اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،والفساد القضائي :متطلبات وسبل
اإلصالح

النظام القضائي املستقل والنزيه يدعم التطبيق الفعال التفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد .ويف حالة عدم توفر مثل هذا النظام ،قد يتجاهل املدعون العامون،
والقضاة ،وموظفو احملاكم أفعال الفساد اإلجرامية أو يتعاملون معها بشكل غري
كفؤ.

قد تدل اإلجراءات غري العادلة يف التعيينات والرتقيات ،والعقوبات التأديبية ،على أن
موظفي قطاع العدالة ال ميلكون املؤهالت الكافية اليت متكنهم من التعامل مع
القضايا املعقدة ،مبا يف ذلك تلك القضايا اليت تنطوي على أفعال فساد .وبنود
اتفاقية األمم املتحدة حول الفساد واملتعلقة بإنفاذ القانون يف جمال التعاون الدولي
تعتمد بشكل خاص على األجهزة القضائية الفعالة والنظيفة يف الدول ذات العالقة.

نظراً ملركزية القضاء بالنسبة ملدى واسع من اإلجراءات املتعلقة مبكافحة الفساد
ضمن اتفاقية األمم املتحدة حول مكافحة الفساد ،فإن ضمان أن القضاء هو عند
مستوى املهمة جيب أن يكون الشاغل الرئيس للدول األعضاء يف االتفاقية ،وكذلك
األطراف املاحنة .و اتفاقية األمم املتحدة نفسها تتضمن متطلبات إلختاذ إجراءات
لتعزيز النزاهة ومنع الفساد يف القضاء .ويعرض هذا امللخص املتطلبات الرئيسة
واالعتبارات املتعلقة بتطبيق املادة  11من االتفاقية.
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املشكلة  :الفساد يف القضاء
ينظر إىل فساد احملاكم على أنه املشكلة الرئيسة على مستوى العامل :وقد أظهر
أحدث مقياس فساد نشر من قبل هيئة الشفافية الدولية لعام  ،9002بأن حوالي نصف
املستجيبني حول العامل يرون أن القضاء فاسد ،وأن الرشاوي البسيطة املدفوعة يف
إجراءات التقاضي هي يف ارتفاع مستمر .ومن املمكن أن يتخذ الفساد عدة أشكال يف
أروقة وقاعات احملاكم ،مثل الرشوة ،واالبتزاز ،واالجتار بالنفوذ .واحملسوبية ،هي من
أهم أشكال الفساد .وختتلف األمناط أيضاً باختالف البلدان .يف نيجرييا على سبيل
املثال ،تبني الدراسات االستقصائية بأن أعمال الفساد تنطوي على تدمري لألدلة
وإعاقة جللسات التقاضي .ويف االردن ،ينطوي النمط الشائع للفساد على تأثر أحكام
القضاة باإلنتماءات العائلية والعشائرية .وتتضمن حمركات الفساد ،التدخالت
التنفيذية ،والضغط االجتماعي ،وغياب صوت املواطن ،وتدني الرواتب ،واجلهل
بالقوانني ذات الصلة ،واإلدارة الضعيفة.

تتنوع تبعات الفساد القضائي بتنوع أشكاله :وأكثر التأثريات وضوحاً هي ضعف سيادة
القانون .وتبعات ذلك هو ليس فقط إحتمالية أن ينجو األشخاص األقوياء النفوذ من
العقاب ،ولكن أيضاً إحتمالية حرمان املواطنني العاديني ،ال سيما الفقراء منهم ،من
احلصول على خدمات عدالة فعالة .يف البنغالديش أظهر مسح لألسرة لعام  ،9002بأن
ثلثي املستجيبني الذين استخدموا احملاكم قد دفعوا متوسط رشاوى بنحو  101دوالر
للحالة الواحدة ،حوالي ربع متوسط الدخل السنوي .وال ميكن للمرء إال أن يتصور
عدد األشخاص الذين من املمكن أن يتحولوا إىل احملاكم لتسوية النزاعات لو مل تكن
مثل هذه الرسوم غري النظامية متوقعة .وخيفض الفساد أيضاً جودة العدالة .وقد يتم
توظيف وترقية قضاة ومدعني عامني ،وموظفي حماكم مقابل رشاوى أو بسبب
احملسوبية .ومن الناحية االقتصادية ،فإنه من احملتمل أن يؤدي القضاء الفاسد إىل
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إضعاف عزمية املستثمرين وتقويض التجارة .ومن الناحية السياسية ،فإن التدخل
التنفيذي يف القضاء يضعف ثقة الناس باحلكومة .فعلى سبيل املثال ،شهد العامل
كيف خسر الزعيم الباكستاني مشرف ثقة الناس على إثر فصله ألحد قضاة
احملكمة العليا بسبب رفضه لضغوطات سياسية.

