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ر�شالة من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اآ�شيا والمحيط الهادي

الف�صاد ل يعرف حدوًدا. كان دخول اّتفاقّية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد )UNCAC( حّيز النفاذ عام 2005، فر�صًة غير م�صبوقة للبلدان كي 

ر الّتفاقّية الإطار المعيارّي الدولّي – كاأداٍة ُمْلِزمة – لت�صكيل �صيا�صات التنمية والبرمجة في البلدان  تن�صّم فتحارب الف�صاد كمجموعٍة واحدة. توفِّ

عة. الموقِّ

يدرك برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي )UNDP(، بال�صتفادة من تجربتنا الطويلة في اإدماج المعايير الدولّية في الت�صريعات المحّلّية وخطط 

التنمية وال�صيا�صات الوطنّية، اأّن الملكية المحّلّية، والتنفيذ ال�صليم واللتزام الحقيقّي بالتطبيق اأمٌر حا�صٌم اإذا كان لكاّفة جهودنا اأّل تظّل مجّرد 

والت�صريعات  القوانين  تطبيق  للم�صاعدة على  ال�صابقة  ٍة من جهودنا  وبخا�صّ الدرو�س،  اإلهامها من هذه  الإر�صادّية  المذّكرة  ت�صتمّد  نوايا ح�صنة. 

الجديدة باعتبارها حجر الزاوية ل�صيا�صة الإ�صالحات الأو�صع نطاًقا في البلدان ال�صريكة. لقد اختبرنا فكرَة اأنَّ القوانين وال�صيا�صات تكون اأعمَق 

ًرا في الثقافة ال�صيا�صّية الأو�صع، اإذا كان �صانعو القرار والجمهور عاّمًة منخرطين في ت�صكيلها، ويفهمون ما تعنيه، ويّتخذون اإجراءاٍت للوفاء  َتَجذُّ

بروحّية ما تج�ّصده هذه القوانين وال�صيا�صات.

وما هذه المذّكرة الإر�صادّية اإّل نقطة انطالٍق. فهي ل ت�صمن التنفيذ الناجح لّتفاقّية مكافحة الف�صاد. اإّنما تحاول تو�صيع معاِلم اللتزام والتغيير في 

العقلّية، ِلَتجاُوز الحّد الأدنى المطلوب في الإ�صتجابة لمبادىء ومعايير الّتفاقّية، و�صمان الم�صاركة الكاملة والتزام تاآلٍف وا�صٍع من الأطراف المعنّيين. 

وكما ذّكرتنا رئا�صة هيئة مكافحة الف�صاد في بوتان خالل مناق�صاِت اإعداد المذكرة التوجيهّية، »اّتفاقّية مكافحة الف�صاد لي�صت غايًة في حّد ذاتها، بل 

و�صيلة نحو تحقيق هدِف الحدِّ من الف�صاد«. اإذا كنا ن�صعى اإلى ت�صهيل عملّيٍة اإ�صالحّيٍة �صاملة، فلنبداأ بتهيئة الظروف لتح�صين الخ�صوع للمحا�صبة.

من هذا المنطلق قاد المركز الإقليمّي لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي في اآ�صيا والمحيط الهادي تطوير هذه المذّكرة كم�صاهمٍة في الهتمام العالمّي 

بتنفيذ اّتفاقّية مكافحة الف�صاد مع تخّطي الحّد الأدنى من المتطّلبات. �صحيٌح اأن الف�صاد ل يعرف حدوًدا. كذلك الرّد عليه يجب اأّل يعرف حدوًدا.

م في اإطار برنامج الأمم المّتحدة  ل بّد من �صكر عدٍد من ال�صركاء. اأّوًل، لم يكن و�صع هذه المذّكرة الإر�صادّية ممكًنا لول ال�صتثمار الأ�صا�صّي المقدَّ

الطبيعة  مع  ًيا  تم�صِّ  .)PACDE( التنمية فاعلّية  اأجل  من  الف�صاد  مكافحة  وبرنامج   )ARGP( اآ�صيا في  الحكم  لإدارة  الإقليمّي  الإنمائّي/البرنامج 

اآ�صيا والمحيط الهادي لمكافحة الف�صاد، والذي  ٌة ونوِق�َصْت في اللقاء الثالث لجماعة الممار�صة الإقليمّية في  مت م�صودَّ الت�صاركّية لهذا الجهد، ُقدِّ

َرْت في �صراكٍة وثيقة مع مختلف البرامج والوحدات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائّي،  عقد في بانكوك في 1-3 �شباط/فبراير 2010. كما ُطوِّ

وتحديًدا مع فريق الحكم الديمقراطي التابع لمكتب ال�صيا�صات الإنمائّية، وبرنامج اإدارة الحكم في الدول العربّية )POGAR( ومركز اأو�صلو لإدارة 

 ،)UNODC( الحكم، وكذلك �صعبة الف�صاد والجرائم القت�صادّية في ق�صم �صوؤون المعاهدات في مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة

.)BRAC( من جامعة براك )IGS( ومعهد درا�صات اإدارة الحكم )BIG( ومعهد بازل لإدارة الحكم ،)GTZ( والموؤ�ّص�صة الألمانّية للتعاون التقنّي

قّدم العديد من الزمالء اإ�صهامات في هذه المطبوعة، وب�صكل خا�ّس �صاهم �صامويل دي ياغر )من برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي( في تن�صيق 

عملّية ال�صياغة وتوجيهها، ويان كري�صتوف ريختر )من معهد بازل لإدارة الحكم(، وغريتا فينر )من معهد درا�صات اإدارة الحكم(، في تقديم 

الجزء الأّول من هذه المذّكرة الإر�صادّية؛ و�صاهم اأركان ال�صبالني، وماري لبيرج، وفيل مات�صيزا، وروب اأونو�س، وكارمن روبريج، واأنغا تيميل�صينا 

المّتحدة  الأمم  ويثيز )من مكتب  واأنيكا  وديميتري فال�صي�س،  �صو،  �صتروبيل  وبريجيتي  الإنمائّي(، وجوفاني غالو،  المّتحدة  الأمم  برنامج  )من 

لإدارة  بازل  )معهد  بريرا  غومز  وبدرو  باكاريزي،  واألن  الحكم(،  اإدارة  درا�صات  معهد  )من  ح�صن  ومنظور  والجريمة(،  بالمخّدرات  المعنّي 

الحكم(، ويوهانا وي�صلو�س )الموؤ�ّص�صة الألمانّية للتعاون التقنّي( في اإجراء مراجعة النظراء وتقديم تعليقات وا�صعة النطاق ومعّمقه.

ومن َثمَّ اأوّد اأن اأعّبر عن خال�س تقديري للجميع على ما قّدموه من اإ�صهاماٍت واعيٍة وذات قيمة.

نيكول�س رو�شّليني

نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لآ�صيا والمحيط الهادي

المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائي في اآ�صيا والمحيط الهادي

ت�صرين الأّول/اأكتوبر 2010
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تمهيد

ر  اإذ يقّو�س الديمقراطّية وحكم القانون، ويف�صد الأ�صواق ويعوق النمّو القت�صادّي. تقدَّ  
1
اأحد المعوقات الرئي�صّية للتنمية الب�صرّية. يعّد الف�صاد 

ا بما يعادل اأكثر من 5 % من اإجمالي الناتج المحّلّي العالمّي )2.6 تريليون دولر اأمريكي(، اإذ يتم اإنفاق اأكثر من تريليون دولر  تكلفة الف�صاد �صنويًّ

ل عقبًة تحول دون تحقيق الأهداف الإنمائّية لالألفّية،   ويوؤثر الف�صاد �صلًبا في الفقراء بدرجات متفاوتة وي�صكِّ
2
اأمريكي في �صورة ر�صاوى كل عام.

3
ّي. حِّ ّحة، والتعليم، والمياه وال�صرف ال�صِّ وذلك بتحويل الموارد عن الخدمات الجتماعّية الأ�صا�صّية والحد من اإمكان الح�صول على خدمات ال�صِ

اأ�صبحت اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد )UNCAC(، منذ بدء �صَريانها، جهة التقاٍء لالأطراف الفاعلة الحكومّية وغير الحكومّية في 

ا من  جميع اأنحاء العالم لأّنها تقّدم اإطاًرا �صاماًل وعالميًّا لإدارة الحكم ي�صعى اإلى معالجة الف�صاد، لي�س فقط من خالل اإنفاذ القانون ولكن اأي�صً

ل ا�صترداد الموجودات الم�صروقة. مع ذلك تنفيذ الّتفاقّية عملّية �صعبة  خالل التدابير الوقائّية. فهي ل تعاقب مرتكبي الف�صاد وح�صب، بل ت�صهِّ

ومتعددة الجوانب. اإذ ي�صتلزم جمع معلوماٍت حول الثغرات التي ت�صوب اللتزام بالّتفاقّية من ناحية القانون والواقع العملّي ف�صاًل عن الحتياجات 

الالزمة من الم�صاعدة التقنّية ذات ال�صلة وتحليل هذه المعلومات ب�صكل �صحيح. ل غًنى عن هذه المعلومات لتنفيذ الّتفاقّية لأنها تنير الطريق 

ن من مراقبة التقّدم المحَرز. اأمام جهود تنمية القدرات، وُتثري عملّية و�صع ال�صيا�صات وتنفيذها، وتمكِّ

 
4
في 13 اأيلول/�صبتمبر 2009، و�صع موؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية )CoSP( اآلّيًة ل�صتعرا�س تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد.

وفق القرار 1/3، ُيطلب من الدول الأطراف قيد المراجعة الإجابة عن اأ�صئلة القائمة المرجعّية ال�صاملة للتقييم الذاتّي لتنفيذ الّتفاقّية وتقديم 

ة بها اإلى الأمانة العاّمة. وُت�صتخدم القائمة المرجعّية كاأداٍة لت�صهيل تقديم المعلومات ب�صاأن تنفيذ الّتفاقّية. تقارير التقييم الذاتّي الخا�صّ

في   )UNCAC Gap Analyses( بها  اللتزام  ثغرات  وتحليل  بالّتفاقّية  اللتزام  لمدى  عّدة  مراجعات  اأجريت  ال�صتعرا�س،  اآلّية  اإعتماد  قبل 

بازل  التقنّي بدعٍم من معهد  للتعاون  الألمانّية  الموؤ�ّص�صة  التي قادتها  الثغرات  وكينيا. وت�صمنت عملّية تحليل  وبنغالدي�س،  اإندوني�صيا،  دوٍل مثل 

لإدارة الحكم )�صوي�صرا( ومعهد درا�صات اإدارة الحكم )بنغالدي�س( ثالث خطوات. ُعِنَيت الخطوة الأولى باإجراء مقارنٍة نمطّيٍة بين الت�صريعات 

ل الإطار القانوني  والممار�صات الوطنّية ون�صو�س الّتفاقّية من خالل اإجراء م�صاورات وطنّية وا�صعة النطاق. وفي الخطوة الثانية، تم بحث مدى تكفُّ

والبناء الموؤ�ّص�صي، في الواقع، بتنفيذ الّتفاقّية. وفي الخطوة الثالثة، حّددت الدولة التي تجري تحليل الثغرات اأولوّيات الإ�صالح واحتياجاتها من 

5
ن تو�صياٍت لتمكين الدولة من اللتزام تماًما بالّتفاقّية. الم�صاعدة التقنّية. وحّدد التقرير النهائّي النتائج في �صيغٍة �صردّية وجدولّية وت�صمَّ

الأمين العاّم لالأمم المّتحدة، بان كي مون، من بيان ر�صمّي األقاه بمنا�صبة اليوم العالمي لمكافحة الف�صاد في 9 اأيلول/�صبتمبر 2009.  1

غرفة التجارة الدولّية، منظمة ال�صفافّية الدولّية، ميثاق الأمم المّتحدة العالمّي، المنتدى القت�صادي العالمّي، الأعمال النظيفة هي اأعمال اأف�صل، 2009.  2

تقرير التنمية الب�صرية لآ�صيا والمحيط الهادئ )2008(، الت�صدي للف�صاد، تغيير الحياة، ت�صريع التنمية الب�صرية في اآ�صيا والمحيط الهادئ.  3

ر. القرار 1/3 الذي اعتمده موؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية بالدوحة في 13 ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009.  4

ا�صتعرا�س مدى المتثال مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد - لماذا – و- كيف - 2009؟ الموؤ�ص�صة الألمانّية للتعاون التقنّي.  5

D:\cd\downloads\gtz\uncac\factsheets\en-gtz-uncac-compliance-review-why-and-how-2009.pdf  
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ول تزال التحليالت ال�صاملة لثغرات اللتزام بالّتفاقّية ذات قيمة كبيرة، فهي ت�صهم في اإ�صالحات مكافحة الف�صاد الوطنّية وتدعم عملّية مراجعة 

منها  والق�صد  التفاقّية،  لتنفيذ  الذاتّية  التقييمات  على  الثغرات  تحليل  منهجّية  تطبيق  اإلى  الإر�صادّية  المذّكرة  هذه  وتهدف  الّتفاقّية.  تنفيذ 

اإجراء تحليٍل �صامل لأنظمة مكافحة الف�صاد في الدولة، وت�صريعاتها، وممار�صاتها. ورغم اأن اآلّية ال�صتعرا�س لن تراجع �صوى تنفيذ الف�صل الثالث 

)التجريم واإنفاذ القانون(، والرابع )التعاون الدولّي( اأثناء دورتها الأولى، والف�صل الثاني )التدابير الوقائّية( والخام�س )ا�صترداد الموجودات( 

اأثناء دورتها الثانية، ندعو الدول الأطراف اإلى تخّطي الحّد الأدنى واإجراء تقييماٍت ذاتّيٍة �صاملٍة لتنفيذ الّتفاقّية من اأجل ت�صجيع الإ�صالح الوطنّي 

6
والإعداد لعملّية مراجعٍة نهائّيٍة �صمن اآلّية ال�صتعرا�س.

وف�صاًل عن ذلك، نحّث الدول الأطراف على اإ�صراك جميع الأطراف المعنّيين الوطنّيين في هذه العملّية من البداية، وعلى وجه التحديد الجهات 

الوزارّية، والبرلمان، والموؤ�ّص�صات الم�صتقّلة، والمجتمع المدنّي، والقطاع الخا�ّس، والو�صط الأكاديمّي، وو�صائل الإعالم، و�صركاء التنمية؛ فمن �صاأن 

ز عملّية اإجراء التقييم الذاتّي لتنفيذ الّتفاقّية بما يوؤدي اإلى تقديم تقارير �صاملة عن التقييم الذاتّي. تقّدم هذه المذّكرة الإر�صادّية  ذلك اأن يعزِّ

منهجّيًة مقترحة لجميع الأطراف المعنّيين الم�صاركين في الجهود الوطنّية لإجراء تحليل الثغرات، من خالل ا�صتخدام القائمة المرجعّية للتقييم 

الذاتّي لتنفيذ الّتفاقّية، ومن َثّم لالإ�صهام في اآلّية ال�صتعرا�س في نهاية الأمر.

ديميتري فال�شي�س جيرالدين فرايجر موليكيتي 

رئي�س �صعبة الف�صاد والجريمة القت�صادّية مديرة فريق الحكم الديمقراطي 

في ق�صم �صوؤون المعاهدات في مكتب الأمم المّتحدة  في مكتب ال�صيا�صات الإنمائّية التابع لبرنامج 

المعنّي بالمخّدرات والجريمة الأمم المّتحدة الإنمائيّ 

فيينا نيويورك 

تمتّد كل دورة خم�س �صنوات وُيراجع ربع الدول الأطراف كل �صنة من ال�صنوات الأربع الأولى من كل دورة. ويجري اختيار الدول التي �صتتّم مراجعتها كل �صنٍة عن طريق القرعة.  6
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مقّدمة  .I

ت�صعى التقييمات الذاتّية لتنفيذ اتفاقّية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد اإلى اإجراء تحليل مقارن يو�صح اإلى اأي مًدى تلتزم اأنظمة مكافحة   .1

الف�صاد الوطنّية في الدولة، وعلى وجه الخ�صو�س القوانين، واللوائح، وال�صيا�صات، والموؤ�ّص�صات، والبرامج، بمتطّلبات الّتفاقّية، �صواء اأِمن 

ناحية الن�ّس اأم التطبيق. وتقّدم هذه المذّكرة الإر�صادّية منهجّية لإجراء التقييمات الذاتّية، من خالل ال�صتفادة من القائمة المرجعّية 

الأطراف  مع  النطاق  وا�صعة  وطنّيٍة  م�صاوراٍت  عقد  على  الت�صجيع  خالل  ومن  الأع�صاء  الدول  موؤتمر  اعتمدها  ح�صبما  الذاتّي،  للتقييم 

المعنّيين، لت�صجيع تنفيذ اإ�صالحات مكافحة الف�صاد واإعداد الدولة لعملية مراجعتها �صمن اآلّية ال�صتعرا�س.

ا موجًزا لالّتفاقّية  في الجزء التالي الخا�ّس بال�صّياق، تقّدم المذّكرة الإر�صادّية عر�صً  .2

واآلّية ال�صتعرا�س التي تم اعتمادها حديًثا. ثم تلّخ�س الأهداف، والفوائد، والأمور 

التي يجب اأخذها بعين العتبار عند اإجراء التقييم الذاتّي مع ال�صتفادة من الدرو�س 

في  المجال  هذا  في  الدول  بع�س  بها  قامت  التي  ال�صابقة  التجارب  من  الم�صتقاة 

الخا�ّس  الجزء  وفي   .)Gap Analysis( الثغرات«  »تحليل  بعملية  ي�صمى  ما  اإطار 

الذاتّي  التقييم  لإجراء  العملّية  الخطوات  الإر�صادّية  المذّكرة  تو�صح  بالمنهجّية، 

ينتج  التي  الم�صاركة  القائم على  التقييم  اأهّمّية  الت�صديد على  لتنفيذ الّتفاقّية، مع 

منه تو�صياٌت ا�صتراتيجّية ومراقبة النتائج وتقييمها. وفي النهاية، تلّخ�س المذّكرة 

بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  الأمم  به مكتب  اأن يقوم  الذي يمكن  الدور  الإر�صادّية 

والجريمة، وبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، و�صركاء التنمية، في �صياق التقييمات 

الذاتّية لتنفيذ الّتفاقّية. وفي المالحق، تت�صّمن المذّكرة الإر�صادّية جدوًل للمراحل 

وجدوًل لتوقيتها، واأداة عمل القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي، وم�صرًدا بال�صطلحات، وقائمًة بالم�صادر والقراءات المقترحة، وقائمة 

بمعلومات الّت�صالت المفيدة.

ل تقّدم هذه المذّكرة الإر�صادّية في اأيِّ حال من الأحوال و�صفًة جاهزة للتطبيق، لكّنها ت�صعى اإلى تقديم خارطة طريق اإر�صادّية لعملّيات   .3

التقييمات الذاتّية لتنفيذ الّتفاقّية. وب�صكل وا�صح، يختلف �صياق كل دولة عن الأخرى و�صيختلف تنظيم عملّية التقييم الذاتّي من حيث 

التوقيت، والنطاق، وم�صاركة الأطراف المعنّيين، ودعم الخبراء الدولّيين.

ال�شّياق  .II

اأكثر من مئٍة  اإليها  اأو ان�صمَّ  اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد هي المعاهدة الدولّية الأكثر �صموًل في مجالها، وقد �صادق عليها   .4

، تحظى بالقبول على نطاق وا�صع كاإطاٍر دولّي اإر�صادي لمكافحة الف�صاد. واأربعين دولًة )حتى اأّيار/مايو 2010(. ومن َثمَّ

تغّطي الّتفاقّية خم�صة مجالت رئي�صّية: التدابير الوقائّية في الف�صل الثاني، والتجريم واإنفاذ القانون في الف�صل الثالث، والتعاون الدولّي   .5

في الف�صل الرابع، وا�صترداد الموجودات في الف�صل الخام�س. ويحّدد الف�صل ال�صاد�س تدابير تبادل المعلومات والم�صاعدة التقنّية بهدف 

م�صاعدة الدول على اللتزام بمتطّلبات الّتفاقّية.

