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مقدمة

ة أعتمدت اتفاقية مكافح
أكتوبر 31الفساد في 

71تضم االتفاقية ,2003

فصول 8مادة مقسمة إلى 
دولة 165،صادقت عليها 

تم وضع الية استعراض
تنفيذ إتفاقية األمم 

اد املتحدة ملكافحة الفس

في 2009/11/13في 
العاصمة القطرية 

الدوحة 

تم عقد مجموعة من 
لية الدورات املتعلقة في آ

التنفيذ واالستعراض

االتفاقية فيد الدول 
االطراف 



 موضوع حملة عن اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد يف
“آليات التنفيذ”

راف من اتفاقية مكافحة الفساد التي نصت على انشاء مؤتمر دول االط63نستذكر املادة 
قيق  التفاقية مكافحة الفساد لتحسين القدرة والتعاون بين الدول االطراف لتح

.االهداف املنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد

حقيق كما نصت املادة ذاتها على عدد من االجراءات املتبعة لتنفيذ مؤتمر االطراف لت

.أهداف االتفاقية 



آلية االستعراض

2010دخلت آلية استعراض تنفيذ االتفاقية حيز النفاذ في

الخصائص•

التوجيهية •

املبادئ

يخضع استعراض تنفيذ •
ض االتفاقية و آلية االستعرا

63ة لسلطة املؤتمر وفقا للماد

من االتفاقية

عالقة االلية بمؤتمر
الدول االطراف االهداف•

االستعراض القطري •

ذفريق االستعراض التنفي•

مؤتمر دول االطراف •

عملية االستعراض



ةكيفية الية استعراض تنفيذ االتفاقي
سنوات وتتم عن طريق 10هي في عملية حكومية دولية يتم تكرارها كل 

-:دورتان 

(ع الفصالن الثالث و الراب) سنوات و تتضمن 5تكون مدتها : الدورة االولى 

الفصالن ) سنوات و تتضمن 5تكون مدتها : الدورة الثانية 

(الثاني و الخامس 



خصائص آلية االستعراض
أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول والنزاهة-1

أن تتيح فرصا لتقاسم املمارسات الجيدة ومواجهة التحديات -2

أن تساعد الدول االطراف على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال-3

أن تتجنب موقف الخصومة واملعاقبة وتشجع على انضمام جميع  دول العالم-4

لوقائية واسترداد أن تتسم بطابع التقني وتشجع على التعاون البناء في جملة أمور منها التدابير ا-5
املوجودات والتعاون الدولي 

ان تكون اآللية عملية حكومية دولية -6

ز التعاون بين ، مما يسهم في تعزيتتيح اآللية فرصا لتبادل اآلراء و األفكار واملمارسات الجيدة-7
الدول االطراف على منع الفساد ومكافحته 

الى االخذ بنهج ،وتبعا لذلك تسعى اآلليةعملية مستمرة وتدريجيةاستعراض تنفيذ االتفاقية -8
. متدرج وشامل 



أهداف آلية االستعراض
مساعدة الدول األطراف على تحديد االحتياجات الخاصة من املساعده -1

ى العملية تحقيق التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسير تقديم املساعده التقنية، وعلى ذلك تتوخ
:جملة من االمور 

تعزيز أغراض االتفاقية املبنية في املادة  منها1أ-

تزيد املؤتمر باملعلومات عن التدابير التي تتخذها الدول االطراف في تنفي تفاقية اال\-ب
.والصعوبات التي تواجهها

تشجيع وتيسير تبادل املعلومات واملمارسات والخبرات املكتسبة في -ت

تنفيذ االتفاقية 

تزويد املؤتمر بمعلومات عن جوانب نجاح الدول االطراف في تنفيذ-ج

, هها في ذلكاالتفاقية واالستعانة بها وعن املمارسات الجيدة التي تتبعها والتحديات التي تواج



اجراء األستعراض القطري 
 يقوم باستعراض كل دولة طرف دولتان أخريان من الدول االطراف.

