الوقائ�ة، مما ســــ قانوني المكتســــ
 شامل. وقد عززت عمل�ة االستعراض ذاتها، إلى جانب نتائجها، الجهود الرام�ة إلى تنفیذ االتفاق�ة. 

َد أثر آل�ة اســـــتعراض التنفیذ أ�ضـــــا في جهود الدول الرام�ة إلى إنشـــــاء آل�ات للتنســـــیق وغیرها من  ســـــَّ وَتج -10
. و�ما ورد في مذ�رة األمانة �شـأن المسـاعدة  اآلل�ات المشـتر�ة بین المؤسـسـات لمعالجة نتائج تقار�ر االسـتعراض

)، أوضــــــــــــــح عـــدد متزایـــد من الـــدول الك�ف�ـــة التي تـــا�عـــت بهـــا التوصــــــــــــــ�ـــات CAC/COSP/2021/10التقن�ـــة (
دول �أنها اعتمدت خطة االحت�اجات من المســـــــــاعدة التقن�ة المســـــــــت�انة في اســـــــــتعراضـــــــــاتها. وأفادت إحدى ال أو

إصــالح شــاملة ترتكز على اســترات�جیتها الوطن�ة الشــاملة لمكافحة الفســاد لســد الثغرات المســت�انة. ومن شــأن هذا 
ــاملــة للبلــد وأهــداف التنم�ــة المســــــــــــــتــدامــة ور�طهــا   التــدبیر أن �كفــل اســــــــــــــتــدامــة الخطــة اإلنمــائ�ــة الوطن�ــة الشـــــــــــــ

من   وصــــللمبلغ عنها إنشــــاء لجنة متا�عة وطن�ة تتألف من جهات بها. وشــــملت التدابیر األخرى ا االســــترات�جي
 أصحاب المصلحة الوطنیین ذوي الصلة لمعالجة التوص�ات المقدمة في استعراض البلد.

  
 التطورات الس�اسات�ة  - ثالثا  

من االتجاهات الجدیدة الجدیرة �المالحظة في نوع المعلومات التي تبلغ عنها الدول التطورات الســ�اســات�ة  -11
أفادت إحدى الدول فقد العدیدة التي �ثیرا ما أشــیر إلیها بوصــفها نقطة انطالق للتغییرات التشــر�ع�ة والمؤســســ�ة.  

ــر�ع�ة إلجراء تنق�حات لقانونه ــت�انة من خالل �أنه تم إعداد خر�طة طر�ق تشـــ ــد الثغرات المســـ ا الجنائي بهدف ســـ
ــاد في القطاع  عمل�ة االســــــــتعراض المتعلقة �اإلثراء غیر المشــــــــروع ورشــــــــو الموظفین العمومیین األجانب والفســــــ

تعتزم، في إطار برنامجها الســنوي، إنشــاء مؤســســات   تهاالخاص والمتاجرة �النفوذ. وأفادت دولة أخرى �أن حكوم
 ر�عات، �ما في ذلك إصالح التشر�عات المتعلقة �األخالق�ات في المناصب العموم�ة.جدیدة وتعدیل التش

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/10
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وأشـــــــــــــــارت إحـدى الـدول إلى ق�ـام هیئتهـا المعن�ـة �مكـافحـة الفســـــــــــــــاد والوزارات المعن�ـة �مراجعـة إعالنـاتهـا   -12
الحوافز    قعن طر�المشــــــــــتر�ة لتعز�ز تقد�م الخدمات العامة من خالل ضــــــــــمان االمتثال للمعاییر المعمول بها، 

 والتحق�قات والعقو�ات.

وأشــــــارت دول أ�ضــــــا إلى ســــــ�اســــــات وتدابیر خاصــــــة �المؤســــــســــــات، مثل إجراء عمل�ات تفت�ش للوزارات  -13
والمؤســســات المســؤولة عن تقد�م الخدمات العامة. وقد وضــعت إحدى الدول خطة عمل لمنع الفســاد اســتنادا إلى 

 ي على خطر الفساد أو اعُتبرت عرضة له إلى حد �بیر.تقی�م للمخاطر حدد مجاالت داخل قوة الشرطة تنطو 

وأشــــــارت دولتان إلى إعداد مدونات قواعد ســــــلوك للمســــــؤولین العمومیین والبرلمانیین. وقد تم ت�ســــــیر هذه   -14
 تین الدولتین من خالل سلسلة من حلقات العمل دعمها المكتب والبنك الدولي.االعمل�ة في إحدى ه

  
 الفساد استرات�ج�ات مكافحة -ألف 

ــاد أدى إلى اتخاذ مز�د من التدابیر.   -15 ــترات�ج�ات لمكافحة الفســـــــــــ ــارت دول عدیدة إلى أن اعتماد اســـــــــــ أشـــــــــــ
األمثلة على ذلك خطط رام�ة إلى ســــد الثغرات المســــت�انة �طر�قة منســــقة وتآزر�ة، وتعز�ز نزاهة القطاع  شــــملتو 

، و�نشــاء ســجل االشــتراء العموميالعام من خالل تحســین قواعد تضــارب المصــالح، وتحســین المســاءلة في مجال 
تعددة الســــــــــنوات لمكافحة الفســــــــــاد للملك�ة النفع�ة. وأفادت إحدى الدول �أنها ُمْقدمة على وضــــــــــع اســــــــــترات�ج�ة م

 مصحو�ة �خطة عمل تستند إلى تقی�م، بهدف ضمان ات�اع نهج متماسك وأساس لق�اس التقدم المحرز.

كما أفادت دول بتوسـ�ع نطاق اسـترات�ج�اتها لمكافحة الفسـاد بوضـع برامج تكمیل�ة قطاع�ة لمكافحة الفسـاد   -16
ت إحدى الدول أن المخاطر قد ُحددت �اسـتخدام برمج�ات  تتصـدى لمخاطر الفسـاد داخل فرادى السـلطات. وذ�ر 

 حاسو��ة تستند إلى منهج�ة إلدارة مخاطر الفساد.
  

 خارج نطاق القطاع العاممن إشراك أفراد وجماعات  -�اء 

أشـارت دول أ�ضـا إلى إشـراك وتعاون مختلف أصـحاب المصـلحة غیر الحكومیین، مثل أعضـاء المجتمع   -17
ــاد. وقدمت إحدى الدول  ــترات�ج�ات مكافحة الفســــ ــات واســــ ــ�اســــ المدني وممثلین من القطاع الخاص، في إعداد ســــ

ومكتب المراقب المالي  ، �ق�ادة محكمة الحســــا�ات االتحاد�ة�ةالحكوماألجهزة معلومات عن م�ادرة مشــــتر�ة بین 
تنفیذ أفضــــــــل الممارســــــــات لمنع الفســــــــاد.  صــــــــوًال إلى العام، هدفها وضــــــــع خطة لتحســــــــین نظم مراق�ة النزاهة و 

 الم�ادرة إلى تقی�م المخاطر وتحدید الثغرات التنظ�م�ة واله�كل�ة الرئ�س�ة، من أجل معالجتها في الخطة. وسعت

د لمكافحة الفســــاد، فضــــال عن اعتماد اســــترات�ج�ة لمكافحة  وأفادت دولة أخرى �ات�اع أســــلوب منهجي جدی -18
جم�ع أصـــــــحاب المصـــــــلحة، وأدى إلى اتفاق جماعي �شـــــــأن عناصــــــــر  أشـــــــرك  النهج الجدید  أن ذلك و   ،الفســـــــاد

االســــــــــــترات�ج�ة الثالثة وهي: التثق�ف والوقا�ة والقمع. وف�ما یتعلق �عنصــــــــــــر التثق�ف، أفادت الدولة �أن حمالت 
ــائتوع�ة قد نظمت �مشـــــ اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني. وأشـــــارت دولة أخرى، وهي    لار�ة "قادة الرأي" ووســـ