 في دورته الثالثة في الدوحة. واّتفق الموؤتمر على اأن تتم 
8
في ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009، و�صع موؤتمر الدول الأطراف اآلّية ال�صتعرا�س  .6

مراجعة تنفيذ الدول الأطراف لالّتفاقّية في دورتين متتاليتين، مدة كل دورة خم�س �صنوات. و�صمن هذه الخّطة، �صتقوم كل دولة طرف 

َدِت الدول التي ُتجري المراجعة وتلك التي �صتتم مراجعتها خالل  بمراجعة نظرائها، ثم تخ�صع للمراجعة مّرًة كل خم�س �صنوات. وقد ُحدِّ

تّموز/يوليو   2 اإلى  28 حزيران/يونيو  فيينا من  في  الذي عقد  التنفيذ  ا�صتعرا�س  فريق  اجتماع  القرعة خالل  الأولى عن طريق  الدورة 

ر. القرار 1/3 الذي اعتمده موؤتمر الدول الأطراف في دورته الثالثة، الدوحة، 13 ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009، الملحق 1.  7

ر. الفقرة 7 من الماّدة )63( من الّتفاقّية و القرار 1/3 الذي اعتمده موؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية، الدوحة، 13 ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009.  8

المراجعة  تجري  التي  الدول  »على 

اأ�شئلة  عن  اإجاباتها  اإعداد  تحاول  اأن 

القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي من 

خالل اإجراء م�شاوراٍت وا�شعة النطاق 

الأطراف  مع  الوطنّي  الم�شتوى  على 

المعنّيين، والقطاع الخا�ّس، والأفراد، 

والجماعات من خارج القطاع العاّم«7

قرار اعتمده الموؤتمر الثالث للدول الأطراف

ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009.



7  l  تخّطي الحّد الأدنى

 و�صتتم مراجعة اأو�صاع حوالى ثالثين دولًة في ال�صنة الأولى من الدورة الأولى. خالل الدورة الأولى المكونة من خم�س �صنوات تتّم 
9.2010

10
مراجعة اللتزام بالف�صلين الثالث والرابع من الّتفاقّية بينما تتّم خالل الدورة الثانية مراجعة اللتزام بالف�صلين الثاني والخام�س.

ا على القائمة المرجعّية ال�صاملة للتقييم الذاتّي باعتبارها الأداة التي �صت�صتخدمها الدول الأطراف في  �صّدق موؤتمر الدول الأطراف اأي�صً  .7
11

جمع المعلومات �صمن اآلّية ال�صتعرا�س.

القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي، والمرتكزة على ا�صتخدام الحا�صوب، تطلب من الدول اأن تبّين ما اإذا كانت قد التزمت بكل ن�س من   .8

َم اأو ُترِفَق معلوماٍت تف�صيلّيًة توثيًقا لإجاباتها. واإذا اأفادت الدول الأطراف اأّنها تلتزم التزاًما جزئيًّا بن�سٍّ معّيٍن  ن�صو�س الّتفاقّية واأن تقدِّ

ا تحديد الإجراء الذي ينبغي اّتخاذه لتحقيق اللتزام الكامل وما اإذا  اأو ل تلتزم به مطلًقا، فُيطلب منها تو�صيح ال�صبب. ويطلب منها اأي�صً

ع الدول على تحليل الثغرات في تنفيذ  ل المزيد من اللتزام. وبالإجابة عن هذه المجموعة من الأ�صئلة، ُت�صجَّ كانت الم�صاعدة التقنّية �صت�صهِّ

الّتفاقّية والأ�صباب التي تكمن وراءها، وتحديد اأن�صب اأ�صكال الم�صاعدة التقنّية التي يمكن اأن تدعم عملّية التنفيذ. ويلّخ�س تقرير التقييم 

الذاتّي الذي تنتجه القائمة المرجعّية نتائج جمع المعلومات وعملّية التحليل.

باآلّية  ة  الخا�صّ المرجعّية  البنود  وثيقة  في  التفا�صيل  من  بمزيد  حة  مو�صّ اأعاله  الواردة  المراجعة  عملّية  و�صمات  التوجيهّية  المبادئ   .9

الأول  اجتماعه  في  التنفيذ  ا�صتعرا�س  فريق  و�صع  وقد   
12

الأطراف. الدول  موؤتمر  اعتمده  الذي   1/3 بالقرار  ملحقة  وهي  ال�صتعرا�س، 

بالدول  ة  الخا�صّ المراجعة  تقارير  لإعداد  اإر�صاديٍّ  لنموذٍج  النهائّية  ال�صيغة   ،2010 تّموز/يوليو  و 2  حزيران/يونيو   28 بين  المنعقد 

13
وللمبادئ الإر�صادّية للخبراء الحكومّيين والأمانة العاّمة في اإجراء مراجعات الدول.

9  ر. المحلق )2(، نتائج القرعة، تقرير فريق مراجعة التنفيذ التابع لّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد، الجتماع الأول

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/28June-2July2010/V1053685a.pdf  

ر. القرار 1/3 الذي اعتمده موؤتمر الدول الأطراف في الدوحة في 13 ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009.  10

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html  11

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V0988538e.pdf  12

13  ر. الملحق 1، تقرير فريق مراجعة التنفيذ التابع لّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد، الجتماع الأول

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/28June-2July2010/V1053685a.pdf  

القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي: خلفّية تاريخّية موجزة

طلب موؤتمر الدول الأطراف من مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، في دورته الأولى التي عقدت في 2006، و�صع قائمة 

مرجعّية تجريبّية للتقييم الذاتّي، الغر�س منها جمع معلوماٍت عن جهود الدول الأطراف لتنفيذ الّتفاقّية. ُوّزَعت القائمة المرجعّية التجريبّية 

على الدول الأطراف في الّتفاقّية والدول الموّقعة عليها في حزيران/يونيو 2007. وكانت القائمة تركّز على خم�س ع�صرة ماّدة من الّتفاقّية. 

التي  الثانية،  القائمة المرجعّية. وفي دورته  اأ�صئلة  وحتى الآن، ا�صتكملت �صبعة وثمانون دولًة طرًفا في الّتفاقّية وثالث دول موّقعة عليها 

عقدت في 2008، رّحب الموؤتمر بال�صتخدام الفاعل للقائمة المرجعّية بغر�س جمع المعلومات التمهيدّية ب�صاأن جهود الدول لتنفيذ الّتفاقّية 

والحتياجات المطلوبة من الم�صاعدة التقنّية، وطلب من مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة و�صع اأداة �صاملة ل�صتخدامها 

في اأّية عملّية لمراجعة تنفيذ الّتفاقّية في ما بعد.

اأطلق مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، في اإطار تعزيز التفوي�ض المنوط به، القائمَة المرجعّية للتقييم الذاتّي كمنظومة 

قائمة على ا�صتخدام الحا�صوب، و�صمن جهود ت�صحيح منهجها ومنهجّية عملها، قام المكتب بتفعيل عملّية ت�صاور وا�صعة النطاق. راجع 

اإلى   2008 اآذار/مار�س  وذلك من  الذاتّي  للتقييم  المرجعّية  القائمة  ووظائف  مّرات محتويات  بالمو�صوع ثالث  ون  دولّيون مخت�صّ خبراء 

اأيلول/�صبتمبر 2009. وفي اآذار/مار�س 2009، دعا مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة خم�س ع�صرة دولًة ع�صًوا، ثالثة 

تقريًبا من كل مجموعة اإقليمّية، لختبار عملّية التطبيق ب�صكل تطوُّعّي. ا�صتجابت لهذه الدعوة �صبٌع وثالثون دولة، ما بين دوٍل اأطراٍف في 

ْدِرَجْت كما يجب جميع التعليقات التي 
ُ
عة عليها، وقامت باختبار التطبيق من اآذار/مار�س اإلى حزيران/يونيو 2009. واأ خرى موقِّ

ُ
الّتفاقّية واأ

قّدمتها هذه الدول. وتم بعد ذلك عر�س القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي والت�صديق عليها من قبل موؤتمر الدول الأطراف في دورته الثالثة 

المنعقدة في ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009.
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يجوز للدولة الطرف التي اختيَرت مراجعُتها في �صنٍة معّينة اأن توؤّجل م�صاركتها، بناًء على مبّرراٍت معقولة، اإلى ال�صنة المقبلة من دورة   .10

ال�صتعرا�س. وبمجّرد تاأكيد الم�صاركة في عملّية المراجعة، يطلب من الدول التي اختيَرت ُمراَجَعُتها اأن تمالأ القائمة المرجعّية للتقييم 

في  لالّتفاقّية(  العاّمة  الأمانة  )ب�صفته  والجريمة  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  الأمم  مكتب  اإلى  الذاتّي  التقييم  تقرير  َم  وُتَقِدّ الذاتّي 

غ�صون �صهرين من بدء العملّية. وبعد ذلك يراَجع تقرير التقييم الذاتّي الخا�ّس بكل دولة من قبل دولتين اأخريين من الدول الأطراف في 

الّتفاقّية.

ة باآلّية ال�صتعرا�س تحّث الدول الأطراف على اإجراء م�صاوراٍت على نطاٍق وا�صع مع الأطراف المعنّيين ذوي ال�صلة  البنود المرجعّية الخا�صّ  .11

�صين   كما يمكن الدوَل الأطراف اأن تتخّطى نطاق الف�صلين المخ�صَّ
14

عند اإعداد اإجاباتهم عن اأ�صئلة القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي.

َي اإلى تعظيم ال�صتفادة من الوقت  للدورة الأولى من اآلّية ال�صتعرا�س وتجرَي تقييًما ذاتّيا وطنيًّا �صاماًل عن تنفيذ الّتفاقّية. وذلك لن يوؤدِّ

ر الأ�ص�س الالزمة لو�صع ا�صتراتيجياٍت، وخطِط عمٍل و�صيا�صات �صاملة ومتكاملة لمكافحة الف�صاد. والموارد وح�صب بل �صيوفِّ

الأهداف  .III

التقييم الذاتّي اأمٌر محوريٌّ لتمكين الدول من اإحراز تقّدٍم على طريق مكافحة الف�صاد. يهدف التقييم الذاتّي، على وجه الخ�صو�س، اإلى:  .12

اإ�صالحات لمكافحة الف�صاد عن طريق تقييم قدرات الأنظمة،    ت�صجيع عملّية قائمة على الم�صاركة ونابعة من الداخل بغر�س تنفيذ   

والقوانين، والموؤ�ّص�صات الوطنّية لمكافحة الف�صاد )في الن�ّس والتطبيق(، وتحديد الإ�صالحات الممكنة لعالج الثغرات في القدرات.

��دعم اآلّية ال�صتعرا�س والإ�صهام فيها.  

لتحقيق هذين الهدفين، ينبغي اإ�صراك مجموعٍة كبيرة من الأطراف المعنّيين الوطنّيين في عملّية التقييم الذاتّي وال�صتفادة من القائمة   .13

المرجعّية الحا�صوبّية للتقييم الذاتّي التي اأقّرها موؤتمر الدول الأطراف )ر. اأداة العمل المب�ّصطة للقائمة المرجعّية في الملحق ج المرفق 

بهذه المذّكرة الإر�صادّية(.

IV. المزايا

ز على م�ساركٍة وطنّية وا�سعة النطاق في جهود  ثّمة العديد من المزايا المترتبة على اإجراء عملّية التقييم الذاتّي. فمن �صاأنها اأن تحفِّ  .14

جِرَيت عملّية التقييم الذاتّي ب�صكل كامل وبالتزاٍم 
ُ
مكافحة الف�ساد وترفع الوعي بجهود الدولة لتنفيذ الّتفاقّية ومكافحة الف�صاد. ومتى اأ

قويٍّ نابع من داخل الدولة، ف�صتكون عملّيًة وطنّية ي�صعر فيها جميع الأطراف الحكومّيين وغير الحكومّيين بانتماء جميع خطواتها ونتائجها 

اإلى اإرادتهم.

ع عملّية مراجعة تنفيذ االّتفاقّية  بتطبيق منهٍج قائٍم على الم�صاركة في التقييم الذاتّي وترويج العملّية ونتائجها على نطاٍق وا�صع، ت�سجِّ  .15

ل وطنّية في ما بين الأطراف المعنّيين  ل عملّية التقييم الذاتّي اإطالق عملّية تفكير وتاأمُّ حواًرا بين الموؤ�ّس�سات وتعاوًنا في ما بينها. وت�صهِّ

ب�صاأن كيفّية تنظيم الإطار القانوني، والموؤ�ّص�صّي الوطنّي لمكافحة الف�صاد، وماهّية القوانين والإمكانات الموؤ�ّص�صّية التي ينبغي تعزيزها، وما 

اإذا كان هناك حاجة اإلى م�صاعدات اإ�صافّية.

يوّفر التقييم الذاتّي لرا�صمي ال�صيا�صة معلوماٍت وتحليالٍت تف�سيلّيًة يمكن اأن ي�صتخدموها في و�صع ا�صتراتيجية وطنّية لمكافحة الف�صاد   .16

وتنفيذ خّطة عمل، في اإطار جدوٍل زمنيٍّ وم�صوؤولّيات محّددة من اأجل تنفيذ اإجراءاٍت ت�صحيحّية.

، يكون التقييم مفيًدا باعتباره معياًرا للحكومات المتتالية واالأطراف المعنّيين لقيا�س التقّدم المحرز على مرِّ الوقت. وتقّدم  ومن َثمَّ  .17
15

ا معياًرا اأ�صا�صيًّا يبني عليه الم�صلحون الحكوميُّون اإ�صالحاتهم لمكافحة الف�صاد. نتائج التقييم الذاتّي اأي�صً

ر. الملحق 1، القرار 1/3 الذي اعتمده موؤتمر الدول الأطراف في الدوحة، 13 ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009.  14

15  �صارا ربوت�صي، تعزيز فر�س تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد »�صبل ال�صتفادة من القائمة المرجعية للتقييم الذاتي«، مركز U4 لموارد مكافحة الف�صاد، العدد 13:2009.
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اإلمامًة وا�سحًة بالم�ساعدة التقنّية التي تحتاجها الدولة الطرف. و�صيكون ذلك  عة من خالل التقييم الذاتّي  تقّدم المعلومات المجمَّ  .18

المعنّي  المّتحدة  الأمم  مكتب  وقد طلب  التقنّية.  للم�صاعدة  مة  المقدِّ الدولّية  الأطراف  من  ال�صتفادة  في  ترغب  التي  للحكومات  مفيًدا 

بالمخّدرات والجريمة من موؤتمر الدول الأطراف ال�صتفادة من القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي لتحديد الم�صاعدة التقنّية المطلوبة على 

َن تعاون الجهات المانحة   وذلك من �صاأنه اأن يح�صِّ
16

الم�صتوى العالمّي واقت�صام هذه المعلومات مع مقّدمي الم�صاعدة التقنّية الدولّيين.

نها من اإخبار  وي�صّهَل دعم المزيد من الإ�صهامات الهادفة من قبل مقّدمي الم�صاعدة التقنّية، اإذ اإّن الحكومات تكون في موقف اأف�صل يمكِّ

17
�صركاء التنمية باحتياجاتها واأولوّياتها.

ن الدول الأطراف في الّتفاقّية من الوفاء بالتزاماتها  ا�صتيفاء اأ�صئلة القائمة المرجعّية الحا�صوبّية للتقييم الذاتّي كجزء من العملّية يمكِّ  .19

الدولّية ب�ساأن اإعداد التقارير �سمن اآلّية اال�ستعرا�س.

ا فر�صًة للدول للم�ساركة في المعرفة والخبرات مع الدول االأخرى ب�ساأن تنفيذ االّتفاقّية. وقد تبّين اأّنه ل غًن  يعطي التقييم الذاتّي اأي�صً  .20

عن ت�صجيع تبادل الممار�صات الح�صنة والدرو�س الم�صتفادة بين دول الجنوب في و�صع ا�صتجاباٍت على م�صتوى ال�صيا�صات تنا�صب ال�صياقات 

18
ة بالدول. المحّلّية الخا�صّ

المو�شوعات الرئي�شّية  .V

تقترح عملّية التقييم الذاتّي، المذكورة �صمن الجزء الخا�ّس بالمنهجّية الوارد اأدناه، مجموعًة من الن�صاطات وال�صتراتيجيات من بينها   .21

النهائّي  العملّية وت�صميمها  ف محور  �صيتوقَّ المعلومات ل غًنى عنها. ومع ذلك  كاأداة لجمع  الذاتّي  للتقييم  المرجعّية  القائمة  ا�صتخدام 

الدولة من حيث  العوامل مثل و�صع  ينبغي مراعاة جميع   ، َثمَّ الجميع«. ومن  اإْذ ل يمكن و�صع »مقا�س واحد يالئم  �سياق كل دولة.  على 

الت�صديق على الّتفاقّية اأو الن�صمام اإلى اإليها )كون الدولة موّقعة على الّتفاقّية اأو دولًة طرًفا فيها(، والمطالب الإلزامّية التي تقت�صيها 

اآلّية ال�صتعرا�س، وم�صتوى تنفيذ الّتفاقّية، وال�صياق ال�صيا�صّي، والإطار الت�صريعي والموؤ�ّص�صي، واإمكانات الموارد الب�صرّية المتوافرة لدى 

الحكومة، والبيئة الجتماعّية والقت�صادّية.

االإرادة ال�سيا�سّية القوّية هي من دون �صكٍّ عامل النجاح الأهّم لال�صتفادة من التقييم الذاتّي باعتباره اأداًة لالإ�صالح. ولما كان نقد الذات   .22

لي�ض بالأمر الي�شير، يتطّلب الأمر قيادًة قوّية و�شجاعًة لالعتراف بنقاط ال�شعف التي ت�شوب الت�شريعات، والموؤ�ّش�شات، وجهود الإ�شالح 

. وينبغي اأن تبرز هذه القيادة من و�صط القيادات الوطنّية، �صواء اأعلى الم�صتوى ال�صيا�صّي اأم  الوطنّية اأو اأيًّا منها وتحديدها ب�صكٍل علنيٍّ

التقنّي. وقد اأو�صحت التجربة اأن ت�صكيل لجنة توجيهّية رفيعة الم�صتوى لإدارة عملّية التقييم الذاتّي يمكن اأن يعطَي احتراًما وم�صداقّيًة 

للتقييم الذاتّي وي�صاعد على ح�صد الإرادة ال�صيا�صّية.

ثمة العديد من المو�صوعات التي ينبغي و�صعها في العتبار في ما يتعلَّق بالتوقيت. ففي الغالب الأعّم، تتّم عملّية التقييم الذاتّي عقب   .23

الت�صديق على الّتفاقّية اأو الن�صمام اإليها، لتغذية اآلّية ال�صتعرا�س وكذلك لم�صاعدة الحكومة في تحديد المجالت التي ينبغي العمل عليها 

تحقيًقا لاللتزام بالّتفاقّية وفي ما بعد و�صع اأولوّيات اإ�صالحات مكافحة الف�صاد وترتيبها. مع ذلك، يمكن اأن تتم عملّية التقييم الذاتّي قبل 

الن�صمام اإلى الّتفاقّية. وفي هذه المرحلة، يمكن اأن ت�صاعد عملّية التقييم الذاتّي الحكومة في �صمان اللتزام بالّتفاقّية قبل الت�صديق 

ا ب�صاأن الإ�صالحات الت�صريعّية والعملّية المطلوبة لتنفيذ الّتفاقّية. عليها وتوفير معلومات للدول اأي�صً

ر. الفقرة 10 من القرار 4/3 الذي اعتمده موؤتمر الدول الأطراف في الدوحة في 13 ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009.  16

ا نظرًة �صاملًة حول الم�صاعدة التقنّية المقدمة بالفعل اإلى الدولة الطرف، والتي �صيتم ا�صتخدامها لتحديد المناهج الناجحة في  عة من خالل التقييم الذاتّي اأي�صً م المعلومات المجمَّ 17  ُتَقدِّ

مكافحة الف�صاد.

