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 فريق استعراض التنفيذ
 الدورة السابعة

      ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤-٢٠فيينا، 
قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحة بشأن تنفيذ الفصلني الثاين     

ية (التدابري الوقائية) واخلامس (استرداد املوجودات) من اتفاق
      املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

  ملخَّص  
اجتماعــات تتضــمَّن أول مشــروع لقائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة املنقَّحــة  قُــدِّمت ورقــة غرفــة  

اخلاصــة بالــدورة الثانيــة آلليــة اســتعراض التنفيــذ إىل مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة     
  ).CAC/COSP/2013/CRP.6ملكافحة الفساد يف دورته اخلامسة (

، أُعدَّت نسـخة ثانيـة حمدَّثـة    يف االعتبار ملشروع األولما ورد من تعليقات بشأن ذلك ا ومع أخذ  
من املشروع، مث ُعرضت على الدول األطراف والدول املوقِّعـة التماسـاً لتعليقاهتـا يف كـانون األول/ديسـمرب      

. وأُدرجت التعليقات الواردة بشأن املشروع الثاين يف املشروع الثالث لقائمة التقييم الذايت املرجعيـة  ٢٠١٤
)، والــيت أُتيحــت لفريــق CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1صــة بالــدورة الثانيــة آلليــة اســتعراض التنفيــذ (اخلا

  استعراض التنفيذ يف دورته السادسة جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة.
، أُعـدَّ مشـروع رابـع للمناقشـة وأُتـيح للـدول األطـراف        ٦/١وعمالً بقرار مؤمتر الدول األطـراف    

. وتضمَّن املشروع الرابع مزيداً ٢٠١٥عة التماساً ملزيد من التعليقات يف كانون األول/ديسمرب والدول املوقِّ
من التعديالت الرامية إىل حتسني قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة اخلاصة بالدورة الثانية آلليـة اسـتعراض   

  .رة االستعراض األوىلالتنفيذ، دون املساس بشموليتها وباملنهجية املتَّبعة أثناء دو
وأُدرجت التعقيبات املوضوعية الـيت وردت بشـأن املشـروع الرابـع، بأقصـى درجـة ممكنـة، يف          

. وأُدرجـت التعليقـات   ٢٠١٦املشروع اخلامس، الـذي ُعـرض علـى الـدول األطـراف يف شـباط/فرباير       
  .ه الوثيقةاجلديدة الواردة بشأن املشروع اخلامس يف املشروع السادس، الذي يرِد يف هذ
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      معلومات عامة    
 االسم واملنصب جهة االتصال

 قائمة باملؤسسات اليت اسُتشريت املؤسسات اليت اسُتشريت
    
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      علـى ُيرجى تقدمي معلومات عن عملية التصديق   - ١

 /اقبوهلـ /اقيـة االتفعلـى   يف بلدكم (تاريخ التصـديق  إليها /االنضمامها/إقراراقبوهل/الفساد
ــا/االنضــمام إقرارها ــدكم، واإلجــراءات    إليه ــة يف بل ــاذ االتفاقي ــدء نف ــاريخ ب ــة، وت  املتبع
 ، وما إىل ذلك).إليها/االنضمام إقرارها/ااالتفاقيات الدولية/قبوهل على للتصديق

 ُيرجى وصف النظام القانوين واملؤسسي يف بلدكم بإجياز.  - ٢
 )،uncac.cop@unodc.orgمانة عرب الربيد اإللكتـروين ( يف رسالة منفصلة موجَّهة إىل األ  - ٣

القوانني والسياســات والتــدابري األخــرى ذات الصــلة املــذكورة يف بــُيرجــى تقــدمي قائمــة 
إىل  بوصلة إحالة إلكترونيـة على قائمة التقييم الذايت املرجعية، مصحوبة  الواردة ردودال

ــت متاحــة    كــل ــة، إن كان ــربوثيق ــت،  ع ــائق، إن   خَّلومب شــبكة اإلنترن ــك الوث صــات لتل
شـبكة اإلنترنـت، ُيرجـى إدراج نصـوص      عـرب توفرت. وفيما يتعلق بالوثائق غـري املتاحـة   

تلك الوثائق، وملخصات هلا إن توفَّرت، كمرفقات يف رسالة الربيد اإللكتروين. وُيرجى 
العربية أيضاً، مىت توفرت نسخ من هذه الوثائق باللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة (

شــبكية  وصــلةأو الصــينية أو اإلنكليزيــة أو الفرنســية أو الروســية أو اإلســبانية)، تــوفري 
شبكة اإلنترنت. وُيرجـى   عربُتحيل إىل هذه النسخ أو توفري نصوصها إن مل تكن متاحة 

العودة إىل هذا السؤال بعد االنتهاء من التقييم الـذايت للتأكـد مـن أنَّ مجيـع التشـريعات      
 ات والتدابري األخرى اليت ذكرمتوها واردة يف القائمة.والسياس

تــدابري مكافحــة ل متاحــة تقييمــاتأيِّ ُيرجــى تــوفري وصــلة إحالــة إلكترونيــة إىل    - ٤
ــودُّون          ــيت ت ــدابري وال ــك الت ــذ تل ــتعراض تنفي ــات اس ــدكم وآلي ــيت يتخــذها بل الفســاد ال

 .لتقييماتهذه ا ، أو توفري نسخة منجيِّدة مشاطرهتا باعتبارها ممارسات
ُيرجى تقدمي املعلومات ذات الصلة بإعـداد ردودكـم علـى قائمـة التقيـيم الـذايت         - ٥

 املرجعية.
 يف تنفيذ فصلي جيِّدةممارسات ُيرجى وصف ثالث من املمارسات اليت تعتربوهنا   - ٦

 قيد االستعراض. االتفاقية
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ــدابري/اخلطوات (أي ِذكر   - ٧ ــاُيرجــى وصــف الت ــيت وتلخيصــها)، إن ُوجــدت،   ه ال
جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة، هبـدف ضـمان       ،حيتاج بلدكم إىل اتِّخاذها

اإلشارة حتديداً إىل مواد االتفاقية  معقيد االستعراض،  االتفاقية فصليلاالمتثال الكامل 
  اليت تتعلق هبا تلك التدابري.