دولة املستعرضة تكون احدا الدولتين املستعرضتين منتميو لنفس املنطقة الجغرافية لل
ي بداية كل ويكون النظام القانوني مماثل ان امكن ، وتختار الدول املستعرضة بالقرعة ف

سنة من الدورة 

 خبير لغرض القيام بعملية 15تعيين كل دولة طرف خبراء حكوميين يصل عددهم الى
.االستعراض 

 63يصدر نتائج عملية االستعراض القطري حسب النصوص الواردة في املادة
.لألستعراض القطري 



فريق استعراض التنفيذ 
راف يكون فريق أستعراض التنفيذ حكوميا دوليا من الدول االط

.ويعمل تحت سلطة املؤتمر ويرفع التقريراليه

.على االقل يجتمع فريق استعراض التنفيذ في فيينا مرة في السنة

وقوف مهام الفريق تكوين صورة اجمالية عن عملية االستعراض لل
على التحديات واملمارسات الجيدة والنظر في االحتياجات من

.املساعدة التقنية وضمان تنفيذ االتفاقية على نحو فعال



مؤمتر الدول األطراف

يتولى املؤتمر مسؤولية وضع السياسات العامة وتحديد األولويات ذات الصلة بعملية االستعراض

.ينظر املؤتمر في التوصيات واالستنتاجات املقدمة من فريق استعراض التنفيذ

.يحدد املؤتمر مراحل عملية االستعراض ودوراتها،وكذلك نطا االستعراض وتسلسلية املواضيع وتفاصيله

.رها املرجعياللية و اطايقر املؤتمر أي تعديالت تجرى في املستقبل على االطار املرجعي لآللية،ويتولى املؤتمر اكتمال كل دورة استعراض ،تقييم أداء ا



االمور العامة االخرى 
سياق أداء تقديم الدعم التقني واملوضوعي للدول االطراف بناء على طلبها في”األمانة

“ املهام االلية

لعربية لغة العمل األلية هي االسبانية واالنكليزية والروسية والصينية وا”اللغات
والفرنسية،رهنا بأحكام هذا الباب ، وعمل االمانة لتوفي الترجمة الالزمة عند

االستعراض ، والخالصة الوافية تنشر باللغات الست 

رعات ، تمويل احتياجات االمانة من امليزانية العادية لالمم املتحدة و التب”التمويل
”ية واالمانة مسؤولة عن اعداد امليزانية املقترحة لكل فترة سنتين النشطة االل

تفاقية يجوز لكل دولة موقعة على اال”مشاركة الدول املوقعة على االتفاقية في االلية
.“املشاركة في االلية ،باعتبارها دولة مستعرضة على اساس طوعي



تفاقية الدورات اليت عقدت اللية استعراض تنفيذ ا
األمم املتحدة

في البحر امليت ووافقت الدول انه من الضروري 2006ديسمبر 14إلى 10الدورة األولى من عقدت -1

مجموعة عمل انشاء الية مناسبة للمساعدة في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد وتم ضبط

املوجودات على واسترداد الفنيةأخرى تصل الى تعزيز تنسيق األنشطة املتصلة بتقديم املساعدة 
.التوالي 

أن تأخذ في االعتبار الدول األطراف وقررت2008فبراير 1يناير إلى 28الدورة الثانية من عقدت -2
نهج جغرافي متوازن 

بحيث اعتمد القرار على 2009نوفمبر 13إلى 9الدورة الثالثة في الدوحة عاصمة قطر من عقدت -3
التنفيذ استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد التي تحتوي على اختصاصات الية استعراض



في مدينة مراكش حيث قدم االعتراف بأهمية 2011اكتوبر 28إلى 24الدورة الرابعة من عقدت -4
ي معالجة احتياجات املساعدة التقنية في الية االستعراض وأكد على دعم مجموعات العمل املعن

باسترداد املوجودات والوقاية منها

في بنما 2013الدورة الخامسة في عقدت -5

في روسيا 2015الدورة السادسة في عقدت -6



فيذ اتفاقية الرأي املوضوعي واملتعارف عليه حول الية استعراض تن
االمم املتحدة ملكافحة الفساد

راحل يجب على اعضاء البرملان ان يقوموا بتقديم دور قيادي حاسم في كل من م
-:مصادقة و تنفيذ و تكيفف و متابعة و مراجعة االتفاقية و يتم من خالل

شريع و ينبغي على االعضاء تحديد ومعالجة الثغرات املتصلة بالت:التنفيذ-1
الحوكمة التي تستلزم معالجتها لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد 

ة الفساد ينبغي على االعضاء املساعدة في تكييف اتفاقية مكافح:التكييف-2
ملالئمة املعايير الدولية مع االحتياجات االقليمية او الوطنية 

عة ومراجعة عللى الرملانيين القيام بدور رقابي هام في متاب:املتابعة واملراجعة-3
الفساد وعليهم والجهود الوطنية املبذولة في مجال تنفيذ وتكييف اتفاقية مكافحة

ايضا املشاركة في اليات املراجعة االقليمية او الدولية متى تطلب ذلك
هج وال بد من االشارة الى عدم وجود برامج توعية كافية بالفساد ضمن املنا

املدرسية والجامعية 



شكرا لكم على حسن االستماع واملتابعة 