تسـلط الضـوء على أهم�ة التثق�ف، إلى أن التثق�ف في مجال مكافحة الفسـاد قد ُأدمج بنجاح في مناهج المدارس 
 �م العام.، وأن �ت�ا عن مكافحة الفساد ُنشرت الستخدامها في التعل12إلى  4العامة للصفوف من 

  
 الوصول الى المعلومات -ج�م 

من االتفاق�ة، والمدخالت المتعلقة بتدابیر الســـــ�اســـــات األخرى المتصـــــلة    13و 10�اإلشـــــارة إلى المادتین  -19
�اإلبالغ العام ومشـار�ة المجتمع، أبرزت دول تعز�ز وصـول الجمهور إلى المعلومات �اعت�اره عنصـرا رئ�سـ�ا في 

ــاد. وـقد مكـنت إحـدى اـلدول الجمهور من   تعز�ز الجهود الرامـ�ة إلى زـ�ادة  االطالع على  خططهـا لمكـافحـة الفســــــــــــ
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ــارت عدة دول  ــار�ته فیها، وذلك �إطالق م�ادرة برلمان مفتوح. وأشـ إجراءات الرقا�ة في مجلس نوابها وعززت مشـ
الجمهور  �اعت�ارها وسیلة أخرى لتعز�ز رقا�ة    "شراكة من أجل حكومات مفتوحةالم�ادرة  "أخرى إلى عضو�تها في  

ــار� ــاورةتهومشـــ ــاء هیئة جدیدة    . وأفادت إحدى الدول �أنها أجرت عمل�ة مشـــ ــروع قانون إلنشـــ ــأن مشـــ عموم�ة �شـــ
 مكلفة �منع الفساد في القطاع العام و�شفه والتحقیق ف�ه.

لفســـاد  إلى اوأفادت �عض الدول �أن إنشـــاء نظام جامع وســـیلٌة للقضـــاء على الجوانب التي تعتبر مفضـــ�ة  -20
في الحصــــــول على المعلومات،    في القطاع العام. وأفادت دولة أخرى �أنها نشــــــرت م�ادئ توجیه�ة �شــــــأن الحق

 ، على النحو المنصوص عل�ه في قانون اعتمد مؤخرا.�حقوقهم  المواطنینتوع�ة تهدف إلى 
  

 مكافحة غسل األموال -دال 

موضــوع مســتجد آخر في الردود التي قدمتها الدول، وهو الســ�اســات المتعلقة �مكافحة غســل األموال  برز   -21
أفادت إحدى الدول �أنها اعتمدت مشروع توج�ه جدید �ضع فقد  المصالح.  اإلفصاح عن  و�إقرارات الذمة المال�ة و 

معاییر لتحدید األشــخاص المعرضــین ســ�اســ�ا، وتعز�ز إجراءات العنا�ة الواج�ة، وتوفیر معلومات واضــحة �شــأن 
ــحت دولة أخرى أنه تم في عام   ــع إطار  اعتماد تو   2021نظامها المتعلق �إقرارات الذمة المال�ة. وأوضــــ ج�ه یوســــ

إقرارات الذمة المال�ة ل�شمل فئات أخرى من موظفي الخدمة العموم�ة عقب االنتهاء من استعراض الدورة الثان�ة. 
في تحـدـیث على نحو اســــــــــــــتـ�اقي  وأبرزت دوـلة أخرى أنهـا، لكي تظـل متـقدـمة على العـناصــــــــــــــر اإلجرامـ�ة، ـبدأت  

نشـآت والمهن غیر المال�ة المحددة �اعت�ارها عنصـرا ذا أولو�ة العمل�ات المتعلقة �المؤسـسـات المال�ة المحددة والم
 في نظامها المعني �مكافحة غسل األموال.

  
 الشروع في اإلصالحات والتغییرات التشر�ع�ة  - را�عا  

إلى أنها اعتمدت تشـر�عات لمعالجة نتائج االسـتعراضـات وتنفیذ   ، مثلما فعلت في السـابق، أشـارت غالب�ة الدول  -22
االتفاق�ة أو أنها �صــدد اعتمادها. و�ؤدي اعتماد التشــر�عات دورا أســاســ�ا في تنفیذ الفصــل الثالث من االتفاق�ة المتعلق 

ات التشر�ع�ة المبلغ عنها  �التجر�م و�نفاذ القانون، والفصل الرا�ع المتعلق �التعاون الدولي. وهكذا، فإن معظم اإلصالح 
ظلت تتـصل �التعدیالت أو األحكام الجدیدة �ما یتماـشى مع نتائج اـستعراـضات الدورة األولى. وفي حین أفادت �عض 

 الدول �أنها أنشأت أطرا قانون�ة شاملة، أفادت دول أخرى �إدخال تعدیالت تشر�ع�ة محددة. 

ــافة جرائم معینة أو تنق�  -23 ــات،  ومن بین األمثلة على إضـ ــتعراضـ ــتجا�ة لنتائج االسـ ــارت حها اسـ إحدى الدول  أشـ
أنـها أدخـلت تـعدیالت على ـقانونـها الجـنائي إلعـادة تحـدـید نطـاق جرائم الفســــــــــــــاد والموظفین العمومیین الوطنیین  إلى 

واألجانب، فضـــــــال عن الك�انات الخاصـــــــة المشـــــــمولة �جرائم الرشـــــــوة. وأبرزت دولة أخرى أن قانونها الجنائي ُعّدل 
م صـــــراحة جم�ع حاالت منح أو التماس أو قبول مزا�ا غیر مســـــتحقة لصـــــالح أطراف ثالثة، فضـــــال عن رِّ �حیث �ج 

ـتدابیر لجـعل تعر�ف الموظف    ـها اتخـذت تجر�م الرشــــــــــــــو واالرتشــــــــــــــاء في القطـاع الخـاص. وأـفادت إحـدى اـلدول ـ�أن 
 هم جرائم الفساد في القانون الجنائي. من االتفاق�ة بتوس�ع قائمة من ُ�حتمل ارتكابُ   2العمومي ممتثال للمادة 

كما واصــــلت دول اإلبالغ عن خطط لتعدیل تشــــر�عاتها المتعلقة �القانون الجنائي، �تلك المتصــــلة �مجال   -24
 القطاع العام، على سبیل المثال، من خالل إنشاء جرائم جدیدة، مثل المحسو��ة.في خالق�ات األ
  

 حما�ة الشهود والمبلغین -ألف 

ــهود و/أو المبلغین، وفقـا للمـادتین   -25  32مـا زاـلت دول تفیـد �ـإعـداد أو اعتمـاد قوانین تتعلق �حمـا�ـة الشــــــــــــ
بین إدراج قـانون المبلغین عن المخـالفـات في نطـاق متطل�ـات  المتخـذة  من االتفـاق�ـة. وتراوحـت التـدابیر    33و
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ال االنتقام. وأشـــارت إحدى الدول  االتفاق�ة، وتعدیالت تشـــر�ع�ة لتعز�ز حما�ة المبلغین من أي شـــكل من أشـــك
إلى اعتزامها تعز�ز سـ�اسـتها الحال�ة لمكافأة المبلغین عن المخالفات عن طر�ق صـ�اغة مشـروع قانون لحما�ة  

 المخالفات. المبلغین عن

ــتعراضـــــــها   -26 ــ�ة من اســـــ ــاورات مع  في اوأفادت إحدى الدول �أن توصـــــ لدورة األولى أفضـــــــت إلى إجراء مشـــــ
منظمـات المجتمع المـدني قبـل اعتمـاد قـانون جـدیـد لحمـا�ـة المبلغین عن المخـالفـات. و�هـدف هـذا القـانون الجـدیـد  

أنه  إلى تنظ�م شـروط حما�ة األشـخاص من العقو�ات غیر المبررة و�نشـاء نظام لتلقي التقار�ر والتحقق منها. �ما  
ب مســتقل لحما�ة المبلغین عن المخالفات، ل�حل محل مكتب مفتش العمل الذي �ان مكلفا  نص على إنشــاء مكت