    
      اجملاالت املواضيعية    

      )١٣-٥التدابري الوقائية (املواد   -ألف  
      سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية -٥املادة     
    ١، الفقرة ٥املادة     

تقــوم كــل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين، بوضــع     ‐١  
ة منسقة ملكافحة الفساد، تعزز مشاركة اجملتمع وجتسد مبـادئ  فعَّالوتنفيذ أو ترسيخ سياسات 
 ة والرتاهة والشفافية واملساءلة.ارة الشؤون واملمتلكات العموميسيادة القانون وحسن إد

 بلدكم هلذا احلكم؟ ميتثلهل   -١
 جزئيا/ال ،نعم/نعم  

وتلخيصـها)، إن   هـا ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكر  -٢
الصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي   

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 فيهـا  الـيت نظـرت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٢، الفقرة ٥املادة     
ة تســتهدف منــع فعَّالــارســات طــرف إىل إرســاء وتــرويج مم تســعى كــل دولــة  ‐٢  
 الفساد.

 بلدكم هلذا احلكم؟ ميتثلهل   -١
 جزئيا/ال ،نعم/نعم  
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وتلخيصـها)، إن   هـا ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكر  -٢
ة)، هبـدف  ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـل   

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٣، الفقرة ٥املادة     
إىل إجـراء تقيـيم دوري للصـكوك القانونيـة والتـدابري       تسعى كل دولـة طـرف    ‐٣  

 اإلدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته.

 بلدكم هلذا احلكم؟ ميتثلهل   -١
 جزئيا/ال ،نعم/نعم  

وتلخيصـها)، إن   هـا ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكر  -٢
خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت 

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  وما إىل ذلك. ، واإلحصاءات املتوفرة،أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

   ٤ ، الفقرة٥املادة     
تتعــاون الــدول األطــراف فيمــا بينــها ومــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات    ‐٤  

ــز وتطــوير       ــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين، علــى تعزي الصــلة، حســب االقتضــاء ووفقــاً للمب
ــاون املشــا        ــك التع ــادة. وجيــوز أن يشــمل ذل ــذه امل ــا يف ه ــدابري املشــار إليه ــربامج الت ركة يف ال

  واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد.
  
 بلدكم هلذا احلكم؟ ميتثلهل   -١

 جزئيا/ال ،نعم/نعم  
وتلخيصـها)، إن   هـا ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكر  -٢

لة)، هبـدف  ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـ   
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
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 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
 ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم

 
  املساعدة التقنية

 األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.] جمموعةج [يف هناية كل مادة، ُتدَر

ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١
 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.

ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢
  حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:

 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدةمجع البيانات /البحوث  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  .هات املاحنةاجل عنوصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات 

    
      هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية -٦املادة     
    ١، الفقرة ٦املادة     

تكفــل كــل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين، وجــود   ‐١  
 ، تتوىل منع الفساد، بوسائل مثل:هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء
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من هـذه االتفاقيـة، واإلشـراف علـى      ٥ة تنفيذ السياسات املشار إليها يف املاد  (أ)  
 تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛

  زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها.  (ب)  
 بلدكم هلذا احلكم؟ ميتثلهل   -١

 جزئيا/ال ،نعم/نعم  
وتلخيصـها)، إن   هـا ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكر  -٢
دت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوج

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ءات املتوفرة، وما إىل ذلك.، واإلحصاأو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٢، الفقرة ٦املادة     
تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسـية لنظامهـا القـانوين، مبـنح اهليئـة        ‐٢  

من هذه املادة ما يلزم من االستقاللية، لـتمكني تلـك اهليئـة     ١أو اهليئات املشار إليها يف الفقرة 
تـأثري ال مسـوغ لـه. وينبغـي     أيِّ ة ومبنـأى عـن   عَّالـ فأو اهليئات من االضطالع بوظائفها بصورة 

تــوفري مــا يلــزم مــن مــوارد ماديــة ومــوظفني متخصصــني، وكــذلك مــا قــد حيتــاج إليــه هــؤالء     
 املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم.

 بلدكم هلذا احلكم؟ ميتثلهل   -١
 جزئيا/ال ،نعم/نعم  

وتلخيصـها)، إن   هـا دكم (أي ِذكرُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بل  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.ها من القضايا ذات الصلةأو غري احملاكم
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    ٣، الفقرة ٦املادة     
ــوان        ‐٣   ــإبالغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة باســم وعن ــة طــرف ب تقــوم كــل دول

السلطة أو السلطات اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخـرى علـى وضـع وتنفيـذ تـدابري      
 حمددة ملنع الفساد.