وضمن السياق األوسع للحاكمية ،فإن الفساد يف القضاء يقوّض فعالية املؤسسات
األخرى ،على سبيل املثال ،هيئة مكافحة الفساد اليت تعتمد على مكتب املدعي العام
للتحقيق يف قضايا حساسة سوف حتبط إذا ما كان مثل ذلك املكتب حمكوماً من
قبل أشخاص فاسدين .وقد تتالشي حاالت اسرتداد األصول اذا ما اختار القضاء
احمللي عدم مالحقة ،أو جتميد ،أو حجز ،أو مصادرة األصول مدار البحث .وقد تتعثر
جهود إنفاذ القانون بسبب امتناع بعض املدعني العامني عن التحقيق يف قضايا جنائية
بسبب ضغوطات سياسية أو مصاحل شخصية ،أو بسبب قيام القضاة بإخفاء األدلة
لألسباب ذاتها.

و من ضمن العواقب األقل شيوعاً ،التدهور البيئي وتهديد أمن الدولة .يف أندونيسيا
على سبيل املثال ،أسفرت عمليات اإلنفاذ الرئيسة ضد تهريب األخشاب غري املشروع عن
صدور عدد قليل من األحكام ،ومت إطالق سراح السجناء بعد فرتة قصرية .يقول
البعض أن فساد الشرطة ،والقضاة ومسؤولي السجون يقوّض اجلهود احلميدة لكبح
مجاح عمليات تهريب األخشاب يف البالد .وفيما يتعلق بأمن الدولة ،فقد وجد بأن
املستويات املنخفضة للنزاهة القضائية ،اليت تقاس مبؤشرات سيادة القانون الصادرة
عن البنك الدولي ترتبط بقوة باملستويات العالية للجرمية املنظمة ،مبا يف ذلك،
األنشطة اإلرهابية.
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البحث عن حلول :من خالل نطاق املادة 11
إدراك ًا ألهمية القضاء النظيف يف تطبيق عقوبات ضد الفساد ،فإن اتفاقية األمم
املتحدة حول مكافحة الفساد ،تطلب من الدول األعضاء إختاذ إجراءات وقائية
لتحسني النزاهة والتخفيف من حاالت الفساد ضمن نظام احملاكم ،مبا يف ذلك
قضاة وموظفي احملاكم .والفقرة الثانية ،من املادة  ،11حتث أيضاً الدول األطراف
على تطبيق معايري مشابهة يف جمال املالحقة القضائية عندما تكون مثل تلك
اخلدمة منفصلة عن اجلهاز القضائي .ومع ذلك ،فإنه من املهم عند النظر إىل
اجلهات ذات العالقة األخذ بعني اإلعتبار ألمرين اثنني ،األول :أن أية تدابري تتخذ
لتطبيق املادة  11تعتمد على مدى واسع من اجلهات الفاعلة  :إذا كانت اخلدمات
األمنية غري فاعلة ،أو كانت الشرطة ،أو كان احملامون ،أو املسؤولون عن السجون
فاسدين  -فإن نزاهة احملاكم -وحافزية الناس ملعاجلة املشكلة – سوف تتعرضان
للمخاطر .و كما صرح به أحد املدعني العامني يف السلطة الفلسطينية "لقد القيت
علي قنبلة يدوية ذات مرة .ملاذا حنن الوحيدين من جيب عليهم أن يفعلوا شيئاً حيال
الفساد؟ "