في الســــــــابق �التعامل مع المبلغین. وســــــــ�كون دور المكتب الجدید اســــــــتعراض ومعالجة أي إجراءات غیر مبررة 
 ضد المبلغین ومراجعة تنفیذ هذا القانون. تَّخذتُ أعمال انتقام�ة متعلقة �العمل  أو

في �عض األح�ـان أن نتـائج آل�ـة اســــــــــــــتعراض التنفیـذ ونتـائج تقی�م آخر تعزز �عضــــــــــــــهـا ال�عض.    تبینو  -27
ــفون عن معلومات  التي  ذلك لدى إحدى الدول وتجلى ذ�رت أنها عززت الحما�ة المقدمة لألشـــــخاص الذین �كشـــ

ــهود في التحق�قات. �ما رفعت عبء اإلث�ات عن المبلغین، و�ینت أي أنواع الضــــــــرر �شــــــــكل  ــا"والشــــــ ــاســــــ  " مســــــ
ــلة في اإلشـــــــراف على تعاملها مع عمل�ات الكشـــــــف عن  �المبلغین ــســـــــات ذات الصـــــ ــلطة المؤســـــ ، وزادت من ســـــ

المعلومـات. �مـا أفـادت اـلدوـلة نفســــــــــــــهـا �ـإدخـال تعـدیالت على نظـام حمـا�ـة المبلغین عن المخـالفـات في القطـاع  
ــ�ع نطاق النظام لیوفر حما�ة أكبر لألشـــــخاص الذین یبلغون عن   ــلوك داخل الشـــــر�ات.  الخاص بتوســـ ســـــوء الســـ

ك�انات  الشــــــر�ات االســــــتئمان�ة لالكبیرة و الخاصــــــة وألزمت تلك اإلصــــــالحات جم�ع الشــــــر�ات العامة والشــــــر�ات  
بتبني ســــ�اســــة لإلبالغ عن المخالفات، مما أســــفر عن ز�ادة في عمل�ات الكشــــف  المعتمدة المعاشــــات التقاعد�ة

األسـهل الحصـول على تعو�ض مدني، وأصـ�ح من الممكن اآلن المجهولة الهو�ة. وعالوة على ذلك، أصـ�ح من 
 فرض عقو�ات مدن�ة �اإلضافة إلى العقو�ات الجنائ�ة.

وأوضــــــــــحت إحدى الدول أنه على الرغم من أن قانونها المتعلق �الضــــــــــحا�ا والشــــــــــهود والخبراء �مكن أن   -28
ایتهم في جم�ع الحــاالت. غین في ظروف معینــة، فقــد تبین أن ذلــك غیر �ــاف لضــــــــــــــمــان حمــلِّ ینطبق على المب

من االتفاق�ة، وتماش�ا مع استرات�ج�ة الدولة لمكافحة الفساد، أُعد مشروع    8من المادة    4ولذلك، وفي إطار الفقرة 
قانون �شـأن حما�ة المبلغین عن المخالفات إلنشـاء قنوات اتصـال من شـأنها ت�سـیر اإلبالغ عن أفعال أو حاالت 

 یر حما�ة معززة لألشخاص المبلغین.الفساد في القطاع العام وتوف
  

 مسؤول�ة الشخص�ات االعت�ار�ة -�اء 

من االتفاق�ة) من المسائل التي    26كما تبین من التحلیل السابق، تظل مسؤول�ة األشخاص االعت�ار�ین (المادة   -29
تبلغ الدول عن إجراء إصالحات تشر�ع�ة �شأنها. فعلى سبیل المثال، أفادت إحدى الدول �أنها فرضت مسؤول�ة إدار�ة  

 على ��انات قانون�ة وعقو�ات "على منح مكافأة غیر مشروعة ن�ا�ة عن أو لصالح" راش أو مرتش. 

تهـا لتوّفر إطـارا إجرائـ�ا واضــــــــــــــحـا للجزاءات المفروضــــــــــــــة على  وأـفادت دوـلة أخرى ـ�أنهـا عـدـلت تشــــــــــــــر�عـا -30
ــع   ــل  أحكاماألشـــــــخاص االعت�ار�ین بوضـــــ ــات المحكمة و�مكان�ات تإلجراءات المحكمة،   ةمفصـــــ ــاصـــــ حدد اختصـــــ

االســتئناف. و�وفر القانون الجدید أســســا إضــاف�ة للشــروع في إجراءات ضــد األشــخاص االعت�ار�ین و�ز�د العقو�ة 
التي ال تكون فیها المز�ة ع�ارة عن "ملك�ة" وتكون نت�جة رشـــــــــــــوة أجنب�ة. �ما تم تعدیل   القصـــــــــــــوى في الحاالت

لمعالجة قضــــا�ا إضــــاف�ة تم تحدیدها في الممارســــة القضــــائ�ة، مثل فترة تقادم اإلجراءات    2020القانون في عام 
 اإلدار�ة ضد األشخاص االعت�ار�ین والتغییرات في الوال�ة اإلقل�م�ة للمحكمة.
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 المصالحاإلفصاح عن و  مال�ةلإقرارات الذمة ا -ج�م 

ــاح عن موجودات -31 ــ�ع نطاق الموظفین المطالبین �اإلفصـــ ــر�عاتها لتوســـ   هم ذ�رت إحدى الدول أنها عدلت تشـــ
. �ما تعلق هذا التوسـ�ع �االلتزامات لتشـمل اإلفصـاح عن المصـالح والنفقات. وأفادت دولة أخرى �أنها همومداخیل

لب من الموظفین العمومیین، عند تولیهم مناصـبهم وتر�هم لها، أال �فصـحوا عن موجوداتهم عدلت تشـر�عاتها لتط
 .أوالدهمو الخاصة فحسب، بل أ�ضا عن موجودات أزواجهم  

ــر�ع�ة أجر�ت وفي إحدى الدول،   -32 ــ�ة �لمعالجة  تعدیالت تشــ ــأن  توصــ ــر إقرارات الذمة المال�ة شــ ــمان نشــ ضــ
هیئة مكافحة الفســــاد إلى الموظفین العمومیین المفصــــحین أنفســــهم.   على اإلنترنت من خالل نقل المســــؤول�ة من

ل نطاق التزامات إقرارات الذمة المال�ة ل�شــمل أعضــاء مجالس اإلشــراف على المؤســســات  كما وســع القانون المعدَّ
من االتفاق�ة �شــــأن  52من المادة  5المملو�ة للدولة. وف�ما یتعلق بتوصــــ�ة ذات صــــلة صــــادرة في ســــ�اق الفقرة 

إطالع الســـــــلطات المختصـــــــة في وال�ات قضـــــــائ�ة أخرى على اإلقرارات، أشـــــــارت الدولة إلى أن قانونها المتعلق  
 �حما�ة الب�انات �منعها من تنفیذ تلك التوص�ة.

ــاء مدیر�ة معن�ة �األخالق�ات والنزاهة مكلفة بتلقي إقرارات الموظفین العمومیین  -33   وأفادت إحدى الدول �إنشــــــ
 ومعالجتها. �ما عدلت قوانینها إلتاحة ز�ادة التدقیق في األشخاص المعرضین س�اس�ا والملك�ة النفع�ة.

