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 ي بأن ھذا المستند غیر رسمخذ بالعلم  یرجى األ

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۱۹

 

 اتفاقیة مكافحة الفساد تنفیذ  استعراضتغییر حقیقي ناتج عن آلیة  

 

بعد ما یناھز العشر    –  )مركز األمم المتحدة لإلعالم(   ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر    ۱۹الخمیس    - بو ظبي أ
المتحدة لمكافحة الفساد بجمع نتائج تحلیل عالمي  سنوات من العمل، قامت آلیة استعراض تنفیذ اتفاقیة األمم  

وشامل حول التحدیات التي تواجھھا البلدان والمناطق. توفر المراجعات نقطة انطالق تقنیة غیر عدائیة  
 وغیر مسیّسة للمناقشات مع الدول والتي ظھر تأثیرھا اإلیجابي في دفع عملیة تنفیذ االتفاقیة إلى األمام. 

عناصر نجاح ھذه اآللیة فھو استعداد الدول لتبادل خبراتھا والتعلم من بعضھا البعض. منذ بدایتھا  أما أحد  
 زیارة رسمیة واجتماعات مشتركة.  ۲۳۷ملخًصا تنفیذیًا والقیام بـ   ۱۹۸، تم استحداث ۲۰۱۰في عام 

عن الممارسات    مثال  ۱۰۰۰تحد إلى جانب أكثر من    ۷۰۰۰وخالل عملیة االستعراض، تم تحدید ما یقُرب  
 دولة.  ۱۰۸طلب للمساعدة التقنیة في  ٤۰۰۰الجیدة وحوالي 

ویعتبر إنشاء ھذه العملیة الحكومیة الدولیة الفعّالة وتشغیلھا بنجاح من اإلنجازات الھامة التي تدّل على  
اس على  عیاًرا یقم التزام الدول بمنع الفساد ومكافحتھ. وتعتبر تقاریر االستعراض التي تقدمھا كل دولة

 أساسھ التقدم المحرز. 

)  UNODCفي ھذا اإلطار، قال المدیر التنفیذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ( 
یوري فیدوتوف إنھ "بفضل اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، أصبح لدى كل بلد في العالم تقریباً قوانین  

 جریمة". معمول بھا تجعل من الفساد  

 عملیة االستعراض 

من نفس المنطقة ودولة   أخرىطرف  من قبل دولة  ما  دولة التنفیذ، تتم مراجعة  تعراض اس بموجب آلیة 
أمام    المجال  ه الطریقةھذ   سنحت بالقرعة. وقد    مختارتان   في العالم، وكلتاھما  منطقة أخرىمن    ثانیةطرف  

 وتوفیر فرص تبادل المعرفة للدول األطراف في جمیع أنحاء العالم.   ،تبادل عالمي لألفكار

في جھودھا الوطنیة لمكافحة الفساد وفي تنفیذ أحكام  دول األطراف    الى مساعدة تھدف عملیة االستعراض  
یتضمن المنتج النھائي لكل مراجعة عادة االستنتاجات والتوصیات والممارسات الجیدة التي  . االتفاقیة 

 حددھا خبراء المراجعة والتي تمت مناقشتھا واالتفاق علیھا مع الدولة الطرف قید االستعراض. 
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استعراض جمیع الدول    عبر استخدام المنھجیة نفسھا عند   الفساد   حول  الحساسیة  نزعوقد ساھمت اآللیة في  
 أي ترتیب ذي طبیعة نوعیة أو كمیة.  خلق لمعاییر التي حددتھا االتفاقیة، مع عدم لوإخضاعھا  ،األطراف

  جیة منھكما وتتطلب وغیر متحیزة، وكذلك غیر تدخلیة وغیر عدائیة. وموضوعیة العملیة شاملة تعتبر 
إلى إبراز الممارسات الجیدة وتحدید المجاالت التي یجب تحسینھا والوصول إلى اتفاق   تھدف ةإیجابی

 . بتوافق اآلراء 

  أو اجتماع  أكثر من زیارة رسمیةفي المائة من الدول األطراف في  ۹۷شاركت ، ۲۰۱۹من عام  ابتداءاً 
في المائة    ۹۰  حیث أن   بي الحظ أكثر من ثلثي الدول أن استعراض النظراء كان لھ تأثیر إیجا قد  مشترك. و
 تشریعاتھا نتیجة لذلك.   عّدلت من الدول 

 ستعراضاتلال األولى والثانیة  تانالدور

التجریم وإنفاذ القانون والتعاون  ب المتعلقة  فصول ال) ۲۰۱٥- ۲۰۱۰غطت دورة االستعراض األولى ( 
وتغطي فصول   ۲۰۱٥في عام  االستعراضات بدأت الدورة الثانیة من وقد المذكورة في االتفاقیة.  الدولي

 التدابیر الوقائیة واسترداد األصول. 

 بناء القدرات 

  ۱٦۰۰بتدریب  )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ( قام  ، ۲۰۱۸عام  خالل
الناتجة    النزاعات  في والفصل    المتّھمین بھاالحقة  على منع قضایا الفساد وكشفھا والتحقیق فیھا وم شخص  

نّص    ٥۰في ھذا المجال واستحداث    االستعراض   ةعملی على كیفیّة القیام بآخرین    ٦۰۰كما تّم تدریب    ھا؛ عن
الصیاغة التشریعیة والمالحقة القضائیة  دولة في مجال  ۱٤۰قام المكتب أیضاً بمساعدة  قانوني وسیاسي. 

