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الف�ساد ال يعرف حدو ًدا .كان دخول اتّفاق ّية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ( )UNCACح ّيز النفاذ عام  ،2005فر�ص ًة غير م�سبوقة للبلدان كي
الدولي – ك�أدا ٍة ُم ْلزِ مة – لت�شكيل �سيا�سات التنمية والبرمجة في البلدان
المعياري
تن�ضم فتحارب الف�ساد كمجموع ٍة واحدة .توفِّر االتّفاق ّية الإطار
ّ
ّ
ّ
المو ِّقعة.
إنمائي ( ،)UNDPباال�ستفادة من تجربتنا الطويلة في �إدماج المعايير الدول ّية في الت�شريعات المح ّل ّية وخطط
يدرك برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
ّ
الحقيقي بالتطبيق �أم ٌر حا�س ٌم �إذا كان لكافّة جهودنا �أال تظ ّل مج ّرد
التنمية وال�سيا�سات الوطن ّيةّ � ،أن الملكية المح ّل ّية ،والتنفيذ ال�سليم وااللتزام
ّ
وبخا�ص ٍة من جهودنا ال�سابقة للم�ساعدة على تطبيق القوانين والت�شريعات
نوايا ح�سنة .ت�ستم ّد المذ ّكرة الإر�شاد ّية �إلهامها من هذه الدرو�س،
ّ
الجديدة باعتبارها حجر الزاوية ل�سيا�سة الإ�صالحات الأو�سع نطا ًقا في البلدان ال�شريكة .لقد اختبرنا فكر َة � َّأن القوانين وال�سيا�سات تكون �أعمقَ
ٍ
إجراءات للوفاء
ت ََج ُّذ ًرا في الثقافة ال�سيا�س ّية الأو�سع� ،إذا كان �صانعو القرار والجمهور عا ّم ًة منخرطين في ت�شكيلها ،ويفهمون ما تعنيه ،ويتّخذون �
تج�سده هذه القوانين وال�سيا�سات.
بروح ّية ما ّ
وما هذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية �إ ّال نقطة انطالقٍ  .فهي ال ت�ضمن التنفيذ الناجح التّفاق ّية مكافحة الف�ساد� .إ ّنما تحاول تو�سيع معا ِلم االلتزام والتغيير في
العقل ّيةِ ،لتَجا ُوز الح ّد الأدنى المطلوب في الإ�ستجابة لمبادىء ومعايير االتّفاق ّية ،و�ضمان الم�شاركة الكاملة والتزام ت� ٍ
آلف وا�س ٍع من الأطراف المعن ّيين.
ِ
مناق�شات �إعداد المذكرة التوجيه ّية« ،اتّفاق ّية مكافحة الف�ساد لي�ست غاي ًة في ح ّد ذاتها ،بل
وكما ذ ّكرتنا رئا�سة هيئة مكافحة الف�ساد في بوتان خالل
و�سيلة نحو تحقيق ِ
الحد من الف�ساد»� .إذا كنا ن�سعى �إلى ت�سهيل عمل ّي ٍة �إ�صالح ّي ٍة �شاملة ،فلنبد�أ بتهيئة الظروف لتح�سين الخ�ضوع للمحا�سبة.
هدف ِّ
العالمي
إنمائي في �آ�سيا والمحيط الهادي تطوير هذه المذ ّكرة كم�ساهم ٍة في االهتمام
ّ
إقليمي لبرنامج الأمم المتّحدة ال ّ
من هذا المنطلق قاد المركز ال ّ
بتنفيذ اتّفاق ّية مكافحة الف�ساد مع ّ
تخطي الح ّد الأدنى من المتط ّلبات� .صحي ٌح �أن الف�ساد ال يعرف حدو ًدا .كذلك الر ّد عليه يجب �أ ّال يعرف حدو ًدا.
ال ب ّد من �شكر ٍ
أ�سا�سي المق َّدم في �إطار برنامج الأمم المتّحدة
عدد من ال�شركاء� .أ ّو ًال ،لم يكن و�ضع هذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية ممك ًنا لوال اال�ستثمار ال ّ
إقليمي لإدارة الحكم في �آ�سيا ( )ARGPوبرنامج مكافحة الف�ساد من �أجل فاعل ّية التنمية (ِّ .)PACDE
تم�ش ًيا مع الطبيعة
إنمائي/البرنامج ال ّ
ال ّ
الت�شارك ّية لهذا الجهدُ ،ق ِّدمت م�سو َّد ٌة ونوقِ�شَ ْت في اللقاء الثالث لجماعة الممار�سة الإقليم ّية في �آ�سيا والمحيط الهادي لمكافحة الف�ساد ،والذي
إنمائي،
عقد في بانكوك في � 3-1شباط/فبراير  .2010كما ُط ِّو َر ْت في �شراك ٍة وثيقة مع مختلف البرامج والوحدات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة ال ّ
وتحدي ًدا مع فريق الحكم الديمقراطي التابع لمكتب ال�سيا�سات الإنمائ ّية ،وبرنامج �إدارة الحكم في الدول العرب ّية ( )POGARومركز �أو�سلو لإدارة
المعني بالمخ ّدرات والجريمة (،)UNODC
الحكم ،وكذلك �شعبة الف�ساد والجرائم االقت�صاد ّية في ق�سم �ش�ؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتّحدة
ّ
التقني ( ،)GTZومعهد بازل لإدارة الحكم ( )BIGومعهد درا�سات �إدارة الحكم ( )IGSمن جامعة براك (.)BRAC
والم� ّؤ�س�سة الألمان ّية للتعاون
ّ
إنمائي) في تن�سيق
ق ّدم العديد من الزمالء �إ�سهامات في هذه المطبوعة ،وب�شكل ّ
خا�ص �ساهم �صامويل دي ياغر (من برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
عمل ّية ال�صياغة وتوجيهها ،ويان كري�ستوف ريختر (من معهد بازل لإدارة الحكم) ،وغريتا فينر (من معهد درا�سات �إدارة الحكم) ،في تقديم
الجزء الأ ّول من هذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية؛ و�ساهم �أركان ال�سبالني ،وماري البيرج ،وفيل مات�شيزا ،وروب �أونو�س ،وكارمن روبريج ،و�أنغا تيميل�سينا
إنمائي) ،وجوفاني غالو ،وبريجيتي �ستروبيل �شو ،وديميتري فال�سي�س ،و�أنيكا ويثيز (من مكتب الأمم المتّحدة
(من برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة) ،ومنظور ح�سن (من معهد درا�سات �إدارة الحكم) ،و�أالن باكاريزي ،وبدرو غومز بريرا (معهد بازل لإدارة
ّ
التقني) في �إجراء مراجعة النظراء وتقديم تعليقات وا�سعة النطاق ومع ّمقه.
للتعاون
ة
ي
ألمان
ل
ا
�سة
ؤ�س
�
(الم
وي�سلو�ش
ويوهانا
الحكم)،
ّ
ّ
ّ
ٍ
إ�سهامات واعي ٍة وذات قيمة.
ومن َث َّم �أو ّد �أن �أع ّبر عن خال�ص تقديري للجميع على ما ق ّدموه من �
نيكوال�س رو�سلّيني

نائب المدير الإقليمي ،المكتب الإقليمي لآ�سيا والمحيط الهادي
المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في �آ�سيا والمحيط الهادي
ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2010
ّ
تخطي الح ّد الأدنى
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تمهيد
االقت�صادي .تق َّدر
يع ّد الف�ساد �أحد المعوقات الرئي�س ّية للتنمية الب�شر ّية� 1.إذ يق ّو�ض الديمقراط ّية وحكم القانون ،ويف�سد الأ�سواق ويعوق النم ّو
ّ
العالمي ( 2.6تريليون دوالر �أمريكي)� ،إذ يتم �إنفاق �أكثر من تريليون دوالر
تكلفة الف�ساد �سنو ًّيا بما يعادل �أكثر من  % 5من �إجمالي الناتج المح ّل ّي
ّ
�أمريكي في �صورة ر�شاوى كل عام 2.وي�ؤثر الف�ساد �سل ًبا في الفقراء بدرجات متفاوتة وي�ش ِّكل عقب ًة تحول دون تحقيق الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية،
3
وذلك بتحويل الموارد عن الخدمات االجتماع ّية الأ�سا�س ّية والحد من �إمكان الح�صول على خدمات ِ
ال�ص ِّح ّي.
ال�ص ّحة ،والتعليم ،والمياه وال�صرف ِّ
�أ�صبحت اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد ( ،)UNCACمنذ بدء �س َريانها ،جهة ٍ
التقاء للأطراف الفاعلة الحكوم ّية وغير الحكوم ّية في
أي�ضا من
جميع �أنحاء العالم لأنّها تق ّدم �إطا ًرا �شام ًال وعالم ًّيا لإدارة الحكم ي�سعى �إلى معالجة الف�ساد ،لي�س فقط من خالل �إنفاذ القانون ولكن � ً
خالل التدابير الوقائ ّية .فهي ال تعاقب مرتكبي الف�ساد وح�سب ،بل ت�س ِّهل ا�سترداد الموجودات الم�سروقة .مع ذلك تنفيذ االتّفاق ّية عمل ّية �صعبة
ٍ
العملي ف�ض ًال عن االحتياجات
معلومات حول الثغرات التي ت�شوب االلتزام باالتّفاق ّية من ناحية القانون والواقع
ومتعددة الجوانب� .إذ ي�ستلزم جمع
ّ
الالزمة من الم�ساعدة التقن ّية ذات ال�صلة وتحليل هذه المعلومات ب�شكل �صحيح .ال غنًى عن هذه المعلومات لتنفيذ االتّفاق ّية لأنها تنير الطريق
�أمام جهود تنمية القدرات ،وتُثري عمل ّية و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها ،وتم ِّكن من مراقبة التق ّدم المح َرز.
في � 13أيلول�/سبتمبر  ،2009و�ضع م�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية (� )CoSPآل ّي ًة ال�ستعرا�ض تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد.
الذاتي لتنفيذ االتّفاق ّية وتقديم
وفق القرار ُ ،1/3يطلب من الدول الأطراف قيد المراجعة الإجابة عن �أ�سئلة القائمة المرجع ّية ال�شاملة للتقييم
ّ
الخا�صة بها �إلى الأمانة العا ّمة .وتُ�ستخدم القائمة المرجع ّية ك�أدا ٍة لت�سهيل تقديم المعلومات ب�ش�أن تنفيذ االتّفاق ّية.
الذاتي
تقارير التقييم
ّ
ّ
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قبل �إعتماد �آل ّية اال�ستعرا�ض� ،أجريت مراجعات ع ّدة لمدى االلتزام باالتّفاق ّية وتحليل ثغرات االلتزام بها ( )UNCAC Gap Analysesفي
بدعم من معهد بازل
دولٍ مثل �إندوني�سيا ،وبنغالدي�ش ،وكينيا .وت�ضمنت عمل ّية تحليل الثغرات التي قادتها الم� ّؤ�س�سة الألمان ّية للتعاون
التقني ٍ
ّ
لإدارة الحكم (�سوي�سرا) ومعهد درا�سات �إدارة الحكم (بنغالدي�ش) ثالث خطواتُ .ع ِن َيت الخطوة الأولى ب�إجراء مقارن ٍة نمط ّي ٍة بين الت�شريعات
والممار�سات الوطن ّية ون�صو�ص االتّفاق ّية من خالل �إجراء م�شاورات وطن ّية وا�سعة النطاق .وفي الخطوة الثانية ،تم بحث مدى تكفُّل الإطار القانوني
والبناء الم� ّؤ�س�سي ،في الواقع ،بتنفيذ االتّفاق ّية .وفي الخطوة الثالثة ،ح ّددت الدولة التي تجري تحليل الثغرات �أولو ّيات الإ�صالح واحتياجاتها من
5
ٍ
تماما باالتّفاق ّية.
النهائي النتائج في �صيغ ٍة �سرد ّية وجدول ّية وت�ض َّمن
الم�ساعدة التقن ّية .وح ّدد التقرير
تو�صيات لتمكين الدولة من االلتزام ً
ّ

1
2
3
4
5

ر�سمي �ألقاه بمنا�سبة اليوم العالمي لمكافحة الف�ساد في � 9أيلول�/سبتمبر .2009
الأمين العا ّم للأمم المتّحدة ،بان كي مون ،من بيان
ّ
العالمي ،الأعمال النظيفة هي �أعمال �أف�ضل.2009 ،
العالمي ،المنتدى االقت�صادي
غرفة التجارة الدول ّية ،منظمة ال�شفاف ّية الدول ّية ،ميثاق الأمم المتّحدة
ّ
ّ
تقرير التنمية الب�شرية لآ�سيا والمحيط الهادئ ( ،)2008الت�صدي للف�ساد ،تغيير الحياة ،ت�سريع التنمية الب�شرية في �آ�سيا والمحيط الهادئ.
ر .القرار  1/3الذي اعتمده م�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية بالدوحة في  13ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009
التقني.
ا�ستعرا�ض مدى االمتثال مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد  -لماذا – و -كيف 2009 -؟ الم�ؤ�س�سة الألمان ّية للتعاون
ّ
D:\cd\downloads\gtz\uncac\factsheets\en-gtz-uncac-compliance-review-why-and-how-2009.pdf

الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
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ّ

وال تزال التحليالت ال�شاملة لثغرات االلتزام باالتّفاق ّية ذات قيمة كبيرة ،فهي ت�سهم في �إ�صالحات مكافحة الف�ساد الوطن ّية وتدعم عمل ّية مراجعة
تنفيذ االتّفاق ّية .وتهدف هذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية �إلى تطبيق منهج ّية تحليل الثغرات على التقييمات الذات ّية لتنفيذ االتفاق ّية ،والق�صد منها
�إجراء تحليلٍ �شامل لأنظمة مكافحة الف�ساد في الدولة ،وت�شريعاتها ،وممار�ساتها .ورغم �أن �آل ّية اال�ستعرا�ض لن تراجع �سوى تنفيذ الف�صل الثالث
الدولي) �أثناء دورتها الأولى ،والف�صل الثاني (التدابير الوقائ ّية) والخام�س (ا�سترداد الموجودات)
(التجريم و�إنفاذ القانون) ،والرابع (التعاون
ّ
�أثناء دورتها الثانية ،ندعو الدول الأطراف �إلى ّ
ٍ
الوطني
تقييمات ذات ّي ٍة �شامل ٍة لتنفيذ االتّفاق ّية من �أجل ت�شجيع الإ�صالح
تخطي الح ّد الأدنى و�إجراء
ّ
6
والإعداد لعمل ّية مراجع ٍة نهائ ّي ٍة �ضمن �آل ّية اال�ستعرا�ض.
وف�ض ًال عن ذلك ،نحثّ الدول الأطراف على �إ�شراك جميع الأطراف المعن ّيين الوطن ّيين في هذه العمل ّية من البداية ،وعلى وجه التحديد الجهات
أكاديمي ،وو�سائل الإعالم ،و�شركاء التنمية؛ فمن �ش�أن
الخا�ص ،والو�سط ال
المدني ،والقطاع
الوزار ّية ،والبرلمان ،والم� ّؤ�س�سات الم�ستق ّلة ،والمجتمع
ّ
ّ
ّ
الذاتي .تق ّدم هذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية
الذاتي لتنفيذ االتّفاق ّية بما ي�ؤدي �إلى تقديم تقارير �شاملة عن التقييم
ذلك �أن يعزِّ ز عمل ّية �إجراء التقييم
ّ
ّ
منهج ّي ًة مقترحة لجميع الأطراف المعن ّيين الم�شاركين في الجهود الوطن ّية لإجراء تحليل الثغرات ،من خالل ا�ستخدام القائمة المرجع ّية للتقييم
الذاتي لتنفيذ االتّفاق ّية ،ومن َث ّم للإ�سهام في �آل ّية اال�ستعرا�ض في نهاية الأمر.
ّ

6

جيرالدين فرايجر موليكيتي

ديميتري فال�سي�س

مديرة فريق الحكم الديمقراطي
في مكتب ال�سيا�سات الإنمائ ّية التابع لبرنامج
إنمائي
الأمم المتّحدة ال ّ
نيويورك

رئي�س �شعبة الف�ساد والجريمة االقت�صاد ّية
في ق�سم �ش�ؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتّحدة
المعني بالمخ ّدرات والجريمة
ّ
فيينا

�ستتم مراجعتها كل �سن ٍة عن طريق القرعة.
تمت ّد كل دورة خم�س �سنوات و ُيراجع ربع الدول الأطراف كل �سنة من ال�سنوات الأربع الأولى من كل دورة .ويجري اختيار الدول التي ّ

ّ
تخطي الح ّد الأدنى

5 l

مقدمة
.I
ّ
.1

مدى تلتزم �أنظمة مكافحة
ت�سعى التقييمات الذات ّية لتنفيذ اتفاق ّية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد �إلى �إجراء تحليل مقارن يو�ضح �إلى �أي ً
الف�ساد الوطن ّية في الدولة ،وعلى وجه الخ�صو�ص القوانين ،واللوائح ،وال�سيا�سات ،والم� ّؤ�س�سات ،والبرامج ،بمتط ّلبات االتّفاق ّية� ،سواء � ِأمن
الن�ص �أم التطبيق .وتق ّدم هذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية منهج ّية لإجراء التقييمات الذات ّية ،من خالل اال�ستفادة من القائمة المرجع ّية
ناحية ّ
ٍ
م�شاورات وطن ّي ٍة وا�سعة النطاق مع الأطراف
الذاتي ،ح�سبما اعتمدها م�ؤتمر الدول الأع�ضاء ومن خالل الت�شجيع على عقد
للتقييم
ّ
المعن ّيين ،لت�شجيع تنفيذ �إ�صالحات مكافحة الف�ساد و�إعداد الدولة لعملية مراجعتها �ضمن �آل ّية اال�ستعرا�ض.

.2

عر�ضا موجزً ا لالتّفاق ّية
في الجزء التالي
الخا�ص بال�س ّياق ،تق ّدم المذ ّكرة الإر�شاد ّية ً
ّ
و�آل ّية اال�ستعرا�ض التي تم اعتمادها حدي ًثا .ثم تلخّ �ص الأهداف ،والفوائد ،والأمور
الذاتي مع اال�ستفادة من الدرو�س
التي يجب �أخذها بعين االعتبار عند �إجراء التقييم
ّ
الم�ستقاة من التجارب ال�سابقة التي قامت بها بع�ض الدول في هذا المجال في
الخا�ص
�إطار ما ي�سمى بعملية «تحليل الثغرات» ( .)Gap Analysisوفي الجزء
ّ
الذاتي
بالمنهج ّية ،تو�ضح المذ ّكرة الإر�شاد ّية الخطوات العمل ّية لإجراء التقييم
ّ
لتنفيذ االتّفاق ّية ،مع الت�شديد على �أه ّم ّية التقييم القائم على الم�شاركة التي ينتج
تو�صيات ا�ستراتيج ّية ومراقبة النتائج وتقييمها .وفي النهاية ،تلخّ �ص المذ ّكرة
منه
ٌ
قرار اعتمده الم�ؤتمر الثالث للدول الأطراف
المعني بالمخ ّدرات
الإر�شاد ّية الدور الذي يمكن �أن يقوم به مكتب الأمم المتّحدة
ّ
ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009
إنمائي ،و�شركاء التنمية ،في �سياق التقييمات
والجريمة ،وبرنامج الأمم المتّحدة ال ّ
الذات ّية لتنفيذ االتّفاق ّية .وفي المالحق ،تت�ض ّمن المذ ّكرة الإر�شاد ّية جدو ًال للمراحل
الذاتي ،وم�سر ًدا باال�صطلحات ،وقائم ًة بالم�صادر والقراءات المقترحة ،وقائمة
وجدو ًال لتوقيتها ،و�أداة عمل القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
بمعلومات االتّ�صاالت المفيدة.
«على الدول التي تجري المراجعة
�أن تحاول �إعداد �إجاباتها عن �أ�سئلة
الذاتي من
القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
ٍ
م�شاورات وا�سعة النطاق
خالل �إجراء
الوطني مع الأطراف
على الم�ستوى
ّ
الخا�ص ،والأفراد،
المعن ّيين ،والقطاع
ّ
7
والجماعات من خارج القطاع العا ّم»

	.3ال تق ّدم هذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية في � ِّأي حال من الأحوال و�صف ًة جاهزة للتطبيق ،لكنّها ت�سعى �إلى تقديم خارطة طريق �إر�شاد ّية لعمل ّيات
الذاتي من حيث
التقييمات الذات ّية لتنفيذ االتّفاق ّية .وب�شكل وا�ضح ،يختلف �سياق كل دولة عن الأخرى و�سيختلف تنظيم عمل ّية التقييم
ّ
التوقيت ،والنطاق ،وم�شاركة الأطراف المعن ّيين ،ودعم الخبراء الدول ّيين.