وقد اتخذت عدة دول تدابیر لتوســــــ�ع نطاق األشــــــخاص المطالبین �اإلفصــــــاح عن الموجودات وتضــــــارب  -34
ة للفســاد بوجه خاص،  المصــالح. ومن بین الموظفین العمومیین الذین أضــ�فوا المســؤولون في المناصــب المعرضــ

وأعضــــــاء الحكومة وغیرهم من شــــــاغلي المناصــــــب العامة، فضــــــال عن الموظفین العمومیین الرف�عي المســــــتوى. 
ــمل الموجودات المنقولة وغیر المنقولة  وقد ــاح عنها لتشـــــ ــعت إحدى الدول نطاق الموجودات الواجب اإلفصـــــ وســـــ

ح، حتى و�ن �ـانـت مملو�ـة أل التعــدیالت  الغرض من  طراف ثـالثــة. و�ـان  التي �ســــــــــــــتخــدمهــا الموظف الُمفصــــــــــــــِ
وضـــــع تعار�ف والتزامات إفصـــــاح واضـــــحة. واعُتمد  هو  التشـــــر�ع�ة التي أدخلت ف�ما یتعلق بتضـــــارب المصـــــالح  

الموجودات یهدف إلى منع اإلثراء غیر المشــروع، بینما نص مشــروع قانون   اإلفصــاح عن�مشــروع قانون متعلق  
 دا�ا المتلقاة.عن جم�ع اله اإلبالغآخر على لزوم  

  
 ئي القضاالجهاز  -دال 

ــاء محاكم ومكاتب ادعاء متخصـــــصـــــة في  -35 أفادت دول عدیدة �أنها أدخلت تعدیالت تشـــــر�ع�ة تتعلق �إنشـــ
ــاد. و  ــارتمكافحة الفســـ ــترداد الموجودات على وجه الخصـــــوص.  إلى إحدى الدول  أشـــ ــمان اســـ أن هدفها �ان ضـــ

وســــــــــلطت دولة أخرى الضــــــــــوء على التعدیالت الدســــــــــتور�ة الرام�ة إلى الحد من فرص الفســــــــــاد، وتعز�ز الرقا�ة  
من  1العموم�ة على ممارسـة السـلطة القضـائ�ة، وز�ادة ثقة الجمهور في السـلطة القضـائ�ة �ما یتماشـى مع الفقرة 

من االتفاق�ة. وصــاحب ذلك اعتماد قوانین تكفل النزاهة في الجهاز القضــائي عن طر�ق تغییر القواعد   11المادة 
المتعلقة بتشــكیل المجلس القضــائي واخت�ار القضــاة في المحكمة الدســتور�ة. وشــملت التغییرات األخرى التزامات  

وع قانون لتعدیل إجراءات عزل اإلفصــــــــاح و�نشــــــــاء محكمة إدار�ة عل�ا. وقد قدمت إحدى الدول مشــــــــر القضــــــــاة �
التعدیل بناء على توصــــــــ�ة من اســــــــتعراض  ذلك القضــــــــاة وتنحیتهم من أجل صــــــــون نزاهة القضــــــــاء. وقد أجري  

 منع ما من شأنه التأثیر على مسعى تحقیق العدالة تأثیرا ال داعي له.شأن األولى � الدورة

محكمة مساءلة" في جم�ع أنحاء البلد لضمان  "  120وأفادت إحدى الدول �أن محكمتها العل�ا تعتزم إنشاء   -36
 محكمة منها في مرحلة التنفیذ األول�ة. 20المحاكمة السر�عة لقضا�ا الفساد، مع إنشاء 
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 غسل األموال واسترداد الموجودات -هاء 

ول  واعتماد قوانین جدیدة تتعلق �غسـل األموال الطب�عة المترا�طة للفصـالمنفذة تشـر�ع�ة  التعدیالت الأبرزت  -37
الثاني والثالث والرا�ع والخامس من االتفاق�ة. وأفادت إحدى الدول �أنها أصــدرت تشــر�عات لتنظ�م القطاع المالي 
ــادرة م�الغ تعادل ق�مة عائدات  ــاد وغســــــل األموال. وعدلت دولة أخرى قانونها الجنائي للســــــماح �مصــــ لمنع الفســــ

 .ستولي علیهاامفقودة أو   عوائدهاأو إذا �انت   الجر�مة إذا تعذر استرداد الممتلكات نفسها أو إعادتها،

وشــملت التدابیر التشــر�ع�ة األخرى المتصــلة �اســترداد الموجودات إعداد قانون �شــأن مصــادرة الموجودات  -38
وآخر �شــــــــأن عائدات الجر�مة. وســــــــلطت إحدى الدول الضــــــــوء على مختلف التعدیالت التشــــــــر�ع�ة الرام�ة إلى 

ترداد الموجودات، مثل اعتماد نوع جدید من المصــــادرة الموســــعة في القانون مكافحة غســــل األموال وضــــمان اســــ
نقل إلى أقارب تالجنائي یت�ح مصادرة جزء من ملك�ة ما. �ما سمحت التدابیر الجدیدة �مصادرة الموجودات التي  

ــ�ة وحقو  ــادرة العملة االفتراضـــ ــأن مصـــ ق الملك�ة في مقر�ین. وهناك أحكام قانون�ة مبتكرة أخرى اعتمدتها دول �شـــ
 ك�ان اعت�اري ومصادرة الموجودات البدیلة.

وأفادت دول أ�ضــــــا �اتخاذ تدابیر ف�ما یتعلق �اســــــترداد الموجودات م�اشــــــرة واعتماد أحكام تمكن من   -39
من االتفاق�ة. وأفادت إحدى الدول �أنها أنشــأت    54و   53المصــادرة غیر المســتندة إلى إدانة، وفقا للمادتین  

األموال داخل هیئة مكافحة الفســــــاد ومكاتبها اإلقل�م�ة لضــــــمان التنفیذ الفعال لتدابیر    وحدة لمكافحة غســــــل 
 األموال.   مكافحة غسل 

  
 التعاون ف�ما بین المؤسسات و�ناء المؤسسات  - خامسا  

 
 إنشاء مؤسسات جدیدة -ألف 

متخصـصـة أنشـئت منذ  وردت معلومات عن العدید من مؤسـسـات مكافحة الفسـاد ذات وال�ات متنوعة واسـعة أو   -40
أوجد إطارا مؤســســ�ا   نشــر التقر�ر الســابق. وفي �عض الدول، أنشــئت عدة مؤســســات لمكافحة الفســاد في آن واحد، مما 

لمكافحة الفـساد لم �كن موجودا من قبل. فعلى ـسبیل المثال، أفادت إحدى الدول �أنها أنـشأت هیئة إلنفاذ القانون معن�ة  
ــاد لتنفیذ إجراءا  ــادرة المدن�ة  �مكافحة الفســــــ ــا�ا المصــــــ ت ما قبل المحاكمة، و�دارًة في مكتب المدعي العام لمعالجة قضــــــ

 الفساد.   للموجودات غیر المشروعة، فضال عن محاكم متخصصة في مكافحة 

ــاد، ولجنة معن�ة �الوصــــــول إلى  -41 ــتقلة لمكافحة الفســــ ــاء لجنتها المســــ وقدمت دولة أخرى معلومات عن إنشــــ
د الموجودات. وأفادت إحدى الدول �اعتماد قانون ینشــــئ لجنة معن�ة �حق الوصــــول  المعلومات، ومكتب الســــتردا

ــها للدورة الثان�ة.   ــتعراضـــ ــ�ات جاءت في اســـ ــتجا�ة لتوصـــ ــد تطبیق القانون، اســـ إلى المعلومات مكلفة بتنفیذ ورصـــ
عامة إلى وضـع  دولة أخرى، أفضـى التعاون بین المجتمع المدني والهیئة المعن�ة �الوصـول إلى المعلومات ال وفي

 مؤشر لق�اس مستوى امتثال جم�ع الك�انات المطال�ة بنشر المعلومات �صورة است�اق�ة.