ر. مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة، »التعاون بين دول الجنوب في مكافحة الف�صاد: ورقة خلفّية من اإعداد الأمانة العاّمة«،  18

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V0987479e.pdf  



l  10  مذّكرة اإر�صادّية: التقييم الذاتّي لتنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد

درا�شة حالة: تجربة اإندوني�شيا في تحليل ثغرات تنفيذ اتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد

ل دولٍة ُتجري عملّية تقييم ذاتيٍّ �صامٍل وتطوُّعيٍّ لقيا�س مدى التزامها بمكافحة الف�صاد في اإطار تطبيق  في عام 2006، كانت اإندوني�صيا اأوَّ

اتفاقّية مكافحة الف�صاد. وخالًفا لمعظم الدول الأطراف، بداأت اإندوني�صيا عملّية »تحليل الثغرات« قبل الت�صديق على الّتفاقّية. ولم يكن 

ة بها. ورغم اأن هذه المنهجّية لم تكن بمثِل �صمولّية  لدى اإندوني�صيا اإر�صاداٌت ر�صمّيٌة ب�صاأن هذه العملّية، ومن َثمَّ و�صعت المنهجّية الخا�صّ

القائمة المرجعّية التي و�صعها موؤتمر الدول الأطراف في التفاقّية لحًقا، كانت الجداول الم�صتخدمة ذات مق�صٍد ومحتًوى مماثلين وخدمت 

البلد جّيًدا.

فوَّ�صت الهيئة الإندوني�صّية للق�صاء على الف�صاد )KPK( فريًقا من الأكاديمّيين الإندوني�صّيين والخبراء الأجانب لإجراء عملّية تحليل الثغرات 

بدعٍم من الموؤ�ّص�صة الألمانّية للتعاون التقنّي )GTZ(. وكان فريق الخبراء المحّلّي م�صوؤوًل عن عملّية تجميع المعلومات الأّولّية ب�صاأن القوانين 

والموؤ�ّص�صات والعملّيات ذات ال�صلة وتحليلها. بعد ذلك ا�صترك في تحليل هذه النتائج الخبراء المحّلّيون والأجانب، وا�صُتْكِمَلت من خالل 

م�صاوراٍت وا�صعة النطاق مع الأجهزة الحكومّية الرئي�صّية والأطراف الفاعلة ذات ال�صلة من المجتمع المدنّي، والقطاع الخا�ّس، واأ�صاتذة 

الرئي�صّية  والتو�صيات  النتائج  تجاه  النطاق  وا�صع  التزاٍم  لتوليِد  المعنّيين  الأطراف  ت�صّم مختلف  ختامّية  ور�صة عمل  وُعقدت  الجامعات. 

ق من قيامه. في الواقع، ُيعزى ا�صتخدام هذه العملّية ال�صاملة ب�صكل كبير اإلى اأن الدولة من تلقاء نف�صها اأخذت على عاتقها بدرجة  والتحقُّ

كبيرة م�صوؤولّية اإجراء عملّية تحليل الثغرات وقد حظيت هذه العملّية بقبول وا�صع النطاق.

اأتاحت النتائج التي تم الح�شول عليها من تحليل الثغرات لالأطراف المعنّيين فهًما �شاماًل لنقاط ال�شعف والثغرات الرئي�شّية في الإطار 

التي  التزام الدولة بوجٍه عامٍّ بالمعايير  الف�صاد، واأعطتهم فكرًة عاّمًة عن م�صتوى  نهم من مكافحة  ُيمكِّ القانونّي والد�صتورّي الإندوني�صّي 

التي �صاركت فيها  النظراء  التجريبّية وعملّية مراجعة  الذاتّي  التقييم  نتائج عملّية  اإلى جانب   ، َثمَّ الف�صاد. ومن  اتفاقّية مكافحة  و�صعتها 

ة  اآلّية ال�صتعرا�س الر�صمّية الخا�صّ 2009، وّفرت هذه النتائج اأ�صا�ًصا رائًعا لإندوني�صيا للم�صاركة في  2007 اإلى  اإندوني�صيا في الفترة من 

باتفاقّية مكافحة الف�صاد في 2010.

، اّطلع جميع  ُن�صرت نتائج تحليل الثغرات على نطاٍق وا�صع )باللغتين الإنجليزّية والإندوني�صّية( على الم�صتويين المحّلّي والدولّي. ومن َثمَّ

الأطراف المعنّيين على الم�صتوى الوطنّي والدولّي ب�صورٍة فّعالٍة على التو�صيات وجهود اإندوني�صيا لتنفيذ التفاقّية. وفي النهاية، اأّدت الجهود 

، تكّونت �صبكٌة  الرائدة التي بذلتها اإندوني�صيا في مراجعة اللتزام باتفاقّية مكافحة الف�صاد اإلى جعل دوٍل اأخرى تبذل جهوًدا مماثلًة، ومن َثمَّ

ه المجاِن�س تتبادل ب�صكٍل منتظم خبراتها في هذه الم�صائل. من الدول ذات التوجُّ

على الم�صتوى المحّلّي، تظهر اأهّمّية تحليل الثغرات من خالل اأثرها البعيد المدى في الإطار الوطني لمكافحة الف�صاد في اإندوني�صيا. وفي 

ا للمعلومات عند و�صع ال�صتراتيجية الوطنّية لمكافحة الف�صاد للفترة 2010- الواقع، كانت نتائج تحليل الثغرات في عام 2006 م�صدًرا مهمًّ

2015 والتي تم النتهاء من اإعدادها اأخيًرا. من هنا اأّن تحليل الثغرات نموذٌج يبيِّن كيفّية ال�صتفادة من عملّية التقييم وفق معاهدٍة دولّيٍة 

لال�صتر�صاد بها في و�صع الخطط الوطنّية.

مثلما يحدث في تحليل الثغرات، ظهرت في اإندوني�صيا ال�صتراتيجية الوطنّية للق�صاء على الف�صاد )والتي ُتعرف با�صم Stranas-PK( نتيجًة 

لعملّية م�صاوراٍت وا�صعة النطاق عبر القطاعين الحكومّي وغير الحكومّي، ومن َثّم ا�صتطاعت ح�صد م�صاركٍة وطنّيٍة وا�صعة النطاق لتنفيذها 

وت�صجيع التعاون في ما بين مختلف الأجهزة والأطراف المعنّيين. تت�صّمن ال�صتراتيجية خطَط عمٍل تف�صيلّيًة اإلى حدٍّ ما، ومهاًل زمنّيًة، 

اأ�صا�ًصا لال�صتراتيجية،  اآلّيًة �صاملًة للمراقبة. وبا�صتخدام عملّية تحليل الثغرات  اأ�صا�صّيًة، واأهداًفا مطلوًبا تحقيُقها، كما ت�صع  وم�صوؤولياٍت 

�صي�صهم تنفيذ ال�صتراتيجية الوطنّية للق�صاء على الف�صاد ب�صكل مبا�صر، على مدار الأعوام التالية، في المزيد من تعزيز التزام اإندوني�صيا 

، تعزيز الإطار العاّم القانونّي والموؤ�ّص�صّي لمكافحة الف�صاد. ف�صاًل عن ذلك، ت�صير عملّية ال�صتراتيجية  باتفاقّية مكافحة الف�صاد، ومن َثمَّ

اإندوني�صيا قادرًة على قيا�س مدى نجاحها ب�صكل  الف�صاد، و�صتكون  فاقّية مكافحة  اتِّ الف�صاد على نهج ترتيب ف�صول  للق�صاء على  الوطنّية 

مبا�صر في تنفيذ ال�صتراتيجية الوطنّية للق�صاء على الف�صاد وفق معايير اتفاقّية مكافحة الف�صاد، والعك�س بالعك�س.

وتظهر تجربة اإندوني�صيا اأنه مع وجود منهٍج َت�صاُركيٍّ مدعوٍم محّليًّا لفهم، ومراجعة، وتنفيذ اتفاقّية مكافحة الف�صاد، يمكن تعزيز تطبيق 

، تح�صين جودة اإ�صالحات مكافحة الف�صاد الوطنّية، وتركيزها، وفاعلّيتها وتن�صيقها. المعايير الدولّية على الم�صتوى المحّلّي، ومن َثمَّ
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قت بالفعل على اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد اأن تدر�س مالءمة توقيت التقييم الذاتّي الآلّية اال�ستعرا�س  ينبغي للدول التي �صدَّ  .24

ة باّتفاقّية مكافحة الف�ساد. وفي عام 2010، تبداأ مرحلة المراجعة الأولى المكّونة من خم�س �صنوات؛ ومع ذلك، قد ل تتّم مراجعة  الخا�سّ

، قد ترغب ُدَوٌل في اإطالق التقييم الذاتّي قبل عام المراجعة الخا�ّس بها لت�صريع جهود الإ�صالح الوطنّية  بع�س الدول حتى 2014. ومن َثمَّ

لمكافحة الف�صاد والإعداد للمراجعة. ف�صاًل عن ذلك �صُيطلب من الدول التي تتّم مراجعتها تقديم التقييم الذاتّي في غ�صون �صهرين من 

بدء عملّية المراجعة. ومن اأجل تقديم تقرير التقييم الذاتّي في موعده، ُتحّث الدول على بدء عملّية التقييم الذاتّي قبل عام المراجعة، اإذ 

19
اإنَّ عملّية التقييم الذاتّي الكاملة قد تحتاج اأكثر من �صتة اأ�صهر.

عملّية  اإجراء  يمكنه  التقنّيين(،  الخبراء  )فريق  والتدريب  والخبرة،  الكفاءة،  من  عاٍل  قدٍر  على  �سين  المتخ�سّ من  فريق  ت�سكيل  اإّن   .25

التقييم الذاتّي بفاعلّية، لأمٌر مهمٌّ من اأجل اإجراء تحليٍل �صامل. ويو�صى بتحديد الخبراء الحكومّيين وغير الحكومّيين المنا�صبين لتوجيه 

اأثناء  في  الدولّية  الخبرات  ا من  اأي�صً ال�صتفادة  التقنيّين  الخبراء  فريَق  ويمكن   
20

الأ�صا�صي. اليومّي  العمل  وقيادة  الذاتّي  التقييم  عملّية 

العملّية، ح�صب الحاجة.

الجهات  العديد من  ي�صم  �سات،  التخ�سّ فريق متكامل ومتعدد  اجتماع  ب�صبب  النتائج  اأف�صل  ينتج  الذاتّي  التقييم  اأن  التجربة  اأظهرت   .26

َذ هذا المنهج بنجاح في عدٍد من الدول، من بينها على �صبيل  الحكومّية، والمجتمع المدنّي، والقطاع الخا�ّس، والو�صط الأكاديمي. وقد ُنفِّ

المثال بنغالدي�س وكينيا.

في  المعنّية  فالمجموعات  ال�سلة.  ذات  الوطنّية  والموؤ�ّس�سات  الحكومّية  الجهات  جميع  الذاتّي  التقييم  عملّية  في  ت�صارك  اأن  �صروريٌّ   .27

الجهات الحكومّية يمكن اأن تتبادل المعرفة والخبرات بفاعلّية عبر مختلف القطاعات، وتعطَي مزيًدا من الثقل للعملّية والم�صاعدة في بناء 

الثقة وقنوات التوا�صل المفتوحة بين الموؤ�ّص�صات التي يمكنها ال�صتفادة من هذه العملّية في ما بعد عند تنفيذ الإ�صالحات.

من المهم اإ�سراك المجتمع المدنّي في عملّية التقييم الذاتّي وكذلك في جهود تنفيذ الّتفاقّية التي تلي عملّية التقييم. وتوؤكد الماّدتان   .28

ّيَة م�صاركة المجتمع المدنّي في مكافحة الف�صاد. اإذ يطرح المجتمع المدنّي على مائدة العمل  الخام�صة والثالثة ع�صرة من الّتفاقّية اأهمِّ

اأن يثرَي عملّية  �شاأنه  التي تتخّلل النظام. وذلك من  العاّم ب�شاأن نقاط ال�شعف  اأن يقّدم روؤًى من خارج القطاع  منظوًرا مختلًفا ويمكنه 

التقييم الذاتّي ونتائجها، كما ظهر ذلك جليًّا في كينيا وبنغالدي�س. فكثيًرا ما ياأخذ المجتمع المدنّي مكانه ال�صحيح ليعطي الم�صداقّية 

لعملّية التقييم الذاتّي.

يحظى اإ�سراك القطاع الخا�ّس في اأثناء عملّية التقييم الذاتّي بالقدر نف�صه من الأهّمّية. اإذ القطاع الخا�ّس طرٌف رئي�صيٌّ في عملّية تنفيذ   .29

الّتفاقّية. وت�صير الماّدة الثانية ع�صرة من الّتفاقّية اإلى القطاع الخا�ّس على وجه التحديد والتدابير التي يجب اّتخاذها لمنع �صلوع القطاع 

 عا�صًرا ين�ّس على اأنه »يتعين على الموؤ�ّص�صات التجارّية مكافحة 
ً
ا مبداأ الخا�ّس في الف�صاد. ويت�صّمن الميثاق العالمّي لالأمم المّتحدة اأي�صً

 ، ، وعادل، ونظيف«. ومن َثمَّ ه نحو »اقت�صاٍد قويٍّ ع مجموعة الع�صرين التوجُّ  وبالمثل، ت�صجِّ
21

الف�صاد بكل اأ�صكاله، بما فيها البتزاز والر�صوة«.

ينبغي م�صاركة جميع جمعّيات الموظفين، ومنّظمات القطاع الخا�ّس الأخرى في عملّية التقييم الذاتّي لقتراح اإ�صالحات مكافحة الف�صاد 

ذات ال�صلة وت�صجيعها.

اجتماع جميع االأطراف المعنّيين وم�ساركتهم بفاعلّية في عملّية التقييم، بما في ذلك القطاع  على الم�صتوى العملّي، من ال�صروري   .30

اأن عقد ور�س عمل لالأطراف المعنّيين في بداية  العاّم، والمجتمع المدنّي، وموؤ�ّص�صات الأعمال، والو�صط الأكاديمي. واأو�صحت التجربة 

عملّية التقييم الذاتّي وعند نهايتها له اأهمّية كبيرة ل�صمان اأنه قد تم اإعالم جميع الأطراف المعنّيين فعاًل بهذه العملّية والتقّدم المحرز 

فيها واإعطاوؤهم فر�صًة لتقديم مداخالٍت ومالحظاٍت ب�صاأنها.

ر. الجدول الزمني للتقييم الذاتّي الوارد في الملحق ب في نهاية المذّكرة الإر�صادّية.  19

20  �صمن اآلّية ال�صتعرا�س، يجب على كل دولٍة طرٍف اأن تعّين ما ي�صل اإلى خم�صة ع�صر خبيًرا حكوميًّا لغر�س عملّية المراجعة. من اأجل تعظيم ال�صتفادة من الموارد الب�صرّية المتاحة، يو�صى 

باأن يت�صّمن الم�صاركون في فريق الخبراِء التقنّيين، الخبراَء المعّينين ر�صميًّا لغر�س اإجراء عملّية المراجعة.

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html  21
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درا�شة حالة: تجربة كينيا في تحليل ثغرات تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد

بداأت هيئة مكافحة الف�صاد الكينّية، في 2007/2006، باعتبارها الجهة القائدة المحّددة لهذا الغر�س، بتحليٍل اأّوليٍّ للثغرات على اأ�صا�س اأن 

العملّية برّمتها �صتتّم على م�صتوى الهيئة نف�صها. ثّم �صّممت على الكتفاء بمراجعة الّتفاقّية، وتحديد المواّد التي ينبغي تنفيذها، ومن َثمَّ 

التو�صية بالقوانين التي يجب �صّنها لتنفيذ هذه المواّد.

ٍة في الف�صل الثاني تتطّلب معلوماٍت  والحال اأّنها في �صياق هذه العملّية تبّين لها اأّن الإجابة عن الأ�صئلة التي تطرحها بع�س المواّد وبخا�صَّ

مها م�صوؤولون من موؤ�ّص�صاٍت اأخرى مثل المكتب الوطنّي للمحا�صبات، وهيئة الم�صتريات والتعاقدات العاّمة، ومجل�س الخدمة المدنية،  يقدِّ

ا وزارة العدل وال�صوؤون الد�صتورّية بنف�صها عملّية تحليل الثغرات في تنفيذ  والمجتمع المدنّي، والقطاع الخا�ّس. وفي عام 2007، اأجرت اأي�صً

لت اإلى ال�صتنتاج نف�صه. اّتفاقّية مكافحة الف�صاد، وتو�صّ

في اأيلول/�صبتمبر 2007، اّتفقت الهيئة والوزارة على توحيد جهودهما. وقّررتا اإن�صاء لجنة مراقبة تتاألف من الموؤ�ّص�صتين اإ�صافًة اإلى وزارة 

ال�صوؤون الخارجّية والموؤ�ّص�صة الألمانّية للتعاون التقنّي )GTZ(. ثم اّتفقتا على اأن تقود هيئة مكافحة الف�صاد الفريق الذي ُيجري عملّية تحليل 

الثغرات، بينما تتوّلى الوزارة م�صوؤولّية مراقبة تنفيذ تقرير تحليل الثغرات.

قّررت لجنة المراقبة �صرورة ت�صكيل لجنة تقنّية لبلورة تقرير تحليل الثغرات وكتابته. ولتحديد الموؤ�ّص�صات المطلوبِة م�صاركُتها في اللجنة 

التقنّية، ا�صتعر�صت لجنة الرقابة مواّد الّتفاقّية. واّتفقت على نقطتين في هذه المرحلة: )1( دعوة بع�س الموؤ�ّص�صات للم�صاركة ب�صكل متفّرغ 

في اللجنة التقنّية؛ )2( دعوة موؤ�ّص�صات اأخرى لتقديم ال�صت�صارات كالًّ بح�صب اخت�صا�صه. على �صبيل المثال، ُي�صت�صاُر الق�صاُء في مراحل 

محّددة ولكّنه ل ُي�صارك في جميع مراحل العملّية.

ح اأكثر من  دعت الهيئة الموؤ�ّص�صاِت المختارَة لتر�صيح الخبراء المنا�صبين للم�صاركة في اللجنة التقنّية. وكان على بع�س الموؤ�ّص�صات اأن تر�صِّ

النيابة،  العاّم تر�صيح ثالثة م�صوؤولين، واحًدا من  النائب  المثال، ُطلب من مكتب  المعلومات المطلوبة. على �صبيل  م�صوؤوٍل، ح�صب طبيعة 

وواحًدا من ق�صم المعاهدات، واآخر من ق�صم ال�صياغة الت�صريعّية.

ا اأن العملّية تتطلَّب م�صاركة م�صت�صارين من الخارج للتعليق على مختلف  قّررت لجنة المراقبة ا�صتخدام نموذج دولة اإندوني�صيا. وراأت اأي�صً

المراحل لإثراء العملّية. فعيَّنت الموؤ�ّص�صة الألمانّية للتعاون التقنّي معهد بازل لإدارة الحكم لهذا الغر�س.

ت�صكيل فرق من  وتم  الم�صاركين.  �صات  بناًء على تخ�صّ فَرٍق  اإلى  التقنّية  اللجنة  تق�صيم  المراقبة �صرورة  المهّمة، وجدت لجنة  بدء  عند 

الخبراء وفق ف�صول الّتفاقّية. وكان الفريق الأكبر والأكثر تنّوًعا هو الفريق الخا�ّس بالف�صل الثاني »التدابير الوقائّية«. وفي مراحل محّددة، 

ُدِعَي م�صوؤولون اآخرون من خارج اللجنة التقنّية لح�صور اجتماعات الفرق لتو�صيع نطاق المناق�صات.

بعد النتهاء من الم�صوّدة الأولى من التقرير، تم اإر�صالها اإلى معهد بازل للتعليق وتبادلت اللجنة التقنّية الآراء المبدئّية مع المعهد من خالل 

عقد موؤتمٍر هاتفّي. كما نوق�صت الم�صوّدة الأولى في اجتماعاٍت ت�صاُورّية منف�صلة عقدت مع المجتمع المدنّي، والقطاع الخا�ّس، وال�صلطة 

الق�صائّية. ونتج من هذه الم�صاورات اإدخال بع�س التغييرات والتعديالت على التقرير، بما في ذلك عمود جديد في ثغرات الإنفاذ والتطبيق. 

من  النظر  وجهات  لجمع  المدنّي  المجتمع  من  محّليًّا  م�صت�صاًرا  المراقبة  لجنة  عّينت  مت�صاربًة،  نظٍر  وجهاِت  المدنّي  المجتمع  قّدم  واإذ 

منّظمات المجتمع المدنّي وم�صاعدتها على اّتخاذ مواقف مّتَفٍق عليها. ما �صّهل ُمْدَخالِت منّظمات المجتمع المدنّي في العملّية.

بعد ذلك تم توزيع الم�صوّدة المنّقحة على �صريحٍة عري�صة من الأطراف المعنّيين في الحكومة، والمجتمع المدنّي، والموؤ�ّص�صات الدينّية، 

والقطاع الخا�ّس، والجامعّيين. وبعد تلّقي التعليقات عر�صت اللجنة التقنّية التقرير المنّقح على الأطراف المعنّيين. بمرور الوقت، اختفت 

بع�س الثغرات بينما ظهرت ثغرات اأخرى. فقامت اللجنة التقنّية بتحديث التقرير بحيث يعك�س هذه التغييرات واقتراحات الأطراف المعنّين، 

بما فيها اإ�صافُة مخّطٍط تطبيقّي.

ٍر لت�صحيح الأخطاء اللغوّية وتوحيد الأ�صلوب، فقد تناولت مختلف ف�صول التقرير فرٌق مختلفة اعتمدت  قّررت لجنة المراقبة تعيين محرِّ

اأ�صاليب متفاوتة. ُعِر�َس التقرير المحّرر على اللجنة التقنّية للتاأكد من اأن المعنى الأ�صلي لم يطراأ عليه اأي تغيير. واأخيًرا ُن�صر تقرير تحليل 

الثغرات وخّطة التنفيذ عام 2009 وُعر�صا على موؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية.
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كذلك الأمر، ينبغي اإطالع الجمهور با�صتمراٍر على عملّية التقييم واأن تكون النتائج النهائّية لأي تقييم ذاتّي متاحًة للجمهور ومن�صورًة   .31

على نطاق وا�صع. اإّن اإ�صراك و�صائل الإعالم في عملّية التقييم الذاتّي يعّزز كثيًرا عن�صر العالنية وي�صاعد في رفع الوعي العاّم للنا�س ب�صاأن 

22
خطورة الف�صاد.

َطوال اإجراء عملّية التقييم هذه، من المفيد مراعاة المنظور الُجنو�سّي، اإذ قد يختلف تاأثير الف�صاد في المراأة عنه في الرجل. وعند القيام   .32

باأّي عمل لمكافحة الف�شاد يجب اأن ي�شتند هذا العمل اإلى تقييٍم دقيق لأنماط الف�شاد، ودرجاته، وتاأثيراته في الرجال والن�شاء حتى يكون 

23
هذا العمل فّعاًل ويتناول الف�صاد ب�صكٍل مالئم.

التقييم الذاتّي  اإ�صالٍح على المدى الطويل لمكافحة الف�صاد. وقد ينتج من  التقييم الذاتّي هو الخطوة الأولى في عملّية  اأن يكون  ينبغي   .33

الذاتّي  التقييم  لنتائج تقرير  الإجراء مراجعة منتظمة  و�صيكون  وتنفيذ خّطة عمل.  الف�صاد  لمكافحة  �صاملة  ا�صتراتيجية وطنّية  و�صع 

ور�سد التنفيذ الم�ستمر لالإ�سالحات اأهّمّيٌة حا�صمٌة من اأجل �صمان تنفيذ التو�صيات وا�صتمرار تنفيذها على مّر الوقت. و�صتقوم اآلّية 

ال�صتعرا�س بدوٍر �صروريٍّ في مراقبة تنفيذ الإ�صالحات. ومن خالل عملّية مراجعة النظراء، �صيتم ت�صجيع الدول الأطراف على موا�صلة 

الإ�صالحات الناجحة ودعمها من اأجل تحديد المجالت التي تتطّلب م�صاعدًة تقنّيًة م�صتمّرة.

22  للمزيد من المعلومات ب�صاأن اأهمّية اإ�صراك و�صائل الإعالم في جهود مكافحة الف�صاد واأف�صل طريقة لتنفيذ ذلك ر. تقرير البنك الدولّي ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة 

»بناء الدعم الجماهيرّي لجهود مكافحة الف�صاد« على الرابط الآتي

http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/CorruptionWhitePaperpub31110screen.pdf  

23  ر. مطبوعة �صت�صدر حديثا عن برنامج الأمم المّتحدة الإنمائي و�صندوق الأمم المّتحدة لإنمائي للمراأة )اليونيفم(؛ الف�صاد، والم�صاءلة، والجنو�صة: فهم العالقة في ما بينها، على الرابط 

http://www.unifem.org/materials/ الآتي
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درا�شة حالة: تجربة بنغالدي�س في تحليل ثغرات تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد

ر عن التزامها بمكافحة  في �شباط/فبراير 2007، ان�صّمت حكومة بنغالدي�س اإلى اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد في خطوٍة مهّمٍة تعبِّ

رت الّتفاقّية لحكومة بنغالدي�س مرجًعا ممتاًزا لقيا�س الإنجازات التي تحّققت في مكافحة الف�صاد، كما  الف�صاد وفًقا للمعايير الدولّية. ووفَّ

وّفرت لها فر�صًة لن�صر برنامجها الإ�صالحّي في هذا المجال.

ا للثغرات ومدى اللتزام بالّتفاقّية. وفي كانون الثاني/يناير 2008، ُن�صرت  بو�صع هذه الغاية في العتبار، اأجرت الحكومة تحلياًل مبدئيًّ

ن�صخة مبدئّية من التقرير الُمَعدِّ لهذا الغر�س تحت عنوان »اّتفاقّية مكافحة الف�صاد: مدى التزام بنغالدي�س بالّتفاقّية وتحليل الثغرات«. 

قّدم التقرير تقييًما �صاماًل للو�صع الحالّي لنظام مكافحة الف�صاد في بنغالدي�س في ما يتعّلق باللتزام باّتفاقّية مكافحة الف�صاد. ا�صتخدمت 

حكومة بنغالدي�س بعد ذلك تقرير تحليل الثغرات كاأ�صا�س لإعداد تقارير عن الإنجازات التي حّققتها في مجال تنفيذ اّتفاقّية مكافحة الف�صاد 

لتقديمها اإلى الموؤتمر الثاني للدول الأطراف في الّتفاقّية والذي عقد في بالي، اإندوني�صيا، في كانون الثاني/يناير 2008.

ٍة،  ومنذ كانون الثاني/يناير 2008، نّفذت الحكومة عّدَة اإ�صالحاٍت في مجال مكافحة الف�صاد، وعلى نحٍو ملحوٍظ في تطوير ت�صريعاٍت مخت�صّ

من بينها �صّن قانون مكافحة غ�صل الأموال لعام 2009، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، وقانون تمثيل ال�صعب )تعديل( لعام 2009، 

وجه  على  الأموال،  َغ�ْصل  مكافحة  قانون   .2008 لعام  العاّمة  الم�صتريات  وقواعد   ،2009 لعام  معلوماٍت  على  الح�صول  في  الحّق  وقانون 

ُته على �صوء اّتفاقّيِة مكافحة الف�صاد.  َعْت م�صودَّ الخ�صو�س، ثمرة من ثمار التقرير الخا�سِّ بمدى اللتزام بالّتفاقّية وتحليل الثغرات، اإذ ُو�صِ

وعالوًة على ذلك، عيَّنت الحكومة وزارة ال�صوؤون الداخلّية ومكتب النائب العاّم ب�صفتهما »الجهتين المركزّيتين« لتقديم الم�صاعدة القانونّية 

، قاَمت بنغالدي�س  َثمَّ الف�صاد. ومن  الدولّية لمكافحة  الجهود  تن�صيق بنغالدي�س مع  الف�صاد، وتح�صين  اّتفاقّية مكافحة  اإطار  المتبادلة في 

بخطواٍت كبرى نحو اللتزام بالّتفاقّية.

على �صوء هذه التطوُّرات المهّمة، قّررت الحكومة مراجعة التقرير المبدئي بحيث يعر�س �صورة الو�صع الحالّي في بنغالدي�س في ما يتعّلق 

باّتفاقّية مكافحة الف�صاد. وفي هذا التقرير، زاَدِت الحكومة موادَّ اإ�صافّيًة من اّتفاقّية مكافحة الف�صاد لتقديم تحليٍل اأ�صَمَل ول�صمان ا�صتخدام 

م الذي اأحرزته  ح، الذي ن�صر في تموز/يوليو 2008، اإجراء تقييٍم حديٍث لمدى التقدُّ التقرير اأداًة فّعالًة لمكافحة الف�صاد. واأتاح التقرير المنقَّ

الحكومة في تنفيذ اإ�صالحات مكافحة الف�صاد بمرور الوقت، ما يتيح للمجتمع المدنّي وعاّمة النا�س مراقبة التزام الحكومة بمكافحة الف�صاد. 

ا للحكومة وغيرها من الأطراف المعنّيين ببرامج اإ�صالح مكافحة الف�صاد التي تجريها. ا واإر�صاديًّ كما �صّكل التقرير مرجًعا معلوماتيًّ

اإّن تقارير اللتزام بالّتفاقّية وتحليل الثغرات ال�صادرة عن بنغالدي�س ثمرة لجهود غير عادّية من التن�صيق والتعاون بين مختلف الموؤ�ّص�صات 

الحكومّية في بنغالدي�س. توّلت وزارة القانون والعدل وال�صوؤون البرلمانّية، التي قامت بدور نقطة التِّ�صال في هذه العملّية، تن�صيق الجهود 

في هذا الخ�صو�س. وتّم التخطيط للتقارير و�صياغتها بال�صتراك مع خبراء من معهد درا�صات اإدارة الحكم )IGS( التابع لجامعة براك، 

الحكم  لإدارة  بازل  معهد  اإ�صافّيًة من خبراء  م�صورًة  العمل  هذا  وتلّقى   .)GTZ( التقنّي للتعاون  الألمانّية  الوكالة  من  وتقنيٍّ  ماليٍّ  بدعٍم 

.)UNDP( وبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي ،)UNDOC( ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة ،)BIG(

ا�صتناًدا اإلى نتائج تقريري تحليل الثغرات، عقدت الحكومة ور�س عمل لبناء القدرات للموّظفين المدنّيين، وو�صعت م�صوّدًة لال�صتراتيجية 

الوطنّية للنزاهة بقيادة مجل�س الوزراء وبم�صاعدٍة تقنّيٍة من معهد درا�صات اإدارة الحكم، وم�صاعدٍة مالّيٍة من بنك التنمية الآ�صيوّي. وعالوًة 

على ذلك، انتهت الحكومة في ت�صرين الثاني/نوفمبر 2009 من و�صع خّطة العمل الخا�صة بتحقيق اللتزام بالّتفاقّية.
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 والتجارب المتعّلقة 
24

بناًء على التجارب ال�صابقة في ا�صتخدام الن�صخة الأولى من القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي في المنطقة العربّية  .34

التقييم الذاتّي مثاليًّا من خطوتين تمهيدّيتين و�ستِّ  قد تتاأّلف عملّية   ،
25

اإندوني�صيا، وبنغالدي�س، وكينيا الثغرات في  باإجراء تحليل 

مراحل متتالية.

الخطوتان التمهيدّيتان

1. تعيين جهة قائدة

2. ت�صكيل لجنٍة توجيهّية

المراحل

1. تنفيذ ور�صة عمل اأولّية لالأطراف المعنّيين لبدء العملّية والتخطيط لها.

2. جمع المعلومات:

اأ. تجميع الوثائق.

ب. عقد م�صاوراٍت مع الأطراف المعنّيين.

3. التحليل و�صياغة التقرير.

ّحة التقرير و�صياغته في �صكله النهائّي 4. ور�صة عمل للتحّقق من �صِ

5. ن�صر التقرير وتوزيعه.

6. المتابعة.

بعد كل مرحلة، على فريق الخبراء التقنّيين و�صع تقارير اإحاطة عن التقّدم المحرز ورفعها اإلى اللجنة التوجيهّية. وينبغي للجهة القائدة   .35

ا اإلى ن�صر معلوماٍت عن العملّية وتوفيرها للجمهور على اأو�صع نطاق ب�صكل منتظم وعلى وجه التحديد في  اأو اللجنة التوجيهّية اأن ت�صعى اأي�صً

بداية عملّية التقييم الذاتّي وعند نهايتها.

في  الذاتّي  للتقييم  ثمة جدوٌل  ذلك،  اإلى  اإ�صافًة  المقترحة.  والمراحل  الخطوات  ب�صاأن  تف�صيلّيًة  اإر�صاداٍت  اأدناه  الوارد  الملّخ�س  يقّدم   .36

الملحق اأ يمكن ا�صتخدامه ل�صمان تناول جميع المو�صوعات الرئي�صّية عند الإعداد للتقييم الذاتّي وعند اإجرائه.

الخطوتان التمهيدّيتان

1. تعيين جهٍة قائدة

رغم اأن البيروقراطّية في كل دولة تعمل وفق اأولوّياتها ال�صيا�صّية والموؤ�ّص�صّية، اأظهرت التجربة اأن التقييم الذاتّي يتطّلب دعًما على م�صتًوى   .37

، من المهم في البداية اأن تعّين الحكومة م�صوؤوًل كبيًرا، اأو جهاًزا، اأو مجموعة عمل لقيادة  عاٍل من الحكومة لكي ُيكتب له النجاح. ومن َثمَّ

. وقد  عملّية اإتمام التقييم الذاتّي. وينبغي اإن اأمكن اختيار قائد له النفوذ ال�صيا�صّي ال�صروري لدعم عملّية التقييم والإ�صالح بوجٍه عامٍّ

�س في مجال العمل الدولّي. ت�صمل المعايير الأخرى لختيار الجهة القائدة الم�صوؤولّيات ذات ال�صلة، والخبرة، والتمرُّ

للتقييم  المرجعية  القائمة  ال�صتفادة من  »�صبل  الف�صاد  المتحدة لمكافحة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ  تعزيز فر�س  �صارا ربوت�صي،  بتقرير  المرفق  العرب،  الحكومّيين  الخبراء  24  ر. تجربة فريق 

الذاتي«، مركز U4 لموارد مكافحة الف�صاد، العدد 13:2009.

للمزيد من التفا�صيل ر. قائمة الم�صادر في الملحق هـ.  25
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ة برئي�س الدولة، ورئي�س الوزراء، والنائب العاّم اأو وزارة العدل لتنظيم عملّية  يجوز، ح�صب �صياق كل دولة، تكليف جهات مثل تلك الخا�صّ  .38

ل�صيا�صات مكافحة  بدورها كمن�ّصق  الف�صاد،  لمكافحة  الوطنّية  الهيئة  تكليف  يجوز  الدول،  بع�س  اأخرى، في  ناحيٍة  ومن  الذاتّي.  التقييم 

ا اإعطاء هذه المهّمة لقّوة عمٍل، اأو مجموعة عمل، اأو اأيِّ جهاٍز اآخَر وطنيٍّ م�صتقّل لمكافحة  الف�صاد باإتمام عملّية التقييم الذاتّي. ويمكن اأي�صً

الف�شاد، ب�شرط اأن يكون لدى الجهة المكّلفة تفوي�ض قوّي من القيادة ال�شيا�شّية.

من المهم اأن يكون هناك و�صوح داخل الحكومة وخارجها حيال الموؤ�ّص�صة التي تقوم بدور »الجهة القائدة«. وعادة ي�صدر بيان وزارّي اأو   .39

وثيقة بنود مرجعّية مكتوبة عن مجل�س الوزراء تت�صّمن هذه المعلومات، وتو�صح متطّلبات و�صع التقارير والمواعيد النهائّية للت�صليم. وحتى 

ا لإتمام التقييم الذاتّي واأن تدعَو جميع  في حالة عدم اإ�صدار بيان كتابّي، �صيكون من المفيد اأن تو�صح الحكومة اأن للجهة القائدة تفوي�صً

الجهات الأخرى �صراحًة لدعم هذه العملّية بفاعلّية.

ة بالّتفاقّية، يطلب من الدول الأطراف تعيين جهة اّت�صال لتن�صيق م�صاركتها في عملّية مراجعة النظراء.  �صمن اآلّية ال�صتعرا�س الخا�صّ  .40

وينبغي اأن تكون جهة الّت�صال المختارة لآلّية ال�صتعرا�س هي المكتب نف�صه، اأو الوكالة اأو الفرد الذي تم تر�صيحه ليكون بمثابة الجهة 

القائدة التي تبا�صر التقييم الذاتّي. وينبغي اأن تكون جهة الّت�صال معروفًة لدى منظومة الأمم المّتحدة اإذ اإّنها �صتقوم بدور جهة الّت�صال 

الرئي�صّية التي �صتقّدم الأمم المّتحدة الدعم من خاللها وتديره، اإذا طلب هذا الدعم، لخدمة عملّية التقييم الذاتّي �صمن اآلّية ال�صتعرا�س. 

ويجب و�صع هذه الأمور في العتبار عند اختيار الجهة القائدة.

2. ت�شكيل لجنة توجيهّية

التقييم  تدعم  التي  الأخرى  الجهات  لتحديد  الحكومة  مع  م�صاوراٍت  الجهة  تعقد هذه  اأن  المهّم  �صيكون من  قائدة،  بمجّرد تحديد جهة   .41

 و�صيكون لبع�س الجهات م�صلحة مبا�صرة، منها على �صبيل المثال، مكتب مراجعة الح�صابات، اأو هيئة مكافحة الف�صاد، اأو وحدة 
26

الذاتّي.

ال�صتخبارات المالّية، اأو وحدة �صرطة مكافحة الف�صاد، في حين قد ت�صترك جهاٌت اأخرى ب�صكل مبا�صر ولكن بدرجة اأقل، منها على �صبيل 

ّحة والتعليم. و�صت�صيف الم�صاركة الوا�صعة عبر الحكومة عمًقا وم�صداقّيًة اإلى عملّية التقييم الذاتّي. المثال، وزارات ال�صِ

اأثبتت التجربة اأن الجتماع الذي يعقد بين مختلف الجهات طريقٌة مفيدة لجمع المعنّيين ومناق�صة عملّية التقييم الذاتّي وتحديد الم�صوؤولين   .42

الذين �صيتمُّ اإ�صراكهم. وفي هذا الجتماع، ينبغي للم�صاركين اّتخاذ قراٍر ب�صاأن ت�صكيل لجنٍة توجيهّية. وينبغي اأن تتاألف هذه المجموعة 

من ممّثلين رفيعي الم�صتوى من الموؤ�ّص�صات الحكومّية الرئي�صّية المعنّية. وعموًما، ينبغي اأن يكون رئي�س اللجنة من الجهة القائدة ويكون 

والقطاع  الأكاديمي،  والو�صط  المدنّي،  والمجتمع   ،
27

البرلمان لين عن  النظر في دعوة ممثِّ ا  اأي�صً وينبغي  العملّية.  اإدارة هذه  م�صوؤوًل عن 

الخا�ّس ليكونوا جزًءا من اللجنة التوجيهّية. في جزر �صليمان، على �صبيل المثال، ت�صّم قّوة العمل الوطنّية المعنّية بمكافحة الف�صاد 10 

جهاٍت حكومّية، اإ�صافًة اإلى ممثِّل عن منّظمات المجتمع المدنّي، وممّثل عن غرفة التجارة. واأخيًرا ينبغي لّلجنة التوجيهّية الّتفاق على بنود 

ه عملها. مرجعّية توجِّ

اأو الوزارة المعنّية  اأو الموؤ�ص�صات ذات الم�صوؤوليات الم�صابهة، ووزارة ال�صوؤون القانونّية، والق�صاء، ولجنة الخدمات المدنّية  اأن ت�صمل هذه الجهات: هيئة مكافحة الف�صاد الوطنّية  26  يمكن 

ال�صوؤون الخارجّية، ومكتب مراجعة  اإن وجد(، ووزارة  الياقة البي�صاء،  العاّم، وال�صرطة )فرع متخ�ص�س في مكافحة جرائم  العاّمة، و�صلطات الإدعاء العام، ومكتب النائب  بالخدمات 

الم�صتوَيين  على  المعنّية  الأخرى  الحكومّية  والدوائر  العاّمة،  الم�صتريات  واإدارة  الداخلّية،  ووزارة  المالّية،  ال�صتخبارات  ووحدة  المركزي،  والبنك  المالّية،  ووزارة  الوطني،  الح�صابات 

المركزي والإقليمي، والبرلمان الوطني.

الع على اأداة تقييم تهدف اإلى ت�صهيل مزيد من الم�صاركة البرلمانّية في تنفيذ الّتفاقّية ومراقبتها ور�صدها، ر. »منع الف�صاد: حقيبة اأدوات اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد  27  لالطِّ

للبرلمانّيين« التي و�صعها برنامج الأمم المّتحدة الإنمائي والمنظمة العالمّية للبرلمانّيين �صد الف�صاد، ولمزيد من المعلومات ر. الموقع الإلكترونّي:

www.gaportal.org/tools/preventing-corruption-toolkit-parliamentarians  
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المراحل

1. ور�شة عمل اأّولّية لالأطراف المعنّيين لبدء العملّية والتخطيط لها

لبدء عملّية التقييم الذاتّي، من المفيد اأن تجتمع كل مجموعات الأطراف المعنّيين في حواٍر عامٍّ قائم على الم�صاركة. وتحقيًقا لهذه الغاية،   .43

يمكن عقد ور�صة عمل �صاملة لهوؤلء الأطراف. وينبغي اأن ُت�صّمم الور�صة لتو�صيح هدف التقييم الذاتّي ونطاِقه، والّتفاق على منهجّيٍة، 

28
واإ�صناد الم�صوؤولّيات والقيادة ر�صميًّا، وو�صع قواعد للتعاون بين جميع الأطراف المعنّيين.

ينبغي للجهة القائدة، بدعم من اللجنة التوجيهّية، كلما اأمكن، تنظيم ور�صة عمل لالأطراف المعنّيين، وذلك بالتن�صيق مع اأيٍّ من �صركاء   .44

لو�صع  فر�صة  اأّول  لأنها  الذاتّي  التقييم  لعملّية  واأ�صا�صّية  مهّمة  العمل مرحلة  ور�صة  الدولّيين.  الخبراء  مع  اأمكن،  واإن  المعنّيين،  التنمّية 

قاعدٍة عري�صٍة من الدعم لهذه العملّية بين الحكومة والنا�س. وقد يعتمد توقيت ور�صة العمل الأّولّية على موقع الدولة في الترتيب الزمنّي 

الأكاديمي،  والو�صط  الخا�ّس،  والقطاع  المدنّي،  والمجتمع  المعنّية،  الحكومّية  الجهات  العمل  ور�صة  ت�صم  اأن  وينبغي  ال�صتعرا�س.  لآلّية 

ا، جماعة المانحين على الم�صتوى المحّلي. اإّن �صمان تمثيل جيد ومتوازن لجميع هذه المجموعات  والموؤ�ّص�صات البحثّية، ومن الممكن اأي�صً

وتمثيل منا�صب لمختلف النتماءات ال�صيا�صّية، والدوائر المركزّية والإقليمّية داخل الدولة اأمٌر اأ�صا�صيٌّ ل�صمان نجاح ور�صة العمل.

�صين من الوزارات، والبرلمان، والموؤ�ّص�صات  تتيح ور�صة العمل فر�صًة لتحديد فريق الخبراء التقنّيين الذي يفتر�س به اأن ي�صّم متخ�صّ  .45

الوطنّية.  والممار�صات  الت�صريعات  بمراجعة  الواقع،  في  ي�صطلعون،  الأكاديمي،  والو�صط  الخا�ّس،  والقطاع  المدنّي،  والمجتمع  الوطنّية، 

ل  ا اإلى فَرٍق تتحمَّ وبناًء على ال�صياق الخا�س بكل دولة والموارد المتاحة للتقييم الذاتّي، يمكن تق�صيم فريق الخبراء التقنّيين تق�صيًما فرعيًّ

م�صوؤولياٍت محورّيًة بموجب الّتفاقّية.

يتاأّلف الفريق من كل الأطراف المعنّيين ذوي ال�صلة،  اأن  �صات. وينبغي  د التخ�صّ التقنّيين �صاماًل ومتعدِّ اأن يكون فريق الخبراء  ينبغي   .46

قطاٍع  تغطيُة  مهاّمهم،  اأداء  اأجل  الفريق، من  لأع�صاء  وينبغي  العاّم.  القطاع  ومجموعاٍت من خارج  اأفراًدا  ي�صم  واأن  الخا�ّس،  والقطاع 

اأع�صاء  من  واحٍد  ع�صٍو  لدى  يكون  اأن  وينبغي  الّتفاقّية.  ت�صملها  مو�صوعات  تجاه  م�صوؤولّيات  لديها  التي  الحكومّية  الجهات  من  عري�ٍس 

، معرفة �صاملة بالنظام القانوني الوطنّي وت�صريعات مكافحة الف�صاد على وجه الخ�صو�س. وينبغي اأن يكون لدى �صخ�سٍ  الفريق، على الأقلِّ

ا، على الأقل، خبرة في كيفّية اإجراء المقابالت ب�صفتها و�صيلًة اأخرى لجمع المعلومات لعملّية التقييم الذاتّي. واحٍد اأي�صً

ينبغي ا�صتخدام ور�صة عمل الأطراف المعنّيين الأّولّية لتعريف جميع اأع�صاء فريق الخبراء التقنّيين باأحكام الّتفاقّية، واآلّية ال�صتعرا�س،   .47

والقائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي. ويمكن تنظيم جل�صة يتم تحديدها، كجزٍء من ور�صة العمل، مع فريٍق من الخبراء التقنّيين، لدرا�صة 

هذه المو�صوعات ب�صكل اأكبر وتو�صيح اأدوارهم وم�صوؤولّياتهم. و�صي�صمن هذا فهًما �صليًما لالّتفاقّية، والمهاّم والأ�صياء المطلوب ت�صليمها، 

29
واإتاحة فر�صة لأع�صاء الفريق للتعرف بع�صهم اإلى بع�ٍس.

م تقريًرا بموجب اآلّية ال�صتعرا�س، يتم تحديد نطاق ف�صلين على الأقّل م�صبًقا. ومع ذلك، في هذه الحالة، يمكن الموافقة على اأن تتعّدى الور�صة الف�صلين الإلزامّيين  28  اإذا كانت الدولة تقدِّ

المراد مراجعتهما.

ا الأمانة العاّمة، مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة، دورات تدريبّية دورّية للخبراء الم�صاركين في عملّية المراجعة من اأجل اإطالعهم على اأدلة اآلّية ال�صتعرا�س  م اأي�صً 29  �صتنظِّ

وزيادة قدراتهم على الم�صاركة في عملّية المراجعة.
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ا ا�صتخدام ور�صة العمل الأّولّية في و�صع خارطة مبدئّية للموارد والمعلومات المتاحة لإجراء التقييم الذاتّي، وذلك بطلب اأن  يمكن اأي�صً  .48

ل هذا الأمر  يمالأ الم�صاركون ا�صتمارًة تت�صّمن تفا�صيل عن الوثائق التي يمكن تبادلها مع فريق الخبراء التقنّيين بعد ور�صة العمل. �صي�صهِّ

ا التزام الم�صاركين بتبادل هذه  عملّية البحث والت�صاور التي يقوم بها فريق الخبراء التقنّيين )ر. المرحلة الثانية اأدناه(. و�صي�صمن اأي�صً

المعلومات مع فريق الخبراء التقنّيين والم�شاركة بن�شاط في هذه العملّية.

ينبغي اختيار رئي�ٍس لفريق الخبراء التقنّيين ُت�صند اإليه م�صوؤولّية التن�صيق الكامل للمهاّم. ومن المو�صى به اأن يكون بمقدور الرئي�س تكري�س   .49

20-30 % من وقته لتن�صيق عملّية التقييم الذاتّي. وينبغي اأن يكون لديه �صلطة وموارد كافية لإنجاز المهاّم، وينبغي تو�صيح قنوات التوا�صل 

بين فريق الخبراء التقنّيين واللجنة التوجيهّية وتحديد كيفّية رفع التقارير اإلى الأخيرة.

اإذا كان �صُي�صَتعاُن بخبراء دولّيين، بناًء على طلب من الدولة الم�صتفيدة، لإجراء عملّية التقييم الذاتّي، فيمكن اإ�صراكهم في ور�صة العمل   .50

الأّولّية. واإذا كان �صُي�صَتعاُن بخبراء دولّيين لم يتمَّ اإ�صراكهم في هذه المرحلة، فينبغي مناق�صة دورهم وم�صوؤولّياتهم والبت فيها من خالل 

اأخذ  البت فيها، مع  المعنّيين  الأطراف  الذاتّي م�صاألة يجب على  التقييم  الدولّيين في عملّية  الخبراء  اإّن م�صتوى م�صاركة  الور�صة.  هذه 

ال�صياق الوطنّي في العتبار.

2. جمع المعلومات

)اأ( تجميع الوثائق

التقنّيين،  النهائّية لها، �صيبداأ فريق الخبراء  التقييم الذاتّي، والأطراف الم�صوؤولة عنها، والمواعيد  بمجّرد الّتفاق على منهجّية عملّية   .51

بالتعاون مع برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة والأطراف المعنّيين الآخرين، عندما 

بتقييماٍت  ة  الخا�صّ التقارير  ف�صاًل عن  ال�صلة،  ذات  وال�صيا�صات  واللوائح  القوانين  منها  اأ�صا�صّية،  معلومات خلفّية  بجمع  منا�صًبا،  يكون 

�صابقة ب�صاأن مكافحة الف�صاد اأو اإدارة الحكم. وكلما اأمكن، اإذا كان الخبراء الدولّيون يقّدمون دعًما لهذه العملّية، ينبغي توفير ترجماٍت 

باللغة الإنجليزّية.

َي التقييم الذاتّي كامل الّتفاقّية ل اأحكاًما وف�صوًل ومجالٍت محورّيًة معّينًة فح�صب، اإذ اإّن مكّونات نظام مكافحة  ل اأن يغطِّ عموًما، يف�صّ  .52

الف�صاد مترابطة، وينبغي اعتبارها جميًعا لتقديم �صورٍة كاملة عن متطّلبات الإ�صالح وتمكين الدولة من تحديد اأولوّيات الإ�صالح وت�صل�صلها، 

اآلّية ال�صتعرا�س، فينبغي  التي تجري تقييما ذاتّيا تحت مظلة  الدولة  اإذا اختيرت  اأهّمّيتها و�صرورتها. وبطبيعة الحال،  اعتراًفا بدرجة 

اإعطاء اأولوّية لجمع معلوماٍت عن ف�صول الّتفاقّية التي �صتتّم مراجعتها في اإطار دورٍة معّينة.

يتم اإدخال الوثائق التي قام فريق الخبراء التقنّيين بجمعها في القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي. وكخطوة و�صط بين جمع المعلومات   .53

وا�صتخدامها ل�صتكمال القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي، يمكن ا�صتخدام وثيقة عاّمة تجمع المعلومات في ملف Word اأو Excel. وينبغي 

تطوير اأداة العمل الو�صيطة بعناية وال�صعي اإلى تغطية جميع الأ�صئلة التي �صتطرح في القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي. وقد تم اإدراج اأداة 

عمل مقترحة في الملحق ج.
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)ب( عقد م�شاورات مع الأطراف المعنّيين

�صين في مختلف القطاعات، بما في  ينبغي اأن ت�صمل عملّية جمع المعلومات عقد م�صاوراٍت ومناق�صاٍت مع الم�صوؤولين الحكومّيين والمتخ�صّ  .54

ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومّية مثل المجتمع المدنّي، والو�صط الأكاديمي، والقطاع الخا�ّس. ويمكن التما�س المذّكرات الكتابّية ب�صاأن 

ا اللجان المحورّية، والجل�صات العلنّية العاّمة، والجل�صات  اأجزاء معّينة من الّتفاقّية. ومن �صاأن مناق�صات المجموعة المحورّية، وخ�صو�صً

البرلمانّية، اأن ت�صاعد على تو�صيح الثغرات واحتياجات الم�صاعدة التقنّية في المجالت المحورّية الأ�صا�صّية بطريقة موّفرة للوقت وتّت�صم 

ة.  �صين المزيد من المو�صوعات المعّقدة والح�ّصا�صة في بيئٍة خا�صّ ا اأن تو�صح المقابالت الفردّية مع كبار المتخ�صّ بالدّقة. ويمكن اأي�صً

ا مثل هذه  يعتمد هذا ب�صكل كبير على ال�صياق الخا�س بكل دولة. واإذا ا�صُتعيَن بخبراء دولّيين لدعم هذه العملّية، فيمكن اأن ت�صاعد اأي�صً

المقابالت والمناق�صات في الرّد على اأي مو�صوعاٍت اأو اأ�صئلٍة معّلقة قد يطرحونها في اأعقاب المراجعة المكتبّية.

عة خالل التحليل المكتبي اأو ت�صحيحها؛ )2( النظر ب�صكٍل  يمكن اأن يخدم عقد م�صاوراٍت ِوجاهّيٍة غر�صين: )1( تاأكيد المعلومات المجمَّ  .55

والحتياجات.  الثغرات  و  الرئي�صّية  التحّديات  في ذلك  بما  الموؤ�ّص�صّية،  والعملّيات  واللوائح،  القوانين،  وفعالّية  العملّي  التنفيذ  في  اأعمق 

ويمكن اأن تقّيم الم�صاورات مع الأطراف المعنّيين قدرات الموؤ�ّص�صات الرئي�صّية في مجال مكافحة الف�صاد، في ما يتعلق بالبيئة التمكينّية، 

وقدراتها التنظيمّية )من حيث اإجراءات الت�صغيل الموّحدة، والتخطيط، واإدارة الموارد الب�صرّية، واإدارة المعرفة، اإلخ(، ف�صاًل عن قدرات 

الأفراد )المهارات واحتياجات التدريب(.

خالل عقد الم�صاورات مع الأطراف المعنّيين، من المو�صى اأن يكون هناك تركيز خا�ّس على التنفيذ الفعلي للقوانين، وفعالّية الموؤ�ّص�صات،   .56

ا معرفة ذلك عن طريق المراجعة المكتبّية. وفي اإطار اإعداد المقابالت، ينبغي لفريق  وتنفيذ ال�صيا�صات عمليًّا، اإذ قد يكون من ال�صعب جدًّ

الخبراء التقنّيين )اأو الخبراء الدولّيين، في حاِل اإ�صراكهم( اإعداد ا�صتباناٍت تعالج اأّي نق�سٍ في المعلومات. وبمجّرد تحديد المعلومات 

غير المتوافرة، يمكن تحديد الأ�صخا�س المعنّيين الذين �صُتجرى معهم المقابالت. ويمكن تناول م�صكلة تحّيز الأ�صخا�س الذين ُتجرى 

معهم مقابالت عن طريق اختيار مجموعٍة وا�صعٍة مّمن ُتعقد معهم المقابالت من خلفّيات مختلفة وبطرح الأ�صئلة نف�صها عليهم ومقارنة 

33
اإجاباتهم. وينبغي تدريب الأ�صخا�س الذين يجرون المقابالت واإطالعهم على كيفّية القيام بذلك.

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html  30

والجريمة  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  الأمم  الّطلب لدى مكتب  لتن�صيبها عند  التقنّية  والم�صاعدة  الذاتّي،  للتقييم  المرجعّية  القائمة  ببرمجّيات  ة  الخا�صّ الدي في دي  اأقرا�س  31  تتوافر 

)UNODC(. ر. العناوين المفيدة في الملحق و.

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf  32

ر. منظمة ال�صفافّية الدولّية: حقيبة اأدوات تقييم نظام النزاهة الوطني، 2009، الملحق 3: دليل مقابلة المبلغين الرئي�صّيين.  33

القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي

القائمة المرجعّية الحا�صوبّية للتقييم الذاتّي تطبيٌق �صهل ال�صتخدام، ويمكن تحميلها من الموقع الإلكترونّي لمكتب الأمم المّتحدة المعنّي 

 وتو�صح القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي 
31

.DVD اأو تن�صيبها على جهاز الكمبيوتر من خالل قر�س الدي في دي 
30

بالمخّدرات والجريمة

ر لمحًة عاّمًة وطنّيًة �صاملًة  تفا�صيل كل المتطّلبات التقنّية بموجب كل ماّدٍة اأ�صا�صّيٍة من مواّد الّتفاقّية، كما هي اأداة لتجميع معلومات توفِّ

واأ�صا�ًصا لو�صع تو�صياٍت لتحقيق اللتزام الكامل. كما تمّكن الباحثين من تحرير ومعالجة ثروة من المعلومات في �صكٍل هيكلي.

ي�صمن ا�صتخدام القائمة المرجعّية، ب�صفتها اأداًة لجمع المعلومات الأّولّية، وجود نهج ثابت ومنّظم للتقييمات الذاتّية. ولهذا مزايا جّمة. 

ان بالّتفاقّية. فهي ت�صّهل عمل �صيغة   والتقنّي الخا�صّ
32

اإذ ي�صمن اإجراء تقييم �صامل لكل اأحكام الّتفاقّية كما يف�ّصرها الدليالن الت�صريعّي

موّحدة لجميع التقييمات الذاتّية. كما ت�صمح بمقارنة ا�صتخال�صات التقييم الذاتّي ونتائجه عبر الدول وعبر هيئات مكافحة الف�صاد. وعالوًة 

على ذلك، بمجّرد ا�صتكمال القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي، يتوّلد منها تلقائيًّا تقريٌر عن التقييم الذاتّي.
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3. التحليل و�شياغة التقرير

بمجّرد جمع المعلومات واإدخالها في القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي، يمكن اإعداد تقرير يحتوي على هذه المعلومات با�صتخدام القائمة   .57

المرجعّية. يقارن هذا التقرير، تقرير التقييم الذاتّي، بين الردود التف�صيلّية التي اأدلت بها الدولة وكل ماّدة مو�صوعّية من الّتفاقّية.

للتقييم  القائمة المرجعّية  ُمْدَخالت  اللم�صات الأخيرة على  التقنّيين  المعنّيين، ي�صع فريق الخبراء  اإجراء م�صاوراٍت مع الأطراف  عقب   .58

را�صمي  وت�صرف  الذاتّي  التقييم  نتائج  فهم  �صهولة  ول�صمان  القائمة.  برمجيات  با�صتخدام  الذاتّي  التقييم  تقرير  اآليًّا  وُينتجون  الذاتّي، 

ا عمل ملّخ�سٍ ق�صير لتقرير التقييم الذاتّي يلقي ال�صوء على اأهّم الإنجازات والتحّديات التي  ال�صيا�صة حيالها، قد يكون من المفيد اأي�صً

واجهت تنفيذ الّتفاقّية، واأولوّيات الإ�صالح الرئي�صّية، والت�صل�صل المقترح لتلك الإ�صالحات. وينبغي اأن ي�صع فريق الخبراء التقنّيين م�صوّدة 

اأّولّية للتقرير الملّخ�س للتقييم الذاتّي، بناًء على تحليلهم لنتائج تقرير التقييم الذاتّي.

مها اآلّية ال�صتعرا�س. ول ُتغني زيارات الخبراء الدوليين الممكن اإجراوؤها خالل التقييم الذاتّي عن تلك  34  ينبغي عدم الخلط بين المنهجّية الواردة في هذا الق�صم والزيارة القطرّية التي تنظِّ

المزمع اإجراوؤها، عند الطلب، في اإطار اآلّية ال�صتعرا�س.

35  رغم التوحيد النموذجّي لتقرير التقييم الذاتّي الذي تم اإعداده من خالل برمجّيات القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي، من ال�صروري اأن يناق�س فريق الخبراء التقنّيين والخبراء الدولّيين 

�صيغة اإعداد التقرير الملّخ�س للتقييم الذاتّي )ر. الق�صم 3 ب�صاأن التحليل و�صياغة التقرير(.

عقد م�شاورات مع الخبراء الدولّيين34

في الدول التي ت�صتعين بخبراء دولّيين لدعم التقييم الذاتّي، تجرى المقابالت والمناق�صات عادًة  �صمن مجموعاٍت مرّكزة خالل زيارٍة 

ميدانّيٍة يقوم بها فريق الخبراء الدولّيين. ين�ّصق فريق الخبراء التقنّيين ب�صكل مبدئيٍّ مع اأحد الخبراء الدولّيين عملّيَة الإعداد للمقابالت 

والزيارة الميدانّية.

من ال�صروري اأن يراعي الخبراء الدولّيون احتياجات الدولة، كما ينبغي اأن يحر�صوا على عدم القيام بدور روؤ�صاء الفرق، بل اأن يدعموا 

التوجيهّية وفريق الخبراء  اللجنة  الميدانّية بعقد اجتماعات مع  الزيارة  اأن تبداأ  به  المو�صى  الم�صتمّرة. ومن  الم�صورة والم�صاعدة  عملّية 

كل  و�صتقوم  الآن.  العمل حتى  �صير  عاّمًة جيدًة عن  نظرًة  الدولّيين  الخبراء  واإعطاء  الفاعلة  الجهات  مع مختلف  لإقامة عالقٍة  التقنّيين 

دولٍة بالرجوع اإلى جدول الم�صاورات الخا�ّس بها، ولكن ل بّد من مراعاة »الجل�صات المو�صوعاتّية« التي تجمع م�صوؤولي الدولة ذوي ال�صلة 

والأطراف الفاعلة في المجتمع المدنّي المعنّية بالمو�صوعات الم�صتركة. وكبديل، يمكن عقد م�صاورات منف�صلة مع المجتمع المدنّي و/اأو 

البعثات الأجنبّية.

وفي حالة اإ�صراك خبراء دولّيين في م�صاورات مع الأطراف المعنّيين، تتيح الجتماعات فر�صًة مثالّيًة للنظر في الممار�صات الدولّية الجّيدة 

ا اأن  لتناول الثغرات التي تم تحديدها في مرحلة تجميع المعلومات، وتبادل الأفكار التي قد تدفع اإلى التفكير في الإ�صالحات. ويمكن اأي�صً

يلقَي الخبراء ال�صوء على الدرو�س الم�صتفادة من دوٍل اأخرى ومن ثّم اأن ي�صهموا في التعاون بين دول الجنوب اأو بينها وبين دول ال�صمال.

ا اأن تتيح الزيارة الميدانّية فر�صًة لح�صد مزيٍد من الهتمام بين �صركاء التنمية لدعم تنفيذ الإ�صالحات المقترحة التي تنتج  يمكن اأي�صً

من عملّية التقييم الذاتّي. وبمجّرد النتهاء من اإعداد تقرير التقييم الذاتّي، ينبغي اإجراء مناق�صٍة مالئمٍة ب�صاأن الم�صاعدة التقنّية، ولكن 

يمكن البدء بهذه المناق�صات اأثناء الزيارة الميدانّية لتمكين �صركاء التنمية من التخطيط ودمج الطلبات الجديدة المتعلقة بالح�صول على 

م�صاعدة في الن�صاطات والبرامج القائمة. واإذا كان الخبراء الدولّيون �صيدعمون عملّية كتابة تقرير التقييم الذاتّي، فالزيارة الميدانّية توّفر 

 و�صياغته.
35

ا فر�صًة لالّتفاق على �صكل التقرير اأي�صً
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في حال دعم الخبراء الدولّيين لعملّية التقييم الذاتّي، ينبغي �صياغة التقرير الملّخ�س بالتعاون الوثيق مع الخبراء الوطنّيين والدولّيين.   .59

وكبديٍل، يمكن دعوة خبراء دولّيين لدعم هذه المرحلة من العملّية فقط، ويجرى ذلك بمراجعة م�صوّدة تقرير التقييم الذاتّي وم�صوّدة 

التقرير الملّخ�س، وتقديم مالحظات تف�صيلّية للت�صديق على هذه الم�صوّدات وتعزيزها.

 ويمكن 
36

يمكن اأن تقّدم اللجنة التوجيهّية اإر�صاداٍت حول �صيغة التقرير الملّخ�س بالت�صاور مع فريق الخبراء التقنّيين واأي خبراء دولّيين.  .60

اأن يتكّون التقرير الملّخ�س من تحليل مدى تنفيذ الّتفاقّية على م�صتوى ماّدٍة واحدة اأو ف�صل. ويمكن اأن ي�صف ب�صكل موجز عملّية التقييم 

الذاتّي )الجهة القائدة، واأع�صاء اللجنة التوجيهّية، وت�صكيل فريق الخبراء التقنّيين، وعدد الجتماعات، والأطراف المعنّيين الم�صاركين، 

يات الرئي�صّية التي تعوق تنفيذ الّتفاقّية، واأولوّيات  اأّنه يمكن اأن يلقَي ال�صوء على الممار�صات الناجحة، والتحدِّ اإلخ.(. والأهّم من ذلك 

الإ�صالح الرئي�صّية، واحتياجات الم�صاعدة التقنّية الالزمة.

بمجّرد موافقة فريق الخبراء التقنّيين على التقرير الملّخ�س، ينبغي تقديمه اإلى اللجنة التوجيهّية لمراجعته والتعليق عليه. وينبغي اأن يتاح   .61

لّلجنة التوجيهّية الح�صول على كامل تقرير التقييم الذاتّي لكي تتمّكن من مراجعته ب�صكل اأكثر تف�صياًل عند اللزوم. قد ت�صتغرق عملّية 

الموافقة على الم�صوّدة النهائّية للتقرير الملّخ�س بع�س الوقت، وينبغي اأن يراعى هذا في الجداول الزمنّية.

ق من �شّحة التقرير، و�شياغته في �شكله النهائّي َحقُّ 4. ور�شة عمل التَّ

الخطوة النهائّية في عملّية التقييم الذاتّي هي و�صع ال�صيغة النهائّية لتقرير التقييم الذاتّي والتقرير الملّخ�س وتعزيز نتائجهما من خالل   .62

ّحة التقرير لإعداد  ق من �صِ ق من �سّحة التقارير. وبناًء على ال�صياق الخا�س بكل دولة، يمكن ا�صتخدام ور�صة عمل التحقُّ ور�صة عمل التحقُّ

ة بها. خّطة عمل تنفيذ الّتفاقّية لتو�صيح الإ�صالحات الم�صتقبلّية والجداول الزمنّية الخا�صّ

ّحة التقرير مع المجموعة نف�صها من الم�صاركين الذين ح�صروا ور�صة عمل الأطراف المعنّيين  ق من �صِ ينبغي اأن تعقد ور�صة عمل التحقُّ  .63

الأولى. وينبغي اإدراج الم�صاركين الآخرين الذين ين�صّمون اإلى العملّية بعد مبا�صرتها.

ينبغي اإعطاء الم�صاركين في ور�صة العمل م�صوّداٍت لتقرير التقييم الذاتّي والتقرير الملّخ�س مقّدًما، كي يتمّكنوا من ال�صتعداد لالجتماع   .64

ب�صكل منا�صب. وخالل ور�صة العمل، ينبغي عر�س م�صوّدات التقارير ومناق�صة النتائج.

اأولوّيات و�صع  ّحة التقرير فر�صًة مفيدًة للّنقا�س مع الأطراف المعنّيين حول  ق من �صِ اأن تتيح ور�صة عمل التحقُّ اإلى ذلك، يمكن  اإ�صافًة   .65

ا�صتراتيجيٍة وطنّيٍة لمكافحة الف�صاد اأو خّطة عمل لتنفيذ الّتفاقّية. وتو�صح الخبرة المكت�صبة من تحليل الثغرات في الّتفاقّية، التي اأجريت 

حتى هذا التاريخ، اأّن عملّية و�صع خّطِة عمٍل لتنفيذ الّتفاقّية يمكن اأن ت�صهم في الحفاظ على زخم الإ�صالحات المو�صى بها. ور�صة عمل 

ّحة التقرير هي فر�صة لتعزيز الدعم ال�صيا�صّي )ودعم المانحين( لتنفيذ اإ�صالٍح لمكافحة الف�صاد. ق من �صِ التحقُّ

عقب ور�صة العمل، ُيجري فريق الخبراء التقنّيين تغييراٍت على م�صوّدات تقرير التقييم الذاتّي التقرير الملّخ�س بناًء على المالحظات   .66

، يقوم رئي�س الفريق بتقديم تقرير التقييم الذاتّي والتقرير  ّحة التقارير. ومن َثمَّ ق من �صِ والتعليقات التي قّدمت خالل ور�صة عمل التحقُّ

الملّخ�س النهائّيين اإلى اللجنة التوجيهّية للت�صديق عليهما. واإن اأمكن، ينبغي النظر في اإمكان تقديم الوثائق النهائّية اإلى مجل�س الوزراء 

للموافقة عليها.

ًدا لكيفّية ت�صميم التقرير الملّخ�س للتقييم الذاتّي. 36  مرفق بالملحق ب من قرار موؤتمر الدول الأطراف 1/3 ل�صنة 2009 »مخّطط« لتقارير المراجعة القطرّية، والذي يقّدم نموذًجا جيِّ
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5. ن�شر التقرير وتوزيعه

الذاتّي  التقييم  تقرير  ُين�صر  اأمكن،  واإن  ال�صلة.  المعنّيين ذوي  الأطراف  وتعميمه على جميع  الذاتّي  التقييم  ِنتاج عملّية  مناق�صة  ينبغي   .67

والتقرير الملّخ�س النهائّيان على موقع الجهة القائدة وعلى موقع اأّية موؤ�ّص�صة حكومّية اأخرى مكّلفة بمكافحة الف�صاد. ويمكن تنظيم موؤتمر 

�صحافيٍّ لإطالق التقارير. وينبغي اأن ت�صمن الجهة القائدة ترجمة تقريري التقييم الذاتّي النهائّيين اإلى اللغة/اللغات الوطنّية، وينبغي 

ت�صهيل ن�صر التقريرين على الجهات العاّمة والمنّظمات غير الحكومّية المعنّية.

والتقرير  الذاتّي  التقييم  تقرير  اإدراج  مراعاة  ينبغي  الوطنّي،  الت�صريعّي  بالإ�صالح  يتعلق  ما  في  الذاتّي  التقييم  تقارير  باأهّمّية  اعتراًفا   .68

الملّخ�س في جدول اأعمال البرلمان.

ينبغي م�صاركة تقرير التقييم الذاتّي مع مجتمع المانحين على الم�صتوى المحّلي، والمنّظمات الدولّية، و�صركاء التنمية الآخرين. وينبغي   .69
38

للجهة القائدة اأن تر�صل التقارير اإلى اأمانة موؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية )مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة(.

ة باآلّية ال�صتعرا�س، تت�صّمن القائمة المرجعّية �صوؤاًل مفاده: هل يمكن الأمانة العاّمة  عند اإكمال القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي الخا�صّ  .70

ع الحكومات على الرّد اإيجاًبا كي تتّم م�صاركة دوٍل اأخرى في  لموؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية اأن تطلع الجمهور على النتائج؟ وت�صجَّ

نتائج التقييم الذاتّي، ويمكن اأن تظهر هذه الدول التزامها باإ�صالح مكافحة الف�صاد على الم�صتوى الوطنّي.

6. المتابعة

اإ�صالحات  ب�صاأن  الحكومة  اأعمال  بجدول  الرتقاء  في  ا  م�صتمرًّ دوًرا  التوجيهّية  اللجنة  َي  توؤدِّ اأن  يمكن  الذاتّي،  التقييم  ا�صتكمال  بمجّرد   .71

مكافحة الف�صاد. وكما اأ�صرنا في البداية، لي�صت عملّية التقييم الذاتّي غايًة بل و�صيلة لتحقيق غاية. ويجوز اأن تطلب اللجنة التوجيهّية من 

فريق الخبراء التقنّيين اأو الجهات الوزارّية المعنّية تقديم التقارير في غ�صون �صنة اأو على اأ�صا�ٍس ن�صف �صنويٍّ بناًء على الإجراءات التي 

تتخذها نتيجًة لإعداد التقرير. ويمكن اأن ت�صع اللجنة التوجيهّية اآلّية ر�صٍد وطنّية ر�صمّية ل�صمان اأّل تظّل التو�صيات على الورق فقط بل اأن 

تترجم اإلى عمٍل واقعيٍّ ونتائج ملمو�صة.

لكي يكون التقييم الذاتّي مفيًدا، يجب العمل بمقت�صياته. وكما اأ�صرنا اأعاله، قد تتمّثل الخطوة التالية في و�صع ا�صتراتيجيٍة �صاملٍة لمكافحة   .72

الف�صاد وخّطة عمل للتنفيذ. وحتى في غياب هذه الخّطة، يمكن اأن توا�صل كل موؤ�ّص�صة على حدة تناول الثغرات المحّددة اأثناء عملّية التقييم 

ا اأن ت�صتخدم منّظمات المجتمع المدنّي نتائج التقييم الذاتّي في ح�صد الإرادة ال�صيا�صّية لالإ�صالح والم�صاركة في حوار  الذاتّي. ويمكن اأي�صً

وطنّي ب�صاأن مو�صوعات مكافحة الف�صاد المتنوعة.

القائمة  تتم مراجعتها على  التي  الدولة  اأن تجري مراجعًة مكتبّيًة لردود  المراجعة  التي تجري  الدول  اآلّية ال�صتعرا�س: »على  اأقّرته  الذي  القرار  ال�صلة من  الآتية ذات  الفقرات  37  لحظ 

المرجعّية ال�صاملة للتقييم الذاتّي... ويجوز اأن تطلب الدول التي تجري المراجعة من الدولة التي تتم مراجعتها تقديم... معلوماٍت اإ�صافّيٍة... وت�صتند المراجعة المكتبّية اإلى الردود على 

مها الدولة التي تتم مراجعتها... وينبغي اأن توؤدي المراجعة القطرّية اإلى و�صع تقرير مراجعة قطرّية. القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي واأّية معلومات تكميلّية تقدِّ

38  يجب اأن ير�صل تقرير التقييم الذاتّي على البريد الإلكترونّي: uncacselfassessment@unodc.org والتقرير الملّخ�س للتقييم الذاتّي على البريد الإلكترونّي:

uncacreviewmechanism@unodc.org  

تقارير التقييم الذاتّي

رة الإر�صادّية مخرجان: تقرير التقييم الذاتّي والتقرير الملّخ�س.  في الأ�صا�س، يتمّخ�س عن عملّية التقييم الذاتّي الواردة في هذه المذكِّ

ا وطنّية في المقام الأّول، فاإّنهما يكمالن اآلّية ال�صتعرا�س. وينبغي تقديم تقرير التقييم الذاتّي اإلى اأمانة  واإذ يخدم هذان التقريران اأغرا�صً

التي تجري المراجعة  المعنّي بالمخّدرات والجريمة( لتقوم الدول الأطراف  المّتحدة  موؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية )مكتب الأمم 

بتحليله في اإطار اآلّية ال�صتعرا�س. ويمكن اعتبار التقرير الملّخ�س »معلومات اإ�صافّية/تكميلّية«، اإذا ما طلبه من يجري المراجعة، ويمكن 

37
ّحًة. تقديمه للتمكين من اإعداد تقرير مراجعة للدولة اأكثر �صِ
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في البرلمان، يمكن اأن تحال التقارير على لجنٍة برلمانّيٍة معنّيٍة لإجراء مراجعٍة تف�صيلّيٍة ومتابعٍة لتلك التقارير. ويمكن اللجان البرلمانّية   .73

المعنّية اإطالق مبادراٍت ت�صريعّيٍة. ويمكن دمج مالحظات البرلمان في عملّية و�صع ا�صتراتيجية مكافحة الف�صاد و/اأو خّطة عمل التنفيذ.

يمكن اأن تعقد الجهة القائدة اجتماع متابعٍة مع مجتمع المانحين على الم�صتوى المحّلي و�صركاء التنمية ل�صمان اإدماج الم�صاعدة التقنّية   .74

في برامجهم وتقديمها عمليًّا. وينبغي اأن ت�صاعد تقارير التقييم الذاتّي في تن�صيق الم�صاعدة التقنّية.

عالوًة على ذلك، اإّن اآلّية ا�صتعرا�س الّتفاقّية هي اآلّية متابعة مبا�صرة من خالل عملّية مراجعة النظراء. ويمكن في تلك المرحلة تحديد   .75

الدول  موؤتمر  اأمانة  اإلى  الّتفاقّية،  بتنفيذ  الدول  التزام  مراجعة  تقارير  خالل  من  مالحظاٍت،  وتقديم  الإ�صافّية،  التقنّية  الحتياجات 

الأطراف في الّتفاقّية.

VII. وكالت الأمم المّتحدة و�شركاء التنمية الآخرون

المّتحدة  الأمم  وبرنامج   )UNODC( والجريمة  بالمخّدرات  المعنّي  المّتحدة  الأمم  مكتب  ا  وخ�صو�صً ووكالتها،  المّتحدة  الأمم  تلتزم   .76

الإنمائّي )UNDP( ب�صفتهما الوكالتين الرئي�صّيتين اللتين لديهما تفوي�س بمكافحة الف�صاد، بالرد على الطلبات الدولّية المتزايدة ب�صاأن 

الدول الأطراف في الّتفاقّية،  المعنّي بالمخّدرات والجريمة كاأمانة عاّمة لموؤتمر  المّتحدة  الذاتّية. ويعمل مكتب الأمم  التقييمات  دعم 

واحتياجات  اللتزام  عن  معلوماٍت  جمع  على  الأطراف  الدول  لم�صاعدة  الذاتّي  للتقييم  المرجعّية  القائمة  تطوير  في  رائًدا  دوًرا  ويوؤّدي 

الم�صاعدة التقنّية. ولدى برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، بوجوده في 166 دولًة على م�صتوى العالم، وخبرته الممتّدة عقوًدا من الزمن في 

جهود مكافحة الف�صاد، ودعمه الم�صتمر لمكافحة الف�صاد في ما يزيد على 100 دولة، فهٌم لأهّمّية الم�صاركة الوا�صعة في اإ�صالح مكافحة 

الف�صاد على الم�صتوى الوطنّي واإ�صراك الأطراف المعنّيين في عملّيات التقييم الذاتّي.

رة الإر�صادّية منهجّيًة يمكن اأن ت�صاعد على تنفيذ عملّية تقييم ذاتّي ُتجرى على الم�صتوى الوطنّي. كما اأن برنامج الأمم  م هذه المذكِّ تقدِّ  .77

المّتحدة الإنمائّي ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة على ا�صتعداد لدعم هذه العملّيات بكل ما لديهما من قّوٍة في مجال 

التدابير الوقائّية واإنفاذ القانون. ولدى برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي القدرة على ت�صهيل عملّية التقييم الذاتّي في هذا المجال من خالل 

مكاتب قطرّية ومراكز وبرامج اإقليمّية. يعمل برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات 

والجريمة حيث ما يتمّتع هذا الأخير بوجوٍد ميدانّي.

وا�صعة  معرفة  لديهم  التنمية  �صركاء  من  عدد  بالفعل  فهناك  دولة.  كل  �صياق  في  والدولّية  الوطنّية  الفاعلة  الأطراف  مجموعة  تختلف   .78

للتعاون  الألمانّية  الموؤ�ّص�صة  خالل  من  الألمانّية،  والتنمية  القت�صادّي  التعاون  وزارة  تتمّتع  المثال،  �صبيل  على  الذاتّي.  التقييم  بعملّيات 

التقنّي، بالريادة في دعم الدول اأثناء اإجراء تحليل ثغرات الّتفاقّية بالتن�صيق مع مقّدمي الم�صاعدة التقنّية، مثل معهد بازل لإدارة الحكم 

)�صوي�صرا(، ومعهد درا�صات اإدارة الحكم )بنغالدي�س(. تنبع اأف�صل الممار�صات والمعرفة في جميع اأنحاء العالم من هذه التجارب. ومما 

ل �صّك فيه اأن الأطراف الفاعلة و�صركاء التنمية الآخرين �صي�صتمرون في اأداء دوٍر مهمٍّ في دعم عملّيات التقييم الذاتّي.

ا عقد �صراكة بين مكتب الأمم المّتحدة  نظًرا اإلى عوائق الوقت المتعّلقة باآلّية ال�صتعرا�س وعبء العمل الذي يتبعه، �صيكون من المهّم جدًّ  .79

التقييمات  الواقع ل�صمان فاعلّية  اأر�س  الآخرين على  التنمية  و�صركاء  الإنمائّي،  المّتحدة  الأمم  وبرنامج  والجريمة،  بالمخّدرات  المعنّي 

الوطنّية،  والدوائر  الهيئات  ا  المعنّيين، وخ�صو�صً الأطراف  اإ�صراك كل  ا  ال�صرورّي جدًّ و�صيكون من  لها.  الكافية  الموارد  وتوفير  الذاتّية 

والبرلمان، وو�صائل الإعالم، والقطاع الخا�ّس، والمجتمع المدنّي، والو�صط الأكاديمّي، و�صركاء التنمية من البداية ل�صمان اإجراء عملّية 

تقييم ذاتّي ناجحة. تعتمد على ذلك، ب�صكٍل كبير، قّوة تقرير التقييم الذاتّي النهائّي والتقرير الملّخ�س له، ونزاهتهما و�صدقّيتهما. هذا 

ا ب�صكل مت�صاٍو، اإن لم يكن اأكثر من ذلك، لدفع تنفيذ اأّية خّطة عمل تنتج من اإجراء التقييم الذاتّي.  الم�صتوى الوا�صع من الم�صاركة مهمٌّ جدًّ

ا في ت�صهيل  وفي هذا ال�صياق، يمكن اأن يوؤّدَي برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة دوًرا مهمًّ

وتن�صيق دعم المانحين لجهود الإ�صالح الذي ت�صعى الحكومة اإلى اإجرائه في خّطة عمل التنفيذ.
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الملحق اأ: مراحل التقييم الذاتّي لتنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد39 

التوقيتالجهات الم�شوؤولةالخطوات التمهيدّية

1. تعيين جهٍة قائدة40

•��يمكن اأن توّفر المعايير الدللّية الواردة في المذّكرة الإر�صادّية )في الق�صم ال�صاد�س: المنهجّية( معلوماٍت   

عن طريقة اختيار اإحدى الجهات القائدة.

•��ينبغي عقد م�صاورات مع كل الأطراف المعنّيين ل�صمان قبولهم للجهة القائدة.  

الحكومة.

ملحوظة: �صيطلب مكتب الأمم 

المّتحدة المعنّي بالمخّدرات 

والجريمة اإخطاًرا ر�صميًّا من 

الحكومة ب�صاأن تعيين جهة 

اّت�صال وطنّية لآلّية ال�صتعرا�س.

قبل بدِء التقييم الذاتّي.

2. ت�سكيل لجنة توجيهّية

•��ينبغي تحديد المر�ّصحين لع�صوّية اللجنة التوجيهّية.  

•��ينبغي عقد اجتماٍع داخليٍّ بين الجهات الحكومّية والأطراف المعنّيين الآخرين لمناق�صة ت�صكيل اللجنة   

التوجيهّية.

•��يجب عقد م�صاورات مع كل الأطراف المعنّيين ل�صمان تمثيلهم في اللجنة.  

•��ينبغي ت�صكيل اللجنة التوجيهّية )ب�صكل ر�صمّي اأو غير ر�صمّي(.  

•��ينبغي �شياغة ال�شروط المرجعّية والّتفاق عليها، بما فيها تفا�شيل الجتماعات الدورّية ل�شمان علم اللجنة   

التوجيهّية دائًما باآخر الم�صتجّدات في ما يتعلق بالتقّدم المحرز في عملّية التقييم الذاتّي.

الأ�صبوع 1الجهة القائدة.

)قبل �صهر من انعقاد 

ور�صة عمل الأطراف 

المعنّيين(.

المرحلة الأولى: ور�شة عمل اأّولّية لالأطراف المعنّيين

االإعداد

•��ينبغي اختيار مكان انعقاد منا�صب.  

•��ينبغي و�صع جدول اأعمال مرفًقا ب�صرح موجز ب�صاأن ور�صة عمل الأطراف المعنّيين وتوزيعها على جميع   

المدعويين.

•��ينبغي دعوة ممّثلين عن كل مجموعات الأطراف المعنّيين.  

•��ينبغي تحديد المر�صحين المحتملين لفريق الخبراء التقنّيين ودعوتهم للم�صاركة. ويجوز اإر�صال طلب تعيين   

ل اأن يكون الم�صوؤولون الحكومّيون  اأع�صاء فريق الخبراء التقنّيين اإلى جميع الأطراف المعنّيين. من المف�صّ

الرئي�صّيون المعّينون هم اأنف�صهم الأ�صخا�س المعّينين كخبراء وطنّيين في اإطار اآلّية ال�صتعرا�س.

•��يجب توزيع المذّكرة الإر�صادّية ب�صاأن التقييم الذاتّي واأية وثائق هاّمة اأخرى على جميع الم�صاركين.  

الأ�صابيع من 1 اإلى 4الجهة القائدة.

)تبداأ قبل �صهر من ور�صة 

عمل الأطراف المعنّيين(.

ور�سة العمل

•��يجب تقديم اإلمامٍة باأحكام اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد، كلما اأمكن – وينبغي اعتبار م�صتوى   

معرفة الم�صاركين باّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد.

•��ينبغي لالأطراف المعنّيين بمكافحة الف�صاد )مثل رئي�س هيئة مكافحة الف�صاد، ومكتب النائب العاّم، ووحدة   

ال�صتخبارات المالّية، ووحدة مكافحة الف�صاد في جهاز الأمن( توفير تحديٍث لأنظمة مكافحة الف�صاد 

الوطنّية الحالّية )الموؤ�ّص�صات، والإطار القانوني، وغير ذلك(.

•��ينبغي تقديم عر�س عام ب�صاأن بع�س تحّديات الف�صاد الحالّية التي تواجه الدولة لتقديم �صياٍق للنقا�صات.  

•��ينبغي تو�صيح الغاية من التقييم الذاتّي مع �صرح مكّونات اآلية ال�صتعرا�س.  

•��ينبغي تقديم منهجّية التقييم الذاتّي.  

•��ينبغي تقديم اأع�صاء اللجنة التوجيهّية وبيان دورهم في عملّية التقييم الذاتّي.  

•��ينبغي بيان اأهّمّية فريق الخبراء التقنّيين في ما يتعّلق بدفع العملّية اإلى الأمام واإجراء الأبحاث.  

•��ينبغي مناق�صة ت�صكيل فريق الخبراء التقنّيين. ويجوز للجهة القائدة تقديم قائمة باأع�صاء فريق الخبراء   

التقنّيين لمناق�صتها والت�صديق عليها، عندما يكون منا�صًبا، خالل الجتماع. ويجوز لالأطراف المعنّيين 

اقتراح خبراء اآخرين لإدراجهم في قائمة اأع�صاء فريق الخبراء التقنّيين.

•��ينبغي تعيين رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.  

•��ينبغي تحديد الجهة المعنّية، و/اأو الموّظف المعنّي بكّل ف�صٍل و/اأو ن�ّس معّين من اّتفاقّية الأمم المّتحدة   

لمكافحة الف�صاد )اإذا تم تاأكيد ت�صكيلة فريق الخبراء التقنّيين خالل ور�صة العمل، يمكن عندها تعيين 

م�صوؤولين محّددين(.

•��ينبغي تو�صيح م�صار العملّية وت�صل�صل الأحداث الزمنّية، على الأخ�ّس في ما يتعّلق بجمع المعلومات، وكتابة   

الم�صوّدة الأولى، والزيارة الميدانّية التي يقوم بها الخبراء الدولّيون )اإذا ُطلبت(، والم�صاورات الإ�صافّية 

مع الأطراف المعنّيين، و�صياغة الم�صوّدة الختامّية، وور�صة العمل النهائّية، وخّطة عمل التنفيذ، والمتابعة.

الأ�صبوع 5الجهة القائدة.

)قبل �سهرين من الزيارة 

الميدانّية التي يقوم بها 

الخبراء الدولّيون، اإذا 

ُطلبت(.

ا دعًما من  ه الجدول الجهود الوطنية في التخطيط والبرمجة لعملّية التقييم الذاتّي. ويمكن اأن يدير العملّية بالكامل اأطراٌف معنيُّون وطنيُّون. ويجوز اأن تطلب الحكومة اأي�صً 39  يمكن اأن يوجِّ

اإ�صراك  المكاتب القطرّية التابعة لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائي/مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة والجهات المانحة الثنائّية الأطراف، عندما يكون منا�صًبا. ويجوز 

م�صت�صارين دولّيين لإر�صاد العملّية ودعمها. اأّية خطوة يمكن للخبراء الدولّيين الم�صاعدة فيها مدرجة بالقلم العري�س في الجدول.

40  من المو�صى به اأن تكون الجهة القائدة هي ذاتها م�صوؤول الت�صال الوطني المعنّي باآلّية ال�صتعرا�س )ر. الملحق 1 من القرار 1/3 الذي اأقّره موؤتمر الدول الأطراف في الّتفاقّية، الدوحة، 

13 ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009(.
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المرحلة الثانية: جمع المعلومات

)اأ( تجميع الوثائق وترجمتها

•��ينبغي جمع معلوماٍت خلفّية اأ�صا�صّية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وال�صيا�صات، والتقارير ذات ال�صلة،   

واأّية تقييمات �صابقة.

•��ينبغي تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الم�صوؤولين الرئي�صّيين والأطراف المعنّيين لجمع معلومات اإ�صافّية.  

•��ينبغي اإدخال المعلومات في الأداة الحا�صوبّية للقائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي.  

•��اإذا تم اإ�سراك خبراء دولّيين، قد ينبغي ترجمة كل القوانين واللوائح ذات ال�سلة اإلى اللغة االنجليزّية   

واإر�سالها اإليهم )في اإطار اآلّية اال�ستعرا�س، �سيتّم توفير ترجمٍة للردود على اأ�سئلة القائمة المرجعّية 

للتقييم الذاتّي والوثائق الملحقة اإلى لغات االأمم المّتحدة الر�سمّية ال�سّت ومنها(.

•��ينبغي اإر�سال م�سوّدٍة اأّولّيٍة عن النتائج التي قام فريق الخبراء التقنّيين بتجميعها اإلى الخبراء   

الدولّيين قبل و�سولهم )با�ستخدام القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي(.

•��بناًء على اإجراء مراجعٍة مكتبّيٍة للم�سوّدة االأولى لتقرير التقييم الذاتّي، عندما يكون منا�سًبا، ينبغي   

اإعداد االجتماعات، وو�سع جدول اأعمال للمهّمة الميدانّية لفريق الخبراء الدولّيين واإر�ساله اإلى جميع 

االأطراف المعنّيين ذوي ال�سلة )جميع الم�سوؤولين المعنّيين، والمجتمع المدنّي، وممّثلي القطاع 

الخا�ّس، و�سركاء التنمية، وغيرهم(.

فريق الخبراء التقنّيين.

رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.

الخبراء الدولّيون.

رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.

الأ�صابيع من 6 اإلى 12

)تبداأ قبل �سهرين 

من الزيارة الميدانّية 

التي يقوم بها الخبراء 

الدولّيون – اإذا ُطلبت(.

الأ�صبوع 8

)قبل �سهر من الزيارة 

الميدانّية(.

الأ�صبوع 9 )قبل 3 اأ�سابيع 

من الزيارة الميدانّية(.

الأ�صبوع 10

)قبل اأ�سبوعين من 

الزيارة الميدانّية(.

 )ب(  عقد م�ساوراٍت مع االأطراف المعنّيين

)والزيارة الميدانّية التي يقوم بها فريق الخبراء الدولّيين، بحال الحاجة لها(.

•��اإذا ما كان هناك زيارة ميدانّية، ينبغي عقد اجتماٍع تمهيديٍّ بين فريق الخبراء التقنّيين والخبراء   

الدولّيين.

•��اإذا ما كان هناك زيارة ميدانّية، على الخبراء الدولّيين عقد اجتماٍع مع اللجنة التوجيهّية والم�سوؤولين   

العمومّيين الرئي�سّيين االآخرين.

•��ينبغي عقد م�صاورات مع الأطراف المعنّيين الآخرين ب�صاأن ا�صتكمال المعلومات التي تّم جمعها بالفعل.   

واعتماًدا على ال�صياق لكّل دولة، يجوز عقد م�صاورات باأ�صكال متعددة، مثل اللجان المو�صوعاتّية، اأو 

الجتماعات الفردّية، اأو جل�صات ال�صتماع العلنّية.

•��ينبغي اإدخال المعلومات الإ�صافّية التي تم الح�صول عليها من الم�صاورات في الأداة الحا�صوبّية للقائمة   

المرجعّية للتقييم الذاتّي.

•�اإذا ما كان هناك حاجة، عقد اجتماع مع الخبراء لتلخي�س ما اأُنِجز.  

•�اإذا ما كان هناك حاجة، عقد اجتماع مع اللجنة التوجيهّية لتلخي�س ما اأُنِجز.  

رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.

رئي�س اللجنة التوجيهّية، 

ورئي�س فريق الخبراء التقنّيين، 

وغيرهم من والموظفين 

العمومّيين الرئي�صّيين.

رئي�س فريق الخبراء التقنّيين 

والموظفين العمومّيين 

الرئي�صّيين.

فريق الخبراء التقنّيين.

رئي�س اللجنة التوجيهّية.

الأ�صبوعان 13 و14

)قبل �صهرين من انعقاد 

ق من  ور�صة عمل التحقُّ

ّحة التقرير(. �صِ

المرحلة الثالثة: تحليل التقرير و�شياغته

�سياغة التقارير

•��ينبغي النتهاء من اإدخال المعلومات الإ�صافّية في الأداة الحا�صوبّية للقائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي،   

و�صياغة التقرير الملّخ�س.

•��ينبغي توزيع تقرير التقييم الذاتّي والتقرير الملّخ�س على اللجنة التوجيهّية، وبرنامج الأمم المّتحدة   

الإنمائّي، ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، اإ�صافًة اإلى �صركاء التنمية المعنّيين، وفريق 

الخبراء الدولّيين، عند الإمكان، لإبداء تعليقاتهم ومالحظاتهم.

الأ�صبوعان 15 و16رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.

)قبل 4 اأ�صابيع من انعقاد 

ق من  ور�صة عمل التحقُّ

�صحة التقرير(.

مراجعة م�سوّدة التقارير

•���صيقوم كل من اللجنة التوجيهّية، وبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي   

بالمخّدرات والجريمة، و�صركاء التنمية المعنّيين، و/اأو فريق الخبراء الدولّيين بتقديم اآرائهم.

اللجنة التوجيهّية، وبرنامج 

الأمم المّتحدة الإنمائّي، 

ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي 

بالمخّدرات والجريمة، و�صركاء 

التنمية المعنّيون، و/اأو فريق 

الخبراء الدولّيين.

الأ�صبوع 17

)قبل 3 اأ�صابيع من انعقاد 

ق من  ور�صة عمل التحقُّ

ّحة التقرير(. �صِ

االنتهاء من م�سوّدة التقارير

•��ينبغي و�صع اللم�صات الأخيرة على تقرير التقييم الذاتّي والتقرير الملّخ�س.  

•��يجب ح�صول رئي�س فريق الخبراء التقنّيين على موافقات الحكومة.  

الأ�صبوع 19فريق الخبراء التقنّيين.

)قبل اأ�صبوع من انعقاد 

ق من  ور�صة عمل التحقُّ

ّحة التقرير(. �صِ
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ّحة التقرير و�شياغته في �شكله النهائّي ق من �شِ المرحلة الرابعة: ور�شة عمل التحقُّ

االإعداد

•��ينبغي اختيار مكان انعقاٍد منا�صب.  

م المحرز وتوزيعها على جميع المدعوين. •��ينبغي و�صع جدول اأعماٍل مرفًقا ب�صرح موجز عن التقدُّ  

•��ينبغي دعوة ممّثلين عن كل مجموعات الأطراف المعنّيين.  

•��ينبغي توزيع تقرير التقييم الذاتّي مقّدًما.  

الأ�صابيع من 16 حتى 20رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.

)قبل �صهٍر من انعقاد 

ق من  ور�صة عمل التحقُّ

ّحة التقرير(. �صِ

ور�سة العمل

•��ينبغي على رئي�س فريق الخبراء التقنّيين تقديم م�صوّدة تقرير التقييم الذاتّي.  

•��ينبغي مناق�صة م�صوّدة التقرير بين الأطراف المعنّيين.  

•��يجب مراجعة التو�صيات والّتفاق عليها.  

رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.

الم�صاركون في ور�صة العمل.

الأ�صبوع 21

)قبل اأ�صبوعين من موعد 

ن�صر التقرير(.

االنتهاء من �سياغة التقرير

•��ينبغي اإدماج التعليقات والقتراحات التي تم الح�صول عليها في ور�صة العمل في الم�صوّدة النهائّية لتقرير   

التقييم الذاتّي.

•��ينبغي تقديم الم�صوّدة النهائّية للتقرير اإلى اللجنة التوجيهّية لمراجعتها والت�صديق عليها.  

•��ينبغي الح�صول على اأّية موافقة حكومّية داخلّية اإ�صافّية.  

فريق الخبراء التقنّيين.

رئي�س فريق الخبراء التقنّيين.

رئي�س اللجنة التوجيهّية.

الأ�صبوعان 22 و23.

المرحلة الخام�شة: ن�شر التقرير وتوزيعه

•��ينبغي ترجمة تقرير التقييم الذاتّي النهائّي، ح�صب الحاجة.  

•��ينبغي ن�صر التقرير على اأحد المواقع الإلكترونّية الحكومّية.  

•��ينبغي ن�صر التقرير على الموقع الإلكترونّي لالأمم المّتحدة.  

•��ينبغي تنظيم موؤتمر �صحافيٍّ لإطالق التقرير.  

•��ينبغي طباعة التقرير بعدد معقول وتوزيعه على كافة الأطراف المعنّيين بما في ذلك و�صائل الإعالم على   

الم�صتوى الوطنّي.

•��ينبغي جدولة التقارير في البرلمان للنظر فيها ومتابعتها.  

رئي�س اللجنة التوجيهّية.

برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي 

ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي 

بالمخّدرات والجريمة.

رئي�س اللجنة التوجيهّية.

الوزير الم�صوؤول.

الأ�صبوع 24

)بعد اأ�صبوعين من انعقاد 

ق من  ور�صة عمل التحقُّ

ّحة التقرير(. �صِ

في الجل�صة البرلمانّية 

التالية.

المرحلة ال�شاد�شة: المتابعة

•��يجوز و�صع ا�صتراتيجية لمكافحة الف�صاد و/اأو خّطة تنفيذ بناًء على نتائج تقرير التقييم الذاتّي.  

•��ينبغي ح�صد الإرادة ال�صيا�صّية لالإ�صالح.  

•��يجب البدء بخطوات الإ�صالح لتناول نواحي النق�س التي تم تحديدها.  

•��ينبغي ر�صد عملّية تنفيذ خطوات الإ�صالح.  

اللجنة التوجيهّية )يدعمها 

برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي 

ومكتب الأمم المّتحدة المعنّي 

بالمخّدرات والجريمة، عندما 

يكون منا�صًبا(.

الإعالم/المجتمع المدنّي.

الحكومة، والبرلمان، 

والموؤ�ّص�صات العاّمة ذات ال�صلة.

اللجنة التوجيهّية، والدول 

الأطراف التي تجري المراجعة 

في اإطار اآلّية ال�صتعرا�س.
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الملحق ب: الجدول الزمني للتقييم الذاتّي لتنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد

*  ي�صير هذا ال�صندوق اإلى اآلّية ال�صتعرا�س حيث يجب على الدول الأطراف التي �صتتّم مراجعتها ان تقدم تقارير التقييم الذاتّي الخا�صة بها في غ�صون �صهرين تقريًبا من تاريخ بدء �صنة 

ع الدول على بدء عملّية التقييم الذاتّي قبل اأ�صهر عّدة من موعدها. الإ�صتعرا�س. ومن اأجل تقديم التقارير في موعدها، ُت�صجَّ

تقديم تقارير التقييم الذاتي 

اإلى االأمانة العاّمة لموؤتمر 

الدول االأطراف والم�ساركة في 

المراجعة القطرّية*

الجهة  •��تعيين 
القائدة

اللجنة  •��ت�صكيل 
التوجيهية

لور�صة  •��الإعداد 
عمل الأطراف 

المعنّيين

عمل  •��ور�صة 
الأطراف 

المعنّيين

الوثائق  •��تجميع 
وترجمتها

الوثائق  •��تجميع 
وترجمتها

النتائج  •��جمع 
الأّولّية

•��الم�صاورات 
مع الأطراف 

المعنّيين/ 

الزيارة الميدانّية

تقرير  •��م�صوّدة 
التقييم الذاتّي

تقرير  •�م�صوّدة 
التقييم الذاتّي

لور�صة  •��الإعداد 
ق من  عمل التحقُّ

�صّحة التقرير

التحّقق  عمل  •�ور�صة 
من �صّحة التقرير/

�صياغة التقرير في 

�صكله التهائي

التقرير  •��ن�صر 
وتوزيعه

ا�صتراتيجية  •��و�صع 
وطنية وخّطة عمل

الإ�صالحات •��تنفيذ 

المتابعة �شهر 6 �شهر 5 �شهر 4 �شهر 3 �شهر 2 �شهر 1 الإعداد
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الملحق ج: اأداة عمل القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي لتنفيذ اتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة 

الف�شاد

المعلومات المجّمعةتدبير معّين في اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد

هل تم اإعتماد/تنفيذ اأيِّ تدبير؟

- نعم/ ل/ جزئيًّا

- اقتب�س ولّخ�س القانون اأو ال�صيا�صة

- اذكر الخطوات )الأخرى( التي تّم اّتخاذها اإلى الآن

 ما الذي اأدى اإلى اعتماد هذا التدبير؟

درا�صة؟ ا�صتراتيجية؟ حَدث؟ �صبب اآخر؟

ما المنّظمة/المنّظمات الم�صوؤولة عن التنفيذ؟*

اقتب�س مثاًل/اأمثلًة للتنفيذ الناجح**

 هل تم تقييم فاعلّية هذا التدبير؟

 اإذا كانت الإجابة بنعم، فمن قام بالتقييم؟ متى �صدرت النتائج الرئي�صّية وما هي؟

واإذا كانت الإجابة بال، فاذكر اإن كان هناك حاجة للم�صاعدة في هذا المجال.

ما التحّديات الرئي�صّية التي عرقلت التنفيذ؟***

ما الخطوات الالزمة ل�صمان اللتزام الكامل؟

ما الم�صاعدة التقنّية المطلوبة، بحال كانت الم�صاعدة لزمة؟

ن اأدوارها على التوالي ولأّيها كانت الريادة. اإذا كان هناك اأكثر من منّظمة، فبيِّ  *

اأدرج، عند الإمكان، معلومات )اإح�صاءات، اأنواع الحالت، النتائج( عن الق�صايا القانونّية )المدنّية، اأو الإدارّية، اأو الجنائّية( ذات ال�صلة والعملّيات الأخرى.  **

***  يمكن اأن ي�صمل هذا: التن�صيق بين الجهات المعنّية؛ الخ�صو�صّية في النظام القانوني؛ وجود اأولوّيات اأخرى؛ القدرة المحدودة )على �صبيل المثال، اإن�صانّية/تكنولوجّية/موؤ�ّص�صّية - ينبغي 

توفير اأرقام �صنوية رجوًعا لعام 2003 اإذا كان ذلك متاًحا )اأو اأبعد من ذلك، اإذا كان الأمر ممكًنا(/اأخرى - يرجى التحديد(؛ موارد التنفيذ المحدودة )على �صبيل المثال، اإن�صانّية/مالّية/

اأخرى - يرجى التحديد(؛ مو�صوعات اأخرى )يرجى التحديد(.
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الملحق د: م�شرد ال�شطالحات

مراجعة اللتزام باّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد / تحليل الثغرات فيها

في  الدول  ا�صتعملهما عدد من  ا�صطالحان  الف�صاد  لمكافحة  المّتحدة  الأمم  اّتفاقّية  تنفيذ  ما يخ�س  الثغرات« في  و»تحليل  الإلتزام«  »مراجعة 

الما�صي لإدارة عملّية تطّوعّية لتقييم تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد. وت�صتند، ب�صكل كبير، منهجّية التقييم الذاتّي الواردة في 

اأمثلة عن مراجعة اللتزام  الع على  اإلى الخبرة التي تم اكت�صابها في �صياق هذا النوع من العملّيات. انظر الملحق هـ لالِطّ المذّكرة الإر�صادّية 

وتحليل الثغرات.

المراجعة الُقطرّية

ي�شير هذا ال�شطالح اإلى الإجراء الذي تم تعريفه في ال�شروط المرجعّية لآلّية ا�شتعرا�ض تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد )ي�شار 

ا با�صم اآلّية ال�صتعرا�س( كما اأقّرها موؤتمر الدول الأطراف في القرار 1/3 في الدوحة في ت�صرين الّثاني/نوفمبر 41.2009 اإليها اأي�صً

تقرير المراجعة الُقطرّية

تقرير المراجعة الُقطرّية هو اأحد ُمْخَرجات اآلّية ا�صتعرا�س اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد. تقوم الدول الأطراف التي تجري المراجعة، 

التوجيهّي  II بالمخّطط  تتّم مراجعتها )انظر الملحق  التي  الدولة الطرف  بالتعاون مع  باإعداد تقرير مراجعة ُقطرّية  العاّمة،  بم�صاعدة الأمانة 

للمعلومات  الأ�صا�صي  الم�صدر  ب�صفته  الذاتّي  التقييم  تقرير  و�صُي�صتخدم   .)
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القطرّية المراجعات  اإجراء  في  ال�صّر  واأمانة  الحكومّيين  للخبراء 

لإعداد تقرير المراجعة الُقطرّية، عالوًة على اأنه م�صدر لأّية معلومات اإ�صافّية ُتطلب في اإطار اآلّية ال�صتعرا�س.

الجهة القائدة

 ، �صها الحكومة تنظيم عملّية التقييم الذاتّي ودعوة جميع الجهات الأخرى لدعم العملّية ب�صكل فّعال. وعلى نحو مثاليٍّ الجهة القائدة هي جهٌة تفوِّ

ُيدرج هذا الأمر في بيان لمجل�ض الوزراء اأو ال�شروط المرجعّية الكتابّية التي تو�شح �شروط اإعداد التقرير والمواعيد النهائّية. وينبغي اأن تكون 

الجهة القائدة هي الموؤ�ّص�صة التي تم تعيينها كجهة اّت�صاٍل في �صياق اآلّية ال�صتعرا�س )لمزيد من التفا�صيل، ر. �ص�س. 16-15(.

اآلّية ا�شتعرا�س تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد

اآلّية ال�صتعرا�س )ي�صار اإليها ر�صميًّا با�صم اآلّية ا�صتعرا�س تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد( هي عملّية حكومّية دولّية و�صعها موؤتمر 

الدول الأطراف في الّتفاقّية في القرار 1/3 الذي تم اإقراره في الدوحة في ت�صرين الّثاني/نوفمبر 2009. وتدعو اآلّية ال�صتعرا�س الدول الأطراف 

اإلى اإجراء مراجعة نظراء لتنفيذ الّتفاقّية. وبموجب هذا المخطط، تراجع كل دولة نظيراِتها كما ُتراجعها نظيراتها )من خالل خبراء حكومّيين 

من الدول الأطراف( في دوراٍت متعاقبٍة مدة كٍلّ منها خم�س �صنوات. )لمزيد من التفا�صيل، ر. �ص�س. 8-6(.

التقييم الذاتّي لتنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�شاد

وال�صيا�صات،  واللوائح،  والقوانين،  الأنظمة،  دولٍة  كل  خاللها  من  ُتقّيم  عملّية  الف�صاد  لمكافحة  المّتحدة  الأمم  اّتفاقّية  لتنفيذ  الذاتّي  التقييم 

والموؤ�ّص�صات، والبرامج المتعّلقة بمكافحة الف�صاد مقارنًة بمتطّلبات الّتفاقّية، على م�صتوى الن�ّس والتطبيق. وتجرى هذه العملّية على الم�صتوى 

الوطنّي، �صواء اأب�صكل تطوُّعي اأو بناًء على تكليف من اآلّية ال�صتعرا�س. وعلى اأّية حال، ُت�صتخدم نتائج التقييم الذاتّي كم�صدر اأ�صا�صي للمعلومات 

التي ت�صتر�صد بها الدول الأطراف التي تجري المراجعة بموجب اآلّية ال�صتعرا�س.

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V1051983a.pdf :.ر  41

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/28June-2July2010/V1053798e.pdf  42
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القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي

ل جزًءا من اآلّية ا�صتعرا�س تنفيذ اّتفاقّية الأمم المّتحدة لمكافحة الف�صاد وت�صّهل عملّية جمع  القائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي اأداة حا�صوبّية ت�صكِّ

المعلومات المتعّلقة بالتزام الدول الأطراف بالّتفاقّية. وتتكّون القائمة المرجعّية من مجموعٍة �صاملٍة من الأ�صئلة عن كل حكٍم مو�صوعيٍّ من اأحكام 

الّتفاقّية. وعند ا�صتكمال الرّد على الأ�صئلة، توّفر القائمة المرجعّية معلوماٍت تف�صيلّيًة للغاية ومتعّمقة ب�صاأن م�صتوى اللتزام بالّتفاقّية، ح�صب 

ما اأوردته الدولة، وتحّدد احتياجات الم�صاعدة التقنّية الالزمة. والقائمة المرجعّية للتقييم الذاتّي هي الأداة الر�صمّية لجمع المعلومات في اإطار 

اآلّية ال�صتعرا�س، ويو�صى ا�صتخدامها في عملّيات التقييم الذاتّي خارج اآلّية ال�صتعرا�س كذلك. )لمزيد من التفا�صيل، ر. �ص�س. 8 و9 و16(.

تقرير التقييم الذاتّي

القائمة  وُيَعّد من خالل  الف�صاد،  لمكافحة  المّتحدة  الأمم  اّتفاقّية  اإطار  تتّم في  التي  الذاتّي  التقييم  لعملّية  رئي�صيٌّ  ُمْنَتٌج  الذاتّي  التقييم  تقرير 

المرجعّية للتقييم الذاتّي. ويقّدم تقرير التقييم الذاتّي نظرة عاّمة و�صاملة ب�صاأن م�صتوى تنفيذ الدولة المعنّية لالّتفاقّية )لمزيد من التفا�صيل، 

ر. �ص�س. 22-20(.

التقرير الملّخ�س للتقييم الذاتّي

يلّخ�س تقرير ملّخ�س التقييم الذاتّي النتائج الرئي�صّية لعملّية التقييم الذاتّي في �صيغة �صردّية مع التركيز ب�صكل خا�ّس على الممار�صات الناجحة، 

ا لرا�صمي ال�صيا�صات الرفيعي الم�صتوى  والتحّديات، واأّولّيات الإ�صالح الرئي�صّية، واحتياجات الم�صاعدة التقنّية. هذا التقرير الدقيق مفيٌد اأي�صً

ولأغرا�س الم�صاندة. )لمزيد من التفا�صيل، ر. �س. 22(.

اللجنة التوجيهّية

تقّدم اللجنة التوجيهّية اإر�صاداٍت ب�صاأن عملّية التقييم الذاتّي وت�صمن دعم الحكومة وغيرها من الأطراف المعنّيين لهذه العملّية. وينبغي اأن تت�صكل 

اللجنة التوجيهّية من ممّثلين رفيعي الم�صتوى من الموؤ�ّص�صات الحكومّية الأ�صا�صّية الم�صاركة في العملّية. ويجوز اأن يتراأَّ�س اللجنة التوجيهّية ممّثل 

عن الجهة القائدة. وينبغي النظر في اإدراج ممّثلين عن المجتمع المدنّي، والو�صط الأكاديمي، والقطاع الخا�ّس في اللجنة التوجيهّية. )لمزيد من 

التفا�صيل، ر. �س. 16(.

فريق الخبراء التقنّيين

ا تحديد اأفراٍد على  ي�صم فريق الخبراء التقنّيين الم�صوؤولين عن مراجعة الت�صريعات والممار�صات الوطنّية اأثناء التقييم الذاتّي. ومن المهم جدًّ

�س ولديهم خبرة وتدرُّب للقيام بهذا الدور. واعتماًدا على ال�صياق الخا�س بكّل بلد، يجوز تق�صيم الفريق اإلى فرق فرعّية  درجٍة عالية من التخ�صّ

لديها م�صوؤولّيات محورّية محّددة في اإطار الّتفاقّية، مثل ت�صكيل فريق للنظر في م�صائل اإنفاذ القانون واآخر للنظر في التدابير الوقائّية. ومن 

المهم اأن يتم تن�صيق اختيار الخبراء الحكومّيين الم�صاركين في فريق الخبراء التقنّيين مع التعيين الر�صمي للخبراء الذين يجرون عملّية المراجعة 

الُقطرّية في اإطار اآلّية ال�صتعرا�س. )لمزيد من التفا�صيل، ر. �س. 17(.
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الملحق هـ: م�شاِدر وقراءات اأخرى

UNODC
United Nations Convention against Corruption 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

Report of the Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption on its third 
session, held in Doha from 9-13 November 2009 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V0988538e.pdf

Report of the Implementation Review Group of the United Nations Convention against Corruption, First Meeting, 
held in Vienna from 28 June to 2 July 2010 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ 
28June-2July2010/V1055385e.pdf

UNDP
Global Anti-Corruption Portal 
www.anti-corruption.org

Governance Assessment Portal: Corruption assessments 
http://gaportal.org/areas-of-governance/corruption

Governance Assessment Portal: A toolkit for Parliamentarians 
http://www.gaportal.org/tools/preventing-corruption-toolkit-parliamentarians

Going Beyond the Minimum: UNCAC Gap Analyses and UNDP Internal Integrity, 
Asia-Pacific INTACT Community of Practice Workshop, 1-3 February 2010, Bangkok, Thailand 
http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/documents/APIntact2010/UNCAC_Gap_
Analyses_and_UNDP_Internal_Integrity-Full_Report.pdf

GTZ
A Comparison of Compliance Reviews based on the UN Convention against Corruption. Indonesia, Colombia, 
Cameroon and Germany, Wysluch, Johanna Beate, 2007: German UNCAC Team Working Paper 
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz-en-uncac-compliance-indonesia-2007.pdf

Implementing the UN Convention against Corruption (UNCAC). UNCAC Compliance Review - Why and How? 
GTZ UNCAC Project, 2007: Factsheet 10 
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-uncac-compliance-review-why-and-how-2007.pdf

Implementing the UN Convention against Corruption (UNCAC). Compliance Review (Gap Analysis) 
GTZ UNCAC Project, 2007: Factsheet 8 
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-uncac-compliance-review-indonesia-2007.pdf

Implementing the UN Convention Against Corruption (UNCAC). Compliance and Gap Analysis Bangladesh 
GTZ UNCAC Project, 2008: Factsheet 24 
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz-en-factsheet-compliance-review-bangladesh-2008.pdf
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U4
The United Nations Convention against Corruption. A Primer for Development Practitioners 
Schultz, Jessica (U4 Brief 2007:3) 
http://www.u4.no/document/publication.cfm?2750=the-united-nations-convention-against-corruption

Maximising the potential of UNCAC implementation: Making use of the self-assessment checklist, 
Repucci, Sarah (U4 Issue 2009:13) 
http://www.u4.no/document/publication.cfm?3484=maximising-the-potential-of-uncac-implementation

How prepared are we to assess real implementation of anti corruption conventions? Lessons from 
the Americas Peñailillo, Miguel (U4 Issue 2009:3) 
http://www.u4.no/document/publication.cfm?3331=how-prepared-are-we-to-assess-real-implementation

The Recovery of Stolen Assets: A Fundamental Principle of the UN Convention against Corruption  
Smith, Jack; Pieth, Mark; Jorge, Guillermo (U4 Brief 2007:2) 
http://www.u4.no/document/publication.cfm?2751=the-recovery-of-stolen-assets

World Bank
Building Public Support for Anti-Corruption Efforts 
http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/CorruptionWhitePaperpub31110screen.pdf

Comparative Experiences Papers
Corruption Eradication Commission, The Republic of Indonesia, Gap Analysis Study Report, Identification of 
Gaps between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against 
Corruption, (2006)  
http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/UNCAC-Gap-Analysis-Indonesia.pdf

A Comparison of Compliance Reviews based in UN Convention against Corruption (Indonesia, Colombia, 
Cameroon and Germany), (2007)  
http://www.igac.net/pdf/publications_gtz_compliance.pdf

The Government of the People’s Republic of Bangladesh: UNCAC – A Bangladesh Compliance and 
Gap Analysis, (2008)  
http://www.baselgovernance.org/gov/project-details/article/un-convention-against-corruption-compliance-
reviewgap-analysis-of-bangladesh/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=293&cHash=129904055f

Kenya: UN Convention against Corruption Gap Analysis Report and Implementation Plan, (2009) 
http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/KENYA-UNCAC-Gap-Analysis-Report.pdf
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الملحق و: جهات اّت�شال مفيدة

برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي

مكتب ال�صيا�صات الإنمائّية التابع لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، فريق الحكم الديمقراطّي - نيو يورك، الوليات المّتحدة الأميركّية

9065043phil.matsheza@undp.org 212 1+م�صت�صار ال�صيا�صات - مكافحة الف�صادفيل مات�صيزا

من�صق البرنامج العالمّي لمكافحة الف�صاد من اأجل اأنغا تيميل�صينا

فاعلّية التنمية

+1 212 9066440anga.timilsina@undp.org

المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي في اآ�صيا والمحيط الهادي - بانكوك، تايلندا

2882790pauline.tamesis@undp.org 2 66+رئي�صة فريق الحكم الديمقراطّيبولين تامي�صي�س

محلل ال�صيا�صات - اإ�صالح الإدارة العاّمة ومكافحة �صمويل دي ياغر

الف�صاد

+66 2 2882642samuel.de.jaegere@undp.org

robert.onus@undp.orgمحلل الأبحاث - مكافحة الف�صادروبرت اأونو�س

المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي في المحيط الهادي - �صوفا، جزر فيجي

7508charmaine.rodrigues@undp.org 322 679+الخبيرة الإقليمّية لتعزيز ال�صلطة الت�صريعّية�صارماين رودريغ�س

المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي في اأوروبا ال�صرقّية والدول الم�صتقّلة الو�صطى - براتي�صالفا، �صلوفاكيا

ائّي ال�صيا�صات - اإ�صالح الإدارة العاّمة دان ديوني�صي اخ�صّ

ومكافحة الف�صاد
dan.dionisie@undp.org

francesco.checchi@undp.orgمعاون الم�صروعاتفران�صي�صكو كيكي

برنامج اإدارة الحكم في الدول العربّية التابع لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي - بيروت، لبنان

641arkan.el-seblani@undp.org 981 1 961+اأخ�صائّي قانونياأركان ال�صبالني

المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي في اأفريقيا الغربّية - داكار، ال�صنغال

221338690687patrick.van.weerelt@undp.org+رئي�س فريق الحكم الديمقراطّيباتريك فان فيرلت

sofi.halling@undp.orgمحللة ال�صيا�صات - مكافحة الف�صاد�صوفي هالينغ

المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي لمنطقة اأفريقيا ال�صرقّية والجنوبّية - جوهان�صبورغ، جنوب اأفريقيا

م�صت�صار ال�صيا�صات - اإ�صالح الإدارة العاّمة جوب اأوغوندا

ومكافحة الف�صاد

+27116035243job.ogonda@undp.org

ق�شم �شوؤون المعاهدات في مكتب الأمم المّتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة، �شعبة الف�شاد والجرائم القت�شادّية، فيينا، النم�شا

260604534dimitri.vlassis@unodc.org 1 43+رئي�س �صعبة الف�صاد والجرائم القت�صادّيةديميتري فال�صي�س

4407brigitte.strobel-shaw@unodc.org 26060 1 43+رئي�صة وحدة دعم الموؤتمراتبريغيتي �صتروبل �صاو

5179giovanni.gallo@unodc.org 26060 1 43+�صابط التدابير الوقائّية والعدالة الجنائّيةجوفاني غالو

4039annika.wythes@unodc.org 26060 1 43+خبيرة معاِونة في العدالة الجنائّيةاأنيكا ويثي�س

الموؤ�ّش�شة الألمانّية للتعاون التقنّي، اإ�شبورن، األمانيا

2303stefanie.teggemann@gtz.de 79 6196 49+مديرة برنامج النزاهة ومكافحة الف�صاد�صتيفاني تيغيمان

معهد بازل لإدارة الحكم، مركز اإدارة الحكم ومكافحة الف�شاد، بازل، �شوي�شرا

612055510juanita.olaya@baselgovernance.org 41+مديرةخوانيتا اأوليا

معهد درا�شات اإدارة الحكم، جامعة براك، دكا، بنغالدي�س

8810306manzoor.h@bracu.ac.bd 8802+مديرمنظور ح�صن



برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي

منطقة اآ�سيا والمحيط الهادي

مبنى خدمات االأمم المّتحدة

3rd Floor, Rajdamnern Nok Avenue

10200, Bangkok, Thailand

Email: ap-intact@groups.undp.org

http://asia-pacific.undp.org