باإلضافة إلى تطویر   الموجودات مكافحة الفساد وأنظمة اإلعالن عن لللجریمة المالیة وإنشاء وكاالت 
 ة تدور حول أخالقیات المھنة. طلضباط الشر دورات تدریبیة 

على تطویر أدوات  ة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریم باإلضافة إلى ما سیق أعاله، عمل 
  م المشورة إلعداد برامج قدّ یألعمال إلدارة ا  دلیل عمليونشر تعزیز نزاھة القطاع الخاص  تھدف إلى 
"  لمحاربة الفساد "كما تّم إنتاج أداة تعلیمیّة عن بعد  . ومكافحة الفساد  المھنة  خالقیات التقیّد بأ تدور حول

 المتحدة. االتفاق العالمي لألمم  بالتعاون مع

یساعدون في عملیّات  قلیمیین  إمن مستشارین  المؤلّفة  البلدان من خالل شبكتھ  أیضاً عدداً من    مكتب یدعم ال
، وھو  المبادرة األكادیمیة لمكافحة الفساد كما یقود المكتب  ت وطنیة لمكافحة الفساد. تطویر استراتیجیا

القیام ببحوث  وعلى إرساء مفاھیم مكافحة الفساد    العاليتشجیع مؤسسات التعلیم  إلى  تعاوني یسعى  مشروع  
تقوم، من جّھـتھا، بدعم المدارس، الجامعات ومؤسساٍت    مبادرة التعلیم من أجل العدالةإّن   في ھذا المجال.

 . سیادة القانون، بما في ذلك مكافحة الفساد والنزاھة واألخالق لتعمیم مفھومأخرى 
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 ستعراض نتائج اال

ت أثناء عملیة  عطیمكافحة الفساد بعد المالحظات التي أ إطار  دیدة تدابیر مختلفة لتعزیزخذت دول عاتّ 
قطاع الخاص  المشاركة  ووتشمل ھذه الخطوات إنشاء سلطات جدیدة ومستقلة لمكافحة الفساد،    االستعراض. 

  مساعدة القانونیة الجدیدة حول مفتوح مع المجتمع المدني أو توقیع معاھدات  حوار تنظیم ال و فعّ بشكٍل 
 .  المتبادلة

 بحیث بدأت تجّرم  جنائیة الجرائم تختّص بالتعدیالت إلى منظومتھا التشریعیّة أدخلت دول عدیدة فقد 
 العدالة. مسار اإلثراء غیر المشروع وعرقلة و،  األموال تبییض و،  النفوذ ب  المتاجرة

محت  قد س ،دول أخرىدى ل استعراض خبراء والعمل ك االستعراض في  اأن تجربتھ إلى ة دولعدّ  لفتت 
 . دولتلك الدة التي اعتمدتھا الممارسات الجیّ واالستفادة من اكتساب نظرة ثاقبة ب لھا

أھداف التنمیة  تحقیق في  م المحرزتقییم وتقدیر التقدّ أیًضا في  ساعدت  م جمعھاالمعلومات التي تّ إّن 
  الة لمكافحة الفساد.نشاء أنظمة فعّ في إ وكذلك  ،المستدامة ذات الصلة

التحدیات  االستفادة من  ة من خالل  التقنیّ لتقدیم المساعدة  ة  ات إقلیمیّ ت آلیة االستعراض إلى إنشاء منصّ كما أدّ 
ات: جنوب شرق  ة في ثالث قارّ ات إقلیمیّ اآلن، أربع منصّ  لغایة إنشاء  المجاورة. تمّ المشتركة بین الدول 

 آسیا وشرق إفریقیا وأمریكا الجنوبیة والمكسیك وجنوب إفریقیا. 

ً إیجابیّ قد أثّرا  فریق استعراض تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ة المراجعة وعمل لیّ إّن آ   في  ا
ھا  على االتفاقیة أو االنضمام إلیھا وتنفیذ   وقیعتلللدول  ا  حثّوا لمي في مكافحة الفساد. لقد  تحویل المشھد العا

 الوطني.  على الصعید 

  **** 

 :على الرابط التالي  اإلعالم المعلومات لوسائل من تتوفر مزید 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2019/cosp8.html  

 

 للمؤتمر:   (UNODC)المخدرات والجریمةب  المعنيالمتحدة األمم الخاص بمكتب  اإللكتروني الموقع 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html 

 :الخاص بالبلد المضیف للمؤتمر اإللكتروني الموقع 

http://8cosp.ae/ 
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 :لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ

 سونیا یي السیدة 
 الناطقة الرسمیة في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

 Mobile (+43-699) 1459-4990/ خلیوي 
 sonya.yee[at]un.orgالبرید االكتروني: 

 

 أو

 السیدة آن توماس 
 فیینا-المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم

Mobile (+43-699) 1459-5588/ خلیوي 
 anne.thomas[at]unvienna.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 أو
 

 السیدة سینتیا دّروس خوري 
 المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم في بیروت 

Mobile (+961-76) 888582 / خلیوي 
 khouryc@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 
وسائل  ومكتب األمم المتحدة في فیینا على    مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة  ةمتابع   مكنكمی

 Twitter (@UNODC @UN_Vienna) :التواصل االجتماعي
         Instagram (@unitednationsvienna) 

 

  UnitedAgainstCorruption# و NoToCorruption# : نقاشات المؤتمر علىكما یمكنكم متابعة  
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