وأفادت إحدى الدول �أنها أنشـــــأت مكت�ا جدیدا إلدارة الموجودات المصـــــادرة لت�ســـــیر مصـــــادرة الموجودات  -42
افحة الفســــــاد ومصــــــادرة وضــــــمان حســــــن إدارة الممتلكات المصــــــادرة. وأفادت دولة أخرى �أنها أنشــــــأت لجنة لمك

الموجودات غیر المشــروعة، جمعت بین مهام خمس مؤســســات قائمة من قبل في مجاالت منع الفســاد وتضــارب 
الدولة �أن الجمع بین هذه المهام تلك المصـــالح ومصـــادرة الموجودات المكتســـ�ة �صـــورة غیر مشـــروعة. وأفادت 

ــاد، والتحقق من إقرارات الذمة المال�ة،  في وال�ة هیئة واحدة �فل الترا�ط الضـــروري بین المهام المتعلقة �منع الفسـ
 والتثبت من تضارب المصالح ومصادرة الموجودات المكتس�ة �صورة غیر مشروعة.
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قائمة بهدف ضـــمان  ال  هاوأفادت دول أ�ضـــا �إنشـــاء مؤســـســـات أو وحدات لمكافحة الفســـاد داخل مؤســـســـات -43
، أفادت إحدى الدول �أنه تم إنشــاء وحدة لمكافحة الفســاد داخل . فعلى ســبیل المثالالمؤســســاتالنزاهة داخل تلك  

الشــــــــرطة لتعز�ز النزاهة وتحمل المســــــــؤول�ة عن التحق�قات الداخل�ة في الفســــــــاد. وأفادت دولة أخرى �أنها جهاز  
ــات   ــســ ــتو�ات الحكومة، ووحدات معن�ة �األمانة والنزاهة داخل المؤســ ــاد على مختلف مســ ــأت لجانا لمنع الفســ أنشــ

 النزاهة" في المدارس. د�اكینعل�م�ة و"الت

واألموال العموم�ة.    االشــــــتراء العموميكما أفادت دول �إنشــــــاء مؤســــــســــــات مكرســــــة لضــــــمان النزاهة في  -44
األمثلة على ذلك إنشـــــــاء مجلس نواب إحدى الدول مر�زا لل�حوث �شـــــــأن المســـــــاءلة المال�ة للدولة من أجل  ومن

ءلة في إدارة األموال العموم�ة واإلشـــراف علیها. وأفادت دولة أخرى �أنها توفیر الخبرة في مجال الشـــفاف�ة والمســـا
، لضــمان  )19-أنشــأت فر�قا خاصــا للرقا�ة من أجل إدارة الكوارث اســتجا�ة لجائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید

 تنفیذ ُحزم الطوارئ �طر�قة مسؤولة والوصول �فعال�ة إلى الفئات المستهدفة.
  

 التعاون والتنسیق ف�ما بین المؤسسات -�اء 

بین المؤســســات �انت في �ثیر  ف�ما اســتمرت الدول في اإلفادة �أن التدابیر التي اتخذتها لتعز�ز التنســیق  -45
ــاتها  ــتعراضــ ــیق أثناء اســ ــ�ة ما، أو رد فعل �عد أن عاینت أهم�ة تعز�ز التنســ ــرة لتوصــ ــتجا�ة م�اشــ من األح�ان اســ

الدول ��ف أن الجهود المبذولة لتعز�ز التعاون بین هیئتها لمكافحة الفســــــاد وهیئة للدورة األولى. والحظت إحدى 
ادعاء متخصـــــصـــــة أفضـــــت إلى تنظ�م معتكف ســـــنوي مشـــــترك بینهما. �ما تم تطو�ر آل�ات و�جراءات مشـــــتر�ة  

 أخرى لتأمین األدلة اإللكترون�ة من أجل تكث�ف التعاون بین المؤسستین.

بیر مثل توق�ع مذ�رات تفاهم لتعز�ز التنسـیق والتعاون المت�ادلین، �ما في ذلك  وأفادت عدة دول �اتخاذ تدا -46
 مع ��انات القطاع الخاص، من أجل تحسین ت�ادل المعلومات.

بین المؤسـسـات واتخذت أشـكاال مختلفة، تراوحت بین إنشـاء ف�ما كما أنشـئت آل�ات تنسـیق أخرى مشـتر�ة  -47
شــتر�ة بین الشــرطة ودائرة االدعاء والمحاكم للفصــل في قضــا�ا الفســاد مر�ز عدالة لمكافحة الفســاد (فرقة عمل م

الكبرى) و�نشـــــــاء مجلس اســـــــتشـــــــاري مشـــــــترك بین القطاعات لتنســـــــیق اإلجراءات الحكوم�ة. ولوحظ أن المجلس  
ــا � دور مر�ز امت�از لتنســــیق ال�حوث والتحلیل والتدر�ب، فضــــال عن توفیر االضــــطالع باالســــتشــــاري ُ�ّلف أ�ضــ

العام والتوع�ة �الفسـاد. وأشـارت إحدى الدول إلى إصـدار قانون جدید �كفل التفاعل النشـط بین مؤسـسـات التثق�ف  
 الدولة ف�ما یتعلق �مكافحة الفساد.

ــور بین القطاع العام والقطاع   -48 ــات في إحدى الدول لمد الجســ ــصــ ــ�كة �حوث متعددة التخصــ ــئت شــ وأنشــ
لة �شــأن الفســاد والمســاهمة في تعز�ز تحدید المشــاكل، فضــال  العلمي األكاد�مي، �غ�ة تولید آراء بدیلة ومتكام

ــ�اســــــات عامة مبتكرة وتنفیذها. و  ــم�م ســــ ــیر عن تصــــ أن هذه الم�ادرة اتخذت لتعز�ز قاعدة األدلة التي إلى   أشــــ
 الس�اسات.  یرتكز علیها وضع 

  
 تعز�ز القدرات المؤسس�ة -ج�م 

على نحو  عدیدة  أشـارت دولالمسـتوى المؤسـسـي. و سـلط الضـوء على نطاق واسـع على بناء القدرات على   -49
ــتخدام التدر�ب  خاص ــاعدة التقن�ة  لذلك الغرض  إلى اسـ ــد اتجاها تم تحدیده في احت�اجات المسـ ، األمر الذي �جسـ

ــت�انة من ــات.  المســــ ــتعراضــــ ــ�اقات، لفائدة المحققین مثال،  �فقد   )6(االســــ ــتمر مطلو�ا في عدة ســــ ان التدر�ب المســــ

__________ 
االستعراضات الُقطر�ة لمز�د من المعلومات، انظر المذ�رة التي أعدتها األمانة عن تحلیل االحت�اجات من المساعدة التقن�ة المست�انة من  )6( 

 ).CAC/COSP/2021/10والمساعدة المقدَّمة من المكتب دعمًا لتنفیذ اتفاق�ة مكافحة الفساد (

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/10
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ــیق التحق�قات في الجرائم   وتمت ــرطة بو�االت خارج�ة لدعم وتنســـــــ معالجة هذا الطلب �إلحاق أفراد من قوة الشـــــــ
ین المـال�ـة. وأفـادت دول أخرى �ـأن الـدعم الـدولي مكن عـدة هیئـات تـدر�ب�ـة من توفیر المعرفـة التقن�ـة للمســــــــــــــؤول

 العمومیین وض�اط الشرطة والمدعین العامین والقضاة.

النمائط  تلك   تنمائط تدر�ب�ة لفائدة القضـــــــــاة والمدعین العامین. وشـــــــــمل إعدادوأشـــــــــارت إحدى الدول إلى  -50
تدر�ب في مجال الرشـوة، لتوضـ�ح الحاالت التي تكون فیها المیزة غیر المسـتحقة موجهة إلى طرف ثالث، نمائط  

میزة غیر مـاد�ـة. و�ـالمثـل، أفـادت دولـة أخرى عن دورات تـدر�ب�ـة �شـــــــــــــــأن األخالق�ـات والنزاهـة أو حیـث تكون ال
ــرطة  ــ�اط الشـــــــ ــاة والمدعین العامین والمحققین وضـــــــ ــاد لفائدة القضـــــــ والمهارات والمعارف المتعلقة �مكافحة الفســـــــ

ـنت من تـقد�م الـتدرـ�ب على وموظفي الخـدـمة الـمدنـ�ة. وأـفادت إحـدى اـلدول ـ�أن المســــــــــــــاعـدة التقنـ�ة التي تلقتـها مك
من أجل إجراءات المحاكم والمصـــــادرة؛ وتتعلق   الدعاوى وتقن�ات االســـــتجواب ورفع  االســـــتدالل الجنائيالتحقیق و 

 جم�ع األنشطة بتوص�ات ناشئة عن االستعراضات القطر�ة وثغرات استبینت فیها.

