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تشرين31فيتبنيهاتم
قبلمن2003ول األ 
لألممالعموميةجمعيةال

املتحدة

9فتح باب التوقيع في
ول من عام األ كانون 

2003

14فيالتنفيذحيز تدخل
2005ول األ كانون 

مؤتمر دول األطراف 
(63املادة )

الفصل األول أحكام عامة
الفصل الثاني التدابير الوقائية

الفصل الثالث التجريم وإنفاذ القانون 
الفصل الرابع التعاون الدولي 

الفصل الخامس استرداد املوجودات
ات الفصل السادس املساعدة التقنية وتبادل املعلوم

الفصل السابع آليات التنفيذ
الفصل الثامن أحكام ختامية



.Iمؤتمر الدول األطراف في االتفاقية
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ما هو؟1.
لتنفيذ االتفاقيةتحسين قدرات الدول األطراف•

تفاقية تفعيل تعاون الدول األطراف فيما بينها لتحقيق أهداف اال•

تشجيع تنفيذ االتفاقية واستعراضها •

اعتمدت آلية 
يذ استعراض تنف
االتفاقّية
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ما هي مكوناته؟2.

مؤتمر الدول األطراف

فريق عمل 

الوقاية من 

الفساد

فريق استعراض  

التنفيذ

مساعدة فنية

فريق عمل 

استرداد 

املوجودات

فريق خبراء 

التعاون الدولي

السكريتاريا



فريق استعراض تنفيذ االتفاقّية3.

األساسيةالوثائقمن63املادةبموجب•
االتفاقيةتنفيذاستعراضآللية

االستعراضعملّيةعلىاالشراف:مهامه•
الجيدةواملمارساتالتحدياتلتحديد
منيةالتقناملساعدةاحتياجاتفيوالنظر

.لالتفاقيةفعالتنفيذضمانأجل
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.II آلية استعراض تنفيذ االتفاقية
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املبادىء التوجيهية1.

والنزاهةوالشمول التدخلوعدموالكفاءةبالشفافيةتتسمأن•

فض يوال واملعاقبةالخصومةموقفتتجنبأن•
ُ
الأشكمنشكلأيت

التصنيفيالترتيب

التحدياتومواجهةالجيدةاملمارساتلتقاسمفرًصاتتيحأن•

البّناءالتعاون علىوتشجعتقنيبطابعتتسمأن•

القائمةواالقليميةالدوليةاالستعراضآللياتمكّملةتكون أن•
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األهداف2.

لإلتفاقيةالدول تنفيذدعم1.

االتفاقيةفيذتنفياألطرافالدول تتخذهاالتيالتدابيرعنبمعلوماتاملؤتمرتزويد2.
بذلكالقيامفيتواجههاالتيوالصعوبات

ةالتقنياملساعدةمنالخاصةاالحتياجاتتحديدعلىاألطرافالدول مساعدة3.
التقنيةاملساعدةتقديموتيسيرتعزيزوعلىوتسويغها

مجالكذلفيبماومكافحته،الفسادمنععلىالدوليالتعاون وتيسيرتشجيع4.
املوجوداتاسترداد

اقيةاالتفتنفيذفياألطرافالدول نجاحجوانبعنبمعلوماتاملؤتمرتزويد5.
ذلكفيجههاتواالتيوالتحدياتتتبعهاالتيالجيدةاملمارساتوعنبهاواالستعانة

االتفاقيةتنفيذفياملكتسبةوالخبراتواملمارساتاملعلوماتتبادلوتيسيرتشجيع6.
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ليةاآل3.

سنوات 5

أول دورة

(  الفصالن الثالث والرابع)

2010–2015

سنوات10يتّم تكرارها كل عملّية حكومّية دولّية

سنوات 5

ثاني دورة

(  الفصالن الثاني والخامس)

2016–2021

ةسحب القرعة الختيار  الدول قيد االستعراض في كل سن: بداية الدورة•

ستين ختيار الدولسحب القرعة ال : بداية كل سنة•
ُ
عامل

َ
لكل دولة ينِرَضتت

طلقت الدورة الثانية من آلية االستعراض في نوفمبر •
ُ
2015أ

" السكرتاريا"هو UNODC))مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة •
آللية االستعراض  



املسار4.
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االعداد 

عّين•
ُ
15الـعددهميتعدىال حكوميينوخبراءاتصالضابطاالستعراضقيدالدولةت

لغة–الذاتيالتقييمالتقرير تقديمموعد:علىواالتفاقللتعّرفبعدعناتصالالسكريتارياتعقد•

الحوار–العملتقسيم–االستعراض

التــــقيــيــم 

الــــذاتي

(OMNIBUS)يتم تحضير تقرير التقييم الذاتي عبر استخدام قائمة التقييم الذاتي املرجعية الشاملة •

تشجع اآللية على اشراك املجتمع املدني اال أن ذلك ليس اجبارًيا •

مراجعة 

النظراء

ترجمتهبعدكريتارياالساليهمترسلهالذيالذاتيالتقييمتقرير علىمالحظاتهماملستعرضتينالدولتينخبراءيقدم:املالحظاتتقديم•

املراجعةمخرجاتلتقديمبعدعناتصالعبر السكريتارياتنظمه:مباشرغير حوار •

مقر فيينا،فيركةمشتإجتماعاتعقدأو وطنّيةزياراتبالقيامعبر السكريتاريامنبتسهيلاالستعراضقيدالدولةتنظمه:مباشرحوار •

األطرافالدول ملؤتمر العاّمةاألمانة

صــــياغة 

التقرير

يحّضر خبراء الدولتين املستعرضتين مسودة التقرير الوطني بمساعدة السكريتاريا•

توافق الدولة قيد االستعراض على التقرير الوطني النهائي وينشر منه امللخص التنفيذي•

تشجع اآللية على نشر التقرير  الوطني اال أن ذلك ليس اجبارًيا •



.IV التقييم الذاتي
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قائمة التقييم الذاتي املرجعية الشاملة1.

14

عندستراهاالتيالشاشةهيهذه
الذاتيالتقييمإلجراءالدخول 



األسئلة املطروحة في التقييم الذاتي2.

:  يتم تقييم كل مادة عبر االجابة على األسئلة التالية

ال/جزئًيانعم/نعمالحكم؟لهذابلدكميمتثلهل1.

إن،(هاوتلخيصذكرهاأي)بلدكماتخذهاالتيالخطوات/التدابيروصفُيرجى2.
خاذها،ُيخططالتيأو)ُوجدت،

ّ
،(الصلةذاتالزمنياالطارمعجنبالىجنًباالت

.االتفاقيةأحكاممنالحكملهذاالكاملاالمتثالضمانبهدف

فيهانظرتالتياالقضايذلكفيبماالتدابير،تلكتنفيذعلىأمثلةتقديمُيرجى.3.
.ذلكإلىومااملتـوفرة،واإلحصـاءاتالصـلة،ذاتالقضـايامنغيرهاأواملحاكم

ابة يوجد في اسئلة كل مادة مالحظات استرشادية تشرح كيفية االج
وتحدد طبيعة املعلومات املطلوبة 
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.Vضاألردن والدول العربية في آلية االستعرا
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أول دورة 1.
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ملخص تنفيذي  يتقرير استعراض قطر الدولة

نعم نعم  الجزائر 

نعم  ال البحرين

ال ال جزر القمر

نعم ال جيبوتي

نعم  ال مصر

نعم ال العراق

نعم ال األردن

نعم  نعم الكويت

نعم نعم  لبنان

ال ال ليبيا

ال ال موريتانيا

نعم نعم المغرب 

نعم  نعم  ُعمان 

نعم نعم فلسطين

نعم ال قطر

نعم ال السعودية

ال ال السودان

ليست طرف  ليست طرف سوريا

ليست طرف  ليست طرف  الصومال

نعم ال تونس

نعم  ال اإلمارات المتحدة 

نعم ال اليمن 



ثاني دورة 2.
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السنغال وفنلندا-السعودية•
ناورو وإيرلندا -املغرب   •

األولىالسنة

مصر •
السودان •
موريتانيا •
جيبوتي•
ُعمان•
البحرين•
فلسطين•
الكويت•

ية السنة الثان

الجزائر•
ليبيا•
القمرجزر •

ثة السنة الثال

اإلمارات العربية املتحدة •
اليمن•
األردن•
العراق•

السنة 
الرابعة 

تونس •
قطر •
لبنان •

السنة 
الخامسة 

اليمن يراجع اندونيسيا •

قطر تراجع موزامبيق •

فافلسطين تراجع ايران  ومولدو •

االمارات تراجع بنما •

يراجع أفغانستان األردن•

السودان يراجع أزابرجيان •

السعودية تراجع البحرين•

ُعمان تراجع جزر الكوك•

وجزر القمر تراجع  غينيا بيسا•

روالعراق يراجعان ميانمااألردن•

لبنان يراجع النيبال •

تونس تراجع السودان •

مصر  تراجع سوازيالند•
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بعد االستعراضخالل االستعراض قبل االستعراض



تجارب ناجحة من املنطقة العربية2.
:األردن

:االستعراضمنالثانيةالدورةقبل•
الفسادكافحةملاملتحدةاألممإتفاقيةفيالوقائيةالتدابيربتنفيذإلتزامهمدىلتقييمتطوع➢
باملراجعةاملعنيالوطنيالفريقالفريقأنشأ2013أيلول /سبتمبرفي➢
واألجهزةاملعنيةاتواملؤسسالوزاراتأهّم ممثليإلىفباإلضافة،التشاركيبطابعهالفريقيتمّيز➢

واإلعالمالخاصوالقطاعاملدنياملجتمععنممثلينيضّم الرقابية،
UNODCوUNDPمنخبراءجانبمنتدريبالفريقتلقى➢

2015فيالتقريروضعمنانتهى➢
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:  فلسطين
قدراته على بناء" أمان–االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة "عمل املجتمع املدني •

2012كانون األول /في ديسمبر UNDPالذاتية من خالل تلقي تدريب من قبل 

:أمان تقارير ظّل –وضع االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة •



:  تونس
تقرير ظّل " أنا يقظ"وضعت منظمة •
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ستماعكمإل شكرا 

ناتاشا سركيس
لة

ّ
محل

مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
natacha.sarkis@undp.org

mailto:natachasarkis@gmail.com