ثانياً  ،اخلالف التشريعي يف أية دولة يتم تسويته من خالل جمموعة من العمليات
واإلجراءات ،معظمها يقع خارج نطاق األنظمة الرمسية .وهذا األمر ينطبق على
الدول النامية اليت يتم فيها معاجلة معظم احلاالت من خالل األنظمة غري احلكومية
(مثل أنظمة العدالة التقليدية ،واملساعدون القانونيون ،وجمموعة دعم الضحايا) ويف
العديد من الدول النامية هناك ما يزيد عن  % 10من أفراد اجملتمع ممن ينشدون
العدالة من خالل الوسائل غري الرمسية على مستوى اجملتمع .وعلى الرغم من أن
اإلتفاقية مل تتناول هذه األنظمة بشكل صريح ،إال أنه ميكن القول مبوجب قانون
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حقوق اإلنسان بأن الدول األطراف جيب أن تضمن عدم التمييز يف توفري العدالة أياً
كان نوع القنوات املستخدمة .وعليه فإن اإلجراءات احلقيقية املتخذه لتلبية
املتطلبات املنصوص عليها يف املادة  11تعتمد إىل حد كبري على مدى واسع من
اهليئات ،واألنظمة ،واألفراد.

تقييم النزاهة والفساد :من أين يبدأ؟
كما تعين لغة اإلتفاقية ،فإن النزاهة وغياب الفساد هي أهداف متمايزة إال أنها مع
ذلك ذات صلة .ويف حني أن الدول األطراف متفقة بشأن معنى الفساد  -على األقل
بشأن أنواع األفعال اليت ميكن أن توصف على أنها فساد  -فإن مفهوم مصطلح
النزاهة يبقى أقل وضوحاً .ليس كل ما يبحثه القاضي من سلوكيات مشبوهة تعترب
فساداً ،وسوف خيتلف حتديد ما هو مناسب بني منطقة و أخرى .و من املفيد إذن أن
يكون تركيز مفهوم النزاهة العامة على اجلوانب املوضوعية ذات العالقة األقوى
بالفساد .وضمن إطار السلطة القضائية ،فهذا يعين أن النزاهة تشمل اإلستقاللية عن
التأثري (السياسي) اخلارجي ،ومسؤولية نظام احملاكم أمام املستخدمني واملواطنني.

من أجل تلبية متطلبات املادة  ،11جيب على الدول األطراف يف اإلتفاقية ،حتليل أنواع
ونطاق الفساد وكذلك الظروف اليت تفتح اجملال لوقوع الفساد– وخاصة أوجه
الضعف األساسية املتعلقة بغياب االستقاللية واملساءلة .وكما ذكر من قبل الكثري
من املعلقني ،فإن الطبيعة غري املشروعة للفساد جتعل من الصعب جداً قياسه .ومع
ذلك ،فإنه من املمكن على األقل التعرف على مدى وأشكال الفساد القضائي املوجود
يف دولة معينة .ومن املمكن أن يتم من خالل االستطالعات تقييم تصورات /والتجارب
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الشخصية للمحامني ،والقضاة ،ومستخدمي احملاكم ،واملواطنني .وميكن من خالل
جمرد سؤال بسيط حول الرشوة حتديد اإلجراءات القضائية األكثر عرضه للفساد.

وفيما يتعلق بالتحليل النظامي األوسع نطاقاً ،فقد قامت الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ،واحتاد البنوك األمريكي ،واملعهد القانوني لوسط وشرق أوروبا وجملس أوروبا،
ومعهد فريا وغريهم بتطوير أدوات شاملة لوضع سياسات وممارسات لقطاع العدالة.
قائمة الفحص التشخيصي اليت ينفذها مركز الشفافية الدولية لتقييم أدوات
احلماية ضد الفساد القضائي هي ذات تركيز أضيق قليالً ،وحتدد متطلبات ملنع
الفساد ،ومسؤوليات الفاعلني (مبا يف ذلك املاحنني واجملتمع املدني) .وتغطي مؤشرات
املساءلة القضائية ملركز النزاهة الدولية قواعد مشابهة .مثل إجراءات تعيني القضاة،
وشفافية اختاذ القرارات ،واإلجراءات التأديبية ،وأنظمة تضارب املصاحل ،وإتاحة اجملال
للدخول إىل اإلفصاحات عن األصول اخلاصة بالقضاة.

