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  فريق استعراض التنفيذ
  املستأنفةالدورة السابعة 

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦- ١٤فيينا، 
  من جدول األعمال ٤البند 

        املساعدة التقنية
والتدابري ذات الصلة  الدول األطراف وخرباهتل يِّدةاملمارسات اجل  

ت اختذهتا بعد إجناز االستعراضات القطرية، مبا يف ذلك املعلوما  اليت
      املتعلقة باملساعدة التقنية

      مذكِّرة من إعداد األمانة    
    مةمقدِّ  - أوالً  

قدَّمت األمانة، خالل الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة      -١
أثـر آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة      : ترمجـة االلتـزام إىل نتـائج   " ملكافحة الفسـاد، مـذكرة بعنـوان   

وخالل الدورة نفسها، قـرر املـؤمتر،    .)CAC/COSP/2013/14(" الفساد ملكافحةملتحدة األمم ا
علـى وجـه السـرعة يف مجـع املعلومـات ذات       اسـتعراض التنفيـذ   ، أن يبـدأ فريـق  ٥/١ يف مقرره

 أيضـاً وقرَّر املؤمتر  .من األمانة، تسهيالً لتقييم أداء اآللية مالصلة ومناقشة تلك املعلومات، بدع
  .ج الفريق يف جداول أعمال دوراته املقبلة بنداً يتيح مناقشة تلك املعلوماتأن يدر

القت استحسـانا، فهـي تسـتند    " ترمجة االلتزام إىل نتائج" املذكرة املعنونةأنَّ ويف حني   -٢
األمانة الذين شاركوا يف االستعراضات القطرية أو قـدموا املسـاعدة    موظفيأساساً إىل خربات 

دول األطراف سواء يف مرحلة التحضري لعملية االسـتعراض القطـري أو أثناءهـا أو    التقنية إىل ال
املناقشات الـيت أجريـت أثنـاء الـدورة اخلامسـة      ، مشجَّعةً باألمانةقامت ومع ذلك، فقد  .بعدها
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 )١(مـذكرة شـفوية   بتوجيـه ، ٥/١ ومن بعدها الدورة اخلامسة املستأنفة للفريق ومتشيا مع املقرر
أيِّ تــدعوها فيهــا إىل تقــدمي معلومــات عــن      طــراف الــيت أجنــزت استعراضــاهتا   إىل الــدول األ

االحتياجـات الـيت اسـتبينت     تلبية على سبيل املتابعة لسد الثغرات أو اختذهتاإجراءات تكون قد 
جزئيـا يف   ،املتضـمَّنة يف الـردود العشـرين الـواردة     ،وقـد أُدرجـت املعلومـات    .أثناء االسـتعراض 
تقيـيم أداء آليـة اسـتعراض تنفيـذ     " هتا األمانة للدورة السادسـة للمـؤمتر، بعنـوان   املذكرة اليت أعد

ت قـ وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه و    .)CAC/COSP/2015/6(" اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد  
  .وافية قد ُوضعت يف صيغتها النهائية ةخالص ٨٠ حنوهناك إرسال املذكرة الشفوية، كان 

، الــدول األطــراف علــى مواصــلة تبــادل     ٦/١ ، يف قــرارهداًر جمــدَّع املــؤمتوقــد شــجَّ   -٣
واخلـربات والتـدابري ذات الصـلة املتَّخـذة بعـد إجنـاز        يِّدةاملعلومات طواعية بشأن املمارسات اجل

استعراضــاهتا، مبــا يف ذلــك املعلومــات املتصــلة باملســاعدة التقنيــة، وعلــى النظــر يف تقــدمي تلــك    
  .على موقعها الشبكي شرهالناملعلومات إىل األمانة 

وقامــت األمانــة، علــى ســبيل التــذكري بطلبــها الســابق للمعلومــات ومتشــيا مــع قــرار املــؤمتر   - ٤
شــجعت فيهــا الــدول األطــراف علــى تقــدمي معلومــات عــن  )٢(شــفوية ثانيــة مــذكرة، بتعمــيم ٦/١

ــدةاجل اممارســاهت ــدابري اوخرباهتــ يِّ اضــات، وكــذلك عــن  املتخــذة بعــد إجنــاز االستعر  هااملكتســبة وت
ــق باالحتياجــات املســتبانة يف تقــارير االستعراضــات       ــة املتلقــاة أو املقدَّمــة فيمــا يتعل املســاعدة التقني

وكان اهلدف من ذلك الطلب هو التماس املزيد من املعلومـات الـيت ميكـن أن يسـتخدمها      .القطرية
ــه الســ      ــة خــالل دورت ــل واملناقشــة بشــأن أداء اآللي ــق كأســاس للتحلي ــول  .ابعة املســتأنفةالفري وحبل

لمـذكرة الشــفوية الثانيـة، أشــري يف   لا آخــر اسـتجابة  ردا موضـوعي  ١٤، ورد ٢٠١٦أغسـطس  /آب
ستة منـها إىل عـدم قـرب ورود معلومـات إضـافية أو أعيـد فيهـا التأكيـد علـى مضـمون معلومـات            

مباشـرة بالبيانـات الـيت    ومجعت األمانة سبعة بيانات إضافية من خالل االستعانة  .قُدِّمت يف السابق
  .أثناء مداخالهتا يف الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ أطرافأدلت هبا عدة دول 

مـع   مسامهة واردة من الدول األطراف، وهي هتدف، متشـياً  ٣٥ جمِّع هذه املذكرةوُت  -٥
بري الـيت اختـذهتا   والتدا اوخرباهتللدول األطراف  يِّدةمارسات اجلاملبيان ب تقدمي، إىل ٦/١ القرار

  )٣(.بعد إجناز استعراضاهتا
                                                         

  .٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٥ بتاريخ ،CU 2015/46/DTA/CEB/CSS: الرقم املرجعي لألمانة )١(  
  .٢٠١٦ أبريل/نيسان ١٧ بتاريخ ،CU 2016/91/DTA/CEB/CSS: الرقم املرجعي لألمانة )٢(  
 إيطاليا، املتحدة، العربية اإلمارات أستراليا، الروسي، االحتاد: قدمت الدول التالية معلومات ذات صلة )٣(  

 تومي سان الدومينيكية، وريةاجلمه اجلزائر، األسود، اجلبل توغو، بنما، الربتغال، الربازيل، باراغواي،
 كوبا، فنلندا، فرنسا، غواتيماال، غابون، العراق، السويد، سلوفاكيا، السلفادور، ،سري النكا وبرينسييب،
 ناميبيا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة املكسيك، املغرب، ماليزيا، الكويت، كولومبيا،
  .اليونان األمريكية، املتحدة والياتال هنغاريا، نيبال، النمسا،
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دولة قد أجنزت خالصـاهتا الوافيـة يف    ١٣٧ كانت )٤(وحىت وقت كتابة هذه املذكرة،  -٦
ــها   ــة، من ــدورة األوىل لآللي ــة، أو ٣٥ إطــار ال ــدَّ  ٢٥ دول ــة، ق مت معلومــات ذات صــلة  يف املائ

إجنـاز استعراضـاهتا اسـتجابة لطلبـات     واخلربات والتـدابري املتخـذة بعـد     يِّدةبشأن املمارسات اجل
ويـرد يف الشـكل األول أدنـاه توزيـع إقليمـي للـردود الـواردة مـن          .الرمسيـة األمانة الرمسية وغري 

