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  فريق استعراض التنفيذ
  األوىل املستأنفةالدورة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩فيينا، 
        * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

األمم املتحدة   الستخدام أدوات التقييم اخلاصة باتفاقيةيب االختبار التجري    
  :  وترتيب أولوياهتاملكافحة الفساد يف استبانة املساعدات التقنية

 ية من إندونيسيا وبريو وكينياقُطردراسات 
   

     مذكّرة من األمانة  
    مةمقدِّ  -أوال  

دورات مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد        شــهدت   -١
وات  علـى مـدى الـسن      الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة          ودورات  

ــة   را يف األخــرية تطــوّ  ــساعدة التقني ــشة امل ــة إىلمناق ــم املتحــدة ملكافحــة    الرامي ــة األم ــذ اتفاقي  تنفي
أ مـن آليـة اسـتعراض تنفيـذ     ل اآلن جـزءا ال يتجـزّ   التقنيـة تـشكّ   فقد أصبحت املساعدة   )١(.الفساد

لت إليهـا  توصّـ رة االسـتنتاجات الـيت     ن هـذه املـذكّ    وتتـضمّ . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد     
يـة أُجريـت يف إندونيـسيا وبـريو وكينيـا هبـدف حتديـد كيفيـة االسـتفادة مـن                     قُطرثالث دراسات   

ــسيق      املتاحــةاألدوات  ــة وتن ــساعدة التقني ــتبانة االحتياجــات إىل امل ــة يف اس ــذ االتفاقي ــيم تنفي  لتقي
يـة األوليـة اخلاصـة      واألدوات املشمولة يف هذه الدراسة هـي قائمـة التقيـيم الـذايت املرجع             . تقدميها

                                                                 
*     CAC/COSP/IRG/2010/1/Add.1. 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1( 
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الـدول األطـراف لالتفاقيـة،    الـشامل المتثـال   تحليل الباالتفاقية، وبرنامج االستعراض التجرييب، و 
وذلك باستخدام أسلوب حتليل الثغرات الذي بادرت بتجربته إندونيـسيا وتابعـت تطـويره كينيـا               

  .وبنغالدش
، تـها  ومنهجي ا أهدافه تبيِّنخلفية موجزة عن الدراسة، و    معلومات  م هذه املذكرة    وتقدِّ  -٢
الـيت خاضـت   عطي حملة عامة عن أدوات تقييم اتفاقية مكافحة الفساد املـستخدمة يف البلـدان    تو

 إندونيـسيا  الـيت شـهدهتا   لتطـورات الرئيـسية     معلومـات عـن ا     أيـضا املذكرة  ر  وتوفّ. هذه التجربة 
ــا   ــريو وكيني ــى صــعيد وب ــيت    عل ــة ال ــساعدة التقني ــن امل ــدِّ االحتياجــات م ــذ يف جمــال  َدتُح تنفي

يف إعـداد الـربامج     الوكاالت املاحنـة تلـك االحتياجـات يف         عن السبل اليت راعت هبا      االتفاقية، و 
ــد ــاول  البل ــة، وتتن ــذكّرة ان املعني ــه خــاص امل ــة      بوج ــد متــت تلبي ــت ق ــا إذا كان ــسألة م ــك  م تل

علــى سلط هــذه املــذكرة الــضوء   وتــ. الثغــرات يف تنفيــذ االتفاقيــة   تلــك وســّداالحتياجــات 
تحديـد الثغـرات وتقـدمي املـساعدة التقنيــة     فيمـا يتعلــق ب  القائمـة املمارسـات اجليـدة والتحـديات    

وبذلك، تنظر الدراسة اخلاصة بكل بلـد يف التقيـيم الـذايت الـذي أجـراه البلـد املعـين                    . هاوتنسيق
دة التقنيـة  لتنفيذه لالتفاقية، والتدابري اإلصـالحية الـيت اختـذها ملكافحـة الفـساد، وبـرامج املـساع              

وُيشار أخريا إىل أن هذه املذكرة حتلل أوجه التشابه واالختالف بني جتـارب كـل مـن              . املقدَّمة
 النظــر فيهــا كــل مــن فريــق اســتعراض يــوّدإندونيــسيا وبــريو وكينيــا، بغيــة وضــع توصــيات قــد 

قنيــة  التنفيــذ وســائر اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، مبــا يف ذلــك البلــدان الــيت تتلقــى املــساعدة الت          
  .واملنظمات املاحنة

    
    اخللفية  -ثانيا 

 ،٥/١ يف قـراره     ،ر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            قّر  -٣
ــشورة          ـــه امل ــسدي ل ــضوية لكــي ي ــوح الع ــا ومفت ــا مؤقت ــا دولي ــامالً حكومي ــاً ع ــشئ فريق أن ين

يـؤدي الفريـق العامـل      املـؤمتر أيـضا أن      ر   وقـرّ  .ويساعده يف تنفيذ واليته بشأن املـساعدة التقنيـة        
ــة  ــدول      )أ(: املهــام التالي ــة مــساعدة مــؤمتر ال ــة بغي اســتعراض االحتياجــات مــن املــساعدة التقني

تـوفري اإلرشـاد بـشأن األولويـات      )ب( األطراف على أساس املعلومات اليت تقّدمها له الـدول؛     
النظــر يف  )ج( اف وإىل توجيهاتــه؛اســتناداً إىل الــربامج الــيت يوافــق عليهــا مــؤمتر الــدول األطــر  

 املعلومات اجملّمعة بواسطة القائمة املرجعيـة للتقيـيم الـذايت الـيت يقّرهـا مـؤمتر الـدول األطـراف؛                   
النظر فيما هو مالئم ومتـوافر وذو صـلة باجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة مـن معلومـات عـن                      )د(

ول، مبــا يــشمل املمارســات الناجحــة،  أنــشطة املــساعدة التقنيــة الــيت تــضطلع هبــا األمانــة والــد  
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وكــذلك عــن مــشاريع الــدول وســائر هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة           
  .تشجيع تنسيق املساعدة التقنية من أجل تفادي االزدواج )ه( وأولوياهتا؛

ــراره     -٤ ــؤمتر يف ق ــب امل ــة     ٢/٤وطل ــة املهتم ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة الوطني ــات املاحن  إىل اجله
مبكافحــة الفــساد أن تواصــل بــذل جهودهــا التنــسيقية يف البلــدان املــضيفة وكــذلك علــى املــستوى   

ن مـن التـشارك يف هنوجهـا إزاء كيفيـة تلبيـة االحتياجـات الـيت اسـتبانتها الـدول                     الدويل، حىت تتمكّ  
نـسبية،  املستفيدة ومن حتديد مبادئ توجيهية وسياسات استنادا إىل أحسن ممارساهتا وإىل مزاياهـا ال             

بغية تعزيز فعالية املساعدة التقنية وتبـادل املعلومـات بانتظـام، وشـجع، هلـذا الغـرض، كـل اجلهـات                     
  . على املستوى الوطين يف بلد اجلهة املاحنةواألجهزةاملاحنة على إقامة تنسيق فّعال بني اإلدارات 

جمموعـة  عدة التقنيـة    وناقش الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـسا              -٥
 املـؤمتر يف قـراره      وأقـرّ . من املقترحات اليت قدمتـها األمانـة، والـيت مت إقرارهـا ملواصـلة تطويرهـا               

 وتنفيذاً، لتقدمي برامج املساعدة التقنية املتكاملة واملنـسَّقة باعتبـاره           ي، مبادرةً قُطرالنهج ال  ٣/٤
 املاحنــة وغريهــا مــن اجلهــات الــيت تقــّدم  وســيلة فّعالــة لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة، وشــّجع اجلهــات 

املساعدة على تضمني مفهوم هذا النهج مع بناء القدرات يف صميم براجمها اخلاصـة باملـساعدة                
وشجع املؤمتر يف ذلك القرار أيضا الدول واجلهات املاحنة واجلهات األخرى اليت تقـّدم              . التقنية

ك الدوليـة ذات الـصلة، حـسبما يكــون    املـساعدة علـى اسـتخدام االتفاقيـة وغريهـا مـن الـصكو       
واقُتـرح هلـذه الغايـة      . ي بغية تـسهيل تنفيـذ الـربامج       قُطرمناسبا، كإطار للحوار على املستوى ال     

  .اختيار عدد صغري من البلدان إلجراء هذه الدراسة
اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم   ،٣/١ يف قــراره ،واعتمــد املــؤمتر  -٦

وقـرر أيـضا تكليـف فريـق اسـتعراض التنفيـذ مبهمـة متابعـة ومواصـلة             . ملكافحة الفـساد  املتحدة  
العمل الـذي سـبق أن اضـطلع بـه الفريـق احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة                        

  .وهلذا السبب، ُتقدَّم هذه الدراسة إىل فريق استعراض التنفيذ. التقنية
    

    األهداف واملنهجية  -ثالثا 
ترمي هـذه الدراسـة إىل مـساعدة الـدول األطـراف يف حتـسني اسـتخدام أدوات تقيـيم                      -٧

اتفاقية مكافحة الفساد لوضـع مبـادرات املـساعدة التقنيـة يف املـستقبل وتنـسيقها، بغيـة ضـمان                    
ــة   ــال ألحكــام االتفاقي ــدمي     . حتــسني االمتث ــشأن تق ــوفر هــذه الدراســة إرشــادات ب ويؤمــل أن ت

دة األهــداف واملنــسقة للــدول األطــراف يف االتفاقيــة، تــسهيال لتنفيــذها   املــساعدة التقنيــة احملــدَّ
ومن خالل تعزيز الصلة بني استعراضات تنفيذ االتفاقية ومشاريع املـساعدة التقنيـة ذات       . إياها
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الصلة، سيجري حتسني نوعية وفعالية املساعدة التقنيـة، وتـسخري أدوات تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة                 
  . على كل من املستوى احمللي واإلقليمي والدويلالستخدامات متعددة،

ــضّم  -٨ ــة    وتتـ ــثالث اخلاصـ ــات الـ ــتنتاجات الدراسـ ــا السـ ــيال مجاعيـ ــذكرة حتلـ ــذه املـ ن هـ
 تكفَّـلَ وقـد اسـُتعني بثالثـة بـاحثني،     . للمشاركةمجيعها  عت  بإندونيسيا وبريو وكينيا، اليت تطوّ    

لدراسـة املتعلقـة بكـل بلـد باسـتعراض      ت اواسـُتهلّ . كل منهم بتحليل واحد من البلـدان الثالثـة     
ق لالستنتاجات املستمدة من التقييمات املختلفة الـيت أُجريـت المتثـال البلـد املعـين                مكتيب متعمِّ 

  .لالتفاقية، ولغريها من الصكوك اإلقليمية أو الدولية عند انطباق احلال
 البـاحثون خالهلـا     قـى التوأعقب تلك املرحلة األولية زيارة إىل كل من البلدان الثالثة،             -٩
 احلكــوميني الرئيــسيني واملنظمــات املاحنــة وممثلــي اجملتمــع املــدين ووســائط اإلعــالم         النظراءبــ