تعكس هذه املؤشرات إمجاعاً متنامياً بشأن ما الذي تتطلبه االستقاللية واملساءلة يف
قطاع العدالة .وقد دعم هذا اإلمجاع باملعايري الدولية ،وأجهزة األمم املتحدة،
واألطراف الفاعلة يف قطاع العدالة أنفسهم .واملباديء األساسية لألمم املتحدة حول
إستقاللية القضاء ،على سبيل املثال ،تنص على أمن فرتة التعيني ،والتعيني النزيه،
وإجراءات ترقية القضاة .مباديء بانغالور لعام  ،9009كانت قد إعدت مسودتها من
قبل جمموعة من كبار قضاة احملاكم بهدف ضمان النزاهة ألعماهلم .ومن ضمن
عدة أمور أخرى ،فقد نصت تلك املباديء على منع القضاة من قبول الرشاوى أو النظر
يف القضايا اليت يكون فيها أفراد األسرة أطراف ًا أو حمامني .وعلى الرغم من أن مثل
تلك املباديء ال تعترب ملزمة من الناحية القانونية ،إال أنه يتم قبوهلا يف الدول اليت
تتنوع فيها األعراف القانونية ،وتبعاً لذلك فهي تعترب مصدراً هاماً لإلصالحيني.
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منهجيات لتطبيق املادة 11
معاجلة أوجه الضعف اليت رصدت من خالل مسوحات وتقييمات الفساد ونزاهة قطاع
العدالة هي ليست باملمارسة العادية البسيطة ،كما أن سجل اإلصالحات يف جمال
(سيادة القانون) واملموّلة من قبل املاحنني ال ميثل الصورة األكثر تشجيع ًا للمارسني.
وكما أشار أحد احملللني " ألسباب متنوعة ترتاوح بني صعوبة حتديدها وطابعها
السياسي  -وجهلنا حنن أنفسنا بكيفية املضي قدماً ،مييل املصلحون الداخليون
واخلارجيون إىل االبتعاد عن اجلوانب النوعية لألداء القضائي .وتبعاً لذلك فهم
معرضون خلطر إنتاج هيئات حديثة يف ظاهرها ،غري مرضية يف أدائها .والتدخالت
الداعمة مثل زيادة الرواتب وترشيد اهلياكل ال تقدم يف العادة حالً سحرياً للتخفيف
من أعمال الفساد .و عالوة على ذلك ،فإنه من املمكن أن تظهر هنالك عواقب غري
مقصودة من خالل تنفيذ حلول صندوق األدوات .إضافة إىل ذلك ،فإن حتسني كفاءة
احملاكم الفاسدة ،كما حدث يف مصر خالل التسعينات ،من املمكن أن يرسخ إمكانية
الوصول غري املتكافئ إىل خدمات احملاكم.

وبناءً على تقييم لالحتياجات واملعوقات السياقية ،قد يقوم املعنيون يف نظام العدالة
بتصميم التدخالت اليت تستهدف مشكلة الفساد سواء بشكل صريح أو بشكل ضمين.
وتقريباً ،فإن مثل هذه التدخالت تركز على التغيري التشريعي ،والتحسني املؤسسي،
والتغريات اهليكلية لتعزيز االستقاللية واملساءلة .وقد يتم تنفيذها بشكل مباشر مع
املسؤولني العامني أو من خالل العمل مع اجملتمع املدني.
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تشريع جديد أو معدل
التخفيف من الفساد القضائي يتطلب إطار عمل تشريعي مالئم .وقد حيتاج األمر إىل
قوانني أو تعديالت جديدة لتنظيم تعيينات وسلوكيات أعضاء السلطة القضائية .ويف
الوقت ذاته ،فإن القوانني اليت توفر احلصانة ألعضاء السلطة القضائية قد حتتاج إىل
تعديل .ويف حني أن مثل تلك احلصانة تعزز استقاللية القضاء من خالل محاية
أعضائها ضد احملاكمات الكيدية ،إال أنها جيب أن تكون حمددة بزمن ،وبنطاق حمدد
(بالنسبة للحصانة الوظيفية) .إضافة إىل ذلك ،فإن األنظمة املتعلقة بتضارب
املصاحل ،وقوانني اإلفصاح عن األصول والدخل ،ودساتري األخالقيات ،جيب أن تطبّق
على السلطة القضائية مثلما تطبق على املوظفني العامني.

التطوير املؤسسي
زيادة فعالية احملاكم من املمكن أن ختفض من احتمالية وقوع الفساد .ومن ضمن
اإلجراءات اليت ميكن أن تندرج ضمن التطوير املؤسسي مايلي:
 إدخال تكنولوجيات ومعلومات اتصال ،مبا يف ذلك أنظمة إدارة القضايا.
 إصدار ونشر القرارات القضائية.
 زيادة الرواتب.
 تعزيز الثقافة التشريعية ،مبا يف ذلك ،املتعلقة مبكافحة الفساد.
 توفري التدريب للقضاة وموظفي احملاكم اآلخرين.
 دعم املؤسسات املهنية (احتادات احملامني والقضاة).
 تطوير املعايري واألحكام القانونية ملوظفي قطاع العدالة.
 تعزيز وعي املواطنني حبقوق وإجراءات احملاكم.
 وإجياد آليات شكاوى إلعداد التقارير حول الفساد.
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تشري تقييمات اإلصالح القضائي إىل أنه قد يكون للتدخالت البسيطة يف بعض
األحيان تأثريات كبرية ،يف نيجرييا ،على سبيل املثال ،كان ينظر إىل نظام الشكاوى
املؤلف من صندوق شكاوى وجلان للمراجعة على أنه اإلجراء األكثر فائدة بالنسبة
ألي برنامج إصالح قضائي .و من ناحية أخرى ،فإن التدخلني اللذين يلقيا قبوالً بني
املمارسني  -بصورة خاصة التدريب (بناء القدرة) ،وزيادة الرواتب من الصعب جداً
تطبيقها بنجاح .يف نيجرييا وغانا على سبيل املثال ،يقوم املاحنون بتمويل التدريب
املقدم ملصممي خطط احملاكم بهدف تعزيز إجراءات احملاكم .وألن مثل ذلك
اإلجراء حيدث دون أن ترافقه أية إجراءات أخرى لتعزيز الوظائف والرواتب ،فإن
العديد من هؤالء املخططني يرتكون وظائفهم للحصول على وظائف أخرى أفضل،
يف أي وقت جيدون ذلك ممكناً .ومثل تلك التجربة تشري إىل أن التدريب من املمكن
أن حيسن األداء ،ولكن فقط عندما تكون هنالك إجراءات مرافقة مثل توفري حوافز
للناس لكي يبقوا يف وظائفهم ويستخدموا خرباتهم اجلديدة .ومثل هذا األمر ينطبق
أيضاً على زيادة الرواتب .وقد بينت التجارب اليت تعاجل الفساد ضمن قطاعات عامة
أخرى ،بأن الفساد من املمكن أن يستمر حتى عندما تتحسن نسب األجور وظروف
العمل.

ويف احلاالت اليت يكون فيها هنالك حاجة كبرية خلدمات مكافحة الفساد ،فإنه من
غري العملي قبول الرأي بأن ارتفاع األجور وحده سيعوض حوافز الرشوة .و ينبغي ربط
الزيادة يف الرواتب بالتهديد بفرض عقوبات على عدم االمتثال ،من ضمنها آليات
الضبط املؤسسي.
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تغيريات هيكلية لتعزيز االستقاللية و املساءلة
تتعرض استقاللية القضاء للمخاطر عندما يقوم أحد التنفيذيني بتعيني أو ترقية
أحد مقربيه يف السلك القضائي ،أو عندما يتم مكافئة بعض القضاة مبزايا مثل
األراضي واملنازل والسيارات ،أو معدات مكتب خاص لقاء اختاذهم لقرارات صحيحة.
وتتضمن إجراءات تعزيز االستقاللية ،توفري صالحيات مالية للقضاة ،وتعيينهم ملدة
كافية (معظم اخلرباء ينصحون بـ  19- 10سنة) ،وتأسيس جمالس قضائية لتعيني
وترقية القضاة .وهنا أيضاً يصعب إحداث التوازن الصحيح.

وحتديد ما اذا كانت االستقاللية ستوسع أهداف النزاهة ،سوف يعتمد على مصاحل
وقيم القيادة السياسية .على سبيل املثال ،يف أندونيسيا يدعي املراقبون بأن قانون
االستقاللية القضائية ببساطة يبعد املؤسسة عن الرقابة .ويف املقابل ،وكما تعلمنا
الدروس من أمريكا الالتينية ،فإن وضع مسؤولية اإلشراف القضائي بيد جملس
قضائي من املمكن أن يزيد من التأثري الضار لتدخل متزايد لألطراف اخلارجية.
وإجراءات الشفافية مثل نشر معلومات حول أنشطة احملكمة (مبا يف ذلك التقارير
السنوية ،واملوازنات القضائية من املمكن أن يسهم يف تعزيز املساءلة ،وتقوية السلطة
القضائية مقابل اهلجمات املسيسة).