  .الدول اليت أجنزت خالصاهتا الوافية
    

  الشكل األول
أو قدمت معلومات عن التدابري املتخذة /عدد الدول اليت استكملت اخلالصات الوافية و

  )٢٠١٦أغسطس /االستعراضات (حىت آب بعد إجناز
    

    
إىل الردود الواردة واملعلومات اليت مت مجعها، تسـعى هـذه املـذكرة إىل تقـدمي      استناداًو  -٧

حتليل أوَّيل، ولكنه دقيق، وذلك بتقدمي حملة عامة عـن خمتلـف التعـديالت التشـريعية والتغـيريات      
هـذه الـدول   أجرهتـا  حتسني التعاون الوطين والدويل الـيت  املؤسسية والتدابري األخرى الرامية إىل 

    .اختذهتا بعد إجناز االستعراضاتأو األطراف 
مـة (انظـر الشـكل الثـاين     التاليـة إىل الـردود الـواردة واملعلومـات املقدَّ     اإلحصـاءات وتستند   - ٨

  :أدناه)
                                                         

  .٢٠١٦ أغسطس/حىت آب )٤(  

ول
 الد

عدد
 

 ١٣٨الدول اليت استكملت خالصاهتا الوافية: 
٣٥:  املتخذة بعد إجناز االستعراضاتعدد الدول اليت قدَّمت معلومات بشأن التدابري

احمليط -آسيا
 اهلادئ

أمريكا الالتينية أفريقيا
 والكارييب

أوروبا الشرقية أوروبا الغربية
 دول أخرىو
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 على أثر من لالستعراض كان عمَّا معلوماتقدَّمت  الدول من املائة يف ٨٩  •  
 قوانني اعتماد إىل اإلشارة خالل من اتالتشريع إصالحاملتعلقة ب جهودها
  .االتفاقية متطلبات مع تتماشى جلعلها حالية قوانني تعديل أو جديدة

 على ساعدا هبا اخلاص األقران واستعراض اآلليةأنَّ من الدول اعتربت  املائة يف ٧٧  •  
 إىل أشارت أو/الفساد و ملكافحة متهاوأنظ أطرها يف القصور وأوجه الثغرات حتديد
  .الفساد مكافحة إىل الرامية الوطنية جهودها على لآللية العام اإلجيايب األثر

 يف واملشاركة االستعراض لعملية اخلضوعأنَّ من الدول أوضحت  املائة يف ٦٠  •  
  .الوطين الصعيد على املؤسسيني وتعاوهنا هيكلها حسَّنا اآللية عمل

 قدراهتا تعزيز على لالستعراضات اإلجيايب األثر الحظتمن الدول  ائةامل يف ٦٠  •  
 األطراف الدول جتاه أو احمللي املستوى على سواء ،الدويل التعاون جمال يف

وقد ساعدت اآللية على إجياد جمتمع عاملي من املمارسني يف جمال  .األخرى
  .مكافحة الفساد

 بني املعلومات تبادل هبا َتعزَّز اليت الكيفية على قدَّمت أمثلة من الدول املائة يف ٤٩  •  
  .الالحقة التوصيات ومعاجلة االستعراض عملية يف للمشاركة نتيجة الوطنية مؤسساهتا

    
  الشكل الثاين

  مت بشأهنا الدول األطراف معلومات يف ردودهادِّاملواضيع اليت قُ
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   طر الوطنية ملكافحة الفسادحتديد الثغرات وأوجه القصور يف األ  - ثانياً  

 ٧٧إىل جانب وصف التدابري امللموسة املتخذة بعد إجناز االستعراضـات، أبـرزت نسـبة      -٩
من الدول يف ردودها صراحة الـدور املهـم الـذي أدَّتـه اآلليـة يف حتديـد الثغـرات وأوجـه          املائةيف 

السـبل امللموسـة الـيت    حتديـد  يف القصور يف أطرها القائمـة مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، وكـذلك       
ميكن أن تلجأ إليها الدول األطراف مستقبال ملعاجلة تلك الثغرات وتعزيز املنظومـة ككـل (انظـر    

ــدول    .الشــكل الثالــث أدنــاه)   عمليــة االســتعراض ســاعدهتا علــى فهــم     أنَّ وأوضــحت هــذه ال
وبيَّنـت الـدول    .التحديات القائمة يف تنفيذ االتفاقية وكانت مبثابة عامل حمفز لإلصالح الداخلي

عمليـة االسـتعراض واآلليـة يف حـد ذاهتـا قادتاهـا إىل       أنَّ بالتفصيل، إضافة إىل التـدابري امللموسـة،   
  .بذل جهود كبرية ملعاجلة التوصيات الصادرة والثغرات املستبانة أثناء عملية االستعراض

    
  الشكل الثالث

  القصور نسبة الدول اليت أبلغت عن األثر العام والثغرات وأوجه

77%

     
ف اطـر أوأكدت عدة دول على املنافع اليت جنتها من املشاركة يف اآللية سواء كدول   -١٠

وعلى وجه اخلصوص، أبرزت الدول القيمـة التعلُّميـة لآلليـة،     .مستعَرضة أو كدول مستعرِضة
عمليــة االســتعراض أتاحــت فرصــة لتبــادل املعلومــات واكتســاب معــارف        أنَّ إىل  وأشــارت
وأوضـحت إحـدى    .لدى الـدول األخـرى   يِّدةاالستفادة من اخلربات واملمارسات اجلجديدة و
اآلليــة وفــرت هلــا الفرصــة، مــن منظــور كوهنــا دولــة مستعرِضــة، للــتعلم مــن خمتلــف   الــدول أنَّ

ــيت جتــاوزت احلــد األدىن        ــدول األطــراف املستعَرضــة ال ــدى ال ــدابري واملمارســات املبتكــرة ل الت

٧٧٪ 
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، مبا يف ذلك تلك املتعلقـة  يِّدةتلك املمارسات اجل اًالحقد أدجمت الدولة وق .ملتطلبات االتفاقية
 مـن االتفاقيـة) وإدارة املمتلكـات املصـادرة (املـادة      ٢٦ مبسؤولية الشخصيات االعتبارية (املـادة 

إىل هــذا البعــد القــائم علــى الــتعلم مــن األقــران  وقــد أشــري ســابقاً .) يف قوانينــها٣ ، الفقــرة٣١
، وأكـدت الـردود   "ترمجـة االلتـزام إىل نتـائج   " األمانة املشار إليها أعاله بشأن كرةمذلآللية يف 

    .الواردة من الدول أنه يظل عامال أساسيا مسامها يف جناح اآللية
الوثـائق اخلتاميـة لآلليـة، أي اخلالصـات      وأشار أكثر من نصف الـردود املتلقـاة إىل أنَّ    -١١

ــة وتقــارير االستعراضــات القطر  ــدة بالنســبة إىل    الوافي ــة كانــت عظيمــة القيمــة والفائ ــة الكامل ي
اخلالصـة الوافيـة سـامهت يف تعزيـز جهـود بنـاء        وأوضحت إحدى الـدول أنَّ  .الدول األطراف

بشـأن املالحقـة واملقاضـاة     ٣٠ القدرات املتصلة بتنفيذ العديد من أحكام االتفاقيـة، مثـل املـادة   
وأشــارت دولــة أخــرى إىل أنــه   .جــز واملصــادرةالتجميــد واحل بشــأن ٣١ واجلــزاءات، واملــادة

ا خالصـتها الوافيـة يف وسـائط    عقب إجناز االستعراض ونظرا ألمهية اآللية، فقـد عرضـت رمسيـ   
وباملثـل، يف دولـة أخـرى، أُصـدرت      .اإلعالم الوطنية لالحتفال باليوم الـدويل ملكافحـة الفسـاد   

 .يــر االســتعراض القطــري الكامــل بيانــات صــحفية عنــد إجنــاز كــل مــن اخلالصــة الوافيــة وتقر  
الكاملـة وفـرت فرصـة للـدول األخـرى       ةتقارير االستعراض القطريأنَّ وأكدت عدة دول على 

وذكــرت إحــدى الــدول صــراحة أهنــا   .للتعــرف علــى تشــريعاهتا وخرباهتــا وإطارهــا املؤسســي 
مـن   نشرت تقرير االستعراض القطري الكامل اخلاص هبا حبيث ميكن لدول أخرى أن تسـتفيد 

وأوضحت دولة أخرى، تقدِّم برامج للمسـاعدة التقنيـة يف جمـال     .مشكالهتامن  وتتعلمخرباهتا 
مكافحة الفساد، أهنا تستخدم نتائج اآللية بانتظـام لتحديـد االحتياجـات األوليـة مـن املسـاعدة       

ري لتـوف  الكاملـة  تقـارير االسـتعراض القطريـة   دت، لذلك الغرض، على فائدة إتاحـة  التقنية وشدَّ
  .معلومات إضافية وتعميق فهم احلالة على الصعيد الوطين

دت عدة دول على أمهية التوصيات الصـادرة أثنـاء عمليـة االسـتعراض يف حتديـد      وشدَّ  -١٢
أنَّ وأوضــحت إحــدى الــدول   .أوجــه القصــور يف أنظمتــها الوطنيــة اخلاصــة مبكافحــة الفســاد  

وأشـارت   .التشريعات الوطنيـة واالتفاقيـة  التوصيات كان هلا دور مهم يف حتديد الفجوات بني 
إىل أهنا استخدمت التوصيات كأساس لتصـميم اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة جديـدة       أخرىدولة 

إحدى الدول بأنه على الرغم من أهنـا كانـت عاكفـة علـى      وأفادت .من أجل مكافحة الفساد
 ، فقـد الحظـت أنَّ  معاجلة الفجوات يف إطارها اخلاص مبكافحة الفسـاد حـىت قبـل االسـتعراض    

وكانــت هــذه التوصــيات  .اآلليــة ســاعدت علــى التعجيــل بالعمليــة بصــياغة توصــيات واضــحة 
وأفـادت   .مبثابة حافز لتعزيز التعاون وللجهود املبذولة يف مكافحة الفساد على الصعيد الـوطين 

دول أخــرى بأهنــا أخــذت التوصــيات الصــادرة يف أعقــاب عمليــة االســتعراض يف االعتبــار مــن  
  .جل إجراء تقييماهتا اخلاصة إلطارها الوطين من أجل مكافحة الفسادأ
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   بدء اإلصالحات والتغيريات التشريعية  - ثالثاً  
اليت أعـدهتا األمانـة بشـأن االحتياجـات مـن املسـاعدة        )٥(كما لوحظ يف املذكرات السابقة  - ١٣

رير الشــفوية عــن آخــر التقنيــة ومــا يقدمــه املكتــب مــن مســاعدة تقنيــة، وكــذلك أثنــاء عــرض التقــا 
خــالل االجتمــاعني الســادس والســابع لفريــق اســتعراض التنفيــذ، ميكــن أن ُينظــر إىل     املســتجدات

ــة       اتصــياغة التشــريع  ــا ونتيجــة طبيعي ــدة باعتبارهــا اجتاهــا عام ــوانني جدي والتعــديالت واعتمــاد ق
يـة بصـفة خاصـة،    ويف الواقع، ينص الفصل الثالـث مـن االتفاق   .لالستعراضات خالل الدورة األوىل

 ومتشـياً  .وكذلك الفصل الرابع، على عدد كبري من املتطلبات التشريعية لتجرمي املمارسات الفاسدة
يف املائة من الدول عن التدابري التشـريعية امللموسـة الـيت اختـذهتا      ٨٠مع هذا التحليل، أبلغ أكثر من 

ن املواضـيع (انظـر الشـكل الرابـع     استعراضاهتا القطرية واليت تشمل جمموعة واسعة مـ  استكمالبعد 
وأشارت الدول إىل أهنا اعتمدت أو بصدد اعتماد قوانني أو أحكام قانونيـة جديـدة هبـدف     .أدناه)

مت وقــدَّ .حتســني تنفيــذ متطلبــات االتفاقيــة ومعاجلــة التوصــيات الصــادرة أثنــاء عمليــة االســتعراض 
غـري مكلَّلـة بالنجـاح حـىت اآلن،     إحدى الدول معلومات عن جهود اإلصالح التشريعي اليت ظلـت  

تعزيـز  السـعي إىل   علىاهليئة الرئيسية املعنية مبكافحة الفساد ستثابر مع ذلك  ولكنها أشارت إىل أنَّ
  .االتساق مع االتفاقية ومعاجلة املالحظات املنبثقة عن استعراض األقـران

    
    الشكل الرابع

  نسبة الدول اليت أبلغت عن إجراء إصالحات تشريعية

89%

 

                                                         
  .CAC/COSP/2015/4 انظر، على سبيل املثال الوثيقة )٥(  

٨٩٪ 
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 .أشيع اإلصـالحات التشـريعية يتعلـق حبمايـة املـبلِّغني      إنَّفإىل الردود الواردة،  اًاستنادو  -١٤
بأهنا اعتمدت أو بصـدد صـياغة أو اعتمـاد تشـريعات جديـدة       تثلث الدول أفاد حنو ذلك أنَّ

ع وأفـادت إحـدى الـدول بأهنـا أعـدت مشـرو       .مـن االتفاقيـة)   ٣٣ بشأن محاية املـبلِّغني (املـادة  
بشأن محاية املـبلِّغني يف القطـاع اخلـاص يهـدف إىل أن يشـمل املـدارس وكـذلك         اًقانون جديد

واعتمـدت دولـة أخـرى قانونـا جديـدا بشـأن        .الصحية واخلـدمات االجتماعيـة   الرعايةقطاعي 
    .حلماية املبلِّغني صاًخمصَّ كامالً منع الفساد يتضمن فصالً

دول الـيت أبلغـت عـن اختـاذ تـدابري جديـدة فيمـا يتعلـق         ويتفق االرتفـاع النسـيب يف عـدد الـ      - ١٥
ال تزال من بـني املـواد الـثالث     ٣٣املادة  أنَّواملتمثل يف حبماية املبلِّغني مع االجتاه الذي جتلّى سابقا 

املـادة   كمـا أنَّ  )٦(.مقارنة بغريها مـن املـواد   احتياجات من املساعدة التقنيةبشأهنا استبانة اليت يتواتر 
إىل أكرب عدد مـن الـدول األطـراف أثنـاء      توصياتإحدى املواد اليت أُصدرت بشأهنا  أيضاًهي  ٣٣

  .عملية االستعراض
لتلبيـة  وميكن االطالع على معلومات عن أنشطة املكتب ذات الصلة باملساعدة التقنية   -١٦

املقدَّمـة   الـيت أعـدهتا األمانـة بشـأن املسـاعدة التقنيـة       املذكرةيف  االحتياجات على ذلك الصعيد
  .)CAC/COSP/IRG/2016/11دعماً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (

واختــذ أكثــر مــن ثلـــث الــدول األطــراف تــدابري تشـــريعية لزيــادة اجلــزاءات وإزالـــة           -١٧
ومشلــت تلــك التــدابري إدخــال تعــديالت علــى  .التفاوتــات بــني العقوبــات علــى جــرائم الفســاد

الة أوجه التضارب يف اجلزاءات اخلاصة بالرشو واالرتشاء، وكـذلك تـدبريا   القانون اجلنائي إلز
واتسمت إصالحات تشـريعية أخـرى بكوهنـا     .لزيادة العقوبات املفروضة على املتاجرة بالنفوذ

أوســع نطاقــا وتراوحــت بــني زيــادة العقوبــات علــى مجيــع جــرائم الفســاد يف القــانون اجلنــائي    
عـدة دول بإرسـاء املسـؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة       اجلديد لدى إحدى الدول وقيام 

ــى          ــة عل ــات القائم ــدة أو تشــديد العقوب ــات جدي ــرض عقوب ــب ف ــا، إىل جان أو توســيع نطاقه
واستجابةً للتوصيات الصادرة، أفادت عـدة دول بتمديـد فتـرة التقـادم      .الشخصيات االعتبارية

قائمـة، والـبعض اآلخـر بتعـديل الفتـرة حبيـث       لديها، بعضها بإطالة الفتـرة ال  الفسادعلى جرائم 
  .تبدأ من اكتشاف اجلرمية بدال من ارتكاهبا

ــردود إىل أنَّ   ٢٠ حنــو وأشــار  -١٨ ــن ال ــة م ــة     يف املائ ــاء عملي ــيت صــدرت أثن التوصــيات ال
الــدول بتعــديل قوانينــها املتعلقــة مبكافحــة غســل األمــوال أو توســيع  قيــاماالســتعراض أدت إىل 

    .ها توسيع نطاق اجلرائم األصليةنطاقها بوسائل من
                                                         

  .CAC/COSP/IRG/2016/13و CAC/COSP/2015/4 انظر الوثيقتني )٦(  
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ومشلت التدابري التشريعية الشائعة األخرى اليت اتُّخذت بعد إجناز االستعراضـات، والـيت     -١٩
أشري إليها يف أكثر مـن ثلـث الـردود الـواردة، مـا يلـي: إدراج جـرائم فسـاد جديـدة يف القـوانني           

ــة متشــيا مــع   ــةاجلنائي ــالنفوذ وال  االتفاقي ــاجرة ب ــراء غــري   (مثــل املت رشــوة يف القطــاع اخلــاص واإلث
املشروع)؛ وتعزيز األحكام لتشمل مجيع عناصر التعريف ذي الصـلة يف االتفاقيـة (أي اسـتخدام    
مصطلحات املوظف العمومي والرشوة املباشرة وغري املباشرة ومنافع األطراف الثالثة واملزية غـري  

ــدة بشــأ     ــا الواســع)؛ وإدراج أحكــام جدي ــة   املســتحقة مبفهومه ــة اإللزامي ــة املالي ــرارات الذم ن إق
ــان  .للمــوظفني العمــوميني؛ وتعزيــز األحكــام القانونيــة املتعلقــة حبمايــة الشــهود    واعتمــدت دولت

ــان  ــر العــدل يف إعطــاء التعليمــات للمــدعني العــامني       تعــديالتطرف تشــريعية إلهنــاء ســلطة وزي
ديل قانوهنـا اجلنـائي لتوسـيع    وتعكف إحدى الدول على تعـ  .وإصدار القرار بعدم تسليم اجملرمني

وعدَّلت دولة أخرى قانوهنا اجلنائي من  .نطاق عكس عبء اإلثبات حبيث يشمل جرائم الفساد
    .أجل جترمي الشروع يف ارتكاب مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية

 اعتماد قوانني منفصـلة جديـدة مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة يف        جلى العمل علىوَت  -٢٠
اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول العتمــاد قــوانني بشــأن املشــتريات العامــة وغســل األمــوال ومتويــل    

نظم وطنية جديدة فيما يتعلق مبكافحة الفساد وبالرشوة يف القطاع اخلـاص   اإلرهاب، وإرساء
    .وباملصادرة، من بني أمور أخرى

ــة      -٢١ ــردود املتعلق ــع ال ــدابري تشــريعية يف حنــو رب ــع، حيــث   كمــا أشــري إىل ت بالفصــل الراب
أدخلت عدة دول تعديالت تشريعية فيما يتعلق بتسـليم اجملـرمني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،      

وفيما يتعلق بتسـليم اجملـرمني، أفـادت إحـدى الـدول       .بصدد إدخال تلك التعديالت كانتأو 
 كمــا حــدَّدت، قانونيــة جديــدة تتعلــق بتســليم مــرتكيب اجلــرائم الفرعيــة بأهنــا وضــعت أحكامــاً

ــ اأســباب ــة     ل ــاء عملي ــة، ملعاجلــة التوصــيات الصــادرة أثن ــة املتبادل رفض طلبــات املســاعدة القانوني
وأبلغت دولة أخرى عن التعديالت التشريعية اليت أدخلتها لتشـديد العقوبـة علـى     .االستعراض

يع نطـاق  وفيمـا يتعلـق بتوسـ    .املتاجرة بالنفوذ ومن مث جعلها جرمية تستوجب تسليم مرتكبيهـا 
التعـديالت اجلديـدة الـيت    أنَّ والتعاون الدويل، أفادت إحدى الدول ب املتبادلةاملساعدة القانونية 

املتبادلـة لـديها مـن شـأهنا تبسـيط بعـض اإلجـراءات مـن          القانونيـة أُدخلت على نظام املسـاعدة  
وات إنفـاذ  نـة مـن تلـك املسـاعدة إىل الـدول األجنبيـة وتوسـيع نطـاق أد        أجل تقـدمي أنـواع معيَّ  

القانون اليت ميكن للسلطات أن تسـتخدمها للمسـاعدة يف التحقيقـات أو املالحقـات القضـائية      
  .وأفادت دولة أخرى بأهنا بصدد اعتماد مشروع قانون جديد بشأن التعاون الدويل .األجنبية
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60%

  
   حتسني التعاون املؤسسي  - رابعاً  

،  بيئــة تشـهد تغيُّـرات علــى الصـعيد الــوطين   قـائم يف اإلطـار املؤسسـي ملكافحــة الفسـاد     إنَّ  - ٢٢
نــت عــدة دول ســلطة مركزيــة جديــدة أو خمتلفــة للتعامــل مــع طلبــات املســاعدة عيَّوتأكيــداً لــذلك 

للتوصــيات  وفقــاًبــذلك األمــني العــام لألمــم املتحــدة   وأبلغــت االتفاقيــةالقانونيــة املتبادلــة مبوجــب 
  .لغات املقبولة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلةكما أبلغت عدة دول األمني العام بال .الصادرة

اخلضوع لالسـتعراض واملشـاركة   أنَّ يف املائة من الدول ب ٦٠ وعالوة على ذلك، أفاد  -٢٣
يف عمل اآللية أدَّيا إىل حتسني هياكلها املؤسسية وتعزيز التعـاون بـني املؤسسـات علـى الصـعيد      

وجـه اخلصـوص، أبلغـت الـدول عـن اختـاذ تـدابري         وعلـى  .الوطين (انظر الشكل اخلامس أدناه)
إجناز االستعراضـات هبـدف حتسـني اإلطـار املؤسسـي مـن أجـل مكافحـة الفسـاد           بعد ملموسة

ويف الواقــع، ال يــزال اإلطــار املؤسســي العــام وطريقــة عملــه مبثابــة   .وتعزيــز التعــاون املؤسســي
  .دولة يف مكافحة الفسادأيِّ حجر الزاوية لنجاح 

    
  خلامسالشكل ا

  نسبة الدول اليت أبلغت عن التعاون املؤسسي
  

 
    
  
  
  
  
  
  
    

إحـدى الـدول هيئـة عليـا      إنشـاء األمثلة امللموسة على التـدابري املتخـذة    وُيذكَر من بني  -٢٤
وقـررت دولـة أخـرى دمـج أربعـة       .ومكافحـة الفسـاد واجلـرائم ذات الصـلة     مبنـع جديدة ُتعـىن  

لتعزيـــز كفاءهتـــا وإدارة املـــوارد املاليـــة والبشـــرية  دارياإلأجهـــزة رئيســـية للتـــدقيق والتفتـــيش 
واسـتجابة للمالحظـات    .والعمومية واحلد من التداخل بـني األجهـزة املكلفـة مبكافحـة الفسـاد     

٦٠٪ 
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مة خالل عملية االستعراض، أنشأت إحدى الـدول وحـدة جديـدة لالسـتخبارات املاليـة،      املقدَّ
ويل اإلرهـاب، وسـلطة مسـتقلة ملكافحـة الفسـاد      األموال ومت غسلوجلنة وطنية معنية مبكافحة 

  .استراتيجية وطنية شاملة جديدة بشأن مكافحة الفساد وضعتكون مسؤولة عن 
وأشارت عدة دول إىل أمهية إنشاء وصون وحـدة متخصصـة داخـل اجلهـاز القضـائي        -٢٥

عي العـام ملكافحـة اجلرميــة   ا للمــدَّخاصـ  جديـداً  الفسـاد حيــث أنشـأت إحـداها مكتبــاً    ملكافحـة 
مــة أثنــاء عمليــة االســتعراض، بينمــا أنشــأت متابعــة التوصــيات املقدَّمــن أجــل املنظمـة والفســاد  

للمدعي العام املعين بالفساد إلتاحة قدر أكرب مـن التنسـيق يف التحقيقـات     جديداً أخرى مكتباً
مكاتــب املــدعني وأنشــأت دولــة أخــرى ســلطة تنســيق جديــدة داخــل   .واملالحقــات القضــائية

ــق    ــها وضــع اســتراتيجيات للتحقي ــة بالفســاد مهمت وأنشــأت وحــدة متخصصــة   ،العــامني املعني
وأنشــأت إحــدى الــدول داخــل وكالتــها  .جديـدة مســؤولة عــن التحقيقــات يف غســل األمـوال  

املعنية مبكافحة اجلرميـة وحـدة مركزيـة جديـدة معنيـة بالرشـوة والفسـاد لزيـادة القـدرات علـى           
احلاجــة إىل القــدرات املتخصصــة وقــادت  .قضــايا الفســاد وجتميــع املــوارد الالزمــةالتحقيــق يف 

تغيري هيكل حماكمها حبيث يشمل القضـاة واملـدعني العـامني املتخصصـني يف     إىل إحدى الدول 
 املـوظفني  من أجل حتديث عمليات اختيار تدابريوأبلغت دولة أخرى عن اختاذ  .قضايا الفساد

    .املهنية لدى هيئات التحقيقالكفاءة زيادة مستوى إقامة العدل لجمال يف 
تلبيـة للمتطلبـات املنصـوص    التـدابري املتخـذة   مـن   متزايـد  عـدد بعـدة دول   أفـادت كما   -٢٦

التغـيريات املؤسسـية اهلادفـة     ، وذلك علـى صـعيد  من االتفاقية بشأن املبلِّغني ٣٣ املادة عليها يف
 .إنشــاء مكتــب خمصــص حلمايــة املــبلِّغني الــدولى فقــد قــررت إحــد .إىل تعزيــز محايــة املــبلِّغني
بــني املؤسســات مهمتــه إعــداد التشــريعات واملمارســات  مشــتركاً عــامالً وأنشــأت دولــة فريقــاً

لإلبـالغ ُيسـتعان فيـه مبـوظفني      وأنشأت دولـة أخـرى خطًّـا سـاخناً     .ذات الصلة حبماية املبلِّغني
  .متخصصني للسماح بتقدمي الشكاوى املتعلقة بالفساد

  
   تعزيز تبادل املعلومات فيما بني أصحاب املصلحة الوطنيني  - خامساً  

اآلليـة وعمليـة االسـتعراض أسـهمتا يف      نصف الـدول يف ردودهـا إىل أنَّ   ت قرابةأشار  -٢٧
إنشاء وفتح خطـوط اتصـال جديـدة بـني أصـحاب املصـلحة الـوطنيني (انظـر الشـكل السـادس           

إىل فرصــتني  الــدول أشــارت عمومــاً ة، ميكــن مالحظــة أنَّالــوارد الــردودإىل  اســتناداًو .أدنــاه)
 .رهتما اآللية من أجل حتسني تبـادل املعلومـات واالتصـاالت علـى الصـعيد الـوطين      رئيسيتني وفَّ

ــيم الــذايت املرجعيــة           ــتكمال قائمــة التقي ــا علــى اس ــى العمــل مع ــتملت الفرصــة األوىل عل واش
فقـد مت التقريـب بـني خمتلـف اجلهـات       .راضواملشاركة يف املراحل األخـرى مـن عمليـة االسـتع    



 

12 V.16-06019 

 

CAC/COSP/IRG/2016/12 

وتعلقـت الفرصـة الثانيـة بتنفيـذ      .الوطنية صاحبة املصلحة من حيث التعاون والتواصل العمليني
ــادل      الصــادرةالتوصــيات احملــددة   ــز االتصــاالت وتب ــة االســتعراض مــن خــالل تعزي ــاء عملي أثن
خمتلف االجتماعات املشـتركة  املصلحة الوطنيني من خالل تنظيم  أصحاباملعلومات فيما بني 

 .بني الوكاالت وحتسني أنظمتها اخلاصة جبمع البيانات
    

  الشكل السادس
  نسبة الدول اليت أبلغت عن تبادل املعلومات

  

 
    
وفيما يتعلق بزيادة االتصاالت وتبادل املعلومات كنتيجة مباشرة للمشاركة يف عمليـة    -٢٨

 .آلليـة يف التقريـب بـني أصـحاب املصـلحة الـوطنيني      االستعراض، أكدت عدة دول على قيمة ا
ــدة          ــات العمــل لفائ ــن األنشــطة وحلق ــة واســعة م ــا نظمــت طائف ــدول بأهن ــادت إحــدى ال وأف

وعززت تلك األحداث تبـادل املعلومـات،    .يف عملية االستعراض املشاركةاملؤسسات الوطنية 
ســتوى التعــاون بــني وأشــارت دولــة أخــرى إىل تعزيــز م .وهيــأت جــوا مثمــرا بــني املؤسســات

 .ملعاجلة التوصيات املنبثقـة عـن عمليـة االسـتعراض     السلطات الوطنية املختلفة نتيجة للعمل معاً
ونظمــت عــدة دول أخــرى مناســبات وطنيــة مشــتركة بــني املؤسســات وحلقــات عمــل خمتلفــة 

عـض  وأفـادت ب  .للهيئات الوطنيـة الـيت تكـافح الفسـاد ملتابعـة نتـائج االستعراضـات اخلاصـة هبـا         
صــياغة األجوبــة علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة ثبــت أهنــا مرحلــة مفيــدة مــن  أنَّ الــدول بــ

حملة شـاملة عـن حالـة تنفيـذ االتفاقيـة       تكوينمراحل عملية االستعراض ألهنا مكَّنت الدول من 
صـياغة  أنَّ وأشـارت دولـة أخـرى إىل     .على الصعيد الوطين ووضع اسـتراتيجيات وطنيـة فعالـة   

٤٩٪ 
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التقيـيم الـذايت املرجعيـة أسـهمت يف التقريـب بـني اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة           قائمـة ود على الرد
  .املعنية مبكافحة الفساد

ــذ التوصــيات احملــددة         -٢٩ ــد إجنــاز االستعراضــات لتنفي ــدابري املتخــذة بع ــق بالت ــا يتعل وفيم
مبكافحــة  الصــادرة، بــذلت عــدة دول جهــودا جديــدة لزيــادة فعاليــة الســلطات الوطنيــة املعنيــة 

احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل      وتبـيَّن أنَّ  .الفساد ولتحسني التعاون على الصعيد الـوطين 
الــيت ســعت مــن خالهلــا عــدة دول إىل حتســني جهــود   الســبلإحــدى متثــل التدريبيــة املشــتركة 

تلـك األحـداث التدريبيـة وحلقـات العمـل       ومن املمكن ختصيص .التعاون على الصعيد الوطين
رات ملختلــف املواضــيع املتصــلة بالفســاد، مثــل اإلثــراء غــري املشــروع والســرية املصــرفية   واملــؤمت

إىل تعزيـز   كمـا ميكـن أن تسـعى   احلـال يف إحـدى الـدول،     كانـت عليـه  وغسل األمـوال، كمـا   
التعاون بني جهات فاعلة حمددة مـن خـالل عقـد سلسـلة مـن الـدورات واملعتكفـات التدريبيـة         

مبكافحــة الفســاد ومكاتــب املــدعي  املعنيــةتضــم الوكــاالت الوطنيــة  املشــتركة، مثــل تلــك الــيت
وحتقيقا هلذه الغايـة، يـدعم املكتـب اجلهـود الـيت       .يف دولة أخرىكما كانت عليه احلال العام، 

تبذهلا عدة دول إلنشاء جلان تنسيق وغريها من اآلليـات املشـتركة بـني املؤسسـات لضـمان أن      
  .الية املوظَّفة أثناء استعراض التنفيذ إىل عوائد مستمرةتفضي االستثمارات البشرية وامل

وأفـــادت عـــدة دول بأهنـــا قامـــت، مـــن خـــالل تشـــكيل اللجـــان املخصصـــة وتنظـــيم    -٣٠
بني الوكـاالت، مبعاجلـة صـرحية، سـواء علـى حنـو مواضـيعي أو مشـويل،          املشتركةاالجتماعات 

الــدول عــن تنظــيم اجتماعــات  وأبلغــت إحــدى  ض.مــة أثنــاء عمليــة االســتعرا للتوصــيات املقدَّ
ــاملوظفني          ــة اخلاصــة ب ــة املالي ــرارات الذم ــني الوكــاالت ملعاجلــة مســألة إق تشــاورية مشــتركة ب
العمــوميني. ويف إحــدى الــدول، ُنظمــت اجتماعــات وطنيــة مشــتركة بــني الوكــاالت إلطــالع 

ات. الكيانــات الوطنيــة املعنيــة مبكافحــة الفســاد علــى مــا خلــص إليــه االســتعراض مــن اســتنتاج 
وأنشــأت دولــة أخــرى وحــدة دائمــة مســؤولة عــن التنســيق بــني خمتلــف الســلطات فيمــا يتعلــق 

    .يِّدةمبتابعة التوصيات وجتميع املعلومات عن املمارسات اجل
والشـاملة يف كـثري    ،ويظل إنشاء وتعزيـز نظـم مجـع البيانـات مـن التوصـيات املشـتركة         -٣١

الدول كثريا ما تستخدم االسـتعراض كنقطـة    نَّاملنبثقة عن االستعراضات حيث إ ،من األحيان
انطالق من أجل مجع البيانات بشـأن اإلحصـاءات املتعلقـة بالفسـاد. ويف الواقـع، أبلغـت عـدة        
دول عن جهودها الرامية إىل معاجلة التوصـيات الصـادرة أثنـاء عمليـة االسـتعراض فيمـا يتعلـق        

ووضـعت إحـدى الـدول خطـة عمـل      جبمع البيانات وتبـادل املعلومـات وإعـداد اإلحصـاءات.     
ــة لتنظــيم مجــع البيانــات بشــأن القضــايا املتصــلة بالفســاد وغســل       ــدة الســتحداث منهجي جدي
األموال. ومن أجل معاجلة توصية صادرة خالل عملية االستعراض فيمـا يتعلـق جبمـع البيانـات     
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إلدارة بأهنا بصدد إنشاء نظام معلومـات حموسـب جديـد يف ا    الدولاإلحصائية، أفادت إحدى 
القضائية يرمي إىل تكوين قاعدة بيانات موحـدة للقضـايا وحتسـني سـبل الوصـول إىل البيانـات       
اإلحصــائية الشــاملة. وأنشــأت دولــة أخــرى آليــة للتنســيق وتبــادل املعلومــات ترمــي إىل تعزيــز  
التنسيق بني آليـات إنفـاذ القـانون واملراجعـة القائمـة والسـماح بتحسـني تبـادل املعلومـات بـني           

  ة.لسلطات املختصا
وفيما يتعلق بالفصل الرابع، قدمت عدة دول معلومات عـن جهودهـا الراميـة إىل بنـاء       -٣٢

أو تعزيز نظم إدارة القضايا ألغراض تعقـب طلبـات التعـاون الـدويل وإدارهتـا، وهـو مـا يتسـق         
وأرســت إحــدى الــدول نظامــا   .مــرة أخــرى مــع توصــية يكثــر تقــدميها بشــأن الفصــل الرابــع   

نيـا جديــدا إلدارة القضــايا فيمـا خيــص املســاعدة القانونيــة املتبادلـة علــى الصــعيد الــدويل    إلكترو
لديها من التتبع الدقيق لعدد طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وحتسـني      العدلميكِّن وزارة  مبا

وباملثـل، أشـارت دولـة أخـرى إىل التحسـينات الـيت        .آليات اإلبالغ اإلحصائي يف هذا الصـدد 
وأبلغــت دولــة  .دخلــت علــى نظــام إدارة القضــايا لــديها لتعزيــز مجــع البيانــات واإلحصــاءات  أُ

ــيت تبلِّــ      ــدة إلدارة القضــايا ال ــتحداث أداة جدي ــن اس ــة أخــرى  أخــرى ع ــها دول ُتســجَّل  ،غ عن
 ُتسـجَّل بواسـطة هـذه   كمـا   .املساعدة القانونيـة وتسـليم اجملـرمني   تبادل مجيع طلبات  بواسطتها

وأبــرزت  .إليــه اســتناداًت بشــأن األســاس التعاهــدي الــذي ُيقــدَّم طلــب املســاعدة  األداة البيانــا
إحدى الدول احلاجـة إىل االسـتجابة يف الوقـت املناسـب لطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،         
وأفادت بأهنا بصدد وضع قاعدة بيانات جديدة جلمع البيانـات املتعلقـة بتلـك الطلبـات، مبـا يف      

  .طار الزمين الذي ُتنفَّذ الطلبات ضمنهذلك تعقُّب اإل
  

   أثره الذي يتجاوز االتفاقية واآلليةو التعاون الدويل  - سادساً  
بأنه تكوين جمتمع عـاملي مـن   " ترمجة االلتزام إىل نتائج" مع ما ُوصف يف مذكرة متشياً  -٣٣

ا علـى عمـل   ليـ عم الفساد، أشارت عدة دول إىل كون اآللية دليالً مكافحةاملمارسني يف جمال 
فقد أعربت الدول عن تقـديرها للتفاعـل النشـط بـني      .على مكافحة الفساد اجملتمع الدويل معاً

ــة االســتعراض، وأشــارت إىل أنَّ    ــز الشــبكات     اخلــرباء خــالل عملي ــى تعزي ــة ســاعدت عل اآللي
وأكـدت عـدة دول علـى فوائـد مشـاركة منظمـات اجملتمـع املـدين يف          .القائمة ملكافحة الفساد

  .ملية االستعراضع
واتبعت املعلومات الواردة من الـدول فيمـا يتعلـق بالفصـل الرابـع بصـورة عامـة نفـس           -٣٤

النمط املتبع فيما خيص التدابري اليت اتُّخذت بعد إجناز االستعراض املتعلـق بالفصـل الثالـث، أي    
ن فيمـا بـني   تنفيذ إصالحات تشريعية ومؤسسية، وكذلك بذل اجلهود الرامية إىل تعزيـز التعـاو  



 

V.16-06019 15 
 

 CAC/COSP/IRG/2016/12 

يف املائة من الدول عن التدابري املتخذة فيما يتعلـق   ٦٠ وأبلغ حنو .أعاله أفيداملؤسسات، كما 
تعلـق بصـفة   تالتـدابري املبلَّـغ عنـها    ت غالبيـة  وكانـ  .بالتعاون الدويل (انظر الشكل السابع أدناه)

  .خاصة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
    

  الشكل السابع
  نسبة الدول اليت أبلغت عن التعاون الدويل

  

60%

     
وُتقــدَّم  .ا مــن جوانــب االتفاقيــةأساســي وال يــزال البعــد الــدويل للفســاد يشــكل جانبــاً   -٣٥

يتسـم نطـاق هـذا التعـاون باحملدوديـة       الَّالتوصيات بانتظام فيما يتعلق بالتعاون الدويل لضمان أ
عـدة دول تأكيـد التزامهـا بتعزيـز التعـاون الثنـائي مـع        ولذا فقـد جـددت    .من الناحية اجلغرافية

دول أخرى بوسائل من بينها مواصلة املفاوضات إلبرام معاهدات ثنائية جديـدة بشـأن تسـليم    
وأفـادت إحـدى الـدول بأنـه يف إطـار االسـتجابة املباشـرة         .املتبادلة القانونيةاجملرمني واملساعدة 

ت جديـدة ومشـتركة بـني الوكـاالت مـع السـلطات       للتوصيات الصـادرة، أُبرمـت سـبعة اتفاقـا    
وأشـارت   .وبأنه جيري التفاوض بشأن مشاريع ستة اتفاقات أخرى ،األجنبية املختصة املناظرة

دولــة أخــرى إىل جهودهــا الراميــة إىل إرســاء آليــات جديــدة للتعــاون مــع اهليئــات والوكــاالت 
    .اإلشرافية األجنبية املناظرة هبدف تعزيز مكافحة الفساد

القصد من هذا التقرير هو تسليط الضوء علـى التـدابري الـيت اختـذهتا الـدول       ويف حني أنَّ  -٣٦
أثر اجلهود املبذولة والتـدابري   األطراف يف أعقاب إجناز االستعراض، أشار عدد من الدول إىل أنَّ

الصــعيد املتخــذة يف إطــار معاجلــة نتــائج االستعراضــات القطريــة وتعزيــز تنفيــذها لالتفاقيــة علــى   

٦٠٪ 
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األثـر اإلجيـايب لتعـديل التشـريعات     أنَّ فقد أشـارت إحـدى الـدول إىل     .الوطين يفوق ذلك بكثري
َتَمثَّلَ يف توصُّل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية إىل تقييم أكثر  األموالبشأن مكافحة غسل 

سـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة    ا ، أشارت دولتان إىل أنَّأيضاًويف جمال مكافحة غسل األموال  .إجيابية
   .تواصلهما مع هيئاهتما اإلقليمية املعنية مبكافحة غسل األموال نتعزِّزا جعلهما

اتســاق التوصــيات املنبثقــة عــن اآلليــة مــع تلــك الــيت    أنَّإىل إحــدى الــدول  وأشــارت  -٣٧
سـائل  بالتقييم الذي أجرتـه هيئـة إقليميـة أخـرى عـزز األمهيـة الشـاملة ملعاجلـة امل         صدرت عمالً

معاجلة كلتـا اجملمـوعتني مـن التوصـيات      منالدولة  متكنيف  أيضاً مفيداًوكان ذلك  .املطروحة
منـها، علـى أن تضـمن     ٦٤ وجتدر اإلشـارة إىل أنَّ االتفاقيـة تـنص، يف املـادة     .على حنو متزامن

 وعــالوة علــى .األمانــة التنســيق الضــروري مــع أمانــات املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى
ــة      ذلــك، فــإنَّ ــة يظــل إكمــال جهــود آليــات االســتعراض الدولي ــة لآللي ــادئ التوجيهي أحــد املب

واإلقليمية األخرى املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد، والتعـاون مـع تلـك اجلهـود وتفـادي االزدواجيـة          
وحىت اآلن، دعمت األمانة زيارتني قطـريتني مشـتركتني مـع منظمـة التعـاون والتنميـة        )٧(.بينها

ــ ــارتني املشــتركتني، وال ســيما      .دان االقتصــادييف املي ــاتني الزي ــدان املشــاركة هب ــت البل ورحب
    .باعتبارمها تتسمان بالكفاءة من حيث الوقت واملوارد بالنسبة إىل البلد قيد االستعراض

كما أدى الزخم الذي ولَّدته اجلهود املبذولة الستكمال االسـتعراض يف إطـار الـدورة      -٣٨
ــادر ــة     األوىل إىل مب ــاين مــن االتفاقي ــيتم استعراضــها يف إطــار الفصــل الث ــق بــ  ات س  .املنعاملتعل

مت دولتان معلومات عن املبـادرات الراميـة إىل إذكـاء الـوعي االجتمـاعي واملؤسسـي مـن        وقدَّ
من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية بشـأن السـبل الكفيلـة     املدرسيةخالل تكييف الربامج 

وواصــلت دول أخــرى العمــل علــى اســتكمال تقيــيم الفصــلني الثــاين  .فحتــهمبنــع الفســاد ومكا
وأفـادت   .واخلامس يف إطار الدورة الثانية بعـد أن اسـتكملتا دورة االسـتعراض األوىل مباشـرة    

إعــداد قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة لــدورة االســتعراض الثانيــة قــد أســهم  إحــدى الــدول بــأنَّ
  .يز وبناء القدرات الوطنيةبالفعل إسهاما كبريا يف تعز

  
   املساعدة التقنية  - سابعاً  

فيما يتعلق باالحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة أثناء عملية االستعراض، أعـدت    -٣٩
 الـــيت جتلـــت مـــن خـــاللاملســـاعدة التقنيـــة  مـــنبشـــأن االحتياجـــات  منفصـــالً األمانـــة حتلـــيالً

، يف أيضـاً ومع ذلك، فقد طلـب املـؤمتر    .)CAC/COSP/IRG/2016/13االستعراضات القطرية (

                                                         
  .الفساد افحةملك املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض آللية املرجعي اإلطار من(ي)  ٣ انظر الفقرة )٧(  
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معظــم أنَّ ويف حــني  .، إىل الــدول أن تتبــادل املعلومــات املتعلقــة باملســاعدة التقنيــة ٦/١ هقــرار
املعلومات املقدمة إىل األمانة ركزت على اجلهود املبذولـة والتـدابري املتخـذة يف أعقـاب عمليـة      

معلومـات عـن املسـاعدة التقنيـة، سـواء       ضـاً أياالستعراض، فقـد أدرج عـدد صـغري مـن الـدول      
  .أو املقدمة، فيما يتعلق بنتائج استعراضات التنفيذ املتلقاة
يف املائـة مـن الـدول الـيت قـدمت تلـك املعلومـات بأهنـا تلقـت مسـاعدة            ٤٠ وأفاد حنو  -٤٠

وشـددت إحـدى الـدول علـى الـدور املهـم الـذي         .تقنية من املكتب خالل عملية االسـتعراض 
اليت ُتطلب بعد االستعراض، ورحبـت بسلسـلة    الالزمةاملكتب يف تقدمي املساعدة التقنية يؤديه 

عـــن املنبثقـــة حلقــات العمـــل الوطنيـــة الـــيت نظمهــا املكتـــب هبـــدف رصـــد تنفيــذ التوصـــيات    
وشددت دولة أخرى على قيمة اآللية عندما حددت األولويـات مـن أجـل تقـدمي      .االستعراض

ل األطـراف الـيت تطلبـها، بينمـا أبـدت دولـة أخـرى أسـفها لكوهنـا مل          املساعدة التقنية إىل الدو
  .مساعدة تقنية أو تدريب على سبيل املتابعة تتلق بعد أيَّ

وواصل املكتب االستجابة بانتظام لطلبات عقد حلقات العمل واالجتماعات الوطنيـة    -٤١
ى الـدعم العـام، سـاعد    وكأمثلـة علـ   .املخصصة لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن عملية االستعراض

املكتــب إحــدى الــدول علــى رســم خريطــة اخلطــوات املقبلــة مــن أجــل وضــع الصــيغة النهائيــة  
الفسـاد مبــا يعـاجل تنفيــذ التوصـيات املنبثقــة عـن عمليــة      ملكافحــةملشـروع االســتراتيجية الوطنيـة   

الفسـاد،   لقدرات اللجنـة املعنيـة مبكافحـة    ويف دولة أخرى، أجرى املكتب تقييماً .االستعراض
ومشلـت اجلهـود املتخصصـة واحملـددة      .وأدرج خطة لتنفيذ التوصـيات الناشـئة عـن االسـتعراض    

األهــداف قيــام املكتــب بتنظــيم سلســلة مــن األحــداث املتعلقــة ببنــاء القــدرات لفائــدة املــدعني   
ويف دولـة أخـرى، َيسَّـَر املكتـب عقـد حلقـة عمـل ضـمت          .العامني والقضاة يف إحدى الـدول 

سياســات واجلهــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة صــاحبة املصــلحة، وَدَعــَم جهودهــا    واضــعي ال
الراميــة إىل ترتيــب اإلجــراءات الالزمــة حســب األولويــة وحتديــد الوكــاالت واملــوارد الالزمــة   

    .واألطر الزمنية ذات الصلة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن االستعراض
ساعدة التقنية الـيت يقـدمها املكتـب دعمـا     وميكن االطالع على معلومات كاملة عن امل  -٤٢

لالستعراضات يف املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشأن املساعدة التقنية املقدَّمة دعماً لتنفيـذ اتفاقيـة   
  .)CAC/COSP/IRG/2016/11الفساد ( ملكافحةاألمم املتحدة 

  
   االستنتاجات واملسائل اليت تتطلب مواصلة النظر فيها  - ثامناً  

يف املائــة مــن الــدول، مبــا فيهــا املقدِّمــة واملتلقيــة للمســاعدة التقنيــة، عــن  ٢٠ غ حنــوأبلــ  -٤٣
ويف إحـدى الـدول، اتضـح     .استخدام نتائج استعراض التنفيذ كأساس لربجمـة املسـاعدة التقنيـة   
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ثالث سنوات علـى سـبيل متابعـة توصـيات االسـتعراض      ميتد على  قطرياألثر اإلجيايب لربنامج 
ون فيما بني املؤسسات مـن خـالل عقـد االجتماعـات املنتظمـة لتطـوير تصـميم        يف حتسني التعا

ومع ذلك، مـن الواضـح أنـه يلـزم      .واعتماد السياسات واإلطار القانوين بشأن مكافحة الفساد
اسـتخدام آليـة االسـتعراض كـأداة لربجمـة املسـاعدة التقنيـة وتعزيـز          تيسـري عمل املزيد من أجـل  

ــدان الشــري    ــني البل ــة وإشــراك كــال الطــرفني بنشــاط يف      احلــوار ب ــدمي املســاعدة التقني كة ومق
  .اجلوانب املتعلقة باملساعدة التقنية من االستعراضات وضمان التزامهما بذلك

ن ظهــور اجتــاه مــثري لإلعجــاب فيمــا وقــد أتاحــت املعلومــات املتلقــاة إجــراء حتليــل يبــيِّ  -٤٤
مـن بـني الـدول     د أنه جتدر اإلشـارة إىل أنَّ خالل الدورة األوىل. بي االستعراضيتعلق بأثر آلية 

يف  ٩١ مت معلومــات، شــكلت البلــدان املتوســطة أو املرتفعــة الــدخل نســبةاألطــراف الــيت قــدَّ
م ذلــك الــردود. ويقــدِّمــن يف املائــة  ٩ نســبة م ســوىأقــل البلــدان منــوا مل تقــدِّ حيــث إنَّ ،املائــة

ة االســتعراض. ولــذا ُتشــجَّع الــدول  صــورة واضــحة لألثــر العــاملي احلقيقــي الــذي حققتــه آليــ   
األطراف على مواصلة تقدمي املعلومات من أجل توسـيع نطـاق البيانـات املسـتخدمة مـن أجـل       

. وعـالوة علـى   مجع البيانات أن يتيح إعداد حتليل أكثر تفصـيالً  تعزيزهذه املذكرة. ومن شأن 
مـة عـن   تعمـيم الـردود املقدَّ   ، تعتـزم األمانـة  ٦/١ مـن قـرار املـؤمتر    ١٢ مع الفقـرة  ذلك، ومتشياً

على املوقع الشبكي للدورة السـابعة املسـتأنفة لفريـق     بنشرهاطريق مذكرة شفوية على األقل، 
  .االستعراض استعراض التنفيذ، وكذلك على الصفحات القطرية يف موقع فريق

  