ة لســـلطتین متخصـــصـــتین، أفادت إحدى لتوصـــ�ة بتحســـین اســـتقالل�ة الموارد المال�ة وال�شـــر� أ�ضـــًا واســـتجا�ة   -51
ــاء األســـــــــس  ــفر النت�جة عن إرســـــــ ــاد. ومن المتوقع أن تســـــــ ــلطتها المعن�ة �مكافحة الفســـــــ الدول �أنه �جري تقی�م ســـــــ

 استقاللها.  لز�ادة 
  

 التعاون الدولي: األثر عبر الحدود  - سادسا  

أشارت دول في إفاداتها �شأن التدابیر المتخذة �عد االنتهاء من استعراض التنفیذ أ�ضا إلى التعدیالت التشر�ع�ة   -52
والقوانین الجدیدة المتعلقة �الفصــــــل الرا�ع من االتفاق�ة �شــــــأن التعاون الدولي. وأفادت دول �ثیرة �أنها أبرمت معاهدات  

م المطلو�ین وت�ادل المســـاعدة القانون�ة. وأفادت إحدى الدول �أن جهازها  أو أنها �صـــدد التفاوض �شـــأنها لت�ســـیر تســـل� 
 في دول أخرى بهدف تعز�ز التعاون الدولي.   نظیرة المعني �مكافحة الفساد وقع مذ�رات تفاهم مع و�االت  

وقد أدخلت تعدیالت تشر�ع�ة أخرى لتمكین السلطات من الوصول إلى المعلومات الموجودة على األجهزة  -53
ــمان  اإل ــل للشـــــــر�اء الدولیین في إنفاذ القانون. و�غ�ة ضـــــ ــاعدة أفضـــــ لكترون�ة والمت�ادلة بینها من أجل تقد�م مســـــ

الوصــــول الســــر�ع إلى المعلومات في قضــــا�ا الفســــاد، قامت إحدى الدول بت�ســــ�ط عمل�ة الحصــــول على ب�انات  
ــائـ�ة أخرى دون الحـاجـة إلى طـلب ــاالت من مـقدمي الخـدمـات في والـ�ات قضــــــــــــ ــاعـدة المتـ�ادـلة.   االتصــــــــــــ المســــــــــــ

 دولة أخرى �أنها اعتمدت أحكاما تشر�ع�ة تسمح بت�ادل المعلومات مع وال�ات قضائ�ة أخرى. وأفادت

من االتفاق�ة �شــأن دفع التكال�ف المتصــلة بتنفیذ طلب للمســاعدة القانون�ة    46من المادة    28وتماشــ�ا مع الفقرة   -54
لدولة الطال�ة المعلومات المطلو�ة �صـــــرف النظر عما إذا �ان ُیتوقع  ل   ها ســـــتوفر المت�ادلة، أشـــــارت إحدى الدول إلى أن 

 منها تغط�ة تلك التكال�ف. وأوضحت هذه الدولة أنها ستطلب من الدولة الطال�ة تغط�ة "التكال�ف االستثنائ�ة" فقط. 

 وف�ما یتعلق �اســـــــــترداد الموجودات، ســـــــــلط عدد من الدول الضـــــــــوء مرة أخرى على أهم�ة المشـــــــــار�ة في -55
المحافل اإلقل�م�ة والدول�ة وشــ�كات اســترداد الموجودات في ت�ادل المعلومات والتنســیق، واألثر اإل�جابي المترتب  
ــترداد الموجودات في جم�ع االتفاقات والمعاهدات   على ذلك. وأفادت دولة أخرى �أنها دعت إلى إدراج تدابیر اســـ

 المسائل الجنائ�ة.الجدیدة المتعلقة �المساعدة القانون�ة المت�ادلة في 
  

 تعز�ز استخدام تكنولوج�ا المعلومات  - سا�عا  
ــتخدام معزز ونشـــــط لحلول تكنولوج�ا المعلومات، وما زال عدد  -56 ــابق �اســـ ســـــبق أن أفید في تقر�ر األمانة الســـ

أشارت إحدى الدول إلى تدابیر مثل "رقمنة جهود مكافحة الفساد"، في حین فقد  متزاید من الدول �جسد هذا االتجاه. 
ــة إلكترون�ـة لتلقي طل�ـات الحصــــــــــــــول على ا  ــاء منصــــــــــــ لمعلومـات من المواطنین والرد علیهـا.  أفـادت أخرى �ـإنشــــــــــــ
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هــذه المنصـــــــــــــــة للمواطنین �ــاالطالع على حــالــة طلبهم وتلقي اإلشــــــــــــــعــارات في �ــل مرحلــة من مراحــل   وتســــــــــــــمح 
وقد أنشــــــئت في إحدى الدول منصــــــة رقم�ة مفتوحة المصــــــدر تجمع اإلجراءات الحكوم�ة وخدمات    . الطلب  معالجة 

 اءات. الو�االت ذات الصلة لرصد نتائج هذه اإلجر 

وفي إحدى الدول، أنشــــأت المحكمة العل�ا موقعا شــــ�ك�ا لرصــــد جم�ع اإلجراءات المتعلقة �أعمال الفســــاد،   -57
مثل الرشـــــوة، واالبتزاز، والتحصـــــیل غیر المشـــــروع للرســـــوم، واســـــتغالل النفوذ، واإلقرار الكاذب، وخ�انة األمانة، 

ــول االحت�الي على اإل ــر�بي، والحصــ ــل األموال، والتهرب الضــ ــین الرتكاب  وغســ عانات، واإلكراه، و�غراء المرؤوســ
 من أجل تحقیق مكاسب شخص�ة، واإلثراء غیر المشروع. اإلدارةفعل �عاقب عل�ه القانون، و 

  
 اإللكتروني والشفاف�ة في األموال العموم�ة االشتراء -ألف 

ة معززة وت�ســـــ�ط ووضـــــوح.  أشـــــارت عدة دول إلى اســـــتخدام االشـــــتراء اإللكتروني، مبرزة فوائد اعتماده من رقا�  -58
توفر لمحة عامة عن جم�ع األصـــناف    لالشـــتراء العمومي فمثال، أشـــارت إحدى الدول إلى اســـتحداث منصـــة إلكترون�ة  

ُتمكن   التي تشــتر�ها الحكومة على الصــعیدین المر�زي والمحلي. وألن نســق المنصــة قائم على الب�انات المفتوحة، فهي 
المجتمع المدني ووســـائط اإلعالم من الوصـــول إلى عقود االشـــتراء، مما یت�ح تعز�ز الرقا�ة العامة. وأفادت دولة أخرى  

وتحســـین الشـــفاف�ة.    �االشـــتراء العمومي ام االشـــتراء من بین الجهود التي تبذلها لت�ســـ�ط إجراءاتها المتعلقة  �أن رقمنة نظ 
وأفادت الدولة نفســــــــها �أنه تم أ�ضــــــــا إنشــــــــاء منصــــــــة إلكترون�ة متعلقة �إجراءات األعمال التجار�ة بدعم من المانحین  

 التجار�ة.   تراخ�ص لألعمال   لتوض�ح الطرائق واإلجراءات اإلدار�ة الالزمة للحصول على 

سعیها إلى تعز�ز الشفاف�ة أ�ضا، �أنها أنشأت "بوا�ة للشفاف�ة" �شأن میزنة إطار  في أفادت إحدى الدول، و  -59
ــتثناءات) من خالل قاعدة  األموال العموم�ة، في حین قامت دولة أخرى �معالجة نفقات الدولة (مع �عض االســـــــــــ

دید �شــــأن شــــفاف�ة المیزان�ة. ومن أجل تعز�ز الشــــفاف�ة في اإلنفاق العام، ب�انات إلكترون�ة، عقب اعتماد قانون ج
أنشــــــــــــــــأت إحــدى هیئــات مكــافحــة الفســــــــــــــــاد أداة إلكترون�ــة تجمع جم�ع المعــامالت المــال�ــة في القطــاع العــام. 