ما وراء املادة  :11إجراءات أخرى لتعزيز النزاهة القضائية ضمن اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة ملكافحة الفساد
تدرك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بأن جهود اإلصالح التقف فقط عند
التدخالت املباشرة اليت تستهدف املؤسسات .ويف حالة زيادة النزاهة القضائية ،فإن
اإل جراءات األخرى ذات العالقة اليت متت تغطيتها من خالل اإلتفاقية ضمن املادة 1
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(دساتري السلوكيات ،اإلفصاح عن األصول ،واإلجراءات األخرى لتحسني األخالقيات
العامة) ،واملادة ( 10تعزيز شفافية اإلدارة العامة) .املادة  ،11اليت تطلب من الدول
األطراف إشراك اجملتمع املدني يف جهود مكافحة الفساد ،من املمكن أن يستشهد بها
أيضاً مدافعون وماحنون لدفع املزيد من االخنراط يف جمال اصالح العدالة.
والفاعلون ضمن اجملتمع املدني من املمكن أن يرتاوحوا بني منظمات غري حكومية
تعمل يف جمال حقوق اإلنسان ،ومؤسسات حبثية ،وجامعات ،ومنظمات قطاع خاص،
ووسائل االعالم ،واحتادات احملامني ،إضافة إىل عدة جهات أحرى .ومدى األنشطة اليت
تسهم بها تتضمن ما يلي:
 البحث و التشخيص
 دعم تطبيق السياسات والقوانني
 رصد قضايا احملاكم (مبا يف ذلك حاالت الفساد) والتعيينات القضائية
 دعاوى املصلحة العامة
 تدريب موظفي السلك القضائي
 محالت التوعية العامة
املساعدة الفنية للسلطة القضائية :اعتبارات نهائية
اجلهود اليت يدعمها املاحنون لتخفيف الفساد يف احملاكم بقيت كما جرت العادة
جزءاً ال يتجزأ من برامج سيادة القانون ،واليت تضم جمموعة أخرى من اجلهات
الفاعلة خمتلفة عن تلك اليت تشارك عادةً يف جهود مكافحة الفساد .وقد يكون من
املفيد ،لغايات املساعدات الفنية ،األخذ بعني اإلعتبار ملا يلي:
 اخلرباء القانونيون الدوليون الذين يعملون كمستشارين يف اإلصالحات
القضائية يكونون عدميي اخلربة تقريباً عندما يتعلق األمر باملساعدات
التنموية ،وهم تبعاً لذلك ،أقل جاهزية من غريهم من مستشاري احلاكمية
للنظر يف قضايا امللكية الوطنية .و حيتاج املصلحون إىل فهم حوافز الالعبني،
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وإىل معرفة أساسية بشأن كيفية عمل األنظمة (ما هي أنواع احلاالت اليت
تتسلمها احملاكم؟ و من هم الالعبون األساسيون؟) .إشراك الناس كموجهني
لفرتة زمنية قصرية يف املؤسسات املقاومة للتغيري من غري املرجح أن يكون له
تأثري مستدام.
 العدالة هي قطاع ،وليس مؤسسة حمددة .وتبعا لذلك ،تعتمد اإلصالحات
الفعالة على منهج يعرتف باالعتمادية املتبادلة بني أجهزة العدالة املختلفة
واألجهزة األمنية ،وليس احملاكم فقط.
 وأخرياً ،عندما تكون املؤسسات ضعيفة ،فهي يف الغالب ال متلك القدرة على
إدارة ومراقبة وتنفيذ اإلصالحات .وهذا األمر ينطبق بشكل خاص على قطاع
العدالة بهيكلته اإلدارية الرشيقة نوعاً ما .وعليه ،جيب أن يأخذ املاحنون بعني
اإلعتبار تعزيز قدرة اهليئات على مجع ونشر البيانات املتعلقة بعمليات
اإلصالح .الفاعلون اخلارجيون يف اجملتمع املدني قد يكونون مهيئون جيداً
للمساعدة مبهام الرقابة والتشخيص.

ترجمة :نادرة ابراهيم الطيان
وحدة التعاون الدولي
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