من أجل حتليل االستنتاجات الـيت توصـل       وذلك   واألوساط األكادميية،    ة األعمال احمللي  وأوساط
خدمت هبـا أدوات    إليها االستعراض املكـتيب، ومواصـلة تعزيـز فهـم البـاحثني للطريقـة الـيت اسـتُ                 

تقييم االتفاقية على الصعيد العملي يف استبانة احتياجات البلدان من املساعدة التقنيـة وتقـدميها               
وكــان مــن شــأن الزيــارة الــيت أُجريــت للبلــدان أن رفــدت أيــضا بعــض    . هلــا بــصورة مــستنرية 

ــة جوانــب الدراســة فيمــا يتعلــق بالعمليــات القائمــة الســتبانة االحتياجــات إىل املــساعد    ة التقني
 مـن خـالل هـذه       ،وأخريا، سعى الباحثون  . وتنسيقها يف جمال مكافحة الفساد يف البلدان املعنية       

وضــع خطــط عمــل وطنيــة لتنــسيق اإلصــالحات  علــى مواصــلة  للمــساعدة ،الزيــارات املوقعيــة
ة واستنادا إىل استنتاجات االستعراضـات املكتبيـ      . أو املساعدة التقنية  /اخلاصة مبكافحة الفساد و   

يا عـن البلـد الـذي درسـه، واسـُتخدمت هـذه             قُطروالزيارات املوقعية، وضع كل باحث تقريرا       
  .التقارير كأساس للتحليل املُقارن الوارد يف هذه املذكرة

 يف  اتعاوهنـ بدعم استثنائي مـن الـسلطات احملليـة و        ة ب يف مجيع البلدان الثالث   وحظي الباحثون     -١٠
 .ئهاتنظيم الدراسة وإجرا

    
    أدوات تقييم تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ارابع 

ذه الدراســة أدوات خمتلفــة لتقيــيم مــدى امتثاهلــا التفاقيــة  هبــ البلــدان املــشمولة تســتخدما  -١١
واستندت يف ذلك إىل قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة األوليـة، الـيت اسـُتعيض عنـها                   . مكافحة الفساد 

 تعـ تطّووقـد  . ٣/١لتقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة، عمـال بقـرار املـؤمتر               منذ ذلـك احلـني بقائمـة ا       
 ،أجــرت إندونيــسيا وكينيــاو. تجــرييبالســتعراض االندونيــسيا وبــريو أيــضا للمــشاركة يف برنــامج  إ

طرفــا يف اتفاقيــة ، بــصفتها ٢٠٠١ للثغــرات، أمــا بــريو، فتــشارك منــذ عــام حتلــيالإضــافة إىل ذلــك، 
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 اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ، يف آليــة متابعــة تنفيــذ)E/1996/99(كافحــة الفــساد البلــدان األمريكيــة مل
 اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة اخلاصـة ب         وعلى غرار . ملكافحة الفساد 

يف مسـة رئيـسية تتمثـل        الفساد، تشمل آلية متابعـة تنفيـذ اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة الفـساد                
 .لمساعدة التقنيةلتفاقية  تلك االلدول األطراف يفااحتياجات استبانة 

    
    قائمة التقييم الذايت املرجعية اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ألف 

هـي  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد        اخلاصة ب  ةلتقييم الذايت املرجعية األولي   إن قائمة ا    -١٢
القائمــة املرجعيــة وكانــت تلــك .  جلمــع املعلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة تُوضــع ةيوب حاســةتطبيقــ

مـن جمموعـة مـن مثانيـة أسـئلة عـن كـل حكـم مـن أحكـام االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك عـدد مـن                               تتألف  
 كانـت  إذاومـا   )٢(ا،وأشـكاهل املـساعدة التقنيـة     احتياجات إىل   ما يلزم من    استبانة   إىل   الراميةاألسئلة  

لتنفيـذ الكامـل    املساعدة بـصورة فعالـة ا     تلك   والسبل اليت ستدعم هبا      ،بالفعلقد قُدمت   ا  ممساعدة  
ومن بـني مجيـع أدوات التقيـيم الـيت ُنظـر فيهـا يف هـذه الدراسـة، تعـد                   .  االتفاقية  من ألحكام املعنية ل

املـساعدة   لالحتياجـات مـن   ا واضـح احتديـد تـوفر  الـيت  األداة الرئيـسية    قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة     
 .التقنية وبرامج املساعدة اجلارية

 حمـدودة  ندونيـسيا وبـريو وكينيـا   بتـها إ ة الـيت جرّ ملرجعية األوليالتقييم الذايت   وكانت قائمة ا    -١٣
 كـان  علـى عـدد خمتـار مـن مـواد وأحكـام اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، ألن اهلـدف                       تزنطاق، وركّ ال

 يف تقيــيم مــدى االمتثــال لالتفاقيــة، بــدال مــن واتداأليب جلــدوى هــذا النــوع مــن ـاالختبــار التجريــ
 يتشاملة الـ  الـ رجعيـة   املذايت  التقييم  ال قائمة   ،٣/١ يف قراره    ،املؤمتروأقر  . إجراء تقييم شامل لالمتثال   

ليـة االسـتعراض، فـضال عـن        آل أسـاس  األمانة بالتشاور مع الدول األطـراف، لتكـون مبثابـة            اوضعته
 .اقية مكافحة الفسادتنفيذ اتفل ةتقييمات الذاتيال

 كــأداة ةشاملالـ لتقيــيم الـذايت املرجعيــة  ينبغـي اســتخدام قائمـة ا  ، ٣/١قـرار املــؤمتر  وعمـال ب   -١٤
الـيت تبـذهلا    بـاجلهود  ،٣/٤ يف قراره    ،رحب املؤمتر و. لتسهيل تقدمي املعلومات بشأن تنفيذ االتفاقية     

ــيت حتــّدد     ــة ال ــل االحتياجــات مــن املــساعدة التقني ــة لتحلي ــة  األمان ــدول األطــراف يف اتفاقي ها ال
 والــدول املوقّعــة عليهــا يف ردودهــا بنــاًء علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة،  مكافحــة الفــساد

                                                                 
 التدابري  جزئيا أو مل تعتمديف قائمة التقييم الذايت املرجعية األولية، إذا أجابت الدولة الطرف بأهنا اعتمدت  )2(

ضع إشارة على بنود فرعية خمتلفة فيما يتعلق ، كان من املمكن وطلوبة مبوجب أحد أحكام االتفاقيةامل
ما من حاجة إىل املساعدة؛ تشريعات منوذجية؛ : باالحتياجات إىل املساعدة التقنية، مبا يف ذلك ما يلي

صياغة تشريعات؛ مشورة قانونية؛ زيارة موقعية من خرباء يف جمال مكافحة الفساد؛ وضع خطة عمل 
 ).لدولة اجمليبةُتحددها ا(للتنفيذ؛ مساعدات أخرى 
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باســتحداث األمانــة أداةً جلمــع املعلومــات بواســطة احلاســوب، إلعــداد إحــصاءات ووســائل    و
من حتديد االحتياجات مـن     بصرية معينة، كاخلرائط وغريها من الرسوم البيانية، لتمكني املؤمتر          

ت إىل  الــيت أّد،العمليــة التــشاوريةمت يف ســياق هلــذه الغايــة، و. املــساعدة التقنيــة علــى حنــو أفــضل 
املـساعدة  املتعلقـة ب   تعـديل األسـئلة      ،شاملةالـ رجعيـة   امللتقيـيم الـذايت     ا قائمة    الصيغة النهائية من   وضع
ــة ــة أوســع نطاقــ  و )٣(.التقني ــاهــذه األجوب ــدول ومتكِّ ــد  ن ال  واســعة مــن  طائفــة األطــراف مــن حتدي

، ٣/٤  تلـــك املعلومـــات، وعمـــال بقـــرار املـــؤمترواســـتنادا إىل.  املـــساعدة التقنيـــةإىلاالحتياجـــات 
ــسىن مل ــة    سيت ــستمر كتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــدمي إطــالع ســائر يف أن ي  مق

علـى  ُتجمـع   املساعدة التقنية الـيت  إىلتياجات االحاملتعلقة باملعلومات احملتملني على   املساعدة التقنية   
 املــساعدة إىل يف مــصفوفة االحتياجــات ُتــدرجرجعيــة وامللتقيــيم الــذايت اأســاس الــردود علــى قائمــة 

 أنـشطة املـساعدة   بغيـة تنفيـذ  ي، قُطـر التقنية، وال سيما املعلومات عن االحتياجات على املـستوى ال        
 .ستفيدةالتنسيق مع البلدان املبصورة مستنرية وب

    
    يب برنامج االستعراض التجري  -باء  

أنّ من الضروري إنشاء آليـة مناسـبة        فيه املؤمتر على     تفق، الذي ا  ١/١عمال بقرار املؤمتر      -١٥
وفعالة للمساعدة علـى اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، أعـّد املكتـب                      

عدة التقنية يرمي إىل توفري فـرص مناسـبة الختبـار     يب، وهو برنامج للمسا     برنامج استعراض جتري  
يب   وكانت املشاركة يف برنامج االسـتعراض التجـري       . الوسائل املمكنة الستعراض تنفيذ االتفاقية    

 ١٧-١٥ و ٥املـواد   (ومشل نطـاق االسـتعراض مثـاين مـواد          . طوعية متاما وحمدودة نطاقاً وتوقيتاً    
  ).٥٣ و٥٢و) جزئيا (٤٦ و٢٥و

ــو  -١٦ ــة     قأتهّيـ ــة األوليـ ــذايت املرجعيـ ــيم الـ ــة التقيـ ــا ال  ائمـ ــا متينـ ــتهالل أساسـ ــة سـ عمليـ
، والبلـدين املـستعرِضني  ، املـستعَرض زيد من احلوار النشط بـني البلـد        مب ذلك   وُرفد. االستعراض

قـد  أن األمانـة    ورئـي   . يـة قُطرفيينـا أو الزيـارات ال     الـيت ُعقـدت يف      جتماعات  اال إطار وذلك يف 
ربت التقارير النهائيـة    واعُت.  يف تنسيق وتسهيل عملية االستعراض برمتها      ةبالغ األمهي دورا  ت  أّد

                                                                 
ما هي : "تشمل قائمة التقييم الذايت املرجعية األسئلة التالية فيما يتعلق باالحتياجات إىل املساعدة التقنية )3(

يرجى وضع (للحكم قيد االستعراض؟ ) التام (التنفيذ /التحديات واملشاكل اليت تواجهكم يف االعتماد
التنسيق : "ن األجوبة ما يليوتتضّم. ")تعليقات" يف حقل مجيع األجوبة املنطبقة وتقدمي شرح عالمة على

الدستور، القوانني، اللوائح، وما إىل (عدم كفاية تدابري التنفيذ املعيارية القائمة "؛ "فيما بني الوكاالت
 /كالقدرات البشرية(" حمدودية القدرات"؛ "تضارب األولويات"؛ "خصوصيات نظامنا القانوين"؛ ")ذلك

كاملوارد (املوارد املخصصة للتنفيذ حمدودية "؛ )" التحديدالقدرات األخرى؛ يرجى/املؤسسية/التكنولوجية
 )".ُيرجى التحديد(مسائل أخرى "؛ )" التحديداملوارد األخرى؛ يرجى/املالية/البشرية
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 ا مـن  احتياجاهتـ فيمـا يتعلـق ب     اساعدهتمل، وال سيما    املستعَرضةذات فائدة كربى بالنسبة للبلدان      
 .املساعدة التقنية

دة املـساع برنامج االستعراض التجرييب املساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك            إطار  يف   وأُبرزت  -١٧
أ مـن مجيـع   قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة األوليـة، باعتبارهـا جـزءا ال يتجـزّ              املقدَّمة مـن خـالل      

ــة االســتعراض  ــدان  و. مراحــل عملي ــبعض البل ــسبة ل ــستعَرضةبالن ــط ، امل ــة  مت رب ــساعدة التقني امل
 .وضع خطة عملمن قبيل لمتابعة، بإجراءات ل

    
   ثغراتحتليل ال  - جيم  

ــر إن  -١٨ ــل الثغ ــري  ا حتلي ــيت تعت ــساد،    ت ال ــة مكافحــة الف ــذ اتفاقي حــسبما أجــري يف  تنفي
دول أطـراف أخـرى مثـل    ويف ، ٢٠٠٩و ٢٠٠٧بني عـامي   ، ويف كينيا ٢٠٠٦ندونيسيا عام   إ

 واملؤسـسي  القـانوين لإلطـار  اسـتعراض شـامل   يرمـي إىل إجـراء    والكويت ومنغوليـا،     شيبنغالد
ترمــي و. قيــيم امتثالــه ألحكــام االتفاقيــة ، مــن أجــل تاخلــاص مبكافحــة الفــساد يف البلــد املعــين 

التـزام الـنظم الوطنيـة ملكافحـة الفـساد يف البلـد        حتليل مقـارن ملـدى   إجراءالتقييمات الذاتية إىل  
التزامــاً  ،تطلبــات االتفاقيــةاملعــين، وال ســيما قوانينــه ولوائحــه وسياســاته ومؤســساته وبراجمــه، مب

 عادة جلنـة توجيهيـة تتـألف مـن        اتحتليل الثغر لى  وُتشرف ع .  العملي الواقعويف  حبكم القانون   
 فريق خرباء مشترك بني اإلدارات، بدعم مـن خـرباء           ه وجيري ،املعنيةالرئيسية   احلكومية   األجهزة

ــان  ــيني يف بعــض األحي ــصلة،    . دول ــستند التحليــل إىل اســتعراض مكــتيب للتــشريعات ذات ال وي
املــصلحة  واســعة مــن أصــحاب  فــةطائوسلــسلة مــن املــشاورات مــع املمارســني واخلــرباء مــن    

 احلكوميـة ذات الـصلة واجملتمـع املـدين          اهليئـات ، مبـا يف ذلـك مجيـع         ني وغري احلكومي  نياحلكومي
 . اإلعالمط واألوساط األكادميية ووسائ، واملنظمات املاحنةةاألعمال احملليوأوساط 

اقص الــيت  والنــوحتليــل الثغــرات إعــداد قائمــة شــاملة مــن الثغــرات  مــن خــالل تــسىنوي  -١٩
 العملــي، ه علــى الــصعيدالبلــد وتنفيــذيف طــار القــانوين واملؤســسي ملكافحــة الفــساد  اإل تعتــري

أداة قيمـة لتخطـيط   وعليـه، فإنـه ُيعتـرب     .إعداد تدابري ُيوصى باختاذها إلصـالح الوضـع   كذلك  و
حتليــل وال ُيــنص يف . وتنفيــذ اإلصــالحات الوطنيــة اخلاصــة مبكافحــة الفــساد بــصورة مــستنرية  

 .حتديد االحتياجات من املساعدة التقنيةصراحة على لثغرات ا

 مــذكرة  املعــين باملخــدرات واجلرميــةكتــبامل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وعــدَّ أَوقــد  -٢٠
لنتجـاوز  ( Going Beyond the Minimumتنفيـذ االتفاقيـة، عنواهنـا    ل تقيـيم الـذايت  ال بـشأن  إرشـادية 

إجراء حتليل مقارن ملـدى التـزام الـنظم الوطنيـة           لتقييمات الذاتية إىل    ابسعى  وُي. )املقتضيات الدنيا 
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ــه،         ــاته ومؤســساته وبراجم ــه ولوائحــه وسياس ــيما قوانين ــين، وال س ــد املع ــساد يف البل ملكافحــة الف
 للتقيـيم الـذايت    منهجيةاإلرشاديةر املذكرة توفّو .مبتطلبات االتفاقية، حبكم القانون وحبكم الواقع  

 ةشاملالــلتقيــيم الــذايت املرجعيــة قائمــة ااالعتمــاد علــى بالتفاقيــة مكافحــة الفــساد  ملــدى االمتثــال
 من أجل تعزيز إصـالح  ني الوطنياملصلحةبني أصحاب  واسعة النطاق    مشاورات  إجراء وتشجيع

  .إعداد البالد لالستعراض مبوجب آلية االستعراضووطين على الصعيد المكافحة الفساد 
    

    إندونيسيا  -خامسا  
    التقييم الذايت  - ألف  

تنفيذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد ودعـم آليـة اسـتعراض             بالتزامها القوي   إندونيسيا  أثبتت    -٢١
 إجــراء  لالتفاقيــة، وال ســيمااتفاقيــة مــن خــالل إجــراء سلــسلة مــن التقييمــات المتثاهلــاالتنفيــذ 
لتقيـيم الـذايت     ا والـرد علـى قائمـة     ،  ٢٠٠٦يف عـام     اإلندونيـسية     السلطات أعدتهلثغرات  لحتليل  

 .٢٠٠٩يف عام برنامج االستعراض التجرييب ، واملشاركة يف ٢٠٠٧ يف عام ةاملرجعية األولي

والــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة األوليــة  حتليــل الثغــرات أن  الــسلطات ورأت  -٢٢
ثغـرات  لكشف عن مواطن الـضعف وال قد أفادت يف ا   يب  واملشاركة يف برنامج االستعراض التجري    

كافحة م اتفاقية تنص عليهااملعايري اليت بمقارنة اإلندونيسي ؤسسي املقانوين والطار اإلاحملتملة يف   
 جهود إصـالح،  تستلزماجملاالت اليت قد أفادت يف استبانة  عمليات التقييم كما اعُترب أن  . الفساد

. املساعدة التقنيـة أهنا من حتديد اجلوانب اليت ميكن إلندونيسيا أن تستفيد بش      فساعدت بالتايل يف  
 املــذكورة أعــاله يف  العمليــات تقــاريراســتنتاجاتبــني وقــد تبــيَّن يف الواقــع وجــود اتــساق كــبري 

ومت تأكيد الثغرات واالحتياجات من املساعدة التقنيـة احملـدَّدة يف           . اجملاالت املشتركة اليت تناولتها   
إلصـالحات  لحالـة الراهنـة     جـراه الباحـث ل     النطاق الذي أ   واسعالتقييم  تلك التقارير من خالل ال    

 .مكافحة الفساد من خالل االستعراض املكتيب واالجتماعات اليت ُعقدت خالل الزيارة املوقعية

ذات ، اعُتــربت االســتنتاجات الــيت مت التوصـل إليهــا مــن خــالل أدوات التقيــيم  وبالتـايل   -٢٣
ــة كــبرية،  ــة إىل  يةصــالحاإلإندونيــسيا  بــشكل جيــد يف جهــود  دجمهــاتم فــأمهي مكافحــة الرامي

الفـساد، كمـا   الرامية إىل القضاء علـى  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االالفساد من خالل   
 كـشفت عـن أنـه مل يكـن لـدى األفـراد واملؤسـسات اطـالع                   املقـابالت  بيـد أن  . هو مبني أدناه  
اضــحا بالنــسبة حتليــل الثغــرات و مفهــوم كــان فلــئن. أدوات تقيــيم تنفيــذ االتفاقيــةكامــل علــى 

ــة  فــإن ، املــصلحةلطائفــة واســعة مــن أصــحاب   ــة األولي ــذايت املرجعي ــامج و قائمــة التقيــيم ال برن
 ، إىل حـد كـبري      ذلـك،  وميكـن أن يعـزى    . االستعراض التجرييب مل يكونا معروفني بـشكل جيـد        
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مـات  علوممـا أفـضى إىل عـدم نـشر امل         ختبار تنفيذ االتفاقية،    الاألنشطة التجريبية   كوهنما من   إىل  
حمـدود مـن   ويـضاف إىل ذلـك أنـه مل يـشارك فيهمـا إال عـدد       . علـى نطـاق واسـع    املتعلقة هبمـا    

 . ، بالنظر إىل ضيق نطاقهمااملنظمات

 بـصفة  أتاحـت   هـي األداة الوحيـدة الـيت      ائمة التقييم الـذايت املرجعيـة األوليـة       ق وكانت  -٢٤
 إضــافة مفيــدة ألدوات التقيــيم اأهنــوارُتئــي املــساعدة التقنيــة، إىل الحتياجــات خاصــة اســتبانة ا

وجــود خطــر يف  ءنظــراخمتلــف الوقــد الحــظ .  إندونيــسيااألخــرى الــيت اســتخدمت ســابقا يف 
جتاهــل علــى حنــو ُيفــضي إىل  املــساعدة التقنيــة، إىلصــالح واحلاجــة اخللــط بــني احلاجــة إىل اإل

 كـبري ال عـدد الرأى الـبعض أيـضا أن       و. لسد الثغرات املتاحة  املوجودة و القدرات واملوارد احمللية    
الواردة يف قائمة التقييم الذايت املرجعية األولية قد ُتغري باملغاالة يف وضع إشـارات              من األسئلة   

ــة أي  يف املربعــات امل ــة تغطي ــة لكفال ــة، دون  خصــصة لألجوب ــالء احتياجــات حمتمل  االهتمــام إي
، الـيت مل    ةلتقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشامل       اقائمـة   ومـن شـأن     . لربامج والقـدرات القائمـة    لالكايف  
أن هـذه الدراسـة،     إطـار    البحوث واملقابالت احمللية يف      أُجريت فيه  يف الوقت الذي     متاحةتكن  

تبــدو  أن خيــارات املــساعدة التقنيــة ءنظــراال بعــض رأىوأخــريا، . واغلتبــدِّد بعــض هــذه الــش 
 .االعتبار الكايف للتنفيذ العمليمقتصرة على االمتثال من الناحية القانونية دون إيالء 

    
    إصالحات مكافحة الفساد  - باء  

مـؤخرا صـياغة االسـتراتيجية الوطنيـة اجلديـدة للقـضاء علـى الفـساد                 إندونيـسيا    أجنزت  -٢٥
)STRANAS-PK (  خطـة  املـسماة    االسـتراتيجية الـسابقة،      وعلى غرار . ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة
وطنيــة إىل الســتراتيجية االصـياغة  اســُتند يف ، )RAN-PK (وطنيــة للقــضاء علـى الفــساد العمـل  ال

ويف احلــالتني، اضــطلعت بتنــسيق . حتــديثات عنــد الــضرورةإدخــال نتــائج حتليــل الثغــرات، مــع 
مبـسامهة مـن جمموعـة    ، )BAPPENAS(يف إندونيـسيا    نيـة لتخطـيط التنميـة       عملية الوكالـة الوط   ال

يف املـشمولة  خطـط العمـل   وتتـألف  . ني وغري احلكـومي ني احلكومياملصلحةواسعة من أصحاب  
االتفاقيــة، مــن سلــسلة مــن بفــصل مــن فــصول كــل منــها والــيت تتــصل االســتراتيجية الوطنيــة، 
 ا زمنيـ  مؤشـرات نـواتج، ومؤشـرات نتـائج، وجـدوال         وتـشمل   لة،  فصَّامل ةأولويات العمل الفردي  

االســتراتيجية وتــنص . أجهــزة أو عــدة مــسندة إىل جهــاز واحــد  ومــسؤوليات تنفيــذ ،للتنفيــذ
أفرقة عمـل معنيـة     نسبيا لتنسيق ورصد التنفيذ، تتألف من       مفصَّلة  الوطنية أيضا على وضع آلية      

 .عمل لكل خطة يق قطاعومنّس ومن أمانة  املتعدديناملصلحةأصحاب بالتنفيذ تضم 

 مبـصداقية  حتظـى  نـسبيا و ة، فإن االستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد شامل وعموما  -٢٦
تقيـيم  مـا ألدوات   مثـال ممتـاز علـى    يهـ و.  املعنـيني يف إندونيـسيا   املصلحةلدى أصحاب   كبرية  
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وعلـى إعـدادها    علـى عمليـات التخطـيط االسـتراتيجي الوطنيـة           مباشـر    من تـأثري  تنفيذ االتفاقية   
املـسؤولية عـن    من قبيـل     توضيحها،   ينبغي ال يزال     عناصر ة عد مثة ومع ذلك،    .بصورة مستنرية 

 .ة لالستراتيجية على مر الزمنالفعالية الشاملوسيلزم من جهة أخرى تقييم التنسيق والتنفيذ، 
    

    املساعدة التقنية  - جيم  
 اتثل إعالن باريس بـشأن فعاليـة املعونـ        تنفيذ املعايري الدولية، م    إندونيسيا على    حترص  -٢٧

مبــادرة شــرعت إندونيــسيا يف وباإلضــافة إىل ذلــك، ). ، املرفــقA/63/539(وخطــة عمــل أكــرا 
 خريطـة طريـق   - املـساعدة علـى تعزيـز فعاليـة التنميـة     : تعهـد جاكرتـا  "ا حكومية دوليـة عنواهنـ   
واجلهـات املاحنـة الثنائيـة    ، وهـو تعهـد ُيلـزم احلكومـة اإلندونيـسية      "٢٠١٠إندونيسيا حىت عـام   

  .واملتعددة األطراف بوضع جمموعة مبادئ وإجراءات لتحسني فعالية إدارة املعونة اخلارجية

تنسيق املساعدة اإلمنائية علـى عـاتق الوكالـة الوطنيـة لتخطـيط التنميـة،               مسؤولية   تقعو  -٢٨
 املمولة مـن مـوارد وطنيـة    د، مبا يف ذلك الربامجلوطنية يف البالاليت ختطط وتنسق خطط التنمية   

االحتياجـات مـن املـساعدة      املتعلقـة ب   جلمـع املعلومـات      اوكالـة نظامـ   وضـعت ال  قد  و .وخارجية
. ، وتنفيـذ املـشاريع يف هنايـة املطـاف         اجلهـات املاحنـة    تعهـدات  تلبيتها مـن خـالل    التقنية وكيفية   

جلهـات املاحنـة     الوحيـد لـدخول مـساعدات ا       سياسة البـاب  لـ  ا مباشر اهذه العملية دعم  وتشكل  
 .الدولية اليت وضعها الرئيس

، ال يــزال تنــسيق وختطــيط  ا االلتــزام البعيــد املــدى علــى الــرغم مــن هــذ وومــع ذلــك،   -٢٩
بـني  فيمـا   تنـسيق   ال بالنظر إىل عدم  ،   إندونيسيا ملساعدة التقنية املتكاملة يشكل حتديا حقيقيا يف      ا

فمختلـف النظـراء يـرون مـثال أن بعـض           .  املـستفيدة  األجهـزة  وكذلك فيمـا بـني     املاحنة   اجلهات
تخطـيط التنميـة جلمـع      الوكالـة الوطنيـة ل    نظـام   األطراف املعنية ال تستخدم على النحو املناسب        

ه الراهنــة،  مــن الــصقل للتغلــب علــى بعــض قيــود امزيــديــستلزم النظــام نفــسه أن املعلومــات، و
تنـسيق املـساعدة التقنيـة      ئـي أن    ارُت كمـا . بتـسجيل املـسامهات العينيـة     ومنها مثال القيود املتعلقة     

  نـسبيا  متطـورة ضـعت آليـات تنـسيق       الفساد، يف حني وُ   بصفة خاصة يف جمال مكافحة      ضعيف  
باإلضــافة إىل ذلــك وُتبــذل .  مثــل الالمركزيــة ومكافحــة غــسل األمــوال ، قطاعــات أخــرىيف

ــة جهــود لتنــسيق  ريع قائمــة مــشاومــن ذلــك مــثال  مكافحــة الفــساد، يف جمــال املــساعدة التقني
اجتماعات التنسيق بـني اجلهـات   و الوكالة، وتتعهدهااجلهات املاحنة اليت متوهلا مكافحة الفساد   

 إىل جانـب  مـرتني يف الـسنة،      ) KPK(املاحنة الـيت تنظمهـا اللجنـة الوطنيـة للقـضاء علـى الفـساد                
مكافحــة  برنــامج/بيانــات مــشروعوقاعــدة  ،)Kemitraan(الــشراكة مــن أجــل إصــالح احلكــم 

، واليت تقدم اجلهات املاحنـة مـن    جلنة مكافحة الفساد على شبكة اإلنترنت      اليت تتعهدها    الفساد
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 مالحظـات ارجتاعيـة بـشأن      وتقدم احلكومة بعد ذلـك       .خالهلا معلومات عن مشاريعها الراهنة    
هــذا ولكــن، مــع األســف، ال يــزال . املــساعدة التقنيــةاملتطلبــات القائمــة يف جمــال األولويــات و

وال يـزال العمـل غـري منـسق بـني      ال التنسيق بني اجلهات املاحنـة غـري مكتمـل،    شكل من أشك  ال
 . خرىاألكومية احل واألجهزةلقضاء على الفساد جلنة ا

دعم االســتراتيجية الوطنيــة للقــضاء علــى تــآليــة تنــسيق  يتــسىن، مــن خــالل أن يؤمــلو  -٣٠
 األجهــزةمجيــع  اجلهــات املاحنــة وضــّم الــضعف هــذه، ومــواطن التغلــب علــى بعــض  ،الفــساد

وتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف اتــساما بالطــابع املنــهجي، أكثــر تنــسيق املــستفيدة يف إطــار عمليــة 
و حنـ بالفعـل إىل حـد كـبري        هـة   موّجاالسـتراتيجية الوطنيـة     وبـالنظر إىل أن     .  بأسـره  القطاع العام 

سـيفيد يف   ةالـشامل لتقيـيم الـذايت املرجعيـة    قائمـة ا اسـتخدام  ، فـإن  تنفيذ اتفاقية مكافحة الفـساد   
السـتعراض يف الـسنة األوىل مـن دورة         ل للخـضوع    تع تطوّ  إندونيسيا أنولوحظ  . هذا الصدد 

 أعـاله، أداة مجـع املعلومـات        إىل أن قائمة التقييم الذايت املرجعية هـي، كمـا ُبـيِّن           االستعراض، و 
  .ل اخلطوة األوىل من عملية االستعراضاليت تسّه

    
    يةاالستنتاجات الرئيس  - دال  

وبالتـايل،  ،   كـبرية  مـوارد بـشرية   تـستلزم   تنفيـذ االتفاقيـة وقتـا طـويال و        تقييمات   تستغرق  -٣١
وميكـن  . ومدعومة على نطـاق واسـع، ومفهومـة فهمـا جيـدا           ،  أن تكون مملوكة وطنيا   ن املهم   مف

. إندونيـسيا  وطنيـة، كمـا حـدث جزئيـا يف           اتحتقيق ذلك عن طريـق إدماجهـا يف دورة إصـالح          
 وقيمتها املـضافة ة استعراض ينبغي اإلبالغ على حنو جيد بأهداف كل عملي ذلك،   وباإلضافة إىل 
الـدعم بـني مجيـع فئـات أصـحاب       وبغيـة تعبئـة      . الشعور بتملكها وتعبئة الدعم هلا     من أجل توليد  

. وتـشاورية العمليـات بطريقـة شـاملة        مـن إجـراء   بـد    تقيـيم، ال  الجـودة   وكفالـة    ني املعنـي  املصلحة
 كوهنـا   الـوطين، إضـافة إىل    علـى الـصعيد     تقييم عملية تنسيق وبناء قـدرات       الية   تصبح عمل  وهكذا
املـساعدة التقنيـة،    مـن   الحتياجـات   ل فهـم شـامل      تكـوين بغية  ووأخريا،  . اللتزامات الدولية تفي با 

ستكمل األدوات  يـ أخـذ يف االعتبـار القـدرات احملليـة القائمـة و           يينبغي إجـراء تقيـيم هلـذا الغـرض          
 .تنفيذ االتفاقيةأمام   القائمة مع فهم العقبات العمليةثغراتال لسدالقانونية 

بــرامج تنــسيق إصــالح مكافحــة الفــساد وأن  إندونيــسياوعلــى العمــوم، أظهــرت جتربــة   - ٣٢
من الناحيـة املثاليـة يف شـكل اسـتراتيجية أو خطـة عمـل               اليت توضع   ،  ذات الصلة املساعدة التقنية   

. األجهــزة بــني فيمــاالفعــال للمــوارد وتعزيــز التنــسيق  وطنيــة، أمــر أساســي لــضمان االســتخدام  
لألطـر   ق متعمّـ  تقيـيم وباالسـتناد إىل    وينبغي وضع هذه االستراتيجيات الوطنية بطريقـة تـشاركية          

وقـد مت بنجـاح اسـتخدام األدوات        . واملؤسسية اخلاصة مبكافحة الفساد القائمة يف البلـد        ةالقانوني



 

12 V.10-56203 
 

CAC/COSP/IRG/2010/8

ينبغــي و.  هلــذا الغــرضإندونيــسيايف فاقيــة مكافحــة الفــساد املتاحــة للمــساعدة علــى االمتثــال الت
بوضوح األدوار واملـسؤوليات واألطـر الزمنيـة لكـل عنـصر مـن              أن حتدِّد   لالستراتيجيات الوطنية   
ينبغـي إقامـة آليـة    وأخـريا،  .  وقابلـة للقيـاس  مالئمـة ر مؤشـرات أداء  تـوفِّ أن عناصر االستراتيجية و  

، تكون يف احلالـة املثلـى       كافحة الفساد ة اخلاصة مب   الوطني اتحوطنية لتنسيق ورصد تنفيذ اإلصال    
 .وُتسند يف إطارها املسؤوليات واألدوار القيادية بوضوحمع آلية االستعراض، منسقة 

 وفقـا  تقـدميها  كفالـة  تنسيق تقدمي املساعدة التقنية و   يفأيضا   االستعراض    آلية قد تفيد و  -٣٣
اخلاصــة لتنــسيق اآليــة أن تــشترك يف وال بــد . وطنيــاواململوكــة ملتفــق عليهــا  اســتراتيجية لال
أالَّ تقتـصر   ينبغـي    احلكوميـة املعنيـة، و     األجهـزة  مجيـع    اجلهات املاحنـة وكـذلك    املساعدة التقنية   ب

مـشاريع اإلصـالح    بل أن تـشمل أيـضاً       مجيع أشكال املشاريع املمولة خارجيا،      على  هذه اآللية   
  . كلما أمكن ذلكهام القدرات احمللية وتعزيزادستخا وذلك لضمان ، وطنيةاملنفذة مببادرة

    
    كينيا  -سادسا  

    التقييم الذايت  - ألف  
ــى  -٣٤ ــسيا،  عل ــرار إندوني ــاأظهــرت غ ــا   كيني ــا قوي ــساد   ب التزام ــة مكافحــة الف ــذ اتفاقي تنفي
يف  الثغـرات  وحتليـل  ةلتقييم الذايت املرجعيـة األوليـ  قائمة ا من خالل اختبار   هااستعراض تنفيذ بو

كينيـا   يف سـياق     تني مفيـد  اتـان  األد اتـان وكانـت ه  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧بـني عـامي      املمتـدة    الفترة
كافحــة  اخلــاص مبالقــانوين واملؤســسي اإلطــار  وضــعفة قــوملــواطنلتوصــل إىل فهــم شــامل  ل

أن  ءنظـرا الوالحـظ بعـض     .  ذات الصلة يف جمال اإلصالح      وحتديد االحتياجات   يف البلد  الفساد
ر إال مل تـوفّ  عية األولية، بالنظر إىل طابعهـا التجـرييب ونطاقهـا احملـدود،    قائمة التقييم الذايت املرج  

إلنفـاذ  وا تـها  وفعالي ات املؤسـس  اتقـدر القائمة على صعيد     املشاكل   الستبانة ةحمدودإمكانيات  
توصـل  مت ال النتـائج الـيت     بيـد أن    . إندونيـسيا ، وذلك على غرار ما لوحظ يف        لتشريعاتلالعملي  
أساسـا سـليما لوضـع    اعُتـربت عمومـا     الثغرات وحتليل    باالستعانة بالقائمة املرجعية األولية    إليها

 .ملكافحة الفسادوطنيتني استراتيجية وخطة عمل 

ذت ت وُنفِّـ  اسُتهلَّ عملية    هو قائمة املرجعية األولية  ء الكينيون بأن الرد على ال     نظراال وأقّر  - ٣٥
زت علــى إجــراء حــوار كهــا وُوصــفت بأهنــا حفّــبتملّوعليــه، ســاد شــعور قــوي . مببــادرة وطنيــة

ولكن النظراء الكينـيني الحظـوا أن القائمـة قـد أفـادت يف تكـوين                . مستنري بني املؤسسات املعنية   
فهم واسـع لالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة، بيـد أن نطاقهـا احملـدود مل يـتح للبلـد اخلـوض يف                

أن وبالتـايل، فقـد ارتئـي       . ات واملتطلبات من املـوارد    تفاصيل األولويات واألطر الزمنية واملسؤولي    
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أهنـا  ال إاملساعدة التقنية كانت نقطة انطـالق جيـدة،   بذات الصلة  القائمة املرجعية األولية    أدوات  
يبـدو  ولكـن   .  مـع اجلهـات املاحنـة      حقيقير أساسا شامال مبا فيه الكفاية للدخول يف حوار          توفّال  
 تنفيذ اتفاقية مكافحـة     إبقاء مسألة  هاما يف    ثغرات قد أسهما إسهاما   القائمة املرجعية وحتليل ال   أن  

 .الفساد على جدول أعمال اجلهات املاحنة واإلدارات احلكومية املعنية

ــشاريع      وباإلضــافة  -٣٦ ــى امل ــوري عل ــأثري ف ــذكورة أعــاله ت ــك، كــان لالســتنتاجات امل  إىل ذل
وعلـى سـبيل    . بـصفة عامـة ضـمن احلكومـة       اتفاقيـة مكافحـة الفـساد وقبوهلـا          التشريعية، وعلى فهم  

املثال، جنح املـشاركون يف اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف حـشد التأييـد لـصياغة تـشريعني رئيـسيني،                    
وعــالوة علــى ذلــك، . عائــدات اجلرميــة وغــسل األمــوالبــشأن بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة و

 من االتفاقية نتيجة جهـود مـشتركة        ٦٦ و ٤٤املادتني  بشأن   الرمسية   اسحبت حكومة كينيا حتفظاهت   
 والشؤون الدستورية، وجلنة مكافحـة الفـساد       الوطيناضطلعت هبا كل من وزارة العدل والتماسك        

  .يف كينيا واجلهات الفاعلة من غري الدول اليت شاركت يف تقييمات تنفيذ االتفاقية
ذي أُجـري يف إطـار ذلـك         املشاركون يف حتليل الثغـرات بـأن التحليـل املتعمـق الـ             وأفاد  -٣٧

مـن  يف عمليـات     خـربة    فراتـو التقييم اعُترب يف بداية األمر صعبا من الناحيـة التقنيـة بـسبب عـدم                
، وأُخـذ عوضـا   إشـراك خـرباء استـشاريني خـارجيني    دعـا إىل  وُرفـض اقتـراح أويل     . هذا القبيـل  

 ودلّ. خـرى  املتعـددين، سـبق اختبـاره يف بلـدان أ          املـصلحة  جيمع بـني أصـحاب       عن ذلك بنهج  
ر ألي مؤسـسة حكوميـة كينيـة مبفردهـا املعـارف واخلـربات              ح أال تتـوفّ    أن من املـرجّ     على ذلك

تشاورت كينيا مـع البلـدان   إضافة إىل ذلك، و. الالزمة إلجراء استعراض شامل لتنفيذ االتفاقية   
ت ش، فوجـد  ياألخرى اليت أجرت استعراضات مماثلة يف املاضي، وال سيما إندونيسيا وبـنغالد           

  . قيمة كبريةاأن التبادل الدويل كان ذ
 غرار إندونيسيا، اختـربت كينيـا ضـرورة اإلسـناد الواضـح للمـسؤوليات يف جمـال                  وعلى  -٣٨

  حتقيـق  قيادة عملية التقييم واإلشراف عليها وتنـسيقها، بغيـة جعلـها ذات كفـاءة وفعاليـة، وبغيـة                 
تحــدي املتمثــل يف تنــافس ســلطات للتغلــب علــى الو. نتــائج شــاملة ومالئمــة يف الوقــت املناســب

على قيادة حتليل الثغرات اليت تعتري تنفيذ االتفاقية يف كينيا علـى سـبيل املثـال، مت تقـسيم                   خمتلفة  
فــت جلنــة مكافحــة الفــساد يف كينيــا بتحليــل وكُلِّ. املــسؤولية بــني اثنــتني مــن املؤســسات الرائــدة

 الــوطينفــت وزارة العــدل والتماســك لِّالثغــرات ووضــع خطــة العمــل الكفيلــة بتناوهلــا، بينمــا كُ  
وبغيـة تنظـيم   . والشؤون الدستورية بتقييم االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة لتنفيـذ خطـة العمـل        

احلوار ومشاركة عدد كبري من اجلهات الفاعلة املعنية املـسامهة يف حتليـل الثغـرات، أنـشأت جلنـة                   
 مؤلفــة مــن خمتلــف   إشــراف جلنــة مكافحــة الفــساد يف كينيــا هــيكال تنظيميــا شــامال، يــشمل      
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 حتليـل   إكمـال وبعد  . املؤسسات املعنية، وعددا من اللجان الفنية املسؤولة عن التحليل والبحوث         
  .الثغرات، مت أيضا إنشاء فريق منفصل لوضع خطة عمل خاصة بالتنفيذ، على النحو املبيَّن أدناه

    
    إصالحات مكافحة الفساد   –باء  

 تقيــيم مــدى امتثــال كينيــا التفاقيــة مكافحــة الفــساد باعتبارهــا   مت التخطــيط لعمليــات  -٣٩
 والقـانون والنظـام يف البلـد، الـذي ُوضـع      ةلـ اوالعداحلوكمـة  جزءا ال يتجزأ من برنامج إصالح   

 الــوطينوقــد تولــت اإلشــراف علــى هــذا الربنــامج وزارة العــدل والتماســك    . ٢٠٠٣يف عــام 
وبــرهن هــذا النــهج . ارات األخــرى املعنيــةوالــشؤون الدســتورية، وشــارك فيــه عــدد مــن الــوز 

 .املتكامل بوضوح للمشاركني أن العمليات كانت تسهم يف برنـامج التنميـة الـشاملة يف كينيـا                
  .تلك العمليات بتأييد واسع نسبياونتيجة لذلك، حظيت 

 كـان عليـه احلـال يف إندونيـسيا، أعقـب حتليـل الثغـرات الـيت تعتـري تنفيـذ االتفاقيـة                 وكما  -٤٠
د يف إطـار    حـدَّ وُت. واطن الضعف والثغـرات املـستبانة     ع خطة عمل مفصلة لتنفيذ تدابري لتناول مَ       وض

 القيادية واجلـداول الزمنيـة واملعـامل اهلامـة ومؤشـرات النتـائج، وسـيعقب ذلـك         األجهزةخطة العمل  
يــذ األعمــال تنفمــن أجــل القياديــة املعيَّنــة األجهــزة  حاليــا يف املتاحــةإجــراء تقيــيم مفــصَّل للقــدرات 

  . املوكلة إليها، وحتديد اجملاالت اليت تلزم فيها املساعدة التقنية الستكمال القدرات املوجودة
 رأت بصفة رئيسية مـع العمليـة الـيت     ، اليت مل تستكمل بعد،       التقييم هذه   عملية وتتوافق  -٤١

ــل    ــا متث ــسية أهن ــسلطات اإلندوني ــة اخلطــوةال ــذ اســتراتيجيتها يف  التالي ــذه   وفي. تنفي ــق هب ــا يتعل م
اخلطوة، اتفق النظراء يف كينيا على أن إجراءات املتابعة اليت ُوضعت خبصوص تقيـيم القـدرات                 
واستبانة االحتياجات التكميلية إىل املساعدة التقنية وتنسيق تنفيـذ خطـة العمـل جيـب أن تـضم                  

ــاع هنــج جــامع  املــصلحةمجيــع أصــحاب  ئيــسيان وقــد ُحــدِّد ســببان ر  . املعنــيني وأن تنفــذ باتب
القياديـة  األجهـزة  فر ألي مـن  اتبـيَّن أنـه مل تتـو   أوالً، فقد . الختيار هنج تشاركي يف هذا الصدد 