 بلدكم هلذا احلكم؟ تثلميهل   -١
 جزئيا/ال ،نعم/نعم  

األمــر بلــدكم املعلومــات علــى النحــو املنصــوص عليــه أعــاله؟ إذا كــان    قــدَّمهــل   -٢
  ُيرجى أيضاً تقدمي املرجع ذي الصلة.ف، كذلك

  
 املساعدة التقنية

 ]األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية. جمموعةيف هناية كل مادة، ُتدَرج [
ى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني        ُيرجــ  -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدةتيسري التعاون الدويل م  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.
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      العام القطاع -٧املادة     
    ١قرة ، الف٧املادة     

ــادئ األساســية         ‐١   ــاً للمب ــر ووفق ــا اقتضــى األم ــة طــرف، حيثم تســعى كــل دول
لنظامها القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف املستخدمني املدنيني، وغريهـم مـن   
املوظفني العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتـهم وإحالتـهم   

 تسم بأهنا:على التقاعد ت
تقــوم علــى مبــادئ الكفــاءة والشــفافية واملعــايري املوضــوعية، مثــل اجلــدارة           (أ)  

 واإلنصاف واألهلية؛  
تشـــتمل علـــى إجـــراءات مناســـبة الختيـــار وتـــدريب أفـــراد لتـــويل املناصـــب    (ب)  

 العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء؛
جع علـى تقـدمي أجـور كافيـة ووضـع جـداول أجـور منصـفة، مـع مراعــاة          تشـ   (ج)  

 مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛
تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني أولئك املوظفني مـن الوفـاء     (د)    

ــدريب   رِّمبتطلبـــات األداء الصـــحيح واملشـــ  ــم التـ ــوفر هلـ ــة، وتـ ــائف العموميـ ــليم للوظـ ف والسـ
خصص واملناسب من أجل إذكـاء وعـيهم مبخـاطر الفسـاد املالزمـة ألداء وظـائفهم. وجيـوز        املت

 أن تشري هذه الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليها.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن   ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.القضايا ذات الصلة أو غريها من احملاكم
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   ٢، الفقرة ٧املادة     
تنظــر كــل دولــة طــرف أيضــاً يف اعتمــاد تــدابري تشــريعية وإداريــة مناســبة، مبــا   ‐٢  

يتوافق مـع أهـداف هـذه االتفاقيـة ووفقـاً للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي، لوضـع معـايري            
 العمومية وانتخاب شاغليها. تتعلق بالترشيح للمناصب

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل 
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٣، الفقرة ٧املادة     
يعية واإلداريـة املناسـبة، مبـا    تنظر كل دولة طرف أيضاً يف اختاذ التـدابري التشـر    ‐٣  

يتسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتعزيـز الشـفافية يف   
متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العموميـة ويف متويـل األحـزاب السياسـية، حيثمـا      

 انطبق احلال.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

  ا/النعم/نعم، جزئي 
ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  بري، مبا يف ذلـك  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدا  -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
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    ٤، الفقرة ٧املادة     
ــداخلي، إىل         ‐٤   ــا ال ــادئ األساســية لقانوهن ــاً للمب ــة طــرف، وفق تســعى كــل دول

 صاحل.اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب امل
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام 

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  إلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.، واأو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم

  
 املساعدة التقنية

 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 ال:حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدةتيسري التعاون الد  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  
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ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.

    
      ني العمومينيمدونات قواعد سلوك للموظف -٨املادة     
    ١، الفقرة ٨املادة     

من أجل مكافحة الفساد، تعمـل كـل دولـة طـرف، ضـمن مجلـة أمـور، علـى           ‐١  
واألمانـة واملسـؤولية بـني موظفيهـا العمـوميني، وفقـاً للمبـادئ األساسـية لنظامهـا           زاهة النتعزيز 

 القانوين.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
جى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن   ُير  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  لـك  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذ  -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم

  
    ٣و ٢، الفقرتان ٨املادة     

علــى وجــه اخلصــوص، تســعى كــل دولــة طــرف إىل أن تطبــق، ضــمن نطــاق    ‐٢  
ح واملشـّرف  نظمها املؤسسية والقانونيـة، مـدونات أو معـايري سـلوكية مـن أجـل األداء الصـحي       

 والسليم للوظائف العمومية.
ألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضـى األمـر     ‐٣  

ووفقاً للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، أن حتـيط علمـاً باملبـادرات ذات الصـلة الـيت اختـذهتا       
ــها امل    ــددة األطــراف، ومن ــة واملتع ــة واألقاليمي ــة لقواعــد ســلوك   املنظمــات اإلقليمي ــة الدولي دون

كـانون األول/   ١٢رخ املـؤ  ٥١/٥٩املوظفني العموميني، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامـة  
  .١٩٩٦ديسمرب 

 بلدكم هلذين احلُكمني؟ ميتثلهل   -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  
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ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اختـذها بلـدكم (أي ذكرهـا وتلخيصـها)، إن       -٢
(أو اليت خيطِّط التِّخاذها جنبـاً إىل جنـب مـع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف         ُوجدت،

 ضمان االمتثال الكامل هلذين احلُكمني من أحكام االتفاقية. 
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  اءات املتوفرة، وما إىل ذلك.، واإلحصأو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٤، الفقرة ٨املادة     
تنظر كل دولـة طـرف أيضـاً، وفقـاً للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي، يف           ‐٤  

إرساء تدابري ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني بإبالغ السـلطات املعنيـة عـن أفعـال الفسـاد،      
 ظائفهم.عندما يتنبهون إىل مثل هذه األفعال أثناء أداء و

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٥، الفقرة ٨املادة     
تســعى كــل دولــة طــرف، عنــد االقتضــاء ووفقــاً للمبــادئ األساســية لقانوهنــا     ‐٥  

لداخلي، إىل وضع تدابري ونظم تلزم املوظفني العمـوميني بـأن يفصـحوا للسـلطات املعنيـة عـن       ا
أشياء منها مـا هلـم مـن أنشـطة خارجيـة وعمـل وظيفـي واسـتثمارات وموجـودات وهبـات أو           

 منافع كبرية قد تفضي إىل تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 عم/نعم، جزئيا/الن  
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ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  يذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنف  -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٦، الفقرة ٨املادة     
ــا      ‐٦   ــية لقانوهنـ ــاً للمبـــادئ األساسـ ــة طـــرف يف أن تتخـــذ، وفقـ تنظـــر كـــل دولـ

وظفني العمـوميني الـذين خيـالفون املـدونات أو     الداخلي، تدابري تأديبية أو تدابري أخرى ضـد املـ  
 املعايري املوضوعة وفقاً هلذه املادة.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
ع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب م

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 ] هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.يف[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فان األمـر كـذلك،   هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا ك  -٢

 حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
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 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة. وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا

    
 املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية -٩املادة          
 ١، الفقرة ٩املادة     

تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسـية لنظامهـا القـانوين، بـاخلطوات       ‐١  
ري املوضـوعية يف  الالزمة إلنشاء نظم اشتراء مناسـبة تقـوم علـى الشـفافية والتنـافس وعلـى معـاي       

اختاذ القرارات، وتتسم، ضمن مجلة أمور، بفاعليتها يف منع الفساد. وتتناول هذه الـنظم، الـيت   
 ا:جيوز أن تراعى يف تطبيقها قيم حدية مناسبة، أموراً، منه

توزيع املعلومات املتعلقة بإجراءات وعقـود االشـتراء، مبـا يف ذلـك املعلومـات        (أ)  
املشــاركة يف املناقصــات، واملعلومــات ذات الصــلة أو الوثيقــة الصــلة       املتعلقــة بالــدعوات إىل 

، مما يتيح ملقدمي العـروض احملـتملني وقتـاً كافيـاً إلعـداد عروضـهم       بإرساء العقود، توزيعاً عاماً
 وتقدميها؛
القيــام مســبقاً بــإقرار ونشــر شــروط املشــاركة، مبــا يف ذلــك معــايري االختيــار      (ب)  

 املناقصة؛وإرساء العقود وقواعد 
اســــتخدام معــــايري موضــــوعية ومقــــررة مســــبقا الختــــاذ القــــرارات املتعلقــــة   (ج)  

 باملشتريات العمومية، تيسرياً للتحقق الحقاً من صحة تطبيق القواعد أو اإلجراءات؛
للطعـن، ضـماناً    فعَّـال للمراجعة الداخليـة، مبـا يف ذلـك نظـام      فعَّالإقامة نظام   (د)  

م واالنتصاف يف حال عـدم اتبـاع القواعـد أو اإلجـراءات املوضـوعة      لوجود سبل قانونية للتظل
 عمالً هبذه الفقرة؛



 

V.16-01513 15 
 

CAC/COSP/IRG/2016/4 

اختاذ تدابري، عنـد االقتضـاء، لتنظـيم األمـور املتعلقـة بالعـاملني املسـؤولني عـن           (ه)  
ت الفــرز، مصــلحة يف مشــتريات عموميــة معينــة، وإجــراءا أيِّ املشــتريات، مثــل اإلعــالن عــن  

 .واالحتياجات التدريبية
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 اقية. ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتف

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم

  
    ٢، الفقرة ٩املادة     

تتخــذ كــل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين، تــدابري     ‐٢  
 مية. وتشمل هذه التدابري ما يلي:بة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومناس

 اءات العتماد امليزانية الوطنية؛إجر  (أ)  
 اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات يف حينها؛  (ب)  
حلســابات ومـا يتصــل بــذلك مــن  نظامـاً يتضــمن معــايري للمحاسـبة ومراجعــة ا    (ج)  
 رقابة؛

 ة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية؛ الفعَّنظماً   (د)  
اختــاذ تــدابري تصــحيحية، عنــد االقتضــاء، يف حــال عــدم االمتثــال لالشــتراطات     (ه)  

 املقررة يف هذه الفقرة.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
لخيصـها)، إن  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وت   -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
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 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
 ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.الصلة أو غريها من القضايا ذات احملاكم

  
   ٣، الفقرة ٩املادة     

تتخذ كل دولة طرف ما قـد يلـزم مـن تـدابري مدنيـة وإداريـة، وفقـاً للمبـادئ           ‐٣  
األساسية لقانوهنـا الـداخلي، للمحافظـة علـى سـالمة دفـاتر احملاسـبة أو السـجالت أو البيانـات          

وميــة وملنــع تزويــر تلــك  ة بالنفقــات واإليــرادات العماملاليــة أو املســتندات األخــرى ذات الصــل 
 املستندات.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟   -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
صـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي ال  

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

 ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 .]ج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنيةيف هناية كل مادة، ُتدَر[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
 ُيرجـى فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال: 
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
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 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ت وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدةالبحوث/مجع البيانا  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
 جلهات املاحنة.وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن ا

    
 إبالغ الناس -١٠املادة          
   ، الفقرة الفرعية (أ)١٠املادة     

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعـاة ضـرورة     
مكافحة الفساد، ما قـد يلـزم مـن تـدابري لتعزيـز الشـفافية يف إدارهتـا العموميـة، مبـا يف ذلـك مـا            

يمهــا واشــتغاهلا وعمليــات اختــاذ القــرارات فيهــا، عنــد االقتضــاء. وجيــوز أن   يتعلــق بكيفيــة تنظ
 تشمل هذه التدابري ما يلي:

اعتمـاد إجــراءات أو لــوائح متكّـن عامــة النــاس مـن احلصــول، عنــد االقتضــاء،      (أ)  
على معلومات عـن كيفيـة تنظـيم إدارهتـا العموميـة واشـتغاهلا وعمليـات اختـاذ القـرارات فيهـا،           

رات والصــكوك القانونيــة الــيت هتــم عامــة النــاس، مــع إيــالء املراعــاة الواجبــة لصــون وعــن القــرا
 حرمتهم وبياناهتم الشخصية؛

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟   -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
اذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخ

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
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    ، الفقرة الفرعية (ب)١٠املادة     
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعـاة ضـرورة     

مكافحة الفساد، ما قـد يلـزم مـن تـدابري لتعزيـز الشـفافية يف إدارهتـا العموميـة، مبـا يف ذلـك مـا            
ا، عنــد االقتضــاء. وجيــوز أن يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغاهلا وعمليــات اختــاذ القــرارات فيهــ  

 تشمل هذه التدابري ما يلي:
  … 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصـول النـاس إىل     (ب)  
 طات املختصة اليت تتخذ القرارات؛السل
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
ها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن   ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذ  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.و غريها من القضايا ذات الصلةأ احملاكم

  
    ، الفقرة الفرعية (ج)١٠املادة     

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعـاة ضـرورة     
ك مـا  مكافحة الفساد، ما قـد يلـزم مـن تـدابري لتعزيـز الشـفافية يف إدارهتـا العموميـة، مبـا يف ذلـ          

يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغاهلا وعمليــات اختــاذ القــرارات فيهــا، عنــد االقتضــاء. وجيــوز أن   
 تشمل هذه التدابري ما يلي:

  … 
نشــر معلومــات ميكــن أن تضــم تقــارير دوريــة عــن خمــاطر الفســاد يف إدارهتــا     (ج)  
 العمومية.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  
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وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن   ُيرجى   -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
ني ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســ          -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 ةمساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعد  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 حتديدهامساعدات أخرى: ُيرجى   

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.

    
      التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة -١١املادة     



 

20V.16-01513 

 

CAC/COSP/IRG/2016/4

    ١، الفقرة ١١املادة     
ألمهيــة اســتقاللية القضــاء ومــا لــه مــن دور حاســم يف مكافحــة الفســاد،  نظــراً  ‐١  

تتخــذ كــل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين ودون مســاس باســتقاللية 
ودرء فــرص الفســاد بــني أعضــاء اجلهــاز القضــائي. وجيــوز أن  زاهــة الــنالقضــاء، تــدابري لتــدعيم 

 ك أعضاء اجلهاز القضائي.تشمل تلك التدابري قواعد بشأن سلو
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هلذ

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم

  
    ٢، الفقرة ١١املادة     

ــدا     ‐٢   ــدابري ذات مفعــول مماثــل للت بري املتخــذة عمــال  جيــوز اســتحداث وتطبيــق ت
من هـذه املـادة داخـل جهـاز النيابـة العامـة يف الـدول األطـراف الـيت ال يشـكل فيهـا             ١بالفقرة 

 ذلك اجلهاز جزءاً من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
وات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن   ُيرجى وصف التدابري/اخلط  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 فيهـا  نظـرت الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم

  
 املساعدة التقنية

 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
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ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١
 أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.تنفيذها، ووصف 

ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢
 حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:

 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ُيرجى وصف نوع املساعدة بناء املؤسسات:  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، هل حتص  -٣
  وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.

    
      القطاع اخلاص -١٢املادة     
    ٢و ١، الفقرتان ١٢املادة     

دابري ملنـع  تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الـداخلي، تـ    ‐١  
ضــلوع القطــاع اخلــاص يف الفســاد، ولتعزيــز معــايري احملاســبة ومراجعــة احلســابات يف القطــاع    

ة ومتناســبة فعَّالــاخلــاص، وتفــرض عنــد االقتضــاء عقوبــات مدنيــة أو إداريــة أو جنائيــة تكــون   
 على عدم االمتثال هلذه التدابري.ورادعة 
 هذه الغايات ما يلي:  جيوز أن تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق   ‐٢  
 تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛  (أ)  
العمل على وضع معايري وإجـراءات تسـتهدف صـون نزاهـة كيانـات القطـاع         (ب)  

اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجـل قيـام املنشـآت التجاريـة     
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الصلة مبمارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشـرف وسـليم ومنـع تضـارب      ومجيع املهن ذات
املصاحل، ومن أجـل تـرويج اسـتخدام املمارسـات التجاريـة احلسـنة بـني املنشـآت التجاريـة ويف          

 العالقات التعاقدية بني تلك املنشآت والدولة؛
د تعزيــز الشــفافية بــني كيانــات القطــاع اخلــاص، مبــا يف ذلــك اختــاذ تــدابري عنــ  (ج)  

 االقتضاء بشأن هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة يف إنشاء وإدارة الشركات؛
منع إساءة استخدام اإلجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلـاص، مبـا     (د)  

يف ذلــك اإلجــراءات املتعلقــة باإلعانــات والــرخص الــيت متنحهــا الســلطات العموميــة لألنشــطة   
 التجارية؛
تضـارب املصـاحل بفـرض قيـود، حسـب االقتضـاء ولفتـرة زمنيـة معقولـة،          منع   (ه)  

على ممارسة املوظفني العموميني السابقني أنشطة مهنية، أو علـى عمـل املـوظفني العمـوميني يف     
القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلـك األنشـطة أو ذلـك العمـل صـلة      

ك املوظفــون العموميــون أو أشــرفوا عليهــا أثنــاء مــدة      مباشــرة بالوظــائف الــيت توالهــا أولئــ    
 خدمتهم؛
ضــمان أن تكــون لــدى منشــآت القطــاع اخلــاص، مــع أخــذ بنيتــها وحجمهــا   (و)  

ــع أفعــال الفســاد         ــى من ــاً تســاعد عل ــة احلســابات داخلي ــة ملراجع ــار، ضــوابط كافي بعــني االعتب
ا املاليــة الالزمــة وكشــفها وضــمان أن تكــون حســابات منشــآت القطــاع اخلــاص هــذه وبياناهتــ

 ات مراجعة حسابات وتصديق مالئمة.خاضعة إلجراء
 بلدكم هلذه األحكام؟ ميتثلهل   -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اختـذها بلـدكم (أي ذكرهـا وتلخيصـها)، إن       -٢

لصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها جنبـاً إىل جنـب مـع اإلطـار الـزمين ذي ا     
 ضمان االمتثال الكامل هلذه األحكام من االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
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    ٣، الفقرة ١٢املادة     
، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقاً لقوانينـها  بغية منع الفساد  ‐٣  

الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسك الدفاتر والسجالت، والكشف عـن البيانـات املاليـة، ومعـايري     
 ةرَّمـ اجملمن األفعـال   احملاسبة ومراجعة احلسابات، ملنع القيام باألفعال التالية بغرض ارتكاب أيٍّ

 ة:وفقاً هلذه االتفاقي
 إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛  (أ)  
 إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛  (ب)  
 تسجيل نفقات ومهية؛  (ج)  
 قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح؛  (د)  
 استخدام مستندات زائفة؛  (ه)  
 ل املوعد الذي يفرضه القانون.اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قب  (و)  

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟   -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 مل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكا
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

    ٤، الفقرة ١٢املادة     
 متثــل رشــاوى مــن الوعــاء تســمح باقتطــاع النفقــات الــيت علــى كــل دولــة أالَّ  ‐٤  

مــن هــذه  ١٦و ١٥وفقــاً للمــادتني  ةرَّمــاجملالضــرييب، ألن الرشــاوى هــي مــن أركــان األفعــال  
 االتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  
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طوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن   ُيرجى وصف التدابري/اخل  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 رت فيهـا نظـ الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 ف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.تنفيذها، ووص
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ت: ُيرجى وصف نوع املساعدةبناء املؤسسا  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، هل حت  -٣
  وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.
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    مشاركة اجملتمع -١٣املادة     
    ١، الفقرة ١٣املادة     

بـادئ  تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حـدود إمكاناهتـا ووفقـاً للم     ‐١  
األساسية لقانوهنا الداخلي، لتشجيع أفراد ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العـام، مثـل اجملتمـع    
األهلــي واملنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع احمللــي، علــى املشــاركة النشــطة يف منــع   

لـه  الفساد وحماربته، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفسـاد وأسـبابه وجسـامته ومـا ميث    
 من خطر. وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:

 تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛  (أ)  
 حصول الناس فعلياً على املعلومات؛ تيسُّرضمان   (ب)  
القيام بأنشطة إعالميـة تسـهم يف عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكـذلك بـرامج           (ج)  

  ناهج املدرسية واجلامعية؛شمل املتوعية عامة ت
ــا         (د)   ــة بالفســاد وتلقيه ــات املتعلق ــة التمــاس املعلوم ــة حري ــز ومحاي ــرام وتعزي احت

ونشرها وتعميمها. وجيوز إخضـاع تلـك احلريـة لقيـود معينـة، شـريطة أن تقتصـر هـذه القيـود          
 على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:

 ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛  ‘١‘  
 حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.  ‘٢‘  

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢
مين ذي الصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـز  

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم
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    ٢، الفقرة ١٣املادة     
كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبة لضـمان تعريـف النـاس هبيئـات     على   ‐٢  

مكافحة الفساد ذات الصلة املشـار إليهـا يف هـذه االتفاقيـة، وأن تـوفر هلـم، حسـب االقتضـاء،         
حـوادث قـد   أيِّ سبل االتصال بتلك اهليئات لكي يبلّغوها، مبا يف ذلك دون بيان هويتهم، عن 

 هلذه االتفاقية. اً وفقاًمجمرَُّيرى أهنا تشكّل فعالً 
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن     -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل 

 نظـرت فيهـا  الـيت  القضـايا  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
 ، واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك.أو غريها من القضايا ذات الصلة احملاكم

  
 املساعدة التقنية

 ]ملساعدة التقنية.يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن ا[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 الزمة. على سبيل املثال: حتديد أشكال املساعدة التقنية ال
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 دةالبحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساع  
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 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
 وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.

    
      )٥٨و ٥٢و ١٤ال (املواد غسل األمو  - باء  

      تدابري منع غسل األموال -١٤املادة     
    (أ) ١، الفقرة ١٤املادة     

  على كل دولة طرف:  ‐١  
أن تنشئ نظاماً داخلياً شامالً للرقابة واإلشراف علـى املصـارف واملؤسسـات      (أ)  

قـدم خـدمات نظاميـة    املالية غري املصرفية، مبا يف ذلك الشخصيات الطبيعية أو االعتباريـة الـيت ت  
أو غري نظامية يف جمال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمة، وعند االقتضاء على اهليئات األخـرى  
املعّرضة بوجه خاص لغسل األموال، ضمن نطاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف مجيـع      
أشكال غسل األمـوال، ويـتعني أن يشـدد ذلـك النظـام علـى املتطلبـات اخلاصـة بتحديـد هويـة           

لزبـــائن واملـــالكني املنـــتفعني، عنـــد االقتضـــاء، وحفـــظ الســـجالت واإلبـــالغ عـــن املعـــامالت ا
 املشبوهة؛

 ؟هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
 جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    (ب) ١الفقرة  ،١٤املادة     
 على كل دولة طرف:  ‐١  
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  … 
من هذه االتفاقية، قـدرة السـلطات    ٤٦أن تكفل، دون مساس بأحكام املادة   (ب)  

اإلدارية والرقابية واملعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات املكرسة ملكافحة غسل األمـوال، (مبـا   
ــذلك)       ــداخلي ب ــانون ال ــا يقضــي الق ــا الســلطات القضــائية، حيثم ــادل   فيه ــاون وتب ــى التع ، عل

املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنـا الـداخلي،   
وأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطـين جلمـع   

 علومات؛وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك امل
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 م االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكا

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    ٢، الفقرة ١٤املادة     

 تنظر الدول األطـراف يف تنفيـذ تـدابري قابلـة للتطبيـق لكشـف ورصـد حركـة          ‐٢  
النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصـلة عـرب حـدودها، رهنـاً بضـمانات تكفـل اسـتخدام        

صـورة مـن الصـور.    أيِّ املعلومات استخداماً سليماً ودون إعاقـة حركـة رأس املـال املشـروع بـ     
وجيوز أن تشمل تلك التدابري اشـتراط قيـام األفـراد واملؤسسـات التجاريـة بـاإلبالغ عـن إحالـة         

 ير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدود.مقادأيِّ 
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ذي الصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين   
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
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 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  .واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    ٣، الفقرة ١٤املادة     

ول األطراف يف تنفيذ تدابري مناسبة وقابلة للتطبيق إللزام املؤسسـات  تنظر الد  ‐٣  
 املالية، ومنها اجلهات املعنية بتحويل األموال مبا يلي:

ــلة      (أ)   ــائل ذات الصـ ــوال والرسـ ــة لألمـ ــة اإللكترونيـ ــتمارات اإلحالـ ــمني اسـ تضـ
 معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

 لة عمليات الدفع؛االحتفاظ بتلك املعلومات طوال سلس  (ب)  
فــرض فحــص دقيــق علــى إحــاالت األمــوال الــيت ال حتتــوي علــى معلومــات       (ج)  

 كاملة عن املُصدر.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ا، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذه
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    ٤، الفقرة ١٤املادة     

لدى إنشاء نظـام رقـايب وإشـرايف داخلـي مبقتضـى أحكـام هـذه املـادة، ودون           ‐٤  
مـادة أخـرى مـن هـذه االتفاقيـة، جيـدر بالـدول األطـراف أن تسترشـد باملبـادرات           أيِّ مساس ب

ذات الصــلة الــيت اختــذهتا املؤسســات اإلقليميــة واألقاليميــة واملتعــددة األطــراف ضــد غســل          
 ال.األمو
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
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)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 تفاقية.ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام اال
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات املتوفرة، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٥، الفقرة ١٤املادة     
تســعى الــدول األطــراف إىل تنميــة وتعزيــز التعــاون العــاملي واإلقليمــي ودون     ‐٥  

إلقليمي والثنائي بني السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية مـن أجـل   ا
 مكافحة غسل األموال.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّ

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ك.إىل ذلواإلحصاءات املتوفرة، وما  أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،   هل حتتاجون إىل مساعدة ت  -٢

 تقنية الالزمة. على سبيل املثال:ال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
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 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 قدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدةبناء ال  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  .مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنةعام لطبيعة تلك املساعدة،  وصف

    
      منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية -٥٢املادة     
    ١، الفقرة ٥٢املادة     

مـن هـذه االتفاقيـة، مـا قـد       ١٤تتخـذ كـل دولـة طـرف، دون إخـالل باملـادة         ‐١  
لزام املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتـها القضـائية   يلزم من تدابري، وفقاً لقانوهنا الداخلي، إل

بــأن تتحقــق مــن هويــة الزبــائن وبــأن تتخــذ خطــوات معقولــة لتحديــد هويــة املــالكني املنــتفعني  
لألموال املودعة يف حسابات عاليـة القيمـة، وبـأن جتـري فحصـاً دقيقـاً للحسـابات الـيت يطلـب          

راد مكلّفـني أو سـبق أن كلّفـوا بـأداء وظـائف      فتحها أو حيـتفظ هبـا مـن قبـل، أو نيابـة عـن، أفـ       
عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشـخاص وثيقـي الصـلة هبـم. ويصـّمم ذلـك الفحـص الـدقيق         

ــة تتــيح كشــف املعــامالت املشــبوهة بغــرض     ــها،  بصــورة معقول إبــالغ الســلطات املختصــة عن
زبـون شـرعي أو حيظـر     أيِّينبغي أن يؤول على أنه يثين املؤسسات املالية عـن التعامـل مـع     وال

 عليها ذلك.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 كامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال ال

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
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    (أ) ٢، الفقرة ٥٢املادة     

مـن هـذه املـادة، تقـوم كـل       ١رة تيسرياً لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفق  ‐٢  
دولة طـرف، وفقـاً لقانوهنـا الـداخلي ومسـتلهمة املبـادرات ذات الصـلة الـيت اختـذهتا املنظمـات           

 اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي:
إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصـيات الطبيعيـة أو االعتباريـة الـيت ُيتوقـع        (أ)  

من املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية أن تطّبق الفحـص الـدقيق علـى حسـاباهتا،     
وأنــواع احلســابات واملعــامالت الــيت ُيتوقــع أن توليهــا عنايــة خاصــة، وتــدابري فــتح احلســابات     

 واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها بشأن تلك احلسابات؛
 ا احلكم؟هل ميتثل بلدكم هلذ  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك  ُيرجى تقدمي أم  -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    (ب) ٢، الفقرة ٥٢املادة     

مـن هـذه املـادة، تقـوم كـل       ١تيسرياً لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفقرة   ‐٢  
الـداخلي ومسـتلهمة املبـادرات ذات الصـلة الـيت اختـذهتا املنظمـات        دولة طـرف، وفقـاً لقانوهنـا    

 اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي:
  … 
إبالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتـها القضـائية، عنـد االقتضـاء وبنـاء        (ب)  

ي، هبويــة شخصــيات طبيعيــة أو علــى طلــب دولــة طــرف أخــرى أو بنــاء علــى مبــادرة منــها هــ 
اعتبارية معينة ُيتوقع من تلك املؤسسات أن تطّبـق الفحـص الـدقيق علـى حسـاباهتا، إضـافة إىل       

 تلك اليت ميكن للمؤسسات املالية أن حتدد هويتها بشكل آخر.
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 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  خذها بلدكم (ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّ  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٣، الفقرة ٥٢املادة     
(أ) من هـذه املـادة، تنفّـذ كـل دولـة طـرف تـدابري         ٢يف سياق الفقرة الفرعية   ‐٣  

تضمن احتفاظ مؤسساهتا املالية، لفترة زمنية مناسبة، بسـجالت وافيـة للحسـابات واملعـامالت     
مـن هـذه املـادة، علـى أن تتضـمن، كحـد أدىن،        ١املذكورين يف الفقرة  اليت تتعلق باألشخاص

 معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر اإلمكان، معلومات عن هوية املالك املنتفع.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن لخيصـها أي ِذكرهـا وت ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. الصلة، أو غريها من القضايا ذات احملاكم

  
    ٤، الفقرة ٥٢املادة     

ة وفقـاً  جمرَّمـ هبدف منع وكشـف عمليـات إحالـة العائـدات املتأتيـة مـن أفعـال          ‐٤  
هلذه االتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفعالة لكي متنع، مبسـاعدة أجهزهتـا الرقابيـة    

ادي وال تنتســب إىل جمموعــة ماليــة خاضــعة واإلشــرافية، إنشــاء مصــارف لــيس هلــا حضــور مــ 
للرقابة. وفضـالً عـن ذلـك، جيـوز للـدول األطـراف أن تنظـر يف إلـزام مؤسسـاهتا املاليـة بـرفض            

أيِّ الــدخول أو االســتمرار يف عالقــة مصــرف مراســل مــع تلــك املؤسســات، وبتجنــب إقامــة    
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ال تنتسـب إىل  عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح ملصـارف لـيس هلـا حضـور مـادي، و     
 جمموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباهتا.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
لصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي ا  

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٥، الفقرة ٥٢املادة     
ة إلقـرار الذمـة املاليـة، وفقـاً لقانوهنـا      فعَّالـ نشاء نظم تنظر كل دولة طرف يف إ  ‐٥  

الداخلي، بشأن املوظفني العموميني املعنيني، وتنص على عقوبات مالئمة علـى عـدم االمتثـال.    
وتنظر كل دولة طرف أيضاً يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصـة بتقاسـم   

ــدما يكــون ذلــك   تلــك املعلومــات مــع الســلطات املختصــة    ــدول األطــراف األخــرى، عن يف ال
ــال      ــن أفع ــة م ــدات املتأتي ــق يف العائ ــضــرورياً للتحقي ــا    جمرَّم ــة هب ــة واملطالب ــذه االتفاقي ــاً هل ة وفق

 واستردادها.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن خيصـها أي ِذكرهـا وتل ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. الصلة،أو غريها من القضايا ذات  احملاكم
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    ٦، الفقرة ٥٢املادة     
تنظر كل دولة طرف يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري، وفقـاً لقانوهنـا الـداخلي،      ‐٦  

إللزام املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصـلحة يف حسـاب مـايل يف بلـد أجـنيب أو سـلطة       
بلغـوا السـلطات املعنيـة عـن تلـك العالقـة وأن       توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلسـاب بـأن ي  

حيتفظوا بسجالت مالئمـة فيمـا يتعلـق بتلـك احلسـابات. ويـتعني أن تـنص تلـك التـدابري أيضـاً           
 على جزاءات مناسبة على عدم االمتثال.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  كم (ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلد  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. ا من القضايا ذات الصلة،أو غريه احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 يف هذا الصدد.تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا 
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 تقنية الالزمة. على سبيل املثال:ال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 لسياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدةوضع ا  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
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 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فية؟ إذا كان األمر كذلك، هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقن  -٣
  .مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنةوصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 

    
      وحدة املعلومات االستخبارية املالية -٥٨املادة     

علــى الــدول األطــراف أن تتعــاون معــاً علــى منــع ومكافحــة إحالــة عائــدات األفعــال      
ة وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظـر، لتلـك   ة وفقاً هلذه االتفاقيرَّماجمل

الغاية، يف إنشاء وحدة معلومـات اسـتخبارية ماليـة تكـون مسـؤولة عـن تلقـي التقـارير املتعلقـة          
 باملعامالت املالية املشبوهة وحتليلها وتعميمها على السلطات املختصة.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
  ا/النعم/نعم، جزئي 

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ( ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   بري، مبا يف ذلـك  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدا  -٣

  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
أو لتحســني ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة          -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 تقنية الالزمة. على سبيل املثال:ال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 املساعدةمساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع   
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 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ُيرجى حتديدها مساعدات أخرى:  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 

    
    )٥٩، واملادة ٥٧-٥٣، واملواد ٥١استرداد املوجودات (املادة   -جيم  

    حكم عام -٥١املادة     
    ٥١املادة     

استرداد املوجودات مبقتضـى هـذا الفصـل هـو مبـدأ أساسـي يف هـذه االتفاقيـة، وعلـى            
 الدول األطراف أن متّد بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة يف هذا اجملال.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
ضــمان االمتثــال الكامــل هلــذا احلكــم مــن أحكــام االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك حتديــد كــل مــن    

ــة     ــة املســؤولة واإلجــراءات القانوني ــةالســلطات القانوني ــول طل  املتبع ــق بقب ــات فيمــا يتعل ب
استرداد املوجودات وتقييم مـا إذا كانـت تلـك الطلبـات مدعومـة باإلثباتـات ومسـتكملة        

إطـار زمـين منصـوص عليـه مبوجـب القـوانني احملليـة يف هـذا         أيِّ على حنو معقول، وكذلك 
 هلـا نظـام  مـن بلـدان   الطلبات الواردة  