 .IIال�س ّياق
.4

ان�ضم �إليها �أكثر من مئ ٍة
اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد هي المعاهدة الدول ّية الأكثر �شمو ًال في مجالها ،وقد �صادق عليها �أو َّ
دولي �إر�شادي لمكافحة الف�ساد.
و�أربعين دول ًة (حتى �أ ّيار/مايو  .)2010ومن َث َّم ،تحظى بالقبول على نطاق وا�سع ك�إطا ٍر ّ
ّ
الدولي
تغطي االتّفاق ّية خم�سة مجاالت رئي�س ّية :التدابير الوقائ ّية في الف�صل الثاني ،والتجريم و�إنفاذ القانون في الف�صل الثالث ،والتعاون
ّ
في الف�صل الرابع ،وا�سترداد الموجودات في الف�صل الخام�س .ويح ّدد الف�صل ال�ساد�س تدابير تبادل المعلومات والم�ساعدة التقن ّية بهدف
م�ساعدة الدول على االلتزام بمتط ّلبات االتّفاق ّية.

.6

في ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر  ،2009و�ضع م�ؤتمر الدول الأطراف �آل ّية اال�ستعرا�ض 8في دورته الثالثة في الدوحة .واتّفق الم�ؤتمر على �أن تتم
مراجعة تنفيذ الدول الأطراف لالتّفاق ّية في دورتين متتاليتين ،مدة كل دورة خم�س �سنوات .و�ضمن هذه ّ
الخطة� ،ستقوم كل دولة طرف
بمراجعة نظرائها ،ثم تخ�ضع للمراجعة م ّر ًة كل خم�س �سنوات .وقد ُح ِّد َد ِت الدول التي تُجري المراجعة وتلك التي �ستتم مراجعتها خالل
الدورة الأولى عن طريق القرعة خالل اجتماع فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ الذي عقد في فيينا من  28حزيران/يونيو �إلى  2ت ّموز/يوليو

.5

7
8

ر .القرار  1/3الذي اعتمده م�ؤتمر الدول الأطراف في دورته الثالثة ،الدوحة 13 ،ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر  ،2009الملحق .1
ر .الفقرة  7من الما ّدة ( )63من االتّفاق ّية و القرار  1/3الذي اعتمده م�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية ،الدوحة 13 ،ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009
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ّ

تتم
 9.2010و�ستتم مراجعة �أو�ضاع حوالى ثالثين دول ًة في ال�سنة الأولى من الدورة الأولى .خالل الدورة الأولى المكونة من خم�س �سنوات ّ
10
تتم خالل الدورة الثانية مراجعة االلتزام بالف�صلين الثاني والخام�س.
مراجعة االلتزام بالف�صلين الثالث والرابع من االتّفاق ّية بينما ّ
.7

الذاتي باعتبارها الأداة التي �ست�ستخدمها الدول الأطراف في
أي�ضا على القائمة المرجع ّية ال�شاملة للتقييم
�ص ّدق م�ؤتمر الدول الأطراف � ً
ّ
11
جمع المعلومات �ضمن �آل ّية اال�ستعرا�ض.
الذاتي :خلف ّية تاريخ ّية موجزة
القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة ،في دورته الأولى التي عقدت في  ،2006و�ضع قائمة
طلب م�ؤتمر الدول الأطراف من مكتب الأمم المتّحدة
ّ
ٍ
معلومات عن جهود الدول الأطراف لتنفيذ االتّفاق ّيةُ .وز َّعت القائمة المرجع ّية التجريب ّية
الذاتي ،الغر�ض منها جمع
مرجع ّية تجريب ّية للتقييم
ّ
على الدول الأطراف في االتّفاق ّية والدول الموقّعة عليها في حزيران/يونيو  .2007وكانت القائمة ترك ّز على خم�س ع�شرة ما ّدة من االتّفاق ّية.
وحتى الآن ،ا�ستكملت �سبعة وثمانون دول ًة طرفًا في االتّفاق ّية وثالث دول موقّعة عليها �أ�سئلة القائمة المرجع ّية .وفي دورته الثانية ،التي
رحب الم�ؤتمر باال�ستخدام الفاعل للقائمة المرجع ّية بغر�ض جمع المعلومات التمهيد ّية ب�ش�أن جهود الدول لتنفيذ االتّفاق ّية
عقدت في ّ ،2008
المعني بالمخ ّدرات والجريمة و�ضع �أداة �شاملة ال�ستخدامها
واالحتياجات المطلوبة من الم�ساعدة التقن ّية ،وطلب من مكتب الأمم المتّحدة
ّ
في �أ ّية عمل ّية لمراجعة تنفيذ االتّفاق ّية في ما بعد.
الذاتي كمنظومة
المعني بالمخ ّدرات والجريمة ،في �إطار تعزيز التفوي�ض المنوط به ،القائم َة المرجع ّية للتقييم
�أطلق مكتب الأمم المتّحدة
ّ
ّ
قائمة على ا�ستخدام الحا�سوب ،و�ضمن جهود ت�صحيح منهجها ومنهج ّية عملها ،قام المكتب بتفعيل عمل ّية ت�شاور وا�سعة النطاق .راجع
الذاتي وذلك من �آذار/مار�س � 2008إلى
مخت�صون بالمو�ضوع ثالث م ّرات محتويات ووظائف القائمة المرجع ّية للتقييم
خبراء دول ّيون
ّ
ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة خم�س ع�شرة دول ًة ع�ض ًوا ،ثالثة
�أيلول�/سبتمبر  .2009وفي �آذار/مار�س  ،2009دعا مكتب الأمم المتّحدة
ّ
ٍ
عي .ا�ستجابت لهذه الدعوة �سب ٌع وثالثون دولة ،ما بين دولٍ �أطراف في
تقري ًبا من كل مجموعة �إقليم ّية ،الختبار عمل ّية التطبيق ب�شكل تط ُّو ّ
االتّفاق ّية و�أُخرى مو ِّقعة عليها ،وقامت باختبار التطبيق من �آذار/مار�س �إلى حزيران/يونيو  .2009و�أُ ْدر َِج ْت كما يجب جميع التعليقات التي
الذاتي والت�صديق عليها من قبل م�ؤتمر الدول الأطراف في دورته الثالثة
ق ّدمتها هذه الدول .وتم بعد ذلك عر�ض القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
المنعقدة في ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009

.8

الذاتي ،والمرتكزة على ا�ستخدام الحا�سوب ،تطلب من الدول �أن تب ّين ما �إذا كانت قد التزمت بكل ن�ص من
القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
ٍ
معلومات تف�صيل ّي ًة توثيقًا لإجاباتها .و�إذا �أفادت الدول الأطراف �أنّها تلتزم
بن�ص مع ّينٍ
تقد َم �أو تُر ِفقَ
ن�صو�ص االتّفاق ّية و�أن ِّ
ً
التزاما جزئ ًّيا ٍّ
أي�ضا تحديد الإجراء الذي ينبغي اتّخاذه لتحقيق االلتزام الكامل وما �إذا
�أو ال تلتزم به مطلقًا ،ف ُيطلب منها تو�ضيح ال�سبب .ويطلب منها � ً
ُ�شجع الدول على تحليل الثغرات في تنفيذ
كانت الم�ساعدة التقن ّية �ست�س ِّهل المزيد من االلتزام .وبالإجابة عن هذه المجموعة من الأ�سئلة ،ت َّ
االتّفاق ّية والأ�سباب التي تكمن وراءها ،وتحديد �أن�سب �أ�شكال الم�ساعدة التقن ّية التي يمكن �أن تدعم عمل ّية التنفيذ .ويلخّ �ص تقرير التقييم
الذاتي الذي تنتجه القائمة المرجع ّية نتائج جمع المعلومات وعمل ّية التحليل.
ّ

.9

الخا�صة ب�آل ّية
مو�ضحة بمزيد من التفا�صيل في وثيقة البنود المرجع ّية
المبادئ التوجيه ّية و�سمات عمل ّية المراجعة الواردة �أعاله ّ
ّ
اال�ستعرا�ض ،وهي ملحقة بالقرار  1/3الذي اعتمده م�ؤتمر الدول الأطراف 12.وقد و�ضع فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ في اجتماعه الأول
الخا�صة بالدول
إر�شادي لإعداد تقارير المراجعة
لنموذج �
المنعقد بين  28حزيران/يونيو و  2ت ّموز/يوليو  ،2010ال�صيغة النهائ ّية
ٍّ
ٍ
ّ
13
وللمبادئ الإر�شاد ّية للخبراء الحكوم ّيين والأمانة العا ّمة في �إجراء مراجعات الدول.
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http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/28June-2July2010/V1053685a.pdf

10

ر .القرار  1/3الذي اعتمده م�ؤتمر الدول الأطراف في الدوحة في  13ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009

11

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

12

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V0988538e.pdf
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 .10يجوز للدولة الطرف التي اختي َرت مراجعتُها في �سن ٍة مع ّينة �أن ت� ّؤجل م�شاركتها ،بنا ًء على مب ّر ٍ
رات معقولة� ،إلى ال�سنة المقبلة من دورة
راج َعتُها �أن تملأ القائمة المرجع ّية للتقييم
اال�ستعرا�ض .وبمج ّرد ت�أكيد الم�شاركة في عمل ّية المراجعة ،يطلب من الدول التي اختي َرت ُم َ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة (ب�صفته الأمانة العا ّمة لالتّفاق ّية) في
الذاتي �إلى مكتب الأمم المتّحدة
الذاتي و ُتق َِّد َم تقرير التقييم
ّ
ّ
ّ
الخا�ص بكل دولة من قبل دولتين �أخريين من الدول الأطراف في
الذاتي
يراجع تقرير التقييم
غ�ضون �شهرين من بدء العمل ّية .وبعد ذلك َ
ّ
ّ
االتّفاق ّية.
ٍ
م�شاورات على نطاقٍ وا�سع مع الأطراف المعن ّيين ذوي ال�صلة
الخا�صة ب�آل ّية اال�ستعرا�ض تحثّ الدول الأطراف على �إجراء
 .11البنود المرجع ّية
ّ
14
الذاتي .كما يمكن الدولَ الأطراف �أن ّ
المخ�ص�صين
تتخطى نطاق الف�صلين
عند �إعداد �إجاباتهم عن �أ�سئلة القائمة المرجع ّية للتقييم
َّ
ّ
وتجري تقيي ًما ذات ّيا وطن ًّيا �شام ًال عن تنفيذ االتّفاق ّية .وذلك لن ي�ؤ ِّد َي �إلى تعظيم اال�ستفادة من الوقت
للدورة الأولى من �آل ّية اال�ستعرا�ض
َ
ٍ
ِ
وخطط عملٍ و�سيا�سات �شاملة ومتكاملة لمكافحة الف�ساد.
ا�ستراتيجيات،
والموارد وح�سب بل �سيوفِّر الأ�س�س الالزمة لو�ضع

 .IIIالأهداف
الذاتي ،على وجه الخ�صو�ص� ،إلى:
محوري لتمكين الدول من �إحراز تق ّد ٍم على طريق مكافحة الف�ساد .يهدف التقييم
الذاتي �أم ٌر
 .12التقييم
ٌّ
ّ
ّ
	ت�شجيع عمل ّية قائمة على الم�شاركة ونابعة من الداخل بغر�ض تنفيذ �إ�صالحات لمكافحة الف�ساد عن طريق تقييم قدرات الأنظمة،
الن�ص والتطبيق) ،وتحديد الإ�صالحات الممكنة لعالج الثغرات في القدرات.
والقوانين ،والم� ّؤ�س�سات الوطن ّية لمكافحة الف�ساد (في ّ
دعم �آل ّية اال�ستعرا�ض والإ�سهام فيها.
الذاتي واال�ستفادة من القائمة
 .13لتحقيق هذين الهدفين ،ينبغي �إ�شراك مجموع ٍة كبيرة من الأطراف المعن ّيين الوطن ّيين في عمل ّية التقييم
ّ
المب�سطة للقائمة المرجع ّية في الملحق ج المرفق
المرجع ّية الحا�سوب ّية للتقييم
الذاتي التي �أق ّرها م�ؤتمر الدول الأطراف (ر� .أداة العمل ّ
ّ
بهذه المذ ّكرة الإر�شاد ّية).

 .IVالمزايا
الذاتي .فمن �ش�أنها �أن تحفِّز على م�شارك ٍة وطن ّية وا�سعة النطاق في جهود
 .14ث ّمة العديد من المزايا المترتبة على �إجراء عمل ّية التقييم
ّ
وبالتزام
الذاتي ب�شكل كامل
مكافحة الف�ساد وترفع الوعي بجهود الدولة لتنفيذ االتّفاق ّية ومكافحة الف�ساد .ومتى �أُجرِ َيت عمل ّية التقييم
ٍ
ّ
قوي نابع من داخل الدولة ،ف�ستكون عمل ّي ًة وطن ّية ي�شعر فيها جميع الأطراف الحكوم ّيين وغير الحكوم ّيين بانتماء جميع خطواتها ونتائجها
ٍّ
�إلى �إرادتهم.
ت�شجع عمل ّية مراجعة تنفيذ االتّفاق ّية
قائم على الم�شاركة في التقييم
الذاتي وترويج العمل ّية ونتائجها على نطاقٍ وا�سعِّ ،
 .15بتطبيق ٍ
منهج ٍ
ّ
الذاتي �إطالق عمل ّية تفكير وت�أ ُّمل وطن ّية في ما بين الأطراف المعن ّيين
حوا ًرا بين الم� ّؤ�س�سات وتعاونًا في ما بينها .وت�س ِّهل عمل ّية التقييم
ّ
الوطني لمكافحة الف�ساد ،وماه ّية القوانين والإمكانات الم� ّؤ�س�س ّية التي ينبغي تعزيزها ،وما
�سي
ّ
ب�ش�أن كيف ّية تنظيم الإطار القانوني ،والم� ّؤ�س ّ
�إذا كان هناك حاجة �إلى م�ساعدات �إ�ضاف ّية.
ٍ
ٍ
وتحليالت تف�صيل ّي ًة يمكن �أن ي�ستخدموها في و�ضع ا�ستراتيجية وطن ّية لمكافحة الف�ساد
معلومات
الذاتي لرا�سمي ال�سيا�سة
 .16يو ّفر التقييم
ّ
وتنفيذ ّ
ٍ
إجراءات ت�صحيح ّية.
زمني وم�س�ؤول ّيات مح ّددة من �أجل تنفيذ �
خطة عمل ،في �إطار جدولٍ ٍّ
 .17ومن َث َّم ،يكون التقييم مفي ًدا باعتباره معيا ًرا للحكومات المتتالية والأطراف المعن ّيين لقيا�س التق ّدم المحرز على م ِّر الوقت .وتق ّدم
15
أي�ضا معيا ًرا �أ�سا�س ًّيا يبني عليه الم�صلحون الحكوم ُّيون �إ�صالحاتهم لمكافحة الف�ساد.
نتائج التقييم
الذاتي � ً
ّ
ر .الملحق  ،1القرار  1/3الذي اعتمده م�ؤتمر الدول الأطراف في الدوحة 13 ،ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009
	�سارا ربوت�شي ،تعزيز فر�ص تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد «�سبل اال�ستفادة من القائمة المرجعية للتقييم الذاتي» ،مركز  U4لموارد مكافحة الف�ساد ،العدد .13:2009
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الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
 l 8مذكّرة �إر�شاد ّية :التقييم
ّ

الذاتي �إلمام ًة وا�ضح ًة بالم�ساعدة التقن ّية التي تحتاجها الدولة الطرف .و�سيكون ذلك
 .18تق ّدم المعلومات المج َّمعة من خالل التقييم
ّ
المعني
المقدمة للم�ساعدة التقن ّية .وقد طلب مكتب الأمم المتّحدة
مفيدا للحكومات التي ترغب في اال�ستفادة من الأطراف الدول ّية ِّ
ً
ّ
الذاتي لتحديد الم�ساعدة التقن ّية المطلوبة على
بالمخ ّدرات والجريمة من م�ؤتمر الدول الأطراف اال�ستفادة من القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
يح�س َن تعاون الجهات المانحة
الم�ستوى
العالمي واقت�سام هذه المعلومات مع مق ّدمي الم�ساعدة التقن ّية الدول ّيين 16.وذلك من �ش�أنه �أن ِّ
ّ
وي�س ّه َل دعم المزيد من الإ�سهامات الهادفة من قبل مق ّدمي الم�ساعدة التقن ّية� ،إذ � ّإن الحكومات تكون في موقف �أف�ضل يم ِّكنها من �إخبار
17
�شركاء التنمية باحتياجاتها و�أولو ّياتها.
الذاتي كجزء من العمل ّية يم ِّكن الدول الأطراف في االتّفاق ّية من الوفاء بالتزاماتها
 .19ا�ستيفاء �أ�سئلة القائمة المرجع ّية الحا�سوب ّية للتقييم
ّ
الدول ّية ب�ش�أن �إعداد التقارير �ضمن �آل ّية اال�ستعرا�ض.
غن
 .20يعطي التقييم
الذاتي � ً
أي�ضا فر�ص ًة للدول للم�شاركة في المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى ب�ش�أن تنفيذ االتّفاق ّية .وقد تب ّين �أنّه ال ً
ّ
ٍ
ا�ستجابات على م�ستوى ال�سيا�سات تنا�سب ال�سياقات
عن ت�شجيع تبادل الممار�سات الح�سنة والدرو�س الم�ستفادة بين دول الجنوب في و�ضع
18
الخا�صة بالدول.
المح ّل ّية
ّ

 .Vالمو�ضوعات الرئي�س ّية
الخا�ص بالمنهج ّية الوارد �أدناه ،مجموع ًة من الن�شاطات واال�ستراتيجيات من بينها
الذاتي ،المذكورة �ضمن الجزء
 .21تقترح عمل ّية التقييم
ّ
ّ
النهائي
الذاتي ك�أداة لجمع المعلومات ال غنًى عنها .ومع ذلك �سيتوقَّف محور العمل ّية وت�صميمها
ا�ستخدام القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
ّ
على �سياق كل دولة� .إذْ ال يمكن و�ضع «مقا�س واحد يالئم الجميع» .ومن َث َّم ،ينبغي مراعاة جميع العوامل مثل و�ضع الدولة من حيث
الت�صديق على االتّفاق ّية �أو االن�ضمام �إلى �إليها (كون الدولة موقّعة على االتّفاق ّية �أو دول ًة طرفًا فيها) ،والمطالب الإلزام ّية التي تقت�ضيها
ال�سيا�سي ،والإطار الت�شريعي والم� ّؤ�س�سي ،و�إمكانات الموارد الب�شر ّية المتوافرة لدى
�آل ّية اال�ستعرا�ض ،وم�ستوى تنفيذ االتّفاق ّية ،وال�سياق
ّ
الحكومة ،والبيئة االجتماع ّية واالقت�صاد ّية.
 .22الإرادة ال�سيا�س ّية القو ّية هي من دون ٍّ
الذاتي باعتباره �أدا ًة للإ�صالح .ولما كان نقد الذات
أهم لال�ستفادة من التقييم
�شك عامل النجاح ال ّ
ّ
لي�س بالأمر الي�سير ،يتط ّلب الأمر قياد ًة قو ّية و�شجاع ًة لالعتراف بنقاط ال�ضعف التي ت�شوب الت�شريعات ،والم� ّؤ�س�سات ،وجهود الإ�صالح
ال�سيا�سي �أم
علني .وينبغي �أن تبرز هذه القيادة من و�سط القيادات الوطن ّية� ،سواء �أعلى الم�ستوى
الوطن ّية �أو �أ ًّيا منها وتحديدها ب�شكلٍ ٍّ
ّ
احتراما وم�صداق ّي ًة
يعطي
التقني .وقد �أو�ضحت التجربة �أن ت�شكيل لجنة توجيه ّية رفيعة الم�ستوى لإدارة عمل ّية التقييم
ً
الذاتي يمكن �أن َ
ّ
ّ
الذاتي وي�ساعد على ح�شد الإرادة ال�سيا�س ّية.
للتقييم
ّ
الذاتي عقب
تتم عمل ّية التقييم
أعمّ ،
 .23ثمة العديد من المو�ضوعات التي ينبغي و�ضعها في االعتبار في ما يتع َّلق بالتوقيت .ففي الغالب ال ّ
ّ
الت�صديق على االتّفاق ّية �أو االن�ضمام �إليها ،لتغذية �آل ّية اال�ستعرا�ض وكذلك لم�ساعدة الحكومة في تحديد المجاالت التي ينبغي العمل عليها
الذاتي قبل
تحقيقًا لاللتزام باالتّفاق ّية وفي ما بعد و�ضع �أولو ّيات �إ�صالحات مكافحة الف�ساد وترتيبها .مع ذلك ،يمكن �أن تتم عمل ّية التقييم
ّ
الذاتي الحكومة في �ضمان االلتزام باالتّفاق ّية قبل الت�صديق
االن�ضمام �إلى االتّفاق ّية .وفي هذه المرحلة ،يمكن �أن ت�ساعد عمل ّية التقييم
ّ
أي�ضا ب�ش�أن الإ�صالحات الت�شريع ّية والعمل ّية المطلوبة لتنفيذ االتّفاق ّية.
عليها وتوفير معلومات للدول � ً