ــة       ــة مــن أحكــام اتفاقي ــاول اجملموعــة الكامل ــة واملعــارف املناســبة لتن املــشاركة القــدرات الكافي
 ُرئـي   فقـد  ،وثانيـاً . وفعـال مكافحة الفساد للتمكن من اإلشراف على تنفيذها على حنو شـامل            

  . وفعاليتهاأنه يلزم دعم سياسي ومؤسسي واسع النطاق لضمان استدامة عمليات التنفيذ
    

    املساعدة التقنية  - جيم  
 متويـل مـشترك   قدَّم عدد من اجلهات املاحنة، فضال عن حكومة كينيـا، مـوارد لـصندوق                 - ٤٢

 تنفيــذ اتفاقيــة والعدالــة والقــانون والنظــام، الــذي يــشملاحلوكمــة لــدعم برنــامج إصــالح قطــاع 
وُيـــشرف فريـــق التنـــسيق بـــني اجلهـــات املاحنـــة والفريـــق املواضـــيعي املعـــين   . مكافحـــة الفـــساد
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زاهة ومكافحـة الفـساد التـابعني للربنـامج علـى تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال                 باألخالقيات والن 
كــل مفيــدا ويعتــرب هــذا اهلي. التمويــل املــشترك صــندوق املمولــة مــن ومكافحــة الفــساد احلوكمــة

  .احلكومية املعنيةواألجهزة عموما يف تعزيز احلوار وتنسيق املساعدة التقنية بني اجلهات املاحنة 
لربنــامج إصــالح التمويــل املــشترك كة يف صــندوق  اجلهــات املاحنــة املــشارِتطلعــأُوقــد   -٤٣

بناء على قائمة   االستنتاجات اليت مت التوصل إليها      على  والعدالة والقانون والنظام    احلوكمة  قطاع  
ع حتقيق  وبالتايل، ميكن توقّ  . التقييم الذايت املرجعية األولية وحتليل الثغرات من خالل آلية التنسيق         

وباإلضـافة  . مستوى معني من االتساق بني املساعدة التقنيـة املـستقبلية واسـتنتاجات االسـتعراض             
احلوكمــة  ج إصــالح قطــاعبــشأن اســتمرار برنــامر املفاوضــات اجلاريــة إىل ذلــك، ميكــن أن تــوفّ

اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، األخــذ بوالعدالــة والقــانون والنظــام فرصــة ممتــازة لزيــادة إبــراز فوائــد   
املـساعدة التقنيـة    معـامل   والنتائج املستمدة من آلية استعراض تنفيـذها يف هنايـة املطـاف، يف حتديـد                

  .ري مع احلكومة يف هذا الشأنومكافحة الفساد ويف احلوار الذي جياحلوكمة الالزمة يف جمال 
    

    االستنتاجات الرئيسية  - دال  
ــة يف كــثري مــن      االســتنتاجاتإن   -٤٤ ــسقة للغاي ــا مت ــا فيمــا خيــص كيني ــيت مت التوصــل إليه  ال

وجتــدر اإلشــارة إىل أن . النـواحي مــع االســتنتاجات الــيت مت التوصــل إليهـا فيمــا خيــص إندونيــسيا  
د، بغية إجراء حتليل لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد على حنـو           التجربة يف كينيا أظهرت أن من املفي      

 جمموعــة واســعة مــن أصــحاب  ذلــك التحليــلشــامل وســليم مــن الناحيــة التقنيــة، أن تــشارك يف 
وباإلضــافة إىل ذلــك، ثبــت أن مــن شــأن اتبــاع هنــج   .  مــن داخــل احلكومــة وخارجهــا املــصلحة

وُيـشار أخـريا    . ية، ويـدعم اإلصـالحات الالحقـة      تشاركي لتقييم االمتثال لالتفاقية أن يعزز امللك      
ــا    إىل أن أفــضت إىل تعزيــز التعــاون بــني املؤســسات   قــد العمليــة التــشاورية الــيت ُنفِّــذت يف كيني

احلكومية، وبني اجلهات الفاعلة احلكومية واجلهات الفاعلة من غري الدول، وسُتفيد هذه النتيجة             
  . ومكافحة الفسادباحلوكمةية خاصة حبدورها يف ختطيط وتنسيق وتنفيذ برامج إصال

 االحتياجات من املـساعدة التقنيـة إىل تقيـيم مفـصَّل للمتطلبـات، ميكـن        تستندوجيب أن     -٤٥
ــيم شــامل للقــدرات      ــة، وإىل تقي ــذ االتفاقي ــيم تنفي ــه مــن أدوات تقي ــستفاد يف إجرائ ــةأن ُي  الوطني

تسخري املـساعدة التقنيـة ألغـراض تعزيـز         وتتسم هذه النقطة األخرية بأمهية كبرية لكفالة        . املتاحة
ــا       ــة جهوده ــؤدي إىل ازدواجي ــن أن ت ــدال م ــة ب ــشكل  . و إضــعافهاأاملؤســسات القائم ــا ت وكيم

تقييمات االحتياجات إىل املساعدة التقنية أساس حوار مستنري وبنـاء مـع اجلهـات املاحنـة، ينبغـي                   
 وأن توضـع بـشأهنا جـداول زمنيـة     أن ُترتب هذه االحتياجات التقنية حبـسب أولوياهتـا وتوقيتـها،        

وقـد أظهـرت جتربـة كينيـا كـذلك أن املـساعدة التقنيـة ُتقـدَّم                  .تفـصيالً كافيـاً   وميزانيات مفـصَّلة    
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 من الفعالية عندما جتري مواءمتها مع خطط العمل واالسـتراتيجيات           ا مزيد قوحتقّبصورة منسقة   
صياغة خطة لتنفيذ   مل اجلاري حاليا ل   العاملوضوعة وطنيا، وهو األمر الذي ُيسعى إليه من خالل          

وأخريا، من املرجح أن يفـضي      . الحتياجات من املساعدة التقنية   لتقييم  ومن مث إلجراء    االتفاقية،  
من خارجهـا، يف عمليـة حتديـد    رمبا  املعنيني من داخل احلكومة، واملصلحةإشراك مجيع أصحاب   

ة للغايـة عـن الوضـع القـائم، ممـا يفيـد يف              االحتياجات من املساعدة التقنية إىل توفري صـورة شـامل         
  .جيع التعاون يف تنفيذ اإلصالحاتجتنب االزدواجية وتش

    
    بريو  -سابعا  

    التقييم الذايت  –ألف  
دعم إعـداد وصـقل أدوات تقيـيم تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد         بـ  التزامهـا  بريو   أبدت  -٤٦

لـذايت املرجعيـة األوليـة اخلاصـة بتنفيـذ          من خالل التطوع للمشاركة يف استخدام قائمة التقييم ا        
، تــشارك بــريوو. ٢٠٠٩برنــامج االســتعراض التجــرييب يف عــام يف ، و٢٠٠٧تفاقيــة يف عــام اال

  .كافحة الفساد بنشاط يف عملية استعراض تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملفضالً عن ذلك،
ن ي االسـتعراض التجـرييب مفيـد      قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة األوليـة وبرنـامج            وكانت  -٤٧

ــيت     ــريو الســتبانة املواضــع ال ــيجــدا يف ب ــة اخلاصــة     ينبغ ــال الوطني ــديل جــداول األعم ــا تع  فيه
بإصــالحات مكافحــة الفــساد وحتقيــق الــشفافية، ملواءمتــها مــع التزامــات البلــد مبوجــب اتفاقيــة 

سـا متينـا للحـوار الـوطين        أساتوفران  وارُتئي أن هاتني العمليتني     . األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
 كـدليل عملـي لتحديـد األهـداف العامـة       اسـُتخدمتا بشأن إصالحات مكافحة الفـساد، وأهنمـا        

  .وللتحضري لتنفيذ خطة بريو الوطنية ملكافحة الفساد
تنفيــذ  املعنــيني مل يكونــوا علــى درايــة كافيــة بــأدوات تقيــيم املــصلحة أن أصــحاب بيــد  -٤٨

 رئيـسية السـتبانة االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة         كـأدوات رف هبـا    االتفاقية، وبالتايل مل ُيعتـ    
 أسـباب حمدوديـة الـوعي    مـن بـني  د الباحـث   وقـد حـدَّ   .  ومكافحة الفـساد   باحلوكمةفيما يتعلق   

 الواضح إىل نقـل املعلومـات فيمـا بـني املؤسـسات، وهـو       بعمليات تقييم تنفيذ االتفاقية االفتقارَ  
مل يسهم يف عمليات التقيـيم إسـهاما مباشـرا          إضافة إىل ذلك،     و .أمر لوحظ أيضا يف إندونيسيا    

حمدوديـة  كومة بريو، ومن املرجح أن يكون ذلك سـببا يف    اهليئات التابعة حل  إال عدد حمدود من     
شــاركت إحــدى منظمــات اجملتمــع املــدين، الــيت  فقــد ومــع ذلــك،  .االطــالع عليهــا ومعرفتــها

ة الوطنية ملكافحة الفـساد، بنـشاط يف اسـتكمال    تشكل جزءا من اللجنة اليت تشرف على اخلط    
  .لتقييم الذايت املرجعية األوليةقائمة ا
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 قائمــة اســتكمالوصــرَّح العديــد مــن املؤســسات املنخرطــة بــصورة مباشــرة يف عمليــة   -٤٩
، أو الـيت لـديها علـم هبمـا     برنـامج االسـتعراض التجـرييب   تنفيـذ  التقييم الـذايت املرجعيـة األوليـة و      

 بــأن هــاتني األداتــني جيــدتان الســتبانة االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة بــشكل  علــى األقــل،
منــهجي يف اجملــاالت الــيت ُيعتــرب فيهــا أن اإلطــار املؤســسي والقــانوين لــبريو يــستلزم مزيــدا مــن   

وقـد اسـُتبيت بـصفة خاصـة احلاجـة إىل            .التعزيز بغية االمتثال الكامل التفاقية مكافحة الفـساد       
واقتـرح أحـد النظـراء أيــضا أن    .  يف جمـال إنفـاذ القـانون واســترداد املوجـودات    تعزيـز القـدرات  

قائمة التقييم الذايت املرجعية األولية ينبغي أال ُتـستخدم ملـرة واحـدة، بـل أن ُتـستخدم كأسـاس            
 اتمستمر لتحديد االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة والـسعي إىل تلبيتـها مـن خـالل املـساعد                    

ويف هـذه احلالـة، ميكـن اسـتخدام القائمـة إلعـداد قاعـدة بيانـات شـاملة                 .  بالفعل التقنية املقدَّمة 
وطويلة األجل بشأن االحتياجات من املساعدة التقنية يف جمال مكافحة الفـساد والـربامج ذات               

  . الصلة يف مجيع أحناء البلد
    

     مكافحة الفسادإصالحات  –باء  
لية تنسيق الـسياسات الوطنيـة يف جمـال مكافحـة      بريو، يتوىل رئيس جملس الوزراء مسؤو  يف  -٥٠

وهـي متاحـة علنـا ولكـن        ( خبطة العمل اخلاصة مبكافحة الفساد        عموما وُيعترف. واحلوكمةالفساد  
ــيالباعتبارهــا)  قــطمل ُتقــر رمسيــا  لوضــع الــسياسات يف جمــاالت الــشفافية واألخالقيــات العامــة    دل

وحـدات  خاصة مؤلفة من    مفوضية  يذ خطة العمل    وتضطلع بتنسيق تنف   .زاهة ومكافحة الفساد  ـوالن
وتعكـف  .  مـؤخرا مكتـب أمـني املظـامل ومنظمـات اجملتمـع املـدين              انضم إليهـا  اليت  التنفيذي،  اجلهاز  

  .  خطة عمل تشغيلية لتنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة الفسادوضعحاليا على املفوضية 
ــأن ا     وصــرح  -٥١ ــابالت ب ــم مق ــت معه ــذين أُجري ــستمر يف   بعــض األشــخاص ال ــيري امل لتغ

فقـد مت يف  . كافحة الفـساد  فعالة مل إصالحات تنفيذالتشكيالت املؤسسية يعوق إحراز تقدم يف     
 ٢٠٠٢بــني عــامي بــريو بالفعــل إنــشاء وإلغــاء مكتــبني متخصــصني ملكافحــة الفــساد يف الفتــرة 

 ذ منـ  ولكن مت  .، قبل أن تسند املسؤولية عن مكافحة الفساد إىل رئيس جملس الوزراء           ٢٠٠٧و
مـن املتوقـع أن تـسفر    فذلك احلني حتقيق قدر أكـرب مـن االسـتمرارية املؤسـسية، وبفـضل ذلـك              

  . جهود مكافحة الفساد يف البلد عن نتائج أكثر استدامة
    

    املساعدة التقنية  - جيم  
مل اجلهــات املاحنــة أنّ  املقــابالت الــيت أُجريــت مــع الوكــاالت املاحنــة الرئيــسية أظهــرت  -٥٢

بشأهنا، وأن حكومة بريو ال تـستخدم حاليـا أدوات          ُتشاور   عمليات االستعراض ومل     يفُتشَرك  
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 "أُمــربال "ولكــن أحــد ممثلــي برنــامج .تقيــيم تنفيــذ االتفاقيــة يف حوارهــا مــع الوكــاالت املاحنــة 
(Umbral)     ــات املتحــدة ــة يف الوالي ، الــذي أُنــشئ يف إطــار مؤســسة التــصدي لتحــديات األلفي

، أشـار إىل أن العديـد مـن األولويـات           واحلوكمـة شأن مكافحة الفساد    ويشمل مكونا راسخا ب   
وتـدعم اجلهـات     .احملدَّدة لألعمال املقبلة مبوجب الربنامج تتعلق بتنفيذ اتفاقية مكافحـة الفـساد           

  .والرامية إىل نشر معلومات عنهااملاحنة بعض الربامج املتصلة بتنفيذ االتفاقية 
شهدها بـريو االخنفـاض املتوقـع أن يطـرأ يف املـستقبل علـى                التحديات اخلاصة اليت ت    ومن  -٥٣

ونتيجــة . بــريويف األمــوال الــيت تقــدمها اجلهــات املاحنــة نتيجــة لتحــسن الوضــع االقتــصادي العــام 
بـرامج املـساعدة التقنيـة علـى حنـو      ا تبقـى مـن   التـصميم اجليـد ملـ    أمهية مسألة سوف تزداد لذلك،  

ويف جمـال مكافحـة     . قر فيها بـريو إىل القـدرات الداخليـة        يستهدف بصفة خاصة اجملاالت اليت تفت     
ومـا يلـزم     الثغـرات    اسـتبانة يف  ، ميكـن السـتخدام أدوات تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة             واحلوكمةالفساد  

وُيـشار مـن جهـة أخـرى        .  املساعدة التقنية أن يكون مفيدا يف هذا الـصدد         ملعاجلتها من متطلبات  
 احلكومية واجلهات املاحنة أقـروا باإلمكانيـات الـيت ينطـوي            زةاألجهإىل أن العديد من النظراء يف       

  .ة بأدوات تقييم تنفيذ االتفاقيةعليها ربط تقييمات االحتياجات من املساعدة التقني
 بعض النظراء أن البلد سيستفيد يف املستقبل القريب من املـساعدة التقنيـة   رأى،  وأخريا  -٥٤

 سيـستفيد   هعمليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، وأنـ         راء  إجـ اليت تقدمها اجلهـات املاحنـة ألغـراض         
  . املعنينياملصلحة من تعميم استنتاجات عملية االستعراض على مجيع أصحاب الحقا

    
    االستنتاجات الرئيسية  - دال  

أظهرت جتربة بريو، اليت تتسق اسـتنتاجاهتا مـع اسـتنتاجات جتـربيت إندونيـسيا وكينيـا،                   -٥٥
 قائمــة التقيــيم أمهيــةاملنــتظم بــشأن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، وكــذلك أمهيــة التواصــل املتــسق و

 حمالـة  الالذايت املرجعية الشاملة وآلية االستعراض، بغية تـدارك فقـدان املعلومـات الـذي سـيقع                 
فقد ُوجد أن عدم نقـل املعلومـات بـني املؤسـسات             .بسبب تبدل املوظفني والتغريات املؤسسية    

  .احلكومية املعنيةلدى األجهزة لوعي باالتفاقية ُيقلص إىل حد خطري مستوى ا
 مــسعى مماثــل لتعزيــز الــوعي باالتفاقيــة وبتنفيــذها يف مجيــع اجملــاالت املعنيــة يف هنايــة  ويف  - ٥٦

 املعنيني إسهاما واسـع النطـاق يف عمليـة اسـتعراض            املصلحةاملطاف، ُيوصى بأن يسهم أصحاب      
الـشعور  سات احلالة األخرى، ستعزز هـذه املـسامهة        وعلى غرار ما شوهد يف درا     . تنفيذ االتفاقية 

هـذه  ومكافحـة الفـساد املتـصلة باالتفاقيـة وااللتـزام بتنفيـذ             يف جمال احلوكمة    صالحات  اإللكية  مب
ــسقة اإلصــالحات ــصورة مت ــك،   و.  ب ــن ذل ــضالً ع ــة     ف ــط عملي ــا رب ــيت ميكــن فيه يف احلــاالت ال
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ت وخطــط العمــل اململوكــة وطنيــا، مثــل اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة ربطــا مباشــرا باالســتراتيجيا 
 مبزيـد مـن      عمليـة االسـتعراض هـذه      مـن املـرجح أن حتظـى      فخطة بريو الوطنية ملكافحـة الفـساد،        

  . واملنظمات املعنيةاألجهزةالقبول وأن ُتدرج على حنو أفضل يف برامج 
يـة   ذلك بصفة خاصة عندما يتعلـق األمـر باسـتخدام أدوات تقيـيم تنفيـذ االتفاق                ويصّح  -٥٧

وتتـسم مـسامهة الوكـاالت املاحنـة منـذ          . يف استبانة االحتياجات من املساعدة التقنيـة وتنـسيقها        
 يف بدايــة مرحلــة اســتكمال قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة،   ويف احلالــة املثلــىالبدايــة، 

.  حمـدَّدة  ت املاحنـة عنـدما يتعلـق األمـر بتنفيـذ مـشاريع            البأمهية كبرية يف تعبئة دعـم هـذه الوكـا         
وبالنظر إىل أن املساعدات اليت تقدمها اجلهات املاحنـة قـد تـشهد اخنفاضـا يف بـريو علـى مـدى                      
ــات       ــد املتطلبـ ــرة يف حتديـ ــصورة مبكـ ــة بـ ــات املاحنـ ــراك اجلهـ ــصبح إشـ ــة، سيـ ــسنوات املقبلـ  الـ

  .  على درجة أكرب من األمهيةواالحتياجات ذات الصلة من املساعدة التقنية
جتربة بريو يف جمال تعزيـز إصـالحات مكافحـة الفـساد وفقـا التفاقيـة                ، أظهرت   وأخريا  -٥٨

األمم املتحدة ملكافحة الفساد وسـائر املعاهـدات الدوليـة، وال سـيما اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة               
ومـن املهـم    . ملكافحة الفـساد، أمهيـة اسـتمرارية اإلطـار املؤسـسي القـائم لـدعم هـذه الـصكوك                  

ن تنفيـذ إصـالحات مكافحـة الفـساد وتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                 للغاية إسناد املسؤوليات ع   
من أجـل تنفيـذ     ملكافحة الفساد إسنادا واضحا، على غرار ما ُخلص إليه يف إندونيسيا وكينيا،             

مـسندة بـصورة   وينبغـي كـذلك أن تبقـى هـذه املـسؤوليات             .كفاءة وفعاليـة  بهذه اإلصالحات   
  . يق نتائج طويلة األجل يف إطار العمليات املعنيةمستقرة نسبيا على مدى الزمن بغية حتق

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثامنا  

 جتـارب إندونيـسيا وبـريو وكينيـا يف اسـتخدام أدوات تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة علـى                توفر  -٥٩
مــدى الــسنوات األربــع املاضــية أمثلــة مــثرية لالهتمــام عــن مــسامهة معاهــدة دوليــة مثــل اتفاقيــة 

ــة    مكافحــة الفــس ــة واملــساعدة التقني اد يف حتــسني جــودة وتركيــز وتنــسيق اإلصــالحات الوطني
  .  السياقذلكاملقدَّمة يف 

ــذايت      وكــان  -٦٠ ــيم ال ــه يف إطــار هــذه الدراســة مــستندا إىل قائمــة التقي ــضطلع ب  العمــل املُ
متـت  و.  األداة اختبـار املرجعية األولية، اليت كانت حمدودة النطـاق والعمـق، وكـان املُـراد منـها                

وكيفيـة ارتباطهـا    لتقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة       قائمـة املرجعيـة األوليـة       البالتايل استبانة مواطن ضعف     
وكــان مــن الــشواغل املــشتركة بــني إندونيــسيا وبــريو وكينيــا االفتقــار إىل  . بالعمليــات الوطنيــة

دان وأعربـت تلـك البلـ     . وسائل حتديد مراحل وميزانية وتوقيت اإلصالحات واملساعدة التقنيـة        
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تقيــيم االحتياجــات مــن إذا أُجــري أيــضا عــن شــواغل بــشأن خمــاطر جتاهــل القــدرات الوطنيــة  
وأخريا، اقترح بعض املـشاركني     . االستعراضاملساعدة التقنية يف مرحلة مبكرة جدا من عملية         

يف عملية االستعراض يف بعض البلدان تعزيـز إدراج أدوات تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة يف العمليـات                  
 هـذه   فمـن شـأن إدراج    .  وتنفيذها وتقييمها  يةربامج اإلصالح الطط و اخلصياغة  الرامية ل ية  الوطن

 أن جينـب ازدواجيـة اجلهـود أو زيـادة عـبء العمـل الواقـع                 يف تلك العمليات الوطنيـة     األدوات
 احلكومية الـيت تتحمـل أصـال أكثـر مـن طاقتـها، وأن يكفـل االسـتفادة مـن             األجهزةعلى عاتق   

   .االتفاقية يف استخدامات متعددةفيذ تنأدوات تقييم 
وقــد تبــيَّن أن أدوات تقيــيم تنفيــذ االتفاقيــة مفيــدة للغايــة يف توجيــه تــصميم اإلصــالحات    -٦١

 األجهـزة فهي تنطوي على إمكانيات كبرية لتعزيـز التعـاون والتنـسيق بـني     . الوطنية ملكافحة الفساد 
يف تعزيز جودة املـساعدة التقنيـة وتنـسيقها     هام  واإلساملتعددين  املصلحة  والتعاون فيما بني أصحاب     

دجمـت علـى حنـو      أُوختاما، فإن من شأن تقييمات تنفيذ االتفاقية اليت أُجريت، إذا ما            . يف هذا اجملال  
  للتقــدم احملــرز يف جهــود مكافحــة الفــسادكمقــاييسكامــل يف جهــود اإلصــالح الوطنيــة، أن تفيــد 

ا التقدم أن تفيد بـدورها يف إعـادة تقيـيم االسـتراتيجيات         ، كما ميكن لنتائج هذ    على الصعيد الوطين  
  .ة الفساد وتعديلها عند االقتضاءأو برامج اإلصالح الوطنية اخلاصة مبكافح/و

 لقائمة التقييم الذايت املرجعية مـع معاجلـة بعـض          املزايا الكبرية ، وسعيا لالستفادة من     ولذا  -٦٢
راســة إىل اســتنتاج رئيــسي يتمثــل يف التوصــية   مــواطن ضــعفها املــستبانة أعــاله، ختلــص هــذه الد  

تـستخدم اتفاقيـة    وهـي   ،  ممارسـات جيـدة   مـا لـوحظ مـن       بالعملية الدورية التاليـة، الـيت تـستند إىل          
  ).نظر الشكل أدناها(مكافحة الفساد يف جمال صالحات الوطنية إللمكافحة الفساد كدليل 

  
  الشكل

     الفسادمكافحةيف جمال صالحات لإللفساد كدليل استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا  
  
  
  
  
  
  
  
   

استراتيجية التنمية 
 الوطنية

  فيذ اتفاقية مكافحة الفسادتقييم تن

 تنفيذ برنامج اإلصالحوضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتني

 تقييم االحتياجات إىل املساعدة التقنية حتديد القدرات احمللية
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 النمـوذج املبـيَّن أعـاله،       يـسفر عنـها   ولالستفادة إىل احلد األقصى من أوجه التآزر اليت           -٦٣

  جيــب أن تؤخــذ يف االعتبــار يف تنفيــذه الــدروس التاليــة املستخلــصة مــن جتــارب إندونيــسيا          
 .وبريو وكينيا

  وس التاليـــة فيمـــا يتعلـــق بـــإجراء استعراضـــات تنفيـــذ اتفاقيـــة   الـــدراسُتخلـــصتفقـــد   -٦٤
 :ة الفسادمكافح

بــالنظر إىل أن قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة واملــشاركة يف آليــة االســتعراض     )أ(  
 وطنيـــا أن يكونـــا مملـــوكنييـــستغرقان وقتـــا طـــويال ويـــستلزمان مـــوارد بـــشرية، فمـــن املهـــم  

صـالحات  اإلميكن حتقيق ذلك بإدراجهمـا يف دورة        و.  على نطاق واسع   ومدعومني ومفهومني 
 بأغراضـهما وقيمتـهما املــضافة    بالقـدر الكـايف  وطنيـة، علـى النحـو املقتـرح أعـاله، وبـاإلبالغ      ال

 بالنسبة للبلد املعين؛

 املعنـيني، ينبغـي     املـصلحة  تعبئة الدعم بني صـفوف مجيـع فئـات أصـحاب             بغية  )ب(  
 عمليـة اسـتعراض     تـسهم وبالتايل، ينبغـي أن     .  وتشاورية أن ُتجرى عملية التقييم بطريقة جامعة     

كـذلك  تعزيز التنسيق وبنـاء القـدرات علـى الـصعيد الـوطين، وأن تـستهدف                يف  تنفيذ االتفاقية   
 ؛الوفاء بااللتزامات الدولية

ذه العمليات وتنفيذ اسـتراتيجية تواصـل       هل كفالة درجة كبرية من الشفافية       إن  )ج(  
 ملعاجلة مسألة عدم نقل املعلومات فيما بـني املؤسـسات           بالغة بأمهية   انها يتسم شاملة بعد إجناز  

ــة      ــة اخلاصـ ــال الوطنيـ ــداول األعمـ ــة يف جـ ــذ االتفاقيـ ــات تنفيـ ــائج استعراضـ ــة إدراج نتـ وكفالـ
 . بإصالحات مكافحة الفساد

 اخلاصـة  يةربامج اإلصـالح الـ  الـدروس التاليـة فيمـا يتعلـق بـصياغة وتنفيـذ       واسُتخلـصت   -٦٥
 :لفسادمبكافحة ا

الـيت توضـع يف احلالـة       اخلاصة مبكافحـة الفـساد،      الربامج اإلصالحية   إن تنسيق     )أ(  
 يف شكل استراتيجية أو خطة عمل وطنية، يتسم بأمهية كبرية لكفالـة االسـتخدام الفعـال          املثلى
 ؛األجهزةرد وتعزيز التنسيق بني للموا

ــة القيــادة تتــسم  )ب(   ــ لالقوّي  اخلاصــة مبكافحــة يةالحســتراتيجيات اإلصــاالربامج ول
وباملثـل،  . األجهـزة الفساد بأمهية كبرية، وستمثل مسامهة هامـة يف جتـاوز التنـافس احملتمـل بـني               

ويف .  وضع آلية شاملة لتنسيق التنفيـذ ورصـده، وإسـناد املـسؤوليات بوضـوح يف إطارهـا        جيب
 ة فعالية التنفيذ؛هذا السياق، من املهم حتقيق درجة معينة من االتساق على مدى الزمن لكفال
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 تــصميم بــرامج اإلصــالحات الوطنيــة اخلاصــة مبكافحــة الفــساد بطريقــة ينبغــي  )ج(  
 املعنـيني، مـن أجـل       املـصلحة طائفـة واسـعة مـن أصـحاب         يف احلالة املثلـى     شمل  ت حبيثجامعة،  
 على نطـاق واسـع، وتوليـد أوجـه تـآزر وتعـاون يف         تقبلها، و  هلذه الربامج  طابع الشامل الكفالة  
  احلكومية وفيما بني احلكومات واجلهات من غري الدول؛األجهزة مجيع بنيذها تنفي

 تقييم متعمق لإلطار القـانوين واملؤسـسي ملكافحـة الفـساد القـائم              إجراءينبغي    )د(  
 باالسـتعانة بقائمـة التقيـيم    ، وذلـك يف البلد قبل وضع استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة الفـساد       

 ؛ بتنفيذ االتفاقيةالذايت املرجعية اخلاصة

 التنفيــــذ الفعــــال للــــربامج واالســــتراتيجيات الوطنيــــة اخلاصــــة كفالــــةبغيــــة   )ه(  
فيمـا خيـص    إسناد املهام واملسؤوليات وحتديد األطر الزمنيـة       جيببإصالحات مكافحة الفساد،    

 .  توفري مؤشرات أداء مالئمة وقابلة للقياسجيب عنصر من عناصر االستراتيجية، كما كل

 :أخريا، اسُتخلصت الدروس التالية فيما يتعلق بتنسيق املساعدة التقنية وتقدميهاو  -٦٦

ــسيق         )أ(   ــة إىل حتــسني تن ــود الرامي ــشرك يف اجله ــي أن ُت ــى، ينبغ ــة املثل ــن الناحي م
ــع     ــع اجلهــات املاحنــة ومجي ــة مجي ــع  املــستفيدة األجهــزةاملــساعدة التقني ــة يف مجي مكوِّنــات  املعني

مل هذه اجلهود املشاريع املمولة خارجيـا وكـذلك مـشاريع اإلصـالح             احلكومة، وينبغي أن تش   
مجيـع أشـكال املـساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك املـسامهات العينيـة                 كذلك  املنفذة مببادرة وطنية، و   

تـضطلع اجلهـات املاحنـة      و. وسائر أنـواع املـساعدات الـيت ال تنطـوي علـى نقـل فعلـي لألمـوال                 
عنية مبكافحة الفساد بـدور يتمثـل يف مواصـلة جهودهـا التنـسيقية              الوطنية واإلقليمية والدولية امل   

يف البلدان املضيفة وعلى الـصعيد الـدويل، فيتـسىن بـذلك تبـادل املعلومـات بـشأن النـهوج الـيت                 
ــددها البلــدان       ــا يف تلبيــة االحتياجــات الــيت حت ــستفيدةتتبعه ــادئ التوجيهيــة   امل  ويف حتديــد املب

ومن شـأن ذلـك أن يـدعم فعاليـة          . ساهتا الفضلى وميزاهتا النسبية   والسياسات باالستناد إىل ممار   
املـساعدة التقنيـة والتبــادل املنـتظم للمعلومــات، وأن يـشجع بالتــايل مجيـع اجلهــات املاحنـة علــى       

  املاحنة؛ة على الصعيد الوطين يف بلد اجلهواألجهزةتنسيق فعال بني اإلدارات إقامة 

زيد من الفعالية إذا اضطُلع هبـا وفـق اسـتراتيجية            التنسيقية ستتسم مب   اجلهودإن    )ب(  
أو خطة عمـل متفـق عليهـا بـصورة مـشتركة ومملوكـة وطنيـا، تعـد يف احلالـة املثلـى باسـتخدام                       

 ؛املنطبقةاملقاييس احملدَّدة يف اتفاقية مكافحة الفساد وسائر املعاهدات اإلقليمية أو الدولية 

فر للمؤســسة الــيت تــشرف انــة وأن تتــو أن تكــون قيــادة آليــة التنــسيق متيجيــب  )ج(  
 الالزمة والنفوذ السياسي الكايف؛عليها الكفاءات والقدرات املالئمة والسلطة 
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ملـساعدة التقنيـة يف اجملـاالت       تقـدمي ا  عطى أعلى درجة من األولويـة ل       أن تُ  ينبغي  )د(  
 عمــلسيق آليــات تنــأن حتــّدد  ، إضــافة إىل ذلــك،وينبغــي. فر فيهــا قــدرات حمليــة االــيت ال تتــو

كـل مـن    دى  اجلهات املاحنة مواطن القوة وامليزات االستراتيجية والتنافسية واخلربات اخلاصـة لـ           
وسيتسىن بذلك حتقيق أكرب قدر ممكن مـن الفعاليـة ومـن النتـائج ألن املـساعدة      . اجلهات املاحنة 
انــب فر فيهــا قــدرات حمليــة، وســُتقدَّم مــن ج اوتــ اجملــاالت الــيت ال ت بــصفة أساســيةستــستهدف

 فر لديها امليزة االستراتيجية الالزمة؛ادة اليت تتواجلهات املساِع

 تقييم طريقـة تقـدمي املـساعدة التقنيـة حبـد ذاهتـا باعتبـار ذلـك جـزءا مـن                      ينبغي  )ه(  
 الوطنيـة اخلاصـة مبكافحـة    يةربامج اإلصـالح الـ /تنفيذ االسـتراتيجيات التقدم يف عملية استعراض  

  .الفساد يف البلد املعين
 