�قي. أنشــــــئت في دولة أخرى لوحة معلومات شــــــ�ك�ة لتت�ع نفقات المیزان�ة والبنى التحت�ة في الوقت الحق و�المثل،
ــتجا�ة لجائحة �وفید ــلة اســــ ــح�ة �فئة منفصــــ ــ�فت ب�انات النفقات المتعلقة �البنى التحت�ة للرعا�ة الصــــ  .19-وأضــــ

ــاءلة عن المیزان�ة   ــأن المســـــــ ــلة من الدورات التدر�ب�ة على اإلنترنت �شـــــــ ــلســـــــ وأبرزت إحدى الدول أنها عقدت ســـــــ
 المهني المستمر. واالمتثال ومراجعة الحسا�ات المال�ة، في إطار م�ادرة للتطو�ر

  
 سجالت إقرارات المصالح والذمة المال�ة -�اء 

ــأت   -60 ــارت دول إلى تنفیذ حلول تكنولوج�ا المعلومات لجمع إقرارات الذمة المال�ة والتحقق منها. وأنشــــــــــ أشــــــــــ
المســــــــــــــتمـدة من إحـدى اـلدول ســــــــــــــجال إلكترون�ـا إلقرارات اـلذمـة المـال�ـة یت�ح التحقق تلقـائ�ـا �مقـارنـة ب�ـانـاتـه بتلـك  

اإلقرارات المـقدمـة أو المحفوظـة ـلدى دول األخرى. و�تضــــــــــــــمن ـقانون جـدـید في إحـدى اـلدول أحكـامـا تنص على 
اإلقرار اإللكتروني �الذمة المال�ة والمصـــــالح، فضـــــال عن تمكین هیئتها لمكافحة الفســـــاد من الوصـــــول إلى قواعد  

 الب�انات اإللكترون�ة لجم�ع مؤسسات الدولة.

دى الدول �أن جهازها المعني �مكافحة الفســاد �عمل على وضــع نظام للرصــد لتســجیل مصــالح  وأفادت إح -61
األشــــخاص الذین �شــــغلون مناصــــب عموم�ة عل�ا لفترة ثالث ســــنوات قبل تولیهم مهامهم، و�ذلك األنشــــطة التي  

 �ضطلع بها هؤالء األشخاص �عد سنة من تر�هم مناصبهم.
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 ادنظم اإلبالغ عن أفعال الفس -ج�م 

أـفادت إـحدى اـلدول ـ�أنـها اعتـمدت ـقانوـنا ینص على إنشــــــــــــــاء بواـ�ة إلكترونـ�ة موـحدة للمبلغین عن المخـالـفات   -62
آمنة وســـــر�ة لإلبالغ عن أفعال الفســـــاد. وأفادت دولة أخرى بتفعیل نظام رقمي �ضـــــمن عدم   طرائق لضـــــمان وجود 

مقترنا �أنشــطة التوع�ة، أتاح تلقي تقار�ر موثقة ومرفقة  الكشــف عن هو�ة المبلغین، وأشــارت إلى أن النظام الجدید،  
�أدلة. وفي دولة أخرى، أنشــــئت بوا�ة لتلقي شــــكاوى مكافحة الفســــاد للســــماح للمواطنین �اإلبالغ عن أفعال الفســــاد.  

 كوم�ة. وعلى الرغم من أن هیئة مكافحة الفساد هي التي تدیر البوا�ة، فقد أت�ح استخدامها أ�ضا لجم�ع الك�انات الح 
  

 تعز�ز الوصول إلى المعلومات -دال 

أشــــــارت دول إلى أدوات تكنولوج�ا المعلومات في ســــــ�اق إتاحة الوصــــــول الســــــهل إلى المعلومات لألغراض   -63
التشـغیل�ة المتعلقة �التعاون الدولي. وتراوحت األمثلة بین إنشـاء قسـم مخصـص على الموقع الشـ�كي لمكتب المدعي  

جم�ع القوانین ذات الصـــــــلة والصـــــــكوك الدول�ة المتعلقة �المســـــــاعدة القانون�ة    ف�ه ث تتاح العام في إحدى الدول، حی 
والمساعدة القانون�ة    المطلو�ین المت�ادلة، و�نشاء نظام إلدارة القضا�ا لتجم�ع الب�انات اإلحصائ�ة ورصد قضا�ا تسل�م  

ــ�ة قُ  ــتعراض التنفیذ.  المت�ادلة. وقد أمكن تحقیق ذلك بدعم من أحد المانحین لتنفیذ توصـــــــ ــ�اق آل�ة اســـــــ دمت في ســـــــ
ــتمر للتدابیر   ــا إلى أن الجهة المانحة تعتزم تحدیث النظام، مما یدل على الطا�ع المســــــــ وأشــــــــــارت تلك الدولة أ�ضــــــــ

 المتعلقة بتكنولوج�ا المعلومات لالستفادة من أفضل األدوات المتاحة وت�سیر جهود السلطات العموم�ة. 

�اســــتخدام حلول مبتكرة لضــــمان تنفیذ االتفاق�ة اســــتجا�ة للبیئة الســــر�عة التغیر وتزاید وأفاد عدد من الدول  -64
 . 19-ارتكــابهــا، والتي تفــاقمــت �ســــــــــــــبــب جــائحــة �وفیــد  وقوع الجرائم المعقــدة التي یت�ح الفضــــــــــــــــاء اإللكتروني

إحدى الدول إلى اسـتخدام المنصـات اإللكترون�ة �وسـیلة لت�ادل المعلومات وتعز�ز التعاون. وأشـیر أ�ضـا  وأشـارت
ــأة حدیثا و�وا�ة الموارد  ــاد المنشـ ــلطات إنفاذ القانون المعن�ة �مكافحة الفسـ ــ�كة العمل�ات العالم�ة الجدیدة لسـ إلى شـ

ــیرلوك ــات اإللكترون�ة اإللكترون�ة والقوانین المتعلقة �الجر�مة (بوا�ة "شـ ــارت تلك الدولة إلى أن هذه المنصـ "). وأشـ
 .التغیرالدائمة ت�سر التعاون والتآزر السر�عین في مواجهة جر�مة الفساد  

  
 المساعدة التقن�ة  - ثامنا  

المســـاعدة التقن�ة المســـت�انة أثناء عمل�ة االســـتعراض والمســـاعدة المقدمة من  من  حت�اجات االف�ما یتعلق � -65
ــا دعمــــ ــة   المكتــــــب  الوث�قــــ في  للمؤتمر  ــاح  متــــ وهو  منفصــــــــــــــال،  تحلیال  ــة  ــانــــ األمــــ أعــــــدت  ــة،  ــاق�ــــ االتفــــ ــذ  لتنفیــــ

CAC/COSP/2021/10. 
  