ر .الفقرة  10من القرار  4/3الذي اعتمده م�ؤتمر الدول الأطراف في الدوحة في  13ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009
أي�ضا نظر ًة �شامل ًة حول الم�ساعدة التقن ّية المقدمة بالفعل �إلى الدولة الطرف ،والتي �سيتم ا�ستخدامها لتحديد المناهج الناجحة في
	 ُتق َِّدم المعلومات المج َّمعة من خالل التقييم
الذاتي � ً
ّ
مكافحة الف�ساد.
المعني بالمخدرات والجريمة« ،التعاون بين دول الجنوب في مكافحة الف�ساد :ورقة خلف ّية من �إعداد الأمانة العا ّمة»،
ر .مكتب الأمم المتّحدة
ّ

16
17
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درا�سة حالة :تجربة �إندوني�سيا في تحليل ثغرات تنفيذ اتفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
عي لقيا�س مدى التزامها بمكافحة الف�ساد في �إطار تطبيق
ذاتي �شاملٍ وتط ُّو ٍّ
في عام  ،2006كانت �إندوني�سيا �أ َّول دول ٍة تُجري عمل ّية تقييم ٍّ
اتفاق ّية مكافحة الف�ساد .وخالفًا لمعظم الدول الأطراف ،بد�أت �إندوني�سيا عمل ّية «تحليل الثغرات» قبل الت�صديق على االتّفاق ّية .ولم يكن
الخا�صة بها .ورغم �أن هذه المنهج ّية لم تكن بمثلِ �شمول ّية
إر�شادات ر�سم ّي ٌة ب�ش�أن هذه العمل ّية ،ومن َث َّم و�ضعت المنهج ّية
لدى �إندوني�سيا �
ٌ
ّ
ٍ
مق�صد ومحت ًوى مماثلين وخدمت
القائمة المرجع ّية التي و�ضعها م�ؤتمر الدول الأطراف في االتفاق ّية الحقًا ،كانت الجداول الم�ستخدمة ذات
البلد ج ّي ًدا.
ف َّو�ضت الهيئة الإندوني�س ّية للق�ضاء على الف�ساد ( )KPKفريقًا من الأكاديم ّيين الإندوني�س ّيين والخبراء الأجانب لإجراء عمل ّية تحليل الثغرات
التقني ( .)GTZوكان فريق الخبراء المح ّل ّي م�س�ؤو ًال عن عمل ّية تجميع المعلومات الأ ّول ّية ب�ش�أن القوانين
بدعم من الم� ّؤ�س�سة الألمان ّية للتعاون
ٍ
ّ
والم� ّؤ�س�سات والعمل ّيات ذات ال�صلة وتحليلها .بعد ذلك ا�شترك في تحليل هذه النتائج الخبراء المح ّل ّيون والأجانب ،وا�س ُتك ِْم َلت من خالل
ٍ
الخا�ص ،و�أ�ساتذة
المدني ،والقطاع
م�شاورات وا�سعة النطاق مع الأجهزة الحكوم ّية الرئي�س ّية والأطراف الفاعلة ذات ال�صلة من المجتمع
ّ
ّ
ِ
التزام وا�سع النطاق تجاه النتائج والتو�صيات الرئي�س ّية
ت�ضم مختلف الأطراف المعن ّيين لتوليد
الجامعاتُ .
وعقدت ور�شة عمل ختام ّية ّ
ٍ
والتحقُّق من قيامه .في الواقعُ ،يعزى ا�ستخدام هذه العمل ّية ال�شاملة ب�شكل كبير �إلى �أن الدولة من تلقاء نف�سها �أخذت على عاتقها بدرجة
كبيرة م�س�ؤول ّية �إجراء عمل ّية تحليل الثغرات وقد حظيت هذه العمل ّية بقبول وا�سع النطاق.
�أتاحت النتائج التي تم الح�صول عليها من تحليل الثغرات للأطراف المعن ّيين فه ًما �شام ًال لنقاط ال�ضعف والثغرات الرئي�س ّية في الإطار
إندوني�سي ُيم ِّكنهم من مكافحة الف�ساد ،و�أعطتهم فكر ًة عا ّم ًة عن م�ستوى التزام الدولة ٍ
عام بالمعايير التي
والد�ستوري ال
القانوني
ّ
بوجه ٍّ
ّ
ّ
َ
الذاتي التجريب ّية وعمل ّية مراجعة النظراء التي �شاركت فيها
التقييم
ة
ي
عمل
نتائج
جانب
إلى
�
،
م
ث
ومن
الف�ساد.
مكافحة
ة
ي
اتفاق
و�ضعتها
َّ
ّ
ّ
ّ
الخا�صة
أ�سا�سا رائ ًعا لإندوني�سيا للم�شاركة في �آل ّية اال�ستعرا�ض الر�سم ّية
ّ
�إندوني�سيا في الفترة من � 2007إلى  ،2009وفّرت هذه النتائج � ً
باتفاق ّية مكافحة الف�ساد في .2010
والدولي .ومن َث َّمّ ،
اطلع جميع
ُن�شرت نتائج تحليل الثغرات على نطاقٍ وا�سع (باللغتين الإنجليز ّية والإندوني�س ّية) على الم�ستويين المح ّل ّي
ّ
والدولي ب�صور ٍة ف ّعال ٍة على التو�صيات وجهود �إندوني�سيا لتنفيذ االتفاق ّية .وفي النهاية� ،أ ّدت الجهود
الوطني
الأطراف المعن ّيين على الم�ستوى
ّ
ّ
الرائدة التي بذلتها �إندوني�سيا في مراجعة االلتزام باتفاق ّية مكافحة الف�ساد �إلى جعل دولٍ �أخرى تبذل جهو ًدا مماثل ًة ،ومن َث َّم ،تك ّونت �شبك ٌة
التوجه المجا ِن�س تتبادل ب�شكلٍ منتظم خبراتها في هذه الم�سائل.
من الدول ذات ُّ
على الم�ستوى المح ّل ّي ،تظهر �أه ّم ّية تحليل الثغرات من خالل �أثرها البعيد المدى في الإطار الوطني لمكافحة الف�ساد في �إندوني�سيا .وفي
الواقع ،كانت نتائج تحليل الثغرات في عام  2006م�صد ًرا مه ًّما للمعلومات عند و�ضع اال�ستراتيجية الوطن ّية لمكافحة الف�ساد للفترة -2010
 2015والتي تم االنتهاء من �إعدادها �أخي ًرا .من هنا � ّأن تحليل الثغرات نموذ ٌج يب ِّين كيف ّية اال�ستفادة من عمل ّية التقييم وفق معاهد ٍة دول ّي ٍة
لال�ستر�شاد بها في و�ضع الخطط الوطن ّية.
مثلما يحدث في تحليل الثغرات ،ظهرت في �إندوني�سيا اال�ستراتيجية الوطن ّية للق�ضاء على الف�ساد (والتي تُعرف با�سم  )Stranas-PKنتيج ًة
ٍ
الحكومي ،ومن َث ّم ا�ستطاعت ح�شد م�شارك ٍة وطن ّي ٍة وا�سعة النطاق لتنفيذها
الحكومي وغير
م�شاورات وا�سعة النطاق عبر القطاعين
لعمل ّية
ّ
ّ
َ
حد ما ،ومه ًال زمن ّيةً،
ً
وت�شجيع التعاون في ما بين مختلف الأجهزة والأطراف المعن ّيين .تت�ض ّمن اال�ستراتيجية خطط عملٍ تف�صيل ّية �إلى ٍّ
وم�س� ٍ
أ�سا�سا لال�ستراتيجية،
ؤوليات �أ�سا�س ّي ًة ،و�أهدافًا مطلو ًبا تحقيقُها ،كما ت�ضع �آل ّي ًة �شامل ًة للمراقبة .وبا�ستخدام عمل ّية تحليل الثغرات � ً
�سي�سهم تنفيذ اال�ستراتيجية الوطن ّية للق�ضاء على الف�ساد ب�شكل مبا�شر ،على مدار الأعوام التالية ،في المزيد من تعزيز التزام �إندوني�سيا
�سي لمكافحة الف�ساد .ف�ض ًال عن ذلك ،ت�سير عمل ّية اال�ستراتيجية
باتفاق ّية مكافحة الف�ساد ،ومن َث َّم ،تعزيز الإطار العا ّم
القانوني والم� ّؤ�س ّ
ّ
الوطن ّية للق�ضاء على الف�ساد على نهج ترتيب ف�صول اتِّفاق ّية مكافحة الف�ساد ،و�ستكون �إندوني�سيا قادر ًة على قيا�س مدى نجاحها ب�شكل
مبا�شر في تنفيذ اال�ستراتيجية الوطن ّية للق�ضاء على الف�ساد وفق معايير اتفاق ّية مكافحة الف�ساد ،والعك�س بالعك�س.
مدعوم مح ّل ًّيا لفهم ،ومراجعة ،وتنفيذ اتفاق ّية مكافحة الف�ساد ،يمكن تعزيز تطبيق
كي
وتظهر تجربة �إندوني�سيا �أنه مع وجود ٍ
ٍ
منهج تَ�شا ُر ٍّ
المعايير الدول ّية على الم�ستوى المح ّل ّي ،ومن َث َّم ،تح�سين جودة �إ�صالحات مكافحة الف�ساد الوطن ّية ،وتركيزها ،وفاعل ّيتها وتن�سيقها.

الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
 l 10مذكّرة �إر�شاد ّية :التقييم
ّ

الذاتي لآل ّية اال�ستعرا�ض
 .24ينبغي للدول التي �ص َّدقت بالفعل على اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد �أن تدر�س مالءمة توقيت التقييم
ّ
تتم مراجعة
ّ
الخا�صة باتّفاق ّية مكافحة الف�ساد .وفي عام  ،2010تبد�أ مرحلة المراجعة الأولى المك ّونة من خم�س �سنوات؛ ومع ذلك ،قد ال ّ
الخا�ص بها لت�سريع جهود الإ�صالح الوطن ّية
الذاتي قبل عام المراجعة
بع�ض الدول حتى  .2014ومن َث َّم ،قد ترغب ُد َو ٌل في �إطالق التقييم
ّ
ّ
الذاتي في غ�ضون �شهرين من
تتم مراجعتها تقديم التقييم
لمكافحة الف�ساد والإعداد للمراجعة .ف�ض ًال عن ذلك �س ُيطلب من الدول التي ّ
ّ
الذاتي قبل عام المراجعة� ،إذ
الذاتي في موعده ،تُحثّ الدول على بدء عمل ّية التقييم
بدء عمل ّية المراجعة .ومن �أجل تقديم تقرير التقييم
ّ
ّ
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الذاتي الكاملة قد تحتاج �أكثر من �ستة �أ�شهر.
� َّإن عمل ّية التقييم
ّ
المتخ�ص�صين على قد ٍر عالٍ من الكفاءة ،والخبرة ،والتدريب (فريق الخبراء التقن ّيين) ،يمكنه �إجراء عمل ّية
� .25إنّ ت�شكيل فريق من
ّ
الذاتي بفاعل ّية ،لأم ٌر مه ٌّم من �أجل �إجراء تحليلٍ �شامل .ويو�صى بتحديد الخبراء الحكوم ّيين وغير الحكوم ّيين المنا�سبين لتوجيه
التقييم
ّ
20
أي�ضا من الخبرات الدول ّية في �أثناء
الذاتي وقيادة العمل
عمل ّية التقييم
اليومي الأ�سا�سي .ويمكن فريقَ الخبراء التقني ّين اال�ستفادة � ً
ّ
ّ
العمل ّية ،ح�سب الحاجة.
التخ�ص�صات ،ي�ضم العديد من الجهات
الذاتي ينتج �أف�ضل النتائج ب�سبب اجتماع فريق متكامل ومتعدد
�	.26أظهرت التجربة �أن التقييم
ّ
ّ
الخا�ص ،والو�سط الأكاديمي .وقد ُنفِّذَ هذا المنهج بنجاح في ٍ
عدد من الدول ،من بينها على �سبيل
المدني ،والقطاع
الحكوم ّية ،والمجتمع
ّ
ّ
المثال بنغالدي�ش وكينيا.
الذاتي جميع الجهات الحكوم ّية والم� ّؤ�س�سات الوطن ّية ذات ال�صلة .فالمجموعات المعن ّية في
�ضروري �أن ت�شارك في عمل ّية التقييم
.27
ٌّ
ّ
مزيدا من الثقل للعمل ّية والم�ساعدة في بناء
الجهات الحكوم ّية يمكن �أن تتبادل المعرفة والخبرات بفاعل ّية عبر مختلف القطاعات،
وتعطي ً
َ
الثقة وقنوات التوا�صل المفتوحة بين الم� ّؤ�س�سات التي يمكنها اال�ستفادة من هذه العمل ّية في ما بعد عند تنفيذ الإ�صالحات.
الذاتي وكذلك في جهود تنفيذ االتّفاق ّية التي تلي عمل ّية التقييم .وت�ؤكد الما ّدتان
المدني في عمل ّية التقييم
 .28من المهم �إ�شراك المجتمع
ّ
ّ
المدني على مائدة العمل
المدني في مكافحة الف�ساد� .إذ يطرح المجتمع
الخام�سة والثالثة ع�شرة من االتّفاق ّية �أه ِّم ّي َة م�شاركة المجتمع
ّ
ّ
يثري عمل ّية
منظو ًرا مختلفًا ويمكنه �أن يق ّدم ر�ؤًى من خارج القطاع العا ّم ب�ش�أن نقاط ال�ضعف التي تتخ ّلل النظام .وذلك من �ش�أنه �أن َ
المدني مكانه ال�صحيح ليعطي الم�صداق ّية
الذاتي ونتائجها ،كما ظهر ذلك جل ًّيا في كينيا وبنغالدي�ش .فكثي ًرا ما ي�أخذ المجتمع
التقييم
ّ
ّ
الذاتي.
لعمل ّية التقييم
ّ
الخا�ص ٌ
رئي�سي في عمل ّية تنفيذ
طرف
الذاتي بالقدر نف�سه من الأه ّم ّية� .إذ القطاع
الخا�ص في �أثناء عمل ّية التقييم
 .29يحظى �إ�شراك القطاع
ّ
ّ
ٌّ
ّ
الخا�ص على وجه التحديد والتدابير التي يجب اتّخاذها لمنع �ضلوع القطاع
االتّفاق ّية .وت�شير الما ّدة الثانية ع�شرة من االتّفاق ّية �إلى القطاع
ّ
ين�ص على �أنه «يتعين على الم� ّؤ�س�سات التجار ّية مكافحة
الخا�ص في الف�ساد .ويت�ض ّمن الميثاق
العالمي للأمم المتّحدة � ً
أي�ضا مبد�أً عا�ش ًرا ّ
ّ
ّ
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ٍ
قوي ،وعادل ،ونظيف» .ومن َث َّم،
التوجه نحو
«اقت�صاد ٍّ
الف�ساد بكل �أ�شكاله ،بما فيها االبتزاز والر�شوة» .وبالمثلِّ ،
ت�شجع مجموعة الع�شرين ُّ
ينبغي م�شاركة جميع جمع ّيات الموظفينّ ،
الذاتي القتراح �إ�صالحات مكافحة الف�ساد
الخا�ص الأخرى في عمل ّية التقييم
ومنظمات القطاع
ّ
ّ
ذات ال�صلة وت�شجيعها.
العملي ،من ال�ضروري اجتماع جميع الأطراف المعن ّيين وم�شاركتهم بفاعل ّية في عمل ّية التقييم ،بما في ذلك القطاع
 .30على الم�ستوى
ّ
المدني ،وم� ّؤ�س�سات الأعمال ،والو�سط الأكاديمي .و�أو�ضحت التجربة �أن عقد ور�ش عمل للأطراف المعن ّيين في بداية
العا ّم ،والمجتمع
ّ
الذاتي وعند نهايتها له �أهم ّية كبيرة ل�ضمان �أنه قد تم �إعالم جميع الأطراف المعن ّيين فع ًال بهذه العمل ّية والتق ّدم المحرز
عمل ّية التقييم
ّ
ٍ
ٍ
ومالحظات ب�ش�أنها.
مداخالت
فيها و�إعطا�ؤهم فر�ص ًة لتقديم
الذاتي الوارد في الملحق ب في نهاية المذكّرة الإر�شاد ّية.
ر .الجدول الزمني للتقييم
ّ
	�ضمن �آل ّية اال�ستعرا�ض ،يجب على كل دول ٍة ٍ
طرف �أن تع ّين ما ي�صل �إلى خم�سة ع�شر خبي ًرا حكوم ًّيا لغر�ض عمل ّية المراجعة .من �أجل تعظيم اال�ستفادة من الموارد الب�شر ّية المتاحة ،يو�صى
ب�أن يت�ض ّمن الم�شاركون في فريق الخبرا ِء التقن ّيين ،الخبرا َء المع ّينين ر�سم ًّيا لغر�ض �إجراء عمل ّية المراجعة.
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درا�سة حالة :تجربة كينيا في تحليل ثغرات تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
بد�أت هيئة مكافحة الف�ساد الكين ّية ،في  ،2007/2006باعتبارها الجهة القائدة المح ّددة لهذا الغر�ض ،بتحليلٍ �أ ّو ٍّلي للثغرات على �أ�سا�س �أن
�ستتم على م�ستوى الهيئة نف�سهاّ .ثم �ص ّممت على االكتفاء بمراجعة االتّفاق ّية ،وتحديد الموا ّد التي ينبغي تنفيذها ،ومن َث َّم
العمل ّية بر ّمتها ّ
التو�صية بالقوانين التي يجب �سنّها لتنفيذ هذه الموا ّد.
ٍ
معلومات
وبخا�ص ٍة في الف�صل الثاني تتط ّلب
والحال �أنّها في �سياق هذه العمل ّية تب ّين لها � ّأن الإجابة عن الأ�سئلة التي تطرحها بع�ض الموا ّد
َّ
يقدمها م�س�ؤولون من م� ّؤ�س ٍ
الوطني للمحا�سبات ،وهيئة الم�شتريات والتعاقدات العا ّمة ،ومجل�س الخدمة المدنية،
�سات �أخرى مثل المكتب
ِّ
ّ
أي�ضا وزارة العدل وال�ش�ؤون الد�ستور ّية بنف�سها عمل ّية تحليل الثغرات في تنفيذ
المدني ،والقطاع
والمجتمع
الخا�ص .وفي عام � ،2007أجرت � ً
ّ
ّ
وتو�صلت �إلى اال�ستنتاج نف�سه.
الف�ساد،
مكافحة
اتّفاق ّية
ّ
في �أيلول�/سبتمبر  ،2007اتّفقت الهيئة والوزارة على توحيد جهودهما .وق ّررتا �إن�شاء لجنة مراقبة تت�ألف من الم� ّؤ�س�ستين �إ�ضاف ًة �إلى وزارة
التقني ( .)GTZثم اتّفقتا على �أن تقود هيئة مكافحة الف�ساد الفريق الذي ُيجري عمل ّية تحليل
ال�ش�ؤون الخارج ّية والم� ّؤ�س�سة الألمان ّية للتعاون
ّ
الثغرات ،بينما تتولّى الوزارة م�س�ؤول ّية مراقبة تنفيذ تقرير تحليل الثغرات.
ق ّررت لجنة المراقبة �ضرورة ت�شكيل لجنة تقن ّية لبلورة تقرير تحليل الثغرات وكتابته .ولتحديد الم� ّؤ�س�سات المطلوب ِة م�شاركتُها في اللجنة
التقن ّية ،ا�ستعر�ضت لجنة الرقابة موا ّد االتّفاق ّية .واتّفقت على نقطتين في هذه المرحلة )1( :دعوة بع�ض الم� ّؤ�س�سات للم�شاركة ب�شكل متف ّرغ
في اللجنة التقن ّية؛ ( )2دعوة م� ّؤ�س�سات �أخرى لتقديم اال�ست�شارات ك ًّال بح�سب اخت�صا�صه .على �سبيل المثالُ ،ي�ست�شا ُر الق�ضا ُء في مراحل
مح ّددة ولكنّه ال ُي�شارك في جميع مراحل العمل ّية.
دعت الهيئة الم� ّؤ�س ِ
�سات المختار َة لتر�شيح الخبراء المنا�سبين للم�شاركة في اللجنة التقن ّية .وكان على بع�ض الم� ّؤ�س�سات �أن ِّ
تر�شح �أكثر من
ُ
واحدا من النيابة،
ؤولين،
س�
م�
ثالثة
تر�شيح
م
العا
النائب
مكتب
من
لب
ط
المثال،
�سبيل
على
المطلوبة.
المعلومات
م�س�ؤولٍ  ،ح�سب طبيعة
ً
ّ
وواحدا من ق�سم المعاهدات ،و�آخر من ق�سم ال�صياغة الت�شريع ّية.
ً
أي�ضا �أن العمل ّية تتط َّلب م�شاركة م�ست�شارين من الخارج للتعليق على مختلف
ق ّررت لجنة المراقبة ا�ستخدام نموذج دولة �إندوني�سيا .ور�أت � ً
التقني معهد بازل لإدارة الحكم لهذا الغر�ض.
المراحل لإثراء العمل ّية .فع َّينت الم� ّؤ�س�سة الألمان ّية للتعاون
ّ
تخ�ص�صات الم�شاركين .وتم ت�شكيل فرق من
عند بدء المه ّمة ،وجدت لجنة المراقبة �ضرورة تق�سيم اللجنة التقن ّية �إلى ف َرقٍ بنا ًء على ّ
الخا�ص بالف�صل الثاني «التدابير الوقائ ّية» .وفي مراحل مح ّددة،
الخبراء وفق ف�صول االتّفاق ّية .وكان الفريق الأكبر والأكثر تن ّو ًعا هو الفريق
ّ
ُد ِع َي م�س�ؤولون �آخرون من خارج اللجنة التقن ّية لح�ضور اجتماعات الفرق لتو�سيع نطاق المناق�شات.
بعد االنتهاء من الم�سو ّدة الأولى من التقرير ،تم �إر�سالها �إلى معهد بازل للتعليق وتبادلت اللجنة التقن ّية الآراء المبدئ ّية مع المعهد من خالل
ٍ
الخا�ص ،وال�سلطة
المدني ،والقطاع
اجتماعات ت�شا ُور ّية منف�صلة عقدت مع المجتمع
هاتفي .كما نوق�شت الم�سو ّدة الأولى في
عقد م�ؤتمرٍ
ّ
ّ
ّ
الق�ضائ ّية .ونتج من هذه الم�شاورات �إدخال بع�ض التغييرات والتعديالت على التقرير ،بما في ذلك عمود جديد في ثغرات الإنفاذ والتطبيق.
ِ
المدني لجمع وجهات النظر من
وجهات نظرٍ مت�ضارب ًة ،ع ّينت لجنة المراقبة م�ست�شا ًرا مح ّل ًّيا من المجتمع
المدني
و�إذ ق ّدم المجتمع
ّ
ّ
الت ّ
ّ
المدني وم�ساعدتها على اتّخاذ مواقف م ّتفَقٍ عليها .ما �س ّهل ُم ْدخَ ِ
المدني في العمل ّية.
منظمات المجتمع
منظمات المجتمع
ّ
ّ
المدني ،والم� ّؤ�س�سات الدين ّية،
بعد ذلك تم توزيع الم�سو ّدة المنقّحة على �شريح ٍة عري�ضة من الأطراف المعن ّيين في الحكومة ،والمجتمع
ّ
الخا�ص ،والجامع ّيين .وبعد تلقّي التعليقات عر�ضت اللجنة التقن ّية التقرير المنقّح على الأطراف المعن ّيين .بمرور الوقت ،اختفت
والقطاع
ّ
بع�ض الثغرات بينما ظهرت ثغرات �أخرى .فقامت اللجنة التقن ّية بتحديث التقرير بحيث يعك�س هذه التغييرات واقتراحات الأطراف المعن ّين،
بما فيها �إ�ضاف ُة ّ
تطبيقي.
مخط ٍط
ّ
ق ّررت لجنة المراقبة تعيين مح ِّر ٍر لت�صحيح الأخطاء اللغو ّية وتوحيد الأ�سلوب ،فقد تناولت مختلف ف�صول التقرير فر ٌق مختلفة اعتمدت
�أ�ساليب متفاوتةُ .عرِ َ�ض التقرير المح ّرر على اللجنة التقن ّية للت�أكد من �أن المعنى الأ�صلي لم يطر�أ عليه �أي تغيير .و�أخي ًرا ُن�شر تقرير تحليل
الثغرات ّ
وعر�ضا على م�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية.
وخطة التنفيذ عام ُ 2009
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ّ

ذاتي متاح ًة للجمهور ومن�شور ًة
 .31كذلك الأمر ،ينبغي �إطالع الجمهور با�ستمرا ٍر على عمل ّية التقييم و�أن تكون النتائج النهائ ّية لأي تقييم ّ
الذاتي يعزّز كثي ًرا عن�صر العالنية وي�ساعد في رفع الوعي العا ّم للنا�س ب�ش�أن
على نطاق وا�سعّ � .إن �إ�شراك و�سائل الإعالم في عمل ّية التقييم
ّ
22
خطورة الف�ساد.
نو�سي� ،إذ قد يختلف ت�أثير الف�ساد في المر�أة عنه في الرجل .وعند القيام
َ .32طوال �إجراء عمل ّية التقييم هذه ،من المفيد مراعاة المنظور ُ
الج ّ
تقييم دقيق لأنماط الف�ساد ،ودرجاته ،وت�أثيراته في الرجال والن�ساء حتى يكون
ب� ّأي عمل لمكافحة الف�ساد يجب �أن ي�ستند هذا العمل �إلى ٍ
23
هذا العمل ف ّعا ًال ويتناول الف�ساد ب�شكلٍ مالئم.
الذاتي
إ�صالح على المدى الطويل لمكافحة الف�ساد .وقد ينتج من التقييم
 .33ينبغي �أن يكون التقييم
الذاتي هو الخطوة الأولى في عمل ّية � ٍ
ّ
ّ
و�ضع ا�ستراتيجية وطن ّية �شاملة لمكافحة الف�ساد وتنفيذ ّ
الذاتي
خطة عمل .و�سيكون لإجراء مراجعة منتظمة لنتائج تقرير التقييم
ّ
ور�صد التنفيذ الم�ستمر للإ�صالحات �أه ّم ّي ٌة حا�سم ٌة من �أجل �ضمان تنفيذ التو�صيات وا�ستمرار تنفيذها على م ّر الوقت .و�ستقوم �آل ّية
�ضروري في مراقبة تنفيذ الإ�صالحات .ومن خالل عمل ّية مراجعة النظراء� ،سيتم ت�شجيع الدول الأطراف على موا�صلة
اال�ستعرا�ض بدو ٍر
ٍّ
الإ�صالحات الناجحة ودعمها من �أجل تحديد المجاالت التي تتط ّلب م�ساعد ًة تقن ّي ًة م�ستم ّرة.

المعني بالمخدرات والجريمة
الدولي ومكتب الأمم المتّحدة
	للمزيد من المعلومات ب�ش�أن �أهم ّية �إ�شراك و�سائل الإعالم في جهود مكافحة الف�ساد و�أف�ضل طريقة لتنفيذ ذلك ر .تقرير البنك
ّ
ّ
الجماهيري لجهود مكافحة الف�ساد» على الرابط الآتي
«بناء الدعم
ّ

22

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

	ر .مطبوعة �ست�صدر حديثا عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي و�صندوق الأمم المتّحدة لإنمائي للمر�أة (اليونيفم)؛ الف�ساد ،والم�ساءلة ،والجنو�سة :فهم العالقة في ما بينها ،على الرابط
الآتي http://www.unifem.org/materials/
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درا�سة حالة :تجربة بنغالدي�ش في تحليل ثغرات تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
في �شباط/فبراير  ،2007ان�ض ّمت حكومة بنغالدي�ش �إلى اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد في خطو ٍة مه ّم ٍة تع ِّبر عن التزامها بمكافحة
الف�ساد وفقًا للمعايير الدول ّية .ووفَّرت االتّفاق ّية لحكومة بنغالدي�ش مرج ًعا ممتازًا لقيا�س الإنجازات التي تحقّقت في مكافحة الف�ساد ،كما
إ�صالحي في هذا المجال.
وفّرت لها فر�ص ًة لن�شر برنامجها ال
ّ
بو�ضع هذه الغاية في االعتبار� ،أجرت الحكومة تحلي ًال مبدئ ًّيا للثغرات ومدى االلتزام باالتّفاق ّية .وفي كانون الثاني/يناير ُ ،2008ن�شرت
ن�سخة مبدئ ّية من التقرير ال ُم َع ِّد لهذا الغر�ض تحت عنوان «اتّفاق ّية مكافحة الف�ساد :مدى التزام بنغالدي�ش باالتّفاق ّية وتحليل الثغرات».
الحالي لنظام مكافحة الف�ساد في بنغالدي�ش في ما يتع ّلق بااللتزام باتّفاق ّية مكافحة الف�ساد .ا�ستخدمت
ق ّدم التقرير تقيي ًما �شام ًال للو�ضع
ّ
حكومة بنغالدي�ش بعد ذلك تقرير تحليل الثغرات ك�أ�سا�س لإعداد تقارير عن الإنجازات التي حقّقتها في مجال تنفيذ اتّفاق ّية مكافحة الف�ساد
لتقديمها �إلى الم�ؤتمر الثاني للدول الأطراف في االتّفاق ّية والذي عقد في بالي� ،إندوني�سيا ،في كانون الثاني/يناير .2008
ٍ
ٍ
ٍ
مخت�ص ٍة،
ت�شريعات
ملحوظ في تطوير
إ�صالحات في مجال مكافحة الف�ساد ،وعلى نح ٍو
ومنذ كانون الثاني/يناير  ،2008نفّذت الحكومة ع ّد َة �
ّ
�سن قانون مكافحة غ�سل الأموال لعام  ،2009وقانون مكافحة الإرهاب لعام  ،2009وقانون تمثيل ال�شعب (تعديل) لعام ،2009
من بينها ّ
ٍ
معلومات لعام  ،2009وقواعد الم�شتريات العا ّمة لعام  .2008قانون مكافحة غَ ْ�سل الأموال ،على وجه
وقانون الحقّ في الح�صول على
الخا�ص بمدى االلتزام باالتّفاق ّية وتحليل الثغرات� ،إذ ُو ِ�ض َع ْت م�سو َّدتُه على �ضوء اتّفاق ّي ِة مكافحة الف�ساد.
الخ�صو�ص ،ثمرة من ثمار التقرير
ِّ
وعالو ًة على ذلك ،ع َّينت الحكومة وزارة ال�ش�ؤون الداخل ّية ومكتب النائب العا ّم ب�صفتهما «الجهتين المركز ّيتين» لتقديم الم�ساعدة القانون ّية
قامت بنغالدي�ش
المتبادلة في �إطار اتّفاق ّية مكافحة الف�ساد ،وتح�سين تن�سيق بنغالدي�ش مع الجهود الدول ّية لمكافحة الف�ساد .ومن َث َّمَ ،
ٍ
بخطوات كبرى نحو االلتزام باالتّفاق ّية.
الحالي في بنغالدي�ش في ما يتع ّلق
على �ضوء هذه التط ُّورات المه ّمة ،ق ّررت الحكومة مراجعة التقرير المبدئي بحيث يعر�ض �صورة الو�ضع
ّ
باتّفاق ّية مكافحة الف�ساد .وفي هذا التقرير ،زا َد ِت الحكومة موا َّد �إ�ضاف ّي ًة من اتّفاق ّية مكافحة الف�ساد لتقديم تحليلٍ �أ�ش َم َل ول�ضمان ا�ستخدام
تقييم ٍ
حديث لمدى التق ُّدم الذي �أحرزته
التقرير �أدا ًة ف ّعال ًة لمكافحة الف�ساد .و�أتاح التقرير المنقَّح ،الذي ن�شر في تموز/يوليو � ،2008إجراء ٍ
المدني وعا ّمة النا�س مراقبة التزام الحكومة بمكافحة الف�ساد.
الحكومة في تنفيذ �إ�صالحات مكافحة الف�ساد بمرور الوقت ،ما يتيح للمجتمع
ّ
كما �ش ّكل التقرير مرج ًعا معلومات ًّيا و�إر�شاد ًّيا للحكومة وغيرها من الأطراف المعن ّيين ببرامج �إ�صالح مكافحة الف�ساد التي تجريها.
� ّإن تقارير االلتزام باالتّفاق ّية وتحليل الثغرات ال�صادرة عن بنغالدي�ش ثمرة لجهود غير عاد ّية من التن�سيق والتعاون بين مختلف الم� ّؤ�س�سات
الحكوم ّية في بنغالدي�ش .تولّت وزارة القانون والعدل وال�ش�ؤون البرلمان ّية ،التي قامت بدور نقطة االتِّ�صال في هذه العمل ّية ،تن�سيق الجهود
وتم التخطيط للتقارير و�صياغتها باال�شتراك مع خبراء من معهد درا�سات �إدارة الحكم ( )IGSالتابع لجامعة براك،
في هذا الخ�صو�صّ .
التقني ( .)GTZوتلقّى هذا العمل م�شور ًة �إ�ضاف ّي ًة من خبراء معهد بازل لإدارة الحكم
للتعاون
ة
ي
ألمان
ل
ا
الوكالة
وتقني من
مالي
ّ
ٍ
ٍّ
بدعم ٍّ
ّ
إنمائي (.)UNDP
ل
ا
ّحدة
ت
الم
أمم
ل
ا
وبرنامج
)،
UNDOC
(
والجريمة
رات
د
بالمخ
المعني
ّحدة
ت
الم
أمم
ل
ا
ومكتب
)،
BIG
(
ّ
ّ
ّ
ا�ستنا ًدا �إلى نتائج تقريري تحليل الثغرات ،عقدت الحكومة ور�ش عمل لبناء القدرات ّ
للموظفين المدن ّيين ،وو�ضعت م�سو ّد ًة لال�ستراتيجية
آ�سيوي .وعالو ًة
الوطن ّية للنزاهة بقيادة مجل�س الوزراء وبم�ساعد ٍة تقن ّي ٍة من معهد درا�سات �إدارة الحكم ،وم�ساعد ٍة مال ّي ٍة من بنك التنمية ال ّ
على ذلك ،انتهت الحكومة في ت�شرين الثاني/نوفمبر  2009من و�ضع ّ
خطة العمل الخا�صة بتحقيق االلتزام باالتّفاق ّية.
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ّ

 .VIالمنهج ّية
الذاتي في المنطقة العرب ّية 24والتجارب المتع ّلقة
 .34بنا ًء على التجارب ال�سابقة في ا�ستخدام الن�سخة الأولى من القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
ب�إجراء تحليل الثغرات في �إندوني�سيا ،وبنغالدي�ش ،وكينيا ،25قد تت�أ ّلف عمل ّية التقييم
الذاتي مثال ًّيا من خطوتين تمهيد ّيتين و�ستِّ
ّ
مراحل متتالية.

الخطوتان التمهيد ّيتان
 .1تعيين جهة قائدة
 .2ت�شكيل لجن ٍة توجيه ّية

المراحل

 .1تنفيذ ور�شة عمل �أول ّية للأطراف المعن ّيين لبدء العمل ّية والتخطيط لها.
 .2جمع المعلومات:
�أ .تجميع الوثائق.
ٍ
م�شاورات مع الأطراف المعن ّيين.
ب .عقد
 .3التحليل و�صياغة التقرير.
النهائي
 .4ور�شة عمل للتحقّق من ِ�ص ّحة التقرير و�صياغته في �شكله
ّ
 .5ن�شر التقرير وتوزيعه.
 .6المتابعة.

 .35بعد كل مرحلة ،على فريق الخبراء التقن ّيين و�ضع تقارير �إحاطة عن التق ّدم المحرز ورفعها �إلى اللجنة التوجيه ّية .وينبغي للجهة القائدة
ٍ
معلومات عن العمل ّية وتوفيرها للجمهور على �أو�سع نطاق ب�شكل منتظم وعلى وجه التحديد في
أي�ضا �إلى ن�شر
�أو اللجنة التوجيه ّية �أن ت�سعى � ً
الذاتي وعند نهايتها.
بداية عمل ّية التقييم
ّ
ٍ
الذاتي في
إر�شادات تف�صيل ّي ًة ب�ش�أن الخطوات والمراحل المقترحة� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ثمة جدو ٌل للتقييم
 .36يق ّدم الملخّ �ص الوارد �أدناه �
ّ
الذاتي وعند �إجرائه.
الملحق �أ يمكن ا�ستخدامه ل�ضمان تناول جميع المو�ضوعات الرئي�س ّية عند الإعداد للتقييم
ّ

الخطوتان التمهيد ّيتان
 .1تعيين ٍ
جهة قائدة
الذاتي يتط ّلب دع ًما على م�ست ًوى
 .37رغم �أن البيروقراط ّية في كل دولة تعمل وفق �أولو ّياتها ال�سيا�س ّية والم� ّؤ�س�س ّية� ،أظهرت التجربة �أن التقييم
ّ
عالٍ من الحكومة لكي ُيكتب له النجاح .ومن َث َّم ،من المهم في البداية �أن تع ّين الحكومة م�س�ؤو ًال كبي ًرا� ،أو جهازًا� ،أو مجموعة عمل لقيادة
ال�سيا�سي ال�ضروري لدعم عمل ّية التقييم والإ�صالح ٍ
عام .وقد
الذاتي .وينبغي �إن �أمكن اختيار قائد له النفوذ
عمل ّية �إتمام التقييم
بوجه ٍّ
ّ
ّ
الدولي.
ت�شمل المعايير الأخرى الختيار الجهة القائدة الم�س�ؤول ّيات ذات ال�صلة ،والخبرة ،والتم ُّر�س في مجال العمل
ّ

	ر .تجربة فريق الخبراء الحكوم ّيين العرب ،المرفق بتقرير �سارا ربوت�شي ،تعزيز فر�ص تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد «�سبل اال�ستفادة من القائمة المرجعية للتقييم
الذاتي» ،مركز  U4لموارد مكافحة الف�ساد ،العدد .13:2009
للمزيد من التفا�صيل ر .قائمة الم�صادر في الملحق هـ.
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الخا�صة برئي�س الدولة ،ورئي�س الوزراء ،والنائب العا ّم �أو وزارة العدل لتنظيم عمل ّية
 .38يجوز ،ح�سب �سياق كل دولة ،تكليف جهات مثل تلك
ّ
كمن�سق ل�سيا�سات مكافحة
التقييم
الذاتي .ومن ناحي ٍة �أخرى ،في بع�ض الدول ،يجوز تكليف الهيئة الوطن ّية لمكافحة الف�ساد ،بدورها ّ
ّ
وطني م�ستق ّل لمكافحة
الف�ساد ب�إتمام عمل ّية التقييم
الذاتي .ويمكن � ً
أي�ضا �إعطاء هذه المه ّمة لق ّوة عملٍ � ،أو مجموعة عمل� ،أو � ِّأي جهازٍ �آخ َر ٍّ
ّ
قوي من القيادة ال�سيا�س ّية.
الف�ساد ،ب�شرط �أن يكون لدى الجهة المك ّلفة تفوي�ض ّ
وزاري �أو
 .39من المهم �أن يكون هناك و�ضوح داخل الحكومة وخارجها حيال الم� ّؤ�س�سة التي تقوم بدور «الجهة القائدة» .وعادة ي�صدر بيان
ّ
وثيقة بنود مرجع ّية مكتوبة عن مجل�س الوزراء تت�ض ّمن هذه المعلومات ،وتو�ضح متط ّلبات و�ضع التقارير والمواعيد النهائ ّية للت�سليم .وحتى
الذاتي و�أن تدع َو جميع
تفوي�ضا لإتمام التقييم
كتابي� ،سيكون من المفيد �أن تو�ضح الحكومة �أن للجهة القائدة
ً
ّ
في حالة عدم �إ�صدار بيان ّ
الجهات الأخرى �صراح ًة لدعم هذه العمل ّية بفاعل ّية.
الخا�صة باالتّفاق ّية ،يطلب من الدول الأطراف تعيين جهة اتّ�صال لتن�سيق م�شاركتها في عمل ّية مراجعة النظراء.
� .40ضمن �آل ّية اال�ستعرا�ض
ّ
وينبغي �أن تكون جهة االتّ�صال المختارة لآل ّية اال�ستعرا�ض هي المكتب نف�سه� ،أو الوكالة �أو الفرد الذي تم تر�شيحه ليكون بمثابة الجهة
الذاتي .وينبغي �أن تكون جهة االتّ�صال معروف ًة لدى منظومة الأمم المتّحدة �إذ �إنّها �ستقوم بدور جهة االتّ�صال
القائدة التي تبا�شر التقييم
ّ
الذاتي �ضمن �آل ّية اال�ستعرا�ض.
الرئي�س ّية التي �ستق ّدم الأمم المتّحدة الدعم من خاللها وتديره� ،إذا طلب هذا الدعم ،لخدمة عمل ّية التقييم
ّ
ويجب و�ضع هذه الأمور في االعتبار عند اختيار الجهة القائدة.

 .2ت�شكيل لجنة توجيه ّية
ٍ
م�شاورات مع الحكومة لتحديد الجهات الأخرى التي تدعم التقييم
المهم �أن تعقد هذه الجهة
 .41بمج ّرد تحديد جهة قائدة� ،سيكون من
ّ
الذاتي 26.و�سيكون لبع�ض الجهات م�صلحة مبا�شرة ،منها على �سبيل المثال ،مكتب مراجعة الح�سابات� ،أو هيئة مكافحة الف�ساد� ،أو وحدة
ّ
جهات �أخرى ب�شكل مبا�شر ولكن بدرجة �أقل ،منها على �سبيل
اال�ستخبارات المال ّية� ،أو وحدة �شرطة مكافحة الف�ساد ،في حين قد ت�شترك ٌ
المثال ،وزارات ِ
الذاتي.
ال�ص ّحة والتعليم .و�ست�ضيف الم�شاركة الوا�سعة عبر الحكومة عمقًا وم�صداق ّي ًة �إلى عمل ّية التقييم
ّ
الذاتي وتحديد الم�س�ؤولين
�	.42أثبتت التجربة �أن االجتماع الذي يعقد بين مختلف الجهات طريق ٌة مفيدة لجمع المعن ّيين ومناق�شة عمل ّية التقييم
ّ
الذين �سيت ُّم �إ�شراكهم .وفي هذا االجتماع ،ينبغي للم�شاركين اتّخاذ قرا ٍر ب�ش�أن ت�شكيل لجن ٍة توجيه ّية .وينبغي �أن تت�ألف هذه المجموعة
وعموما ،ينبغي �أن يكون رئي�س اللجنة من الجهة القائدة ويكون
من مم ّثلين رفيعي الم�ستوى من الم� ّؤ�س�سات الحكوم ّية الرئي�س ّية المعن ّية.
ً
27
المدني ،والو�سط الأكاديمي ،والقطاع
أي�ضا النظر في دعوة مم ِّثلين عن البرلمان  ،والمجتمع
م�س�ؤو ًال عن �إدارة هذه العمل ّية .وينبغي � ً
ّ
ت�ضم ق ّوة العمل الوطن ّية المعن ّية بمكافحة الف�ساد 10
الخا�ص ليكونوا جز ًءا من اللجنة التوجيه ّية .في جزر �سليمان ،على �سبيل المثالّ ،
ّ
ِّ
ٍ
ّ
ً
المدني ،ومم ّثل عن غرفة التجارة .و�أخي ًرا ينبغي ل ّلجنة التوجيه ّية االتّفاق على بنود
المجتمع
مات
منظ
عن
ل
ث
مم
إلى
�
ة
إ�ضاف
�
ة،
ي
حكوم
جهات
ّ
ّ
توجه عملها.
مرجع ّية ِّ

	يمكن �أن ت�شمل هذه الجهات :هيئة مكافحة الف�ساد الوطن ّية �أو الم�ؤ�س�سات ذات الم�س�ؤوليات الم�شابهة ،ووزارة ال�ش�ؤون القانون ّية ،والق�ضاء ،ولجنة الخدمات المدن ّية �أو الوزارة المعن ّية
بالخدمات العا ّمة ،و�سلطات الإدعاء العام ،ومكتب النائب العا ّم ،وال�شرطة (فرع متخ�ص�ص في مكافحة جرائم الياقة البي�ضاء� ،إن وجد) ،ووزارة ال�ش�ؤون الخارج ّية ،ومكتب مراجعة
الح�سابات الوطني ،ووزارة المال ّية ،والبنك المركزي ،ووحدة اال�ستخبارات المال ّية ،ووزارة الداخل ّية ،و�إدارة الم�شتريات العا ّمة ،والدوائر الحكوم ّية الأخرى المعن ّية على الم�ستو َيين
المركزي والإقليمي ،والبرلمان الوطني.
ِّ
	لالطالع على �أداة تقييم تهدف �إلى ت�سهيل مزيد من الم�شاركة البرلمان ّية في تنفيذ االتّفاق ّية ومراقبتها ور�صدها ،ر« .منع الف�ساد :حقيبة �أدوات اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
إلكتروني:
للبرلمان ّيين» التي و�ضعها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والمنظمة العالم ّية للبرلمان ّيين �ضد الف�ساد ،ولمزيد من المعلومات ر .الموقع ال
ّ
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ّ

المراحل
 .1ور�شة عمل �أ ّول ّية للأطراف المعن ّيين لبدء العمل ّية والتخطيط لها
عام قائم على الم�شاركة .وتحقيقًا لهذه الغاية،
 .43لبدء عمل ّية التقييم
الذاتي ،من المفيد �أن تجتمع كل مجموعات الأطراف المعن ّيين في حوا ٍر ٍّ
ّ
الذاتي ونطا ِقه ،واالتّفاق على منهج ّي ٍة،
يمكن عقد ور�شة عمل �شاملة له�ؤالء الأطراف .وينبغي �أن تُ�ص ّمم الور�شة لتو�ضيح هدف التقييم
ّ
28
و�إ�سناد الم�س�ؤول ّيات والقيادة ر�سم ًّيا ،وو�ضع قواعد للتعاون بين جميع الأطراف المعن ّيين.
 .44ينبغي للجهة القائدة ،بدعم من اللجنة التوجيه ّية ،كلما �أمكن ،تنظيم ور�شة عمل للأطراف المعن ّيين ،وذلك بالتن�سيق مع � ٍّأي من �شركاء
الذاتي لأنها �أ ّول فر�صة لو�ضع
التنم ّية المعن ّيين ،و�إن �أمكن ،مع الخبراء الدول ّيين .ور�شة العمل مرحلة مه ّمة و�أ�سا�س ّية لعمل ّية التقييم
ّ
الزمني
قاعد ٍة عري�ض ٍة من الدعم لهذه العمل ّية بين الحكومة والنا�س .وقد يعتمد توقيت ور�شة العمل الأ ّول ّية على موقع الدولة في الترتيب
ّ
الخا�ص ،والو�سط الأكاديمي،
المدني ،والقطاع
لآل ّية اال�ستعرا�ض .وينبغي �أن ت�ضم ور�شة العمل الجهات الحكوم ّية المعن ّية ،والمجتمع
ّ
ّ
أي�ضا ،جماعة المانحين على الم�ستوى المح ّليّ � .إن �ضمان تمثيل جيد ومتوازن لجميع هذه المجموعات
والم� ّؤ�س�سات البحث ّية ،ومن الممكن � ً
أ�سا�سي ل�ضمان نجاح ور�شة العمل.
وتمثيل منا�سب لمختلف االنتماءات ال�سيا�س ّية ،والدوائر المركز ّية والإقليم ّية داخل الدولة �أم ٌر � ٌّ
متخ�ص�صين من الوزارات ،والبرلمان ،والم� ّؤ�س�سات
ي�ضم
 .45تتيح ور�شة العمل فر�ص ًة لتحديد فريق الخبراء التقن ّيين الذي يفتر�ض به �أن ّ
ّ
الخا�ص ،والو�سط الأكاديمي ،ي�ضطلعون ،في الواقع ،بمراجعة الت�شريعات والممار�سات الوطن ّية.
المدني ،والقطاع
الوطن ّية ،والمجتمع
ّ
ّ
الذاتي ،يمكن تق�سيم فريق الخبراء التقن ّيين تق�سي ًما فرع ًّيا �إلى ف َرقٍ تتح َّمل
وبنا ًء على ال�سياق الخا�ص بكل دولة والموارد المتاحة للتقييم
ّ
م�س� ٍ
ؤوليات محور ّي ًة بموجب االتّفاق ّية.
التخ�ص�صات .وينبغي �أن يت�أ ّلف الفريق من كل الأطراف المعن ّيين ذوي ال�صلة،
ومتعدد
 .46ينبغي �أن يكون فريق الخبراء التقن ّيين �شام ًال
ِّ
ّ
ٍ
قطاع
الخا�ص ،و�أن ي�ضم �أفرا ًدا
والقطاع
ومجموعات من خارج القطاع العا ّم .وينبغي لأع�ضاء الفريق ،من �أجل �أداء مها ّمهم ،تغطي ُة ٍ
ّ
عري�ض من الجهات الحكوم ّية التي لديها م�س�ؤول ّيات تجاه مو�ضوعات ت�شملها االتّفاق ّية .وينبغي �أن يكون لدى ع�ض ٍو ٍ
واحد من �أع�ضاء
ٍ
الفريق ،على ال ِّ
�شخ�ص
الوطني وت�شريعات مكافحة الف�ساد على وجه الخ�صو�ص .وينبغي �أن يكون لدى
أقل ،معرفة �شاملة بالنظام القانوني
ٍ
ّ
ٍ
الذاتي.
أي�ضا ،على الأقل ،خبرة في كيف ّية �إجراء المقابالت ب�صفتها و�سيل ًة �أخرى لجمع المعلومات لعمل ّية التقييم
واحد � ً
ّ
 .47ينبغي ا�ستخدام ور�شة عمل الأطراف المعن ّيين الأ ّول ّية لتعريف جميع �أع�ضاء فريق الخبراء التقن ّيين ب�أحكام االتّفاق ّية ،و�آل ّية اال�ستعرا�ض،
الذاتي .ويمكن تنظيم جل�سة يتم تحديدهاٍ ،
كجزء من ور�شة العمل ،مع فريقٍ من الخبراء التقن ّيين ،لدرا�سة
والقائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
هذه المو�ضوعات ب�شكل �أكبر وتو�ضيح �أدوارهم وم�س�ؤول ّياتهم .و�سي�ضمن هذا فه ًما �سلي ًما لالتّفاق ّية ،والمها ّم والأ�شياء المطلوب ت�سليمها،
29
بع�ض.
و�إتاحة فر�صة لأع�ضاء الفريق للتعرف بع�ضهم �إلى ٍ

تقدم تقري ًرا بموجب �آل ّية اال�ستعرا�ض ،يتم تحديد نطاق ف�صلين على الأق ّل م�سبقًا .ومع ذلك ،في هذه الحالة ،يمكن الموافقة على �أن تتع ّدى الور�شة الف�صلين الإلزام ّيين
	�إذا كانت الدولة ِّ
المراد مراجعتهما.
ِّ
المعني بالمخدرات والجريمة ،دورات تدريب ّية دور ّية للخبراء الم�شاركين في عمل ّية المراجعة من �أجل �إطالعهم على �أدلة �آل ّية اال�ستعرا�ض
أي�ضا الأمانة العا ّمة ،مكتب الأمم المتّحدة
	�ستنظم � ً
ّ
وزيادة قدراتهم على الم�شاركة في عمل ّية المراجعة.
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الذاتي ،وذلك بطلب �أن
أي�ضا ا�ستخدام ور�شة العمل الأ ّول ّية في و�ضع خارطة مبدئ ّية للموارد والمعلومات المتاحة لإجراء التقييم
 .48يمكن � ً
ّ
يملأ الم�شاركون ا�ستمار ًة تت�ض ّمن تفا�صيل عن الوثائق التي يمكن تبادلها مع فريق الخبراء التقن ّيين بعد ور�شة العمل� .سي�س ِّهل هذا الأمر
أي�ضا التزام الم�شاركين بتبادل هذه
عمل ّية البحث والت�شاور التي يقوم بها فريق الخبراء التقن ّيين (ر .المرحلة الثانية �أدناه) .و�سي�ضمن � ً
المعلومات مع فريق الخبراء التقن ّيين والم�شاركة بن�شاط في هذه العمل ّية.
رئي�س لفريق الخبراء التقن ّيين تُ�سند �إليه م�س�ؤول ّية التن�سيق الكامل للمها ّم .ومن المو�صى به �أن يكون بمقدور الرئي�س تكري�س
 .49ينبغي اختيار ٍ
الذاتي .وينبغي �أن يكون لديه �سلطة وموارد كافية لإنجاز المها ّم ،وينبغي تو�ضيح قنوات التوا�صل
 % 30-20من وقته لتن�سيق عمل ّية التقييم
ّ
بين فريق الخبراء التقن ّيين واللجنة التوجيه ّية وتحديد كيف ّية رفع التقارير �إلى الأخيرة.
الذاتي ،فيمكن �إ�شراكهم في ور�شة العمل
َعان بخبراء دول ّيين ،بنا ًء على طلب من الدولة الم�ستفيدة ،لإجراء عمل ّية التقييم
�	.50إذا كان �س ُي�ست ُ
ّ
يتم �إ�شراكهم في هذه المرحلة ،فينبغي مناق�شة دورهم وم�س�ؤول ّياتهم والبت فيها من خالل
الأ ّول ّية .و�إذا كان �س ُي�ست ُ
َعان بخبراء دول ّيين لم َّ
الذاتي م�س�ألة يجب على الأطراف المعن ّيين البت فيها ،مع �أخذ
هذه الور�شةّ � .إن م�ستوى م�شاركة الخبراء الدول ّيين في عمل ّية التقييم
ّ
الوطني في االعتبار.
ال�سياق
ّ

 .2جمع المعلومات
(�أ) تجميع الوثائق
الذاتي ،والأطراف الم�س�ؤولة عنها ،والمواعيد النهائ ّية لها� ،سيبد�أ فريق الخبراء التقن ّيين،
 .51بمج ّرد االتّفاق على منهج ّية عمل ّية التقييم
ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة والأطراف المعن ّيين الآخرين ،عندما
إنمائي ومكتب الأمم المتّحدة
ّ
بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
ٍ
بتقييمات
الخا�صة
يكون منا�س ًبا ،بجمع معلومات خلف ّية �أ�سا�س ّية ،منها القوانين واللوائح وال�سيا�سات ذات ال�صلة ،ف�ض ًال عن التقارير
ّ
ٍ
ترجمات
�سابقة ب�ش�أن مكافحة الف�ساد �أو �إدارة الحكم .وكلما �أمكن� ،إذا كان الخبراء الدول ّيون يق ّدمون دع ًما لهذه العمل ّية ،ينبغي توفير
باللغة الإنجليز ّية.
يف�ضل �أن ِّ
ٍ
ومجاالت محور ّي ًة مع ّين ًة فح�سب� ،إذ � ّإن مك ّونات نظام مكافحة
أحكاما وف�صو ًال
يغط َي التقييم
.52
عموماّ ،
الذاتي كامل االتّفاق ّية ال � ً
ً
ّ
الف�ساد مترابطة ،وينبغي اعتبارها جمي ًعا لتقديم �صور ٍة كاملة عن متط ّلبات الإ�صالح وتمكين الدولة من تحديد �أولو ّيات الإ�صالح وت�سل�سلها،
اعترافًا بدرجة �أه ّم ّيتها و�ضرورتها .وبطبيعة الحال� ،إذا اختيرت الدولة التي تجري تقييما ذات ّيا تحت مظلة �آل ّية اال�ستعرا�ض ،فينبغي
ٍ
�ستتم مراجعتها في �إطار دور ٍة مع ّينة.
�إعطاء �أولو ّية لجمع
معلومات عن ف�صول االتّفاق ّية التي ّ
الذاتي .وكخطوة و�سط بين جمع المعلومات
 .53يتم �إدخال الوثائق التي قام فريق الخبراء التقن ّيين بجمعها في القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
الذاتي ،يمكن ا�ستخدام وثيقة عا ّمة تجمع المعلومات في ملف � Wordأو  .Excelوينبغي
وا�ستخدامها ال�ستكمال القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
الذاتي .وقد تم �إدراج �أداة
تطوير �أداة العمل الو�سيطة بعناية وال�سعي �إلى تغطية جميع الأ�سئلة التي �ستطرح في القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
عمل مقترحة في الملحق ج.
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ّ

الذاتي
القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
المعني
إلكتروني لمكتب الأمم المتّحدة
الذاتي تطبي ٌق �سهل اال�ستخدام ،ويمكن تحميلها من الموقع ال
القائمة المرجع ّية الحا�سوب ّية للتقييم
ّ
ّ
ّ
31
الذاتي
للتقييم
ة
ي
المرجع
القائمة
وتو�ضح
.
DVD
دي
في
الدي
قر�ص
خالل
من
الكمبيوتر
جهاز
على
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ّ
ّ
تفا�صيل كل المتط ّلبات التقن ّية بموجب كل ما ّد ٍة �أ�سا�س ّي ٍة من موا ّد االتّفاق ّية ،كما هي �أداة لتجميع معلومات توفِّر لمح ًة عا ّم ًة وطن ّي ًة �شامل ًة
ٍ
تو�صيات لتحقيق االلتزام الكامل .كما تم ّكن الباحثين من تحرير ومعالجة ثروة من المعلومات في �شكلٍ هيكلي.
أ�سا�سا لو�ضع
و� ً
ي�ضمن ا�ستخدام القائمة المرجع ّية ،ب�صفتها �أدا ًة لجمع المعلومات الأ ّول ّية ،وجود نهج ثابت ّ
ومنظم للتقييمات الذات ّية .ولهذا مزايا ج ّمة.
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الت�شريعي
يف�سرها الدليالن
الخا�صان باالتّفاق ّية .فهي ت�س ّهل عمل �صيغة
والتقني
ّ
�إذ ي�ضمن �إجراء تقييم �شامل لكل �أحكام االتّفاق ّية كما ّ
ّ
ّ
الذاتي ونتائجه عبر الدول وعبر هيئات مكافحة الف�ساد .وعالو ًة
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(ب) عقد م�شاورات مع الأطراف المعن ّيين
ٍ
ٍ
والمتخ�ص�صين في مختلف القطاعات ،بما في
ومناق�شات مع الم�س�ؤولين الحكوم ّيين
م�شاورات
 .54ينبغي �أن ت�شمل عمل ّية جمع المعلومات عقد
ّ
الخا�ص .ويمكن التما�س المذ ّكرات الكتاب ّية ب�ش�أن
المدني ،والو�سط الأكاديمي ،والقطاع
ذلك الجهات الفاعلة غير الحكوم ّية مثل المجتمع
ّ
ّ
وخ�صو�صا اللجان المحور ّية ،والجل�سات العلن ّية العا ّمة ،والجل�سات
�أجزاء مع ّينة من االتّفاق ّية .ومن �ش�أن مناق�شات المجموعة المحور ّية،
ً
البرلمان ّية� ،أن ت�ساعد على تو�ضيح الثغرات واحتياجات الم�ساعدة التقن ّية في المجاالت المحور ّية الأ�سا�س ّية بطريقة موفّرة للوقت وتتّ�سم
خا�صة.
المتخ�ص�صين المزيد من المو�ضوعات المعقّدة
أي�ضا �أن تو�ضح المقابالت الفرد ّية مع كبار
بالدقّة .ويمكن � ً
والح�سا�سة في بيئ ٍة ّ
ّ
ّ
أي�ضا مثل هذه
ُعين بخبراء دول ّيين لدعم هذه العمل ّية ،فيمكن �أن ت�ساعد � ً
يعتمد هذا ب�شكل كبير على ال�سياق الخا�ص بكل دولة .و�إذا ا�ست َ
ٍ
مو�ضوعات �أو �أ�سئل ٍة مع ّلقة قد يطرحونها في �أعقاب المراجعة المكتب ّية.
المقابالت والمناق�شات في الر ّد على �أي
ٍ
م�شاورات وِجاه ّي ٍة غر�ضين )1( :ت�أكيد المعلومات المج َّمعة خالل التحليل المكتبي �أو ت�صحيحها؛ ( )2النظر ب�شكلٍ
 .55يمكن �أن يخدم عقد
العملي وفعال ّية القوانين ،واللوائح ،والعمل ّيات الم� ّؤ�س�س ّية ،بما في ذلك التح ّديات الرئي�س ّية و الثغرات واالحتياجات.
�أعمق في التنفيذ
ّ
ويمكن �أن تق ّيم الم�شاورات مع الأطراف المعن ّيين قدرات الم� ّؤ�س�سات الرئي�س ّية في مجال مكافحة الف�ساد ،في ما يتعلق بالبيئة التمكين ّية،
الموحدة ،والتخطيط ،و�إدارة الموارد الب�شر ّية ،و�إدارة المعرفة� ،إلخ) ،ف�ض ًال عن قدرات
وقدراتها التنظيم ّية (من حيث �إجراءات الت�شغيل ّ
الأفراد (المهارات واحتياجات التدريب).
خا�ص على التنفيذ الفعلي للقوانين ،وفعال ّية الم� ّؤ�س�سات،
 .56خالل عقد الم�شاورات مع الأطراف المعن ّيين ،من المو�صى �أن يكون هناك تركيز ّ
وتنفيذ ال�سيا�سات عمل ًّيا� ،إذ قد يكون من ال�صعب ج ًّدا معرفة ذلك عن طريق المراجعة المكتب ّية .وفي �إطار �إعداد المقابالت ،ينبغي لفريق
ٍ
نق�ص في المعلومات .وبمج ّرد تحديد المعلومات
الخبراء التقن ّيين (�أو الخبراء الدول ّيين ،في حالِ �إ�شراكهم) �إعداد
ا�ستبانات تعالج � ّأي ٍ
غير المتوافرة ،يمكن تحديد الأ�شخا�ص المعن ّيين الذين �ستُجرى معهم المقابالت .ويمكن تناول م�شكلة تح ّيز الأ�شخا�ص الذين تُجرى
معهم مقابالت عن طريق اختيار مجموع ٍة وا�سع ٍة م ّمن تُعقد معهم المقابالت من خلف ّيات مختلفة وبطرح الأ�سئلة نف�سها عليهم ومقارنة
33
�إجاباتهم .وينبغي تدريب الأ�شخا�ص الذين يجرون المقابالت و�إطالعهم على كيف ّية القيام بذلك.
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http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html

الذاتي ،والم�ساعدة التقن ّية لتن�صيبها عند ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة
الطلب لدى مكتب الأمم المتّحدة
الخا�صة ببرمج ّيات القائمة المرجع ّية للتقييم
	تتوافر �أقرا�ص الدي في دي
ّ
ّ
ّ
( .)UNODCر .العناوين المفيدة في الملحق و.
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http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf

ر .منظمة ال�شفاف ّية الدول ّية :حقيبة �أدوات تقييم نظام النزاهة الوطني ،2009 ،الملحق  :3دليل مقابلة المبلغين الرئي�س ّيين.

ّ
تخطي الح ّد الأدنى
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عقد م�شاورات مع الخبراء الدول ّيين

34

ٍ
مجموعات مركّزة خالل زيار ٍة
الذاتي ،تجرى المقابالت والمناق�شات عاد ًة �ضمن
في الدول التي ت�ستعين بخبراء دول ّيين لدعم التقييم
ّ
مبدئي مع �أحد الخبراء الدول ّيين عمل ّي َة الإعداد للمقابالت
ب�شكل
ين
ي
التقن
الخبراء
فريق
ين�سق
ّ
ميدان ّي ٍة يقوم بها فريق الخبراء الدول ّيينّ .
ٍّ
والزيارة الميدان ّية.
من ال�ضروري �أن يراعي الخبراء الدول ّيون احتياجات الدولة ،كما ينبغي �أن يحر�صوا على عدم القيام بدور ر�ؤ�ساء الفرق ،بل �أن يدعموا
عمل ّية الم�شورة والم�ساعدة الم�ستم ّرة .ومن المو�صى به �أن تبد�أ الزيارة الميدان ّية بعقد اجتماعات مع اللجنة التوجيه ّية وفريق الخبراء
التقن ّيين لإقامة عالق ٍة مع مختلف الجهات الفاعلة و�إعطاء الخبراء الدول ّيين نظر ًة عا ّم ًة جيد ًة عن �سير العمل حتى الآن .و�ستقوم كل
الخا�ص بها ،ولكن ال ب ّد من مراعاة «الجل�سات المو�ضوعات ّية» التي تجمع م�س�ؤولي الدولة ذوي ال�صلة
دول ٍة بالرجوع �إلى جدول الم�شاورات
ّ
المدني و�/أو
المدني المعن ّية بالمو�ضوعات الم�شتركة .وكبديل ،يمكن عقد م�شاورات منف�صلة مع المجتمع
والأطراف الفاعلة في المجتمع
ّ
ّ
البعثات الأجنب ّية.
وفي حالة �إ�شراك خبراء دول ّيين في م�شاورات مع الأطراف المعن ّيين ،تتيح االجتماعات فر�ص ًة مثال ّي ًة للنظر في الممار�سات الدول ّية الج ّيدة
أي�ضا �أن
لتناول الثغرات التي تم تحديدها في مرحلة تجميع المعلومات ،وتبادل الأفكار التي قد تدفع �إلى التفكير في الإ�صالحات .ويمكن � ً
يلقي الخبراء ال�ضوء على الدرو�س الم�ستفادة من دولٍ �أخرى ومن ّثم �أن ي�سهموا في التعاون بين دول الجنوب �أو بينها وبين دول ال�شمال.
َ
أي�ضا �أن تتيح الزيارة الميدان ّية فر�ص ًة لح�شد ٍ
مزيد من االهتمام بين �شركاء التنمية لدعم تنفيذ الإ�صالحات المقترحة التي تنتج
يمكن � ً
الذاتي ،ينبغي �إجراء مناق�ش ٍة مالئم ٍة ب�ش�أن الم�ساعدة التقن ّية ،ولكن
الذاتي .وبمج ّرد االنتهاء من �إعداد تقرير التقييم
من عمل ّية التقييم
ّ
ّ
يمكن البدء بهذه المناق�شات �أثناء الزيارة الميدان ّية لتمكين �شركاء التنمية من التخطيط ودمج الطلبات الجديدة المتعلقة بالح�صول على
الذاتي ،فالزيارة الميدان ّية توفّر
م�ساعدة في الن�شاطات والبرامج القائمة .و�إذا كان الخبراء الدول ّيون �سيدعمون عمل ّية كتابة تقرير التقييم
ّ
أي�ضا فر�ص ًة لالتّفاق على �شكل التقرير 35و�صياغته.
� ً

 .3التحليل و�صياغة التقرير
الذاتي ،يمكن �إعداد تقرير يحتوي على هذه المعلومات با�ستخدام القائمة
 .57بمج ّرد جمع المعلومات و�إدخالها في القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
الذاتي ،بين الردود التف�صيل ّية التي �أدلت بها الدولة وكل ما ّدة مو�ضوع ّية من االتّفاق ّية.
المرجع ّية .يقارن هذا التقرير ،تقرير التقييم
ّ
ٍ
م�شاورات مع الأطراف المعن ّيين ،ي�ضع فريق الخبراء التقن ّيين اللم�سات الأخيرة على ُم ْدخَ الت القائمة المرجع ّية للتقييم
 .58عقب �إجراء
الذاتي وت�صرف را�سمي
الذاتي با�ستخدام برمجيات القائمة .ول�ضمان �سهولة فهم نتائج التقييم
الذاتي ،و ُينتجون �آل ًّيا تقرير التقييم
ّ
ّ
ّ
أهم الإنجازات والتح ّديات التي
�
على
ال�ضوء
يلقي
الذاتي
التقييم
لتقرير
ق�صير
�ص
عمل
ا
أي�ض
�
المفيد
من
يكون
قد
حيالها،
ال�سيا�سة
ٍ
ملخّ
ً
ّ
ّ
واجهت تنفيذ االتّفاق ّية ،و�أولو ّيات الإ�صالح الرئي�س ّية ،والت�سل�سل المقترح لتلك الإ�صالحات .وينبغي �أن ي�ضع فريق الخبراء التقن ّيين م�سو ّدة
الذاتي.
الذاتي ،بنا ًء على تحليلهم لنتائج تقرير التقييم
�أ ّول ّية للتقرير الملخّ �ص للتقييم
ّ
ّ

	ينبغي عدم الخلط بين المنهج ّية الواردة في هذا الق�سم والزيارة القطر ّية التي ِّ
الذاتي عن تلك
تنظمها �آل ّية اال�ستعرا�ض .وال تُغني زيارات الخبراء الدوليين الممكن �إجرا�ؤها خالل التقييم
ّ
المزمع �إجرا�ؤها ،عند الطلب ،في �إطار �آل ّية اال�ستعرا�ض.
الذاتي ،من ال�ضروري �أن يناق�ش فريق الخبراء التقن ّيين والخبراء الدول ّيين
الذاتي الذي تم �إعداده من خالل برمج ّيات القائمة المرجع ّية للتقييم
النموذجي لتقرير التقييم
	رغم التوحيد
ّ
ّ
ّ
الذاتي (ر .الق�سم  3ب�ش�أن التحليل و�صياغة التقرير).
�صيغة �إعداد التقرير الملخّ �ص للتقييم
ّ
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الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
 l 20مذكّرة �إر�شاد ّية :التقييم
ّ

الذاتي ،ينبغي �صياغة التقرير الملخّ �ص بالتعاون الوثيق مع الخبراء الوطن ّيين والدول ّيين.
 .59في حال دعم الخبراء الدول ّيين لعمل ّية التقييم
ّ
الذاتي وم�سو ّدة
وكبديلٍ  ،يمكن دعوة خبراء دول ّيين لدعم هذه المرحلة من العمل ّية فقط ،ويجرى ذلك بمراجعة م�سو ّدة تقرير التقييم
ّ
التقرير الملخّ �ص ،وتقديم مالحظات تف�صيل ّية للت�صديق على هذه الم�سو ّدات وتعزيزها.
ٍ
إر�شادات حول �صيغة التقرير الملخّ �ص بالت�شاور مع فريق الخبراء التقن ّيين و�أي خبراء دول ّيين 36.ويمكن
 .60يمكن �أن تق ّدم اللجنة التوجيه ّية �
�أن يتك ّون التقرير الملخّ �ص من تحليل مدى تنفيذ االتّفاق ّية على م�ستوى ما ّد ٍة واحدة �أو ف�صل .ويمكن �أن ي�صف ب�شكل موجز عمل ّية التقييم
الذاتي (الجهة القائدة ،و�أع�ضاء اللجنة التوجيه ّية ،وت�شكيل فريق الخبراء التقن ّيين ،وعدد االجتماعات ،والأطراف المعن ّيين الم�شاركين،
ّ
والتحديات الرئي�س ّية التي تعوق تنفيذ االتّفاق ّية ،و�أولو ّيات
يلقي ال�ضوء على الممار�سات الناجحة،
ِّ
�إلخ .).وال ّ
أهم من ذلك �أنّه يمكن �أن َ
الإ�صالح الرئي�س ّية ،واحتياجات الم�ساعدة التقن ّية الالزمة.
 .61بمج ّرد موافقة فريق الخبراء التقن ّيين على التقرير الملخّ �ص ،ينبغي تقديمه �إلى اللجنة التوجيه ّية لمراجعته والتعليق عليه .وينبغي �أن يتاح
الذاتي لكي تتم ّكن من مراجعته ب�شكل �أكثر تف�صي ًال عند اللزوم .قد ت�ستغرق عمل ّية
ل ّلجنة التوجيه ّية الح�صول على كامل تقرير التقييم
ّ
الموافقة على الم�سو ّدة النهائ ّية للتقرير الملخّ �ص بع�ض الوقت ،وينبغي �أن يراعى هذا في الجداول الزمن ّية.

النهائي
�صحة التقرير ،و�صياغته في �شكله
 .4ور�شة عمل الت ََّح ُّقق من ّ
ّ
الذاتي والتقرير الملخّ �ص وتعزيز نتائجهما من خالل
الذاتي هي و�ضع ال�صيغة النهائ ّية لتقرير التقييم
 .62الخطوة النهائ ّية في عمل ّية التقييم
ّ
ّ
�صحة التقارير .وبنا ًء على ال�سياق الخا�ص بكل دولة ،يمكن ا�ستخدام ور�شة عمل التحقُّق من ِ�ص ّحة التقرير لإعداد
ور�شة عمل التحقُّق من ّ
ّ
الخا�صة بها.
خطة عمل تنفيذ االتّفاق ّية لتو�ضيح الإ�صالحات الم�ستقبل ّية والجداول الزمن ّية
ّ
 .63ينبغي �أن تعقد ور�شة عمل التحقُّق من ِ�ص ّحة التقرير مع المجموعة نف�سها من الم�شاركين الذين ح�ضروا ور�شة عمل الأطراف المعن ّيين
الأولى .وينبغي �إدراج الم�شاركين الآخرين الذين ين�ض ّمون �إلى العمل ّية بعد مبا�شرتها.
الذاتي والتقرير الملخّ �ص مق ّد ًما ،كي يتم ّكنوا من اال�ستعداد لالجتماع
 .64ينبغي �إعطاء الم�شاركين في ور�شة العمل م�سو ّد ٍات لتقرير التقييم
ّ
ب�شكل منا�سب .وخالل ور�شة العمل ،ينبغي عر�ض م�سو ّدات التقارير ومناق�شة النتائج.
�	.65إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يمكن �أن تتيح ور�شة عمل التحقُّق من ِ�ص ّحة التقرير فر�ص ًة مفيد ًة للنّقا�ش مع الأطراف المعن ّيين حول �أولو ّيات و�ضع
ا�ستراتيجي ٍة وطن ّي ٍة لمكافحة الف�ساد �أو ّ
خطة عمل لتنفيذ االتّفاق ّية .وتو�ضح الخبرة المكت�سبة من تحليل الثغرات في االتّفاق ّية ،التي �أجريت
حتى هذا التاريخّ � ،أن عمل ّية و�ضع ّ
خط ِة عملٍ لتنفيذ االتّفاق ّية يمكن �أن ت�سهم في الحفاظ على زخم الإ�صالحات المو�صى بها .ور�شة عمل
إ�صالح لمكافحة الف�ساد.
التحقُّق من ِ�ص ّحة التقرير هي فر�صة لتعزيز الدعم
ال�سيا�سي (ودعم المانحين) لتنفيذ � ٍ
ّ
ٍ
الذاتي التقرير الملخّ �ص بنا ًء على المالحظات
تغييرات على م�سو ّدات تقرير التقييم
 .66عقب ور�شة العملُ ،يجري فريق الخبراء التقن ّيين
ّ
الذاتي والتقرير
والتعليقات التي ق ّدمت خالل ور�شة عمل التحقُّق من ِ�ص ّحة التقارير .ومن َث َّم ،يقوم رئي�س الفريق بتقديم تقرير التقييم
ّ
الملخّ �ص النهائ ّيين �إلى اللجنة التوجيه ّية للت�صديق عليهما .و�إن �أمكن ،ينبغي النظر في �إمكان تقديم الوثائق النهائ ّية �إلى مجل�س الوزراء
للموافقة عليها.

ّ
الذاتي.
نموذجا ج ِّي ًدا لكيف ّية ت�صميم التقرير الملخّ �ص للتقييم
«مخطط» لتقارير المراجعة القطر ّية ،والذي يق ّدم
	مرفق بالملحق ب من قرار م�ؤتمر الدول الأطراف  1/3ل�سنة 2009
ً
ّ

36

ّ
تخطي الح ّد الأدنى

21 l

الذاتي
تقارير التقييم
ّ
الذاتي والتقرير الملخّ �ص.
الذاتي الواردة في هذه المذ ِّكرة الإر�شاد ّية مخرجان :تقرير التقييم
في الأ�سا�س ،يتمخّ �ض عن عمل ّية التقييم
ّ
ّ
الذاتي �إلى �أمانة
التقييم
تقرير
تقديم
وينبغي
اال�ستعرا�ض.
ة
ي
آل
�
يكمالن
ّهما
ن
�
إ
ف
ل،
و
ل
أ
ا
المقام
في
ة
ي
و�إذ يخدم هذان التقريران � ً
ّ
ّ
أغرا�ضا وطن ّ
ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة) لتقوم الدول الأطراف التي تجري المراجعة
م�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية (مكتب الأمم المتّحدة
ّ
بتحليله في �إطار �آل ّية اال�ستعرا�ض .ويمكن اعتبار التقرير الملخّ �ص «معلومات �إ�ضاف ّية/تكميل ّية»� ،إذا ما طلبه من يجري المراجعة ،ويمكن
ً 37
تقديمه للتمكين من �إعداد تقرير مراجعة للدولة �أكثر ِ�ص ّحة.

 .5ن�شر التقرير وتوزيعه
الذاتي
الذاتي وتعميمه على جميع الأطراف المعن ّيين ذوي ال�صلة .و�إن �أمكنُ ،ين�شر تقرير التقييم
 .67ينبغي مناق�شة ِنتاج عمل ّية التقييم
ّ
ّ
والتقرير الملخّ �ص النهائ ّيان على موقع الجهة القائدة وعلى موقع �أ ّية م� ّؤ�س�سة حكوم ّية �أخرى مك ّلفة بمكافحة الف�ساد .ويمكن تنظيم م�ؤتمر
الذاتي النهائ ّيين �إلى اللغة/اللغات الوطن ّية ،وينبغي
�صحافي لإطالق التقارير .وينبغي �أن ت�ضمن الجهة القائدة ترجمة تقريري التقييم
ٍّ
ّ
ّ
والمنظمات غير الحكوم ّية المعن ّية.
ت�سهيل ن�شر التقريرين على الجهات العا ّمة
الذاتي والتقرير
الوطني ،ينبغي مراعاة �إدراج تقرير التقييم
الت�شريعي
الذاتي في ما يتعلق بالإ�صالح
 .68اعترافًا ب�أه ّم ّية تقارير التقييم
ّ
ّ
ّ
ّ
الملخّ �ص في جدول �أعمال البرلمان.
ّ
والمنظمات الدول ّية ،و�شركاء التنمية الآخرين .وينبغي
الذاتي مع مجتمع المانحين على الم�ستوى المح ّلي،
 .69ينبغي م�شاركة تقرير التقييم
ّ
38
المعني بالمخ ّدرات والجريمة).
للجهة القائدة �أن تر�سل التقارير �إلى �أمانة م�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية (مكتب الأمم المتّحدة
ّ
الخا�صة ب�آل ّية اال�ستعرا�ض ،تت�ض ّمن القائمة المرجع ّية �س�ؤا ًال مفاده :هل يمكن الأمانة العا ّمة
الذاتي
 .70عند �إكمال القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
ّ
تتم م�شاركة دولٍ �أخرى في
وت�شجع الحكومات على الر ّد �إيجا ًبا كي ّ
لم�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية �أن تطلع الجمهور على النتائج؟ َّ
الوطني.
الذاتي ،ويمكن �أن تظهر هذه الدول التزامها ب�إ�صالح مكافحة الف�ساد على الم�ستوى
نتائج التقييم
ّ
ّ

 .6المتابعة
الذاتي ،يمكن �أن ت�ؤ ِّد َي اللجنة التوجيه ّية دو ًرا م�ستم ًّرا في االرتقاء بجدول �أعمال الحكومة ب�ش�أن �إ�صالحات
 .71بمج ّرد ا�ستكمال التقييم
ّ
الذاتي غاي ًة بل و�سيلة لتحقيق غاية .ويجوز �أن تطلب اللجنة التوجيه ّية من
مكافحة الف�ساد .وكما �أ�شرنا في البداية ،لي�ست عمل ّية التقييم
ّ
�سنوي بنا ًء على الإجراءات التي
فريق الخبراء التقن ّيين �أو الجهات الوزار ّية المعن ّية تقديم التقارير في غ�ضون �سنة �أو على � ٍ
أ�سا�س ن�صف ٍّ
تتخذها نتيج ًة لإعداد التقرير .ويمكن �أن ت�ضع اللجنة التوجيه ّية �آل ّية ٍ
ر�صد وطن ّية ر�سم ّية ل�ضمان �أ ّال تظ ّل التو�صيات على الورق فقط بل �أن
تترجم �إلى عملٍ
واقعي ونتائج ملمو�سة.
ٍّ
مفيدا ،يجب العمل بمقت�ضياته .وكما �أ�شرنا �أعاله ،قد تتم ّثل الخطوة التالية في و�ضع ا�ستراتيجي ٍة �شامل ٍة لمكافحة
 .72لكي يكون التقييم
الذاتي ً
ّ
وخطة عمل للتنفيذ .وحتى في غياب هذه ّ
الف�ساد ّ
الخطة ،يمكن �أن توا�صل كل م� ّؤ�س�سة على حدة تناول الثغرات المح ّددة �أثناء عمل ّية التقييم
أي�ضا �أن ت�ستخدم ّ
الذاتي في ح�شد الإرادة ال�سيا�س ّية للإ�صالح والم�شاركة في حوار
المدني نتائج التقييم
منظمات المجتمع
الذاتي .ويمكن � ً
ّ
ّ
ّ
وطني ب�ش�أن مو�ضوعات مكافحة الف�ساد المتنوعة.
ّ
	الحظ الفقرات الآتية ذات ال�صلة من القرار الذي �أق ّرته �آل ّية اال�ستعرا�ض« :على الدول التي تجري المراجعة �أن تجري مراجع ًة مكتب ّي ًة لردود الدولة التي تتم مراجعتها على القائمة
ٍ
معلومات �إ�ضاف ّي ٍة ...وت�ستند المراجعة المكتب ّية �إلى الردود على
الذاتي ...ويجوز �أن تطلب الدول التي تجري المراجعة من الدولة التي تتم مراجعتها تقديم...
المرجع ّية ال�شاملة للتقييم
ّ
تقدمها الدولة التي تتم مراجعتها ...وينبغي �أن ت�ؤدي المراجعة القطر ّية �إلى و�ضع تقرير مراجعة قطر ّية.
القائمة المرجع ّية للتقييم
الذاتي و�أ ّية معلومات تكميل ّية ِّ
ّ
إلكتروني:
الذاتي على البريد ال
إلكتروني uncacselfassessment@unodc.org :والتقرير الملخّ �ص للتقييم
الذاتي على البريد ال
	يجب �أن ير�سل تقرير التقييم
ّ
ّ
ّ
ّ
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الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
 l 22مذكّرة �إر�شاد ّية :التقييم
ّ

 .73في البرلمان ،يمكن �أن تحال التقارير على لجن ٍة برلمان ّي ٍة معن ّي ٍة لإجراء مراجع ٍة تف�صيل ّي ٍة ومتابع ٍة لتلك التقارير .ويمكن اللجان البرلمان ّية
مبادرات ت�شريع ّي ٍة .ويمكن دمج مالحظات البرلمان في عمل ّية و�ضع ا�ستراتيجية مكافحة الف�ساد و�/أو ّ
ٍ
خطة عمل التنفيذ.
المعن ّية �إطالق
 .74يمكن �أن تعقد الجهة القائدة اجتماع متابع ٍة مع مجتمع المانحين على الم�ستوى المح ّلي و�شركاء التنمية ل�ضمان �إدماج الم�ساعدة التقن ّية
الذاتي في تن�سيق الم�ساعدة التقن ّية.
في برامجهم وتقديمها عمل ًّيا .وينبغي �أن ت�ساعد تقارير التقييم
ّ
 .75عالو ًة على ذلكّ � ،إن �آل ّية ا�ستعرا�ض االتّفاق ّية هي �آل ّية متابعة مبا�شرة من خالل عمل ّية مراجعة النظراء .ويمكن في تلك المرحلة تحديد
ٍ
مالحظات ،من خالل تقارير مراجعة التزام الدول بتنفيذ االتّفاق ّية� ،إلى �أمانة م�ؤتمر الدول
االحتياجات التقن ّية الإ�ضاف ّية ،وتقديم
الأطراف في االتّفاق ّية.

 .VIIوكاالت الأمم المتّحدة و�شركاء التنمية الآخرون
المعني بالمخ ّدرات والجريمة ( )UNODCوبرنامج الأمم المتّحدة
وخ�صو�صا مكتب الأمم المتّحدة
 .76تلتزم الأمم المتّحدة ووكاالتها،
ً
ّ
إنمائي ( )UNDPب�صفتهما الوكالتين الرئي�س ّيتين اللتين لديهما تفوي�ض بمكافحة الف�ساد ،بالرد على الطلبات الدول ّية المتزايدة ب�ش�أن
ال ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة ك�أمانة عا ّمة لم�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية،
دعم التقييمات الذات ّية .ويعمل مكتب الأمم المتّحدة
ّ
ٍ
معلومات عن االلتزام واحتياجات
الذاتي لم�ساعدة الدول الأطراف على جمع
رائدا في تطوير القائمة المرجع ّية للتقييم
وي�ؤ ّدي دو ًرا ً
ّ
إنمائي ،بوجوده في  166دول ًة على م�ستوى العالم ،وخبرته الممت ّدة عقو ًدا من الزمن في
الم�ساعدة التقن ّية .ولدى برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
جهود مكافحة الف�ساد ،ودعمه الم�ستمر لمكافحة الف�ساد في ما يزيد على  100دولة ،فه ٌم لأه ّم ّية الم�شاركة الوا�سعة في �إ�صالح مكافحة
الذاتي.
الوطني و�إ�شراك الأطراف المعن ّيين في عمل ّيات التقييم
الف�ساد على الم�ستوى
ّ
ّ
الوطني .كما �أن برنامج الأمم
ذاتي تُجرى على الم�ستوى
.77
ِّ
ّ
تقدم هذه المذ ِّكرة الإر�شاد ّية منهج ّي ًة يمكن �أن ت�ساعد على تنفيذ عمل ّية تقييم ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة على ا�ستعداد لدعم هذه العمل ّيات بكل ما لديهما من ق ّو ٍة في مجال
إنمائي ومكتب الأمم المتّحدة
ّ
المتّحدة ال ّ
الذاتي في هذا المجال من خالل
إنمائي القدرة على ت�سهيل عمل ّية التقييم
ّ
التدابير الوقائ ّية و�إنفاذ القانون .ولدى برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
المعني بالمخ ّدرات
إنمائي بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتّحدة
ّ
مكاتب قطر ّية ومراكز وبرامج �إقليم ّية .يعمل برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
ٍ
ميداني.
بوجود
والجريمة حيث ما يتمتّع هذا الأخير
ّ
 .78تختلف مجموعة الأطراف الفاعلة الوطن ّية والدول ّية في �سياق كل دولة .فهناك بالفعل عدد من �شركاء التنمية لديهم معرفة وا�سعة
االقت�صادي والتنمية الألمان ّية ،من خالل الم� ّؤ�س�سة الألمان ّية للتعاون
الذاتي .على �سبيل المثال ،تتمتّع وزارة التعاون
بعمل ّيات التقييم
ّ
ّ
التقني ،بالريادة في دعم الدول �أثناء �إجراء تحليل ثغرات االتّفاق ّية بالتن�سيق مع مق ّدمي الم�ساعدة التقن ّية ،مثل معهد بازل لإدارة الحكم
ّ
(�سوي�سرا) ،ومعهد درا�سات �إدارة الحكم (بنغالدي�ش) .تنبع �أف�ضل الممار�سات والمعرفة في جميع �أنحاء العالم من هذه التجارب .ومما
ال ّ
الذاتي.
مهم في دعم عمل ّيات التقييم
�شك فيه �أن الأطراف الفاعلة و�شركاء التنمية الآخرين �سي�ستمرون في �أداء دو ٍر ٍّ
ّ
المهم ج ًّدا عقد �شراكة بين مكتب الأمم المتّحدة
 .79نظ ًرا �إلى عوائق الوقت المتع ّلقة ب�آل ّية اال�ستعرا�ض وعبء العمل الذي يتبعه� ،سيكون من ّ
إنمائي ،و�شركاء التنمية الآخرين على �أر�ض الواقع ل�ضمان فاعل ّية التقييمات
المعني بالمخ ّدرات والجريمة ،وبرنامج الأمم المتّحدة ال ّ
ّ
وخ�صو�صا الهيئات والدوائر الوطن ّية،
ين،
ي
المعن
أطراف
ل
ا
كل
إ�شراك
�
ا
د
ج
ال�ضروري
من
و�سيكون
لها.
الكافية
الموارد
وتوفير
ة
الذات ّي
ًّ
ّ
ً
ّ
أكاديمي ،و�شركاء التنمية من البداية ل�ضمان �إجراء عمل ّية
المدني ،والو�سط ال
الخا�ص ،والمجتمع
والبرلمان ،وو�سائل الإعالم ،والقطاع
ّ
ّ
ّ
النهائي والتقرير الملخّ �ص له ،ونزاهتهما و�صدق ّيتهما .هذا
الذاتي
ذاتي ناجحة .تعتمد على ذلك ،ب�شكلٍ كبير ،ق ّوة تقرير التقييم
ّ
ّ
تقييم ّ
الم�ستوى الوا�سع من الم�شاركة مه ٌّم ج ًّدا ب�شكل مت�ساوٍ� ،إن لم يكن �أكثر من ذلك ،لدفع تنفيذ �أ ّية ّ
الذاتي.
خطة عمل تنتج من �إجراء التقييم
ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة دو ًرا مه ًّما في ت�سهيل
إنمائي ومكتب الأمم المتّحدة
ّ
وفي هذا ال�سياق ،يمكن �أن ي�ؤ ّد َي برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
وتن�سيق دعم المانحين لجهود الإ�صالح الذي ت�سعى الحكومة �إلى �إجرائه في ّ
خطة عمل التنفيذ.
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الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
الملحق �أ :مراحل التقييم
ّ
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الخطوات التمهيد ّية
 .1تعيين جه ٍة قائدة
ٍ
معلومات
•يمكن �أن توفّر المعايير الدالل ّية الواردة في المذكّرة الإر�شاد ّية (في الق�سم ال�ساد�س :المنهج ّية)
عن طريقة اختيار �إحدى الجهات القائدة.
•ينبغي عقد م�شاورات مع كل الأطراف المعن ّيين ل�ضمان قبولهم للجهة القائدة.
40

الجهات الم�س�ؤولة
الحكومة.

التوقيت
الذاتي.
قبل بد ِء التقييم
ّ

ملحوظة� :سيطلب مكتب الأمم
المعني بالمخ ّدرات
المتّحدة
ّ
والجريمة �إخطا ًرا ر�سم ًّيا من
الحكومة ب�ش�أن تعيين جهة
اتّ�صال وطن ّية لآل ّية اال�ستعرا�ض.
الجهة القائدة.
الأ�سبوع 1
(قبل �شهر من انعقاد
ور�شة عمل الأطراف
المعن ّيين).

 .2ت�شكيل لجنة توجيه ّية
•ينبغي تحديد المر�شّ حين لع�ضو ّية اللجنة التوجيه ّية.
داخلي بين الجهات الحكوم ّية والأطراف المعن ّيين الآخرين لمناق�شة ت�شكيل اللجنة
اجتماع
•ينبغي عقد
ٍ
ٍّ
التوجيه ّية.
•يجب عقد م�شاورات مع كل الأطراف المعن ّيين ل�ضمان تمثيلهم في اللجنة.
ر�سمي).
ر�سمي �أو غير
•ينبغي ت�شكيل اللجنة التوجيه ّية (ب�شكل
ّ
ّ
•ينبغي �صياغة ال�شروط المرجع ّية واالتّفاق عليها ،بما فيها تفا�صيل االجتماعات الدور ّية ل�ضمان علم اللجنة
الذاتي.
التوجيه ّية دائ ًما ب�آخر الم�ستج ّدات في ما يتعلق بالتق ّدم المحرز في عمل ّية التقييم
ّ
المرحلة الأولى :ور�شة عمل �أ ّول ّية للأطراف المعن ّيين
الجهة القائدة.
الأ�سابيع من � 1إلى 4
الإعداد
(تبد�أ قبل �شهر من ور�شة
•ينبغي اختيار مكان انعقاد منا�سب.
عمل الأطراف المعن ّيين).
•ينبغي و�ضع جدول �أعمال مرفقًا ب�شرح موجز ب�ش�أن ور�شة عمل الأطراف المعن ّيين وتوزيعها على جميع
المدعويين.
•ينبغي دعوة مم ّثلين عن كل مجموعات الأطراف المعن ّيين.
•ينبغي تحديد المر�شحين المحتملين لفريق الخبراء التقن ّيين ودعوتهم للم�شاركة .ويجوز �إر�سال طلب تعيين
المف�ضل �أن يكون الم�س�ؤولون الحكوم ّيون
�أع�ضاء فريق الخبراء التقن ّيين �إلى جميع الأطراف المعن ّيين .من
ّ
الرئي�س ّيون المع ّينون هم �أنف�سهم الأ�شخا�ص المع ّينين كخبراء وطن ّيين في �إطار �آل ّية اال�ستعرا�ض.
الذاتي و�أية وثائق ها ّمة �أخرى على جميع الم�شاركين.
•يجب توزيع المذكّرة الإر�شاد ّية ب�ش�أن التقييم
ّ
ور�شة العمل
الأ�سبوع 5
الجهة القائدة.
•يجب تقديم �إلمام ٍة ب�أحكام اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد ،كلما �أمكن – وينبغي اعتبار م�ستوى
(قبل �شهرين من الزيارة
معرفة الم�شاركين باتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد.
الميدان ّية التي يقوم بها
•ينبغي للأطراف المعن ّيين بمكافحة الف�ساد (مثل رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد ،ومكتب النائب العا ّم ،ووحدة
الخبراء الدول ّيون� ،إذا
ٍ
تحديث لأنظمة مكافحة الف�ساد
اال�ستخبارات المال ّية ،ووحدة مكافحة الف�ساد في جهاز الأمن) توفير
ُطلبت).
الوطن ّية الحال ّية (الم� ّؤ�س�سات ،والإطار القانوني ،وغير ذلك).
•ينبغي تقديم عر�ض عام ب�ش�أن بع�ض تح ّديات الف�ساد الحال ّية التي تواجه الدولة لتقديم �سياقٍ للنقا�شات.
الذاتي مع �شرح مك ّونات �آلية اال�ستعرا�ض.
•ينبغي تو�ضيح الغاية من التقييم
ّ
الذاتي.
•ينبغي تقديم منهج ّية التقييم
ّ
الذاتي.
•ينبغي تقديم �أع�ضاء اللجنة التوجيه ّية وبيان دورهم في عمل ّية التقييم
ّ
•ينبغي بيان �أه ّم ّية فريق الخبراء التقن ّيين في ما يتع ّلق بدفع العمل ّية �إلى الأمام و�إجراء الأبحاث.
•ينبغي مناق�شة ت�شكيل فريق الخبراء التقن ّيين .ويجوز للجهة القائدة تقديم قائمة ب�أع�ضاء فريق الخبراء
التقن ّيين لمناق�شتها والت�صديق عليها ،عندما يكون منا�س ًبا ،خالل االجتماع .ويجوز للأطراف المعن ّيين
اقتراح خبراء �آخرين لإدراجهم في قائمة �أع�ضاء فريق الخبراء التقن ّيين.
•ينبغي تعيين رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.
•ينبغي تحديد الجهة المعن ّية ،و�/أو ّ
ن�ص مع ّين من اتّفاق ّية الأمم المتّحدة
الموظف
المعني بك ّل ف�صلٍ و�/أو ّ
ّ
لمكافحة الف�ساد (�إذا تم ت�أكيد ت�شكيلة فريق الخبراء التقن ّيين خالل ور�شة العمل ،يمكن عندها تعيين
م�س�ؤولين مح ّددين).
أخ�ص في ما يتع ّلق بجمع المعلومات ،وكتابة
•ينبغي تو�ضيح م�سار العمل ّية وت�سل�سل الأحداث الزمن ّية ،على ال ّ
الم�سو ّدة الأولى ،والزيارة الميدان ّية التي يقوم بها الخبراء الدول ّيون (�إذا ُطلبت) ،والم�شاورات الإ�ضاف ّية
مع الأطراف المعن ّيين ،و�صياغة الم�سو ّدة الختام ّية ،وور�شة العمل النهائ ّيةّ ،
وخطة عمل التنفيذ ،والمتابعة.
الذاتي .ويمكن �أن يدير العمل ّية بالكامل � ٌ
أي�ضا دع ًما من
يوجه الجدول الجهود الوطنية في التخطيط والبرمجة لعمل ّية التقييم
أطراف معن ُّيون وطن ُّيون .ويجوز �أن تطلب الحكومة � ً
	يمكن �أن ِّ
ّ
المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المانحة الثنائ ّية الأطراف ،عندما يكون منا�س ًبا .ويجوز �إ�شراك
المكاتب القطر ّية التابعة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي/مكتب الأمم المتّحدة
ّ
م�ست�شارين دول ّيين لإر�شاد العمل ّية ودعمها� .أ ّية خطوة يمكن للخبراء الدول ّيين الم�ساعدة فيها مدرجة بالقلم العري�ض في الجدول.
المعني ب�آل ّية اال�ستعرا�ض (ر .الملحق  1من القرار  1/3الذي �أق ّره م�ؤتمر الدول الأطراف في االتّفاق ّية ،الدوحة،
	من المو�صى به �أن تكون الجهة القائدة هي ذاتها م�س�ؤول االت�صال الوطني
ّ
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ّ

المرحلة الثانية :جمع المعلومات
(�أ) تجميع الوثائق وترجمتها
ٍ
معلومات خلف ّية �أ�سا�س ّية ،بما في ذلك القوانين واللوائح ،وال�سيا�سات ،والتقارير ذات ال�صلة،
•ينبغي جمع
و�أ ّية تقييمات �سابقة.
•ينبغي تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الم�س�ؤولين الرئي�س ّيين والأطراف المعن ّيين لجمع معلومات �إ�ضاف ّية.
الذاتي.
•ينبغي �إدخال المعلومات في الأداة الحا�سوب ّية للقائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
•�إذا تم �إ�شراك خبراء دول ّيين ،قد ينبغي ترجمة كل القوانين واللوائح ذات ال�صلة �إلى اللغة االنجليز ّية
و�إر�سالها �إليهم (في �إطار �آل ّية اال�ستعرا�ض� ،سيت ّم توفير ترجم ٍة للردود على �أ�سئلة القائمة المرجع ّية
الذاتي والوثائق الملحقة �إلى لغات الأمم المتّحدة الر�سم ّية ال�ستّ ومنها).
للتقييم
ّ
•ينبغي �إر�سال م�سو ّد ٍة �أ ّول ّي ٍة عن النتائج التي قام فريق الخبراء التقن ّيين بتجميعها �إلى الخبراء
الذاتي).
الدول ّيين قبل و�صولهم (با�ستخدام القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
الذاتي ،عندما يكون منا�س ًبا ،ينبغي
•بنا ًء على �إجراء مراجع ٍة مكتب ّي ٍة للم�سو ّدة الأولى لتقرير التقييم
ّ
�إعداد االجتماعات ،وو�ضع جدول �أعمال للمه ّمة الميدان ّية لفريق الخبراء الدول ّيين و�إر�ساله �إلى جميع
المدني ،وممثّلي القطاع
الأطراف المعن ّيين ذوي ال�صلة (جميع الم�س�ؤولين المعن ّيين ،والمجتمع
ّ
الخا�ص ،و�شركاء التنمية ،وغيرهم).
ّ
ٍ
(ب)عقد م�شاورات مع الأطراف المعن ّيين
(والزيارة الميدان ّية التي يقوم بها فريق الخبراء الدول ّيين ،بحال الحاجة لها).
تمهيدي بين فريق الخبراء التقن ّيين والخبراء
•�إذا ما كان هناك زيارة ميدان ّية ،ينبغي عقد اجتما ٍع
ٍّ
الدول ّيين.
•�إذا ما كان هناك زيارة ميدان ّية ،على الخبراء الدول ّيين عقد اجتما ٍع مع اللجنة التوجيه ّية والم�س�ؤولين
العموم ّيين الرئي�س ّيين الآخرين.
•ينبغي عقد م�شاورات مع الأطراف المعن ّيين الآخرين ب�ش�أن ا�ستكمال المعلومات التي ّتم جمعها بالفعل.
واعتما ًدا على ال�سياق لك ّل دولة ،يجوز عقد م�شاورات ب�أ�شكال متعددة ،مثل اللجان المو�ضوعات ّية� ،أو
االجتماعات الفرد ّية� ،أو جل�سات اال�ستماع العلن ّية.
•ينبغي �إدخال المعلومات الإ�ضاف ّية التي تم الح�صول عليها من الم�شاورات في الأداة الحا�سوب ّية للقائمة
الذاتي.
المرجع ّية للتقييم
ّ
• �إذا ما كان هناك حاجة ،عقد اجتماع مع الخبراء لتلخي�ص ما �أُنجِ ز.
• �إذا ما كان هناك حاجة ،عقد اجتماع مع اللجنة التوجيه ّية لتلخي�ص ما �أُنجِ ز.
المرحلة الثالثة :تحليل التقرير و�صياغته
�صياغة التقارير
الذاتي،
•ينبغي االنتهاء من �إدخال المعلومات الإ�ضاف ّية في الأداة الحا�سوب ّية للقائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
و�صياغة التقرير الملخّ �ص.
الذاتي والتقرير الملخّ �ص على اللجنة التوجيه ّية ،وبرنامج الأمم المتّحدة
•ينبغي توزيع تقرير التقييم
ّ
المعني بالمخ ّدرات والجريمة� ،إ�ضاف ًة �إلى �شركاء التنمية المعن ّيين ،وفريق
إنمائي ،ومكتب الأمم المتّحدة
ّ
ال ّ
الخبراء الدول ّيين ،عند الإمكان ،لإبداء تعليقاتهم ومالحظاتهم.
مراجعة م�سو ّدة التقارير
المعني
ّحدة
ت
الم
أمم
ل
ا
ومكتب
،
إنمائي
ل
ا
ّحدة
ت
الم
أمم
ل
ا
وبرنامج
ة،
ي
التوجيه
اللجنة
•�سيقوم كل من
ّ
ّ
ّ
بالمخ ّدرات والجريمة ،و�شركاء التنمية المعن ّيين ،و�/أو فريق الخبراء الدول ّيين بتقديم �آرائهم.

االنتهاء من م�سو ّدة التقارير
الذاتي والتقرير الملخّ �ص.
التقييم
تقرير
على
أخيرة
•ينبغي و�ضع اللم�سات ال
ّ
•يجب ح�صول رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين على موافقات الحكومة.

فريق الخبراء التقن ّيين.

رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.
الخبراء الدول ّيون.
رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.

الأ�سابيع من � 6إلى 12

(تبد�أ قبل �شهرين
من الزيارة الميدان ّية
التي يقوم بها الخبراء
الدول ّيون – �إذا ُطلبت).
الأ�سبوع 8
(قبل �شهر من الزيارة
الميدان ّية).
الأ�سبوع ( 9قبل � 3أ�سابيع
من الزيارة الميدان ّية).
الأ�سبوع 10
(قبل �أ�سبوعين من
الزيارة الميدان ّية).

رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.
الأ�سبوعان  13و14
(قبل �شهرين من انعقاد
رئي�س اللجنة التوجيه ّية،
ور�شة عمل التحقُّق من
ورئي�س فريق الخبراء التقن ّيين�ِ ،ص ّحة التقرير).
وغيرهم من والموظفين
العموم ّيين الرئي�س ّيين.
رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين
والموظفين العموم ّيين
الرئي�س ّيين.
فريق الخبراء التقن ّيين.
رئي�س اللجنة التوجيه ّية.
رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.

الأ�سبوعان  15و16
(قبل � 4أ�سابيع من انعقاد
ور�شة عمل التحقُّق من
�صحة التقرير).

اللجنة التوجيه ّية ،وبرنامج
الأ�سبوع 17
إنمائي،
(قبل � 3أ�سابيع من انعقاد
الأمم المتّحدة ال ّ
ومكتب الأمم المتّحدة
المعني ور�شة عمل التحقُّق من
ّ
بالمخ ّدرات والجريمة ،و�شركاء ِ�ص ّحة التقرير).
التنمية المعن ّيون ،و�/أو فريق
الخبراء الدول ّيين.
فريق الخبراء التقن ّيين.

الأ�سبوع 19

(قبل �أ�سبوع من انعقاد
ور�شة عمل التحقُّق من
ِ�ص ّحة التقرير).

ّ
تخطي الح ّد الأدنى
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النهائي
المرحلة الرابعة :ور�شة عمل التحقُّق من ِ�ص ّحة التقرير و�صياغته في �شكله
ّ
الإعداد
ٍ
انعقاد منا�سب.
•ينبغي اختيار مكان
•ينبغي و�ضع جدول �أعمالٍ مرفقًا ب�شرح موجز عن التق ُّدم المحرز وتوزيعها على جميع المدعوين.
•ينبغي دعوة مم ّثلين عن كل مجموعات الأطراف المعن ّيين.
الذاتي مق ّد ًما.
•ينبغي توزيع تقرير التقييم
ّ
ور�شة العمل
الذاتي.
•ينبغي على رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين تقديم م�سو ّدة تقرير التقييم
ّ
•ينبغي مناق�شة م�سو ّدة التقرير بين الأطراف المعن ّيين.
•يجب مراجعة التو�صيات واالتّفاق عليها.
االنتهاء من �صياغة التقرير
•ينبغي �إدماج التعليقات واالقتراحات التي تم الح�صول عليها في ور�شة العمل في الم�سو ّدة النهائ ّية لتقرير
الذاتي.
التقييم
ّ
•ينبغي تقديم الم�سو ّدة النهائ ّية للتقرير �إلى اللجنة التوجيه ّية لمراجعتها والت�صديق عليها.
•ينبغي الح�صول على �أ ّية موافقة حكوم ّية داخل ّية �إ�ضاف ّية.
المرحلة الخام�سة :ن�شر التقرير وتوزيعه
النهائي ،ح�سب الحاجة.
الذاتي
•ينبغي ترجمة تقرير التقييم
ّ
ّ
•ينبغي ن�شر التقرير على �أحد المواقع الإلكترون ّية الحكوم ّية.
إلكتروني للأمم المتّحدة.
•ينبغي ن�شر التقرير على الموقع ال
ّ
�صحافي لإطالق التقرير.
•ينبغي تنظيم م�ؤتمر
ٍّ
•ينبغي طباعة التقرير بعدد معقول وتوزيعه على كافة الأطراف المعن ّيين بما في ذلك و�سائل الإعالم على
الوطني.
الم�ستوى
ّ
•ينبغي جدولة التقارير في البرلمان للنظر فيها ومتابعتها.

المرحلة ال�ساد�سة :المتابعة
•يجوز و�ضع ا�ستراتيجية لمكافحة الف�ساد و�/أو ّ
الذاتي.
خطة تنفيذ بنا ًء على نتائج تقرير التقييم
ّ

•ينبغي ح�شد الإرادة ال�سيا�س ّية للإ�صالح.
•يجب البدء بخطوات الإ�صالح لتناول نواحي النق�ص التي تم تحديدها.
•ينبغي ر�صد عمل ّية تنفيذ خطوات الإ�صالح.

الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
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ّ

رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.

الأ�سابيع من  16حتى 20

رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.
الم�شاركون في ور�شة العمل.

الأ�سبوع 21
(قبل �أ�سبوعين من موعد
ن�شر التقرير).

فريق الخبراء التقن ّيين.

الأ�سبوعان  22و.23

(قبل �شهرٍ من انعقاد
ور�شة عمل التحقُّق من
ِ�ص ّحة التقرير).

رئي�س فريق الخبراء التقن ّيين.
رئي�س اللجنة التوجيه ّية.
رئي�س اللجنة التوجيه ّية.
الأ�سبوع 24
(بعد �أ�سبوعين من انعقاد
إنمائي ور�شة عمل التحقُّق من
برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
المعني
ومكتب الأمم المتّحدة
ِ�ص ّحة التقرير).
ّ
بالمخ ّدرات والجريمة.
رئي�س اللجنة التوجيه ّية.
الوزير الم�س�ؤول.

اللجنة التوجيه ّية (يدعمها
إنمائي
برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
المعني
ومكتب الأمم المتّحدة
ّ
بالمخ ّدرات والجريمة ،عندما
يكون منا�س ًبا).
المدني.
إعالم/المجتمع
ال
ّ
الحكومة ،والبرلمان،
والم� ّؤ�س�سات العا ّمة ذات ال�صلة.
اللجنة التوجيه ّية ،والدول
الأطراف التي تجري المراجعة
في �إطار �آل ّية اال�ستعرا�ض.

في الجل�سة البرلمان ّية
التالية.

الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
الملحق ب :الجدول الزمني للتقييم
ّ
تقديم تقارير التقييم الذاتي
العامة لم�ؤتمر
�إلى الأمانة ّ
الدول الأطراف والم�شاركة في
المراجعة القطر ّية*

الإعداد
•تعيين الجهة
القائدة

�شهر 1

�شهر 2

�شهر 3

•ت�شكيل اللجنة
التوجيهية
•الإعداد لور�شة
عمل الأطراف
المعن ّيين

•ور�شة عمل
الأطراف
المعن ّيين
•تجميع الوثائق
وترجمتها

•تجميع الوثائق
وترجمتها
•جمع النتائج
الأ ّول ّية

�شهر 4

�شهر 5

�شهر 6

المتابعة

•ور�شة عمل التحقّق •و�ضع ا�ستراتيجية
•م�سو ّدة تقرير
•الم�شاورات
�صحة التقرير /وطنية ّ
وخطة عمل
من
الذاتي
التقييم
أطراف
مع ال
ّ
ّ
•الإعداد لور�شة �صياغة التقرير في •تنفيذ الإ�صالحات
المعن ّيين/
الزيارة الميدان ّية عمل التحقُّق من �شكله التهائي
�صحة التقرير •ن�شر التقرير
•م�سو ّدة تقرير
ّ
وتوزيعه
الذاتي
التقييم
ّ

الذاتي الخا�صة بها في غ�ضون �شهرين تقري ًبا من تاريخ بدء �سنة
�ستتم مراجعتها ان تقدم تقارير التقييم
*	ي�شير هذا ال�صندوق �إلى �آل ّية اال�ستعرا�ض حيث يجب على الدول الأطراف التي ّ
ّ
الذاتي قبل �أ�شهر ع ّدة من موعدها.
ُ�شجع الدول على بدء عمل ّية التقييم
الإ�ستعرا�ض .ومن �أجل تقديم التقارير في موعدها ،ت َّ
ّ

ّ
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الذاتي لتنفيذ اتفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة
الملحق ج� :أداة عمل القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
الف�ساد
تدبير مع ّين في اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد

المعلومات المج ّمعة

هل تم �إعتماد/تنفيذ � ِّأي تدبير؟
 نعم /ال /جزئ ًّيا اقتب�س ولخّ �ص القانون �أو ال�سيا�سة اذكر الخطوات (الأخرى) التي ّتم اتّخاذها �إلى الآنما الذي �أدى �إلى اعتماد هذا التدبير؟
حدث؟ �سبب �آخر؟
درا�سة؟ ا�ستراتيجية؟ َ
ّ
ما ّ
مة/المنظمات الم�س�ؤولة عن التنفيذ؟*
المنظ
اقتب�س مثا ًال�/أمثل ًة للتنفيذ الناجح**
هل تم تقييم فاعل ّية هذا التدبير؟
�إذا كانت الإجابة بنعم ،فمن قام بالتقييم؟ متى �صدرت النتائج الرئي�س ّية وما هي؟
و�إذا كانت الإجابة بال ،فاذكر �إن كان هناك حاجة للم�ساعدة في هذا المجال.
ما التح ّديات الرئي�س ّية التي عرقلت التنفيذ؟***

ما الخطوات الالزمة ل�ضمان االلتزام الكامل؟
ما الم�ساعدة التقن ّية المطلوبة ،بحال كانت الم�ساعدة الزمة؟
*	�إذا كان هناك �أكثر من ّ
منظمة ،فب ِّين �أدوارها على التوالي ولأ ّيها كانت الريادة.
**	�أدرج ،عند الإمكان ،معلومات (�إح�صاءات� ،أنواع الحاالت ،النتائج) عن الق�ضايا القانون ّية (المدن ّية� ،أو الإدار ّية� ،أو الجنائ ّية) ذات ال�صلة والعمل ّيات الأخرى.
***	يمكن �أن ي�شمل هذا :التن�سيق بين الجهات المعن ّية؛ الخ�صو�ص ّية في النظام القانوني؛ وجود �أولو ّيات �أخرى؛ القدرة المحدودة (على �سبيل المثال� ،إن�سان ّية/تكنولوج ّية/م� ّؤ�س�س ّية  -ينبغي
متاحا (�أو �أبعد من ذلك� ،إذا كان الأمر ممكنًا)�/أخرى  -يرجى التحديد)؛ موارد التنفيذ المحدودة (على �سبيل المثال� ،إن�سان ّية/مال ّية/
توفير �أرقام �سنوية ً
رجوعا لعام � 2003إذا كان ذلك ً
�أخرى  -يرجى التحديد)؛ مو�ضوعات �أخرى (يرجى التحديد).
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ّ

الملحق د :م�سرد اال�صطالحات
مراجعة االلتزام باتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد  /تحليل الثغرات فيها
«مراجعة الإلتزام» و«تحليل الثغرات» في ما يخ�ص تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد ا�صطالحان ا�ستعملهما عدد من الدول في
الذاتي الواردة في
الما�ضي لإدارة عمل ّية تط ّوع ّية لتقييم تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد .وت�ستند ،ب�شكل كبير ،منهج ّية التقييم
ّ
المذ ّكرة الإر�شاد ّية �إلى الخبرة التي تم اكت�سابها في �سياق هذا النوع من العمل ّيات .انظر الملحق هـ ِّ
لالطالع على �أمثلة عن مراجعة االلتزام
وتحليل الثغرات.
المراجعة القُطر ّية
ي�شير هذا اال�صطالح �إلى الإجراء الذي تم تعريفه في ال�شروط المرجع ّية لآل ّية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد (ي�شار
41
أي�ضا با�سم �آل ّية اال�ستعرا�ض) كما �أق ّرها م�ؤتمر الدول الأطراف في القرار  1/3في الدوحة في ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر .2009
�إليها � ً
تقرير المراجعة القُطر ّية
تقرير المراجعة القُطر ّية هو �أحد ُمخْ َرجات �آل ّية ا�ستعرا�ض اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد .تقوم الدول الأطراف التي تجري المراجعة،
ّ
التوجيهي
بالمخطط
تتم مراجعتها (انظر الملحق II
بم�ساعدة الأمانة العا ّمة ،ب�إعداد تقرير مراجعة ُقطر ّية بالتعاون مع الدولة الطرف التي ّ
ّ
الذاتي ب�صفته الم�صدر الأ�سا�سي للمعلومات
للخبراء الحكوم ّيين و�أمانة ال�س ّر في �إجراء المراجعات القطر ّية .)42و�س ُي�ستخدم تقرير التقييم
ّ
لإعداد تقرير المراجعة القُطر ّية ،عالو ًة على �أنه م�صدر لأ ّية معلومات �إ�ضاف ّية تُطلب في �إطار �آل ّية اال�ستعرا�ض.
الجهة القائدة
مثالي،
الجهة القائدة هي جه ٌة تف ِّو�ضها الحكومة تنظيم عمل ّية التقييم
الذاتي ودعوة جميع الجهات الأخرى لدعم العمل ّية ب�شكل ف ّعال .وعلى نحو ٍّ
ّ
ُيدرج هذا الأمر في بيان لمجل�س الوزراء �أو ال�شروط المرجع ّية الكتاب ّية التي تو�ضح �شروط �إعداد التقرير والمواعيد النهائ ّية .وينبغي �أن تكون
الجهة القائدة هي الم� ّؤ�س�سة التي تم تعيينها كجهة اتّ�صالٍ في �سياق �آل ّية اال�ستعرا�ض (لمزيد من التفا�صيل ،ر� .ص�ص.)16-15 .
�آل ّية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
�آل ّية اال�ستعرا�ض (ي�شار �إليها ر�سم ًّيا با�سم �آل ّية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد) هي عمل ّية حكوم ّية دول ّية و�ضعها م�ؤتمر
الدول الأطراف في االتّفاق ّية في القرار  1/3الذي تم �إقراره في الدوحة في ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر  .2009وتدعو �آل ّية اال�ستعرا�ض الدول الأطراف
�إلى �إجراء مراجعة نظراء لتنفيذ االتّفاق ّية .وبموجب هذا المخطط ،تراجع كل دولة نظيرا ِتها كما تُراجعها نظيراتها (من خالل خبراء حكوم ّيين
من الدول الأطراف) في ٍ
دورات متعاقب ٍة مدة ٍ ّ
كل منها خم�س �سنوات( .لمزيد من التفا�صيل ،ر� .ص�ص.)8-6 .
الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد
التقييم
ّ
الذاتي لتنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد عمل ّية تُق ّيم من خاللها كل دول ٍة الأنظمة ،والقوانين ،واللوائح ،وال�سيا�سات،
التقييم
ّ
الن�ص والتطبيق .وتجرى هذه العمل ّية على الم�ستوى
والم� ّؤ�س�سات ،والبرامج المتع ّلقة بمكافحة الف�ساد مقارن ًة بمتط ّلبات االتّفاق ّية ،على م�ستوى ّ
الذاتي كم�صدر �أ�سا�سي للمعلومات
الوطني� ،سواء �أب�شكل تط ُّوعي �أو بنا ًء على تكليف من �آل ّية اال�ستعرا�ض .وعلى �أ ّية حال ،تُ�ستخدم نتائج التقييم
ّ
ّ
التي ت�ستر�شد بها الدول الأطراف التي تجري المراجعة بموجب �آل ّية اال�ستعرا�ض.

41

رhttp://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V1051983a.pdf :.

42

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/28June-2July2010/V1053798e.pdf
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الذاتي
القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
الذاتي �أداة حا�سوب ّية ت�ش ِّكل جز ًءا من �آل ّية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد وت�س ّهل عمل ّية جمع
القائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
مو�ضوعي من �أحكام
حكم
المعلومات المتع ّلقة بالتزام الدول الأطراف باالتّفاق ّية .وتتك ّون القائمة المرجع ّية من مجموع ٍة �شامل ٍة من الأ�سئلة عن كل ٍ
ٍّ
ٍ
معلومات تف�صيل ّي ًة للغاية ومتع ّمقة ب�ش�أن م�ستوى االلتزام باالتّفاق ّية ،ح�سب
االتّفاق ّية .وعند ا�ستكمال الر ّد على الأ�سئلة ،توفّر القائمة المرجع ّية
الذاتي هي الأداة الر�سم ّية لجمع المعلومات في �إطار
ما �أوردته الدولة ،وتح ّدد احتياجات الم�ساعدة التقن ّية الالزمة .والقائمة المرجع ّية للتقييم
ّ
الذاتي خارج �آل ّية اال�ستعرا�ض كذلك( .لمزيد من التفا�صيل ،ر� .ص�ص 8 .و 9و.)16
�آل ّية اال�ستعرا�ض ،ويو�صى ا�ستخدامها في عمل ّيات التقييم
ّ
الذاتي
تقرير التقييم
ّ
تتم في �إطار اتّفاق ّية الأمم المتّحدة لمكافحة الف�ساد ،و ُي َع ّد من خالل القائمة
رئي�سي لعمل ّية التقييم
الذاتي ُم ْن َت ٌج
تقرير التقييم
الذاتي التي ّ
ٌّ
ّ
ّ
الذاتي نظرة عا ّمة و�شاملة ب�ش�أن م�ستوى تنفيذ الدولة المعن ّية لالتّفاق ّية (لمزيد من التفا�صيل،
الذاتي .ويق ّدم تقرير التقييم
المرجع ّية للتقييم
ّ
ّ
ر� .ص�ص.)22-20 .
الذاتي
التقرير الملخّ �ص للتقييم
ّ
خا�ص على الممار�سات الناجحة،
الذاتي النتائج الرئي�س ّية لعمل ّية التقييم
يلخّ �ص تقرير ملخّ �ص التقييم
الذاتي في �صيغة �سرد ّية مع التركيز ب�شكل ّ
ّ
ّ
أي�ضا لرا�سمي ال�سيا�سات الرفيعي الم�ستوى
والتح ّديات ،و�أ ّول ّيات الإ�صالح الرئي�س ّية ،واحتياجات الم�ساعدة التقن ّية .هذا التقرير الدقيق مفي ٌد � ً
ولأغرا�ض الم�ساندة( .لمزيد من التفا�صيل ،ر� .ص.)22 .
اللجنة التوجيه ّية
ٍ
الذاتي وت�ضمن دعم الحكومة وغيرها من الأطراف المعن ّيين لهذه العمل ّية .وينبغي �أن تت�شكل
إر�شادات ب�ش�أن عمل ّية التقييم
تق ّدم اللجنة التوجيه ّية �
ّ
َّ
اللجنة التوجيه ّية من مم ّثلين رفيعي الم�ستوى من الم� ّؤ�س�سات الحكوم ّية الأ�سا�س ّية الم�شاركة في العمل ّية .ويجوز �أن يتر�أ�س اللجنة التوجيه ّية مم ّثل
الخا�ص في اللجنة التوجيه ّية( .لمزيد من
المدني ،والو�سط الأكاديمي ،والقطاع
عن الجهة القائدة .وينبغي النظر في �إدراج مم ّثلين عن المجتمع
ّ
ّ
التفا�صيل ،ر� .ص.)16 .
فريق الخبراء التقن ّيين
الذاتي .ومن المهم ج ًّدا تحديد � ٍ
أفراد على
ي�ضم فريق الخبراء التقن ّيين الم�س�ؤولين عن مراجعة الت�شريعات والممار�سات الوطن ّية �أثناء التقييم
ّ
التخ�ص�ص ولديهم خبرة وتد ُّرب للقيام بهذا الدور .واعتما ًدا على ال�سياق الخا�ص بك ّل بلد ،يجوز تق�سيم الفريق �إلى فرق فرع ّية
درج ٍة عالية من
ّ
لديها م�س�ؤول ّيات محور ّية مح ّددة في �إطار االتّفاق ّية ،مثل ت�شكيل فريق للنظر في م�سائل �إنفاذ القانون و�آخر للنظر في التدابير الوقائ ّية .ومن
المهم �أن يتم تن�سيق اختيار الخبراء الحكوم ّيين الم�شاركين في فريق الخبراء التقن ّيين مع التعيين الر�سمي للخبراء الذين يجرون عمل ّية المراجعة
القُطر ّية في �إطار �آل ّية اال�ستعرا�ض( .لمزيد من التفا�صيل ،ر� .ص.)17 .
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الملحق و :جهات اتّ�صال مفيدة
إنمائي
برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
الديمقراطي  -نيو يورك ،الواليات المتّحدة الأميرك ّية
إنمائي ،فريق الحكم
ّ
مكتب ال�سيا�سات الإنمائ ّية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة ال ّ
فيل مات�شيزا

م�ست�شار ال�سيا�سات  -مكافحة الف�ساد
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�أنغا تيميل�سينا

العالمي لمكافحة الف�ساد من �أجل
من�سق البرنامج
ّ
فاعل ّية التنمية
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إنمائي في �آ�سيا والمحيط الهادي  -بانكوك ،تايلندا
المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتّحدة ال ّ
�صمويل دي ياغر

الديمقراطي
رئي�سة فريق الحكم
ّ
محلل ال�سيا�سات � -إ�صالح الإدارة العا ّمة ومكافحة
الف�ساد

بولين تامي�سي�س

روبرت �أونو�س

محلل الأبحاث  -مكافحة الف�ساد

+66 2 2882790

pauline.tamesis@undp.org

+66 2 2882642

samuel.de.jaegere@undp.org

robert.onus@undp.org

إنمائي في المحيط الهادي � -سوفا ،جزر فيجي
المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتّحدة ال ّ
الخبيرة الإقليم ّية لتعزيز ال�سلطة الت�شريع ّية
�شارماين رودريغ�س
إنمائي في �أوروبا ال�شرق ّية والدول الم�ستق ّلة الو�سطى  -براتي�سالفا� ،سلوفاكيا
المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتّحدة ال ّ
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charmaine.rodrigues@undp.org
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dan.dionisie@undp.org

فران�شي�سكو كيكي

معاون الم�شروعات
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إنمائي  -بيروت ،لبنان
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ّ
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مديرة برنامج النزاهة ومكافحة الف�ساد
�ستيفاني تيغيمان
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معهد بازل لإدارة الحكم ،مركز �إدارة الحكم ومكافحة الف�ساد ،بازل� ،سوي�سرا
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خوانيتا �أواليا
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