 االستنتاجات والمسائل التي تتطلب المز�د من النظر فیها  - تاسعا  
تقار�ر االســـــتعراضـــــات القطر�ة، أشـــــید مرارا �آل�ة اســـــتعراض �عد مرور عشـــــر ســـــنوات على اعتماد أولى  -66

ــاد. و�مـا یتضــــــــــــــح من  التنفـیذ ألثرهـا الحـفاز على جهود اإلصــــــــــــــالح التي تـبذلهـا اـلدول من أجـل مكـافحـة الفســــــــــــ
ــواء �اعتماد قوانین جدیدة أو بتعدیل   ــر�ع�ة، ســـــــــ ــالحات التشـــــــــ المعلومات الواردة في هذه الوث�قة، ال تزال اإلصـــــــــ

ائمة، اإلجراء األكثر تواترا. وتغطي أمثلة التدابیر التشــــــر�ع�ة الواردة في الوث�قة �امل نطاق الفصــــــول القوانین الق
، �شـــــــأن 2الخاضـــــــعة لالســـــــتعراض في �لتي الدورتین، من الفقرة (أ) من المادة  ،الموضـــــــوع�ة األر�عة لالتفاق�ة

، المتعلقة �التعاون الدولي المتعلق �اســترداد الموجودات. وشــددت دول 59تعر�ف الموظف العمومي، إلى المادة 
ــاعدة  ــل الدعم والمســـــ ــ�حت ممكنة �فضـــــ ــتعراض أصـــــ عدیدة على أن التدابیر المتخذة لمعالجة نتائج تقار�ر االســـــ

ل�ة  المؤتمر یود النظر في التذ�یر �اســـــــتمرار أهم�ة اآل  ولعلالتقن�ة من الدول األخرى أو المؤســـــــســـــــات المانحة. 
 والنتائج الصادرة عن بلدان محددة بوصفها مصدرا أساس�ا الست�انة الثغرات وتقد�م المساعدة التقن�ة. 
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ــاد  و  -67 ــتمر�ن بتنفیذ االتفاق�ة ومنع الفســـــ تظهر النهج االبتكار�ة التي وردت في ردود الدول عزما والتزاما مســـــ
الســـــتخدام االبتكاري لتكنولوج�ا المعلومات  ومكافحته. وتشـــــمل هذه النهج دور التثق�ف على جم�ع المســـــتو�ات وا

لتســــر�ع العمل�ات وجعلها أكثر شــــفاف�ة و�تاحة الوصــــول إلى الب�انات والمعلومات. وتســــلط االتفاق�ة الضــــوء على 
دور المجتمع �أسـره في التصـدي للفسـاد، من المنظمات الدول�ة والحكومات ومؤسـسـاتها وموظفیها العمومیین إلى 

الحكومیین واألفراد. وقد تجلت أهم�ة المشـــار�ة الواســـعة ألصـــحاب المصـــلحة في هذه   أصـــحاب المصـــلحة غیر
االبتكـــارات، حیـــث یتم توفیر المعلومـــات من خالل عـــدد �بیر من المنصــــــــــــــــات اإللكترون�ـــة وغیرهـــا من حلول 

تقلیل فرص تكنولوج�ا المعلومات، و�ل ذلك في محاولة لتعز�ز الشـــــــــفاف�ة والرقا�ة العامة وت�ســـــــــ�ط العمل�ات مع  
ق جدیدة ومبتكرة للتصـدي للفسـاد وتعز�ز ائالفسـاد. ولعل المؤتمر یود تشـج�ع الدول على مواصـلة ال�حث عن طر 

 التثق�ف القائم على الق�م في مجال مكافحة الفساد، و�طالع الدول األخرى على هذه الخبرات وتأثیرها.

بها آل�ة استعراض التنفیذ تعز�ز التعاون بین    وعالوة على ذلك، واصلت الدول التفكیر في السبل التي حفزت  -68
إنشــــاء شــــ�كة   الســــبل المؤســــســــات أو بین الو�االت على الصــــعیدین المحلي والدولي على حد ســــواء. ومن بین تلك 

العمل�ات العالم�ة الجدیدة لســـــــلطات إنفاذ القانون المعن�ة �مكافحة الفســـــــاد مؤخرا، وهي مورد للممارســـــــین في مجال 
من ت�ادل أفضـل الممارسـات الدول�ة والتعاون على الصـعید التشـغیلي في   ا ، سـتتمكن الدول من خالله مكافحة الفسـاد 

حاالت محددة تنطوي على عنصــــر عبر وطني. ولعل المؤتمر یود مواصــــلة الترو�ج للشــــ�كة �اعت�ارها أداة ســــر�عة  
 نضمام إلى الش�كة. وفعالة ورش�قة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بتشج�ع الدول على اال 

وقد اســُتشــعر أثر آل�ة اســتعراض التنفیذ أ�ضــًا ف�ما یتعلق بتقد�م المســاعدة التقن�ة وتلب�ة االحت�اجات التي  -69
دة من  ة جهات مانحة من ذلك لتصــــــم�م مجموعة متعدِّ دتها الدول األطراف في �لتي الدورتین. واســــــتفادت عدَّ حدَّ

ة التي تتمحور حول نتائج االســــــــتعراضــــــــات الُقطر�ة. ومع أن هذا أمر  البرامج الخاصــــــــة بتقد�م المســــــــاعدة التقن�
ع، ال یزال هناك عدد �بیر من االحت�اجات التي یتعیَّن تلبیتها. ولعلَّ المؤتمر   ، لدى مناقشـــــــته المرحلة یودُّ مشـــــــجِّ

دل المعلومات.  التال�ة من اآلل�ة، أن یراعي أنَّ الفصـــــــــــــل الســـــــــــــادس من االتفاق�ة یتناول المســـــــــــــاعدة التقن�ة وت�ا
�خضـع هذا الفصـل �عد ألي اسـتعراض. وفي عدد من المناسـ�ات في الهیئات الفرع�ة، اقترحت �عض الدول  ولم

 األطراف أن �خضع لالستعراض في المرحلة المقبلة.

ــاعـدة التقنـ�ةعلى غرار ـما أشــــــــــــــیر إلـ�ه و  -70 ، �ثیرا ـما أـكدت اـلدول على أن أي ـتدابیر )7(ف�مـا یتعلق ـ�المســــــــــــ
  ین�غيفتكون ثابتة.  �عد االنتهاء من االستعراضات، أو حتى تحضیرا لالستعراض في �عض األح�ان، ال   هاتتخذ

ــد الثغرات في التنفیذ وتعدیلها وتكی�فها مع البیئة   ــاعدة التقن�ة والتدابیر الرام�ة إلى ســ ــد االحت�اجات من المســ رصــ
من االتفاق�ة التي تنص على أن   5من المادة  3التي تنفذ فیها والمتغیرة �اســــــــــــــتمرار. وهذا یتماشــــــــــــــى مع الفقرة 

ــلة، �غ�ة تقر�ر مدى  ــكوك القانون�ة والتدابیر اإلدار�ة ذات الصـ ــعى �ل دولة طرف إلى إجراء تقی�م دوري للصـ تسـ
أن دولة   35لـــــــــكفایتها لمنع الفساد ومكافحته. ومن بین الدول األر�عین التي جمعت منها معلومات جدیدة، سبق 

ــا�ـقة أعـدتهـا األمـاـنة، وهو مـا یبرهن    الواردي التحلـیل  ـ�الفعـل فظهرت   أن أي ـتدابیر ُتتخـذ في على  في وـثائق ســــــــــــ
، أعادت الدول األطراف  2021مجال مكافحة الفســـــــاد تظل عمل�ة مســـــــتمرة في بیئة متطورة. وفي حز�ران/یون�ه 
ــتثنائ�ة لل ــ�اســــــــــي في الدورة االســــــــ جمع�ة العامة المتعلقة �مكافحة االلتزام �أهداف االتفاق�ة �اعتماد اإلعالن الســــــــ

ــاعفة   ــي، أن یدعو الدول األطراف إلى مضـــــ ــ�اســـــ ــاد. ولذلك، لعل المؤتمر یود، لدى التذ�یر �اإلعالن الســـــ الفســـــ
 جهودها للتعاون والتوحد في مكافحة الفساد عند تصم�م عمل�ة متا�عة لتنفیذ ذلك اإلعالن الس�اسي.

 

__________ 
 . CAC/COSP/2021/10 الوث�قة انظر )7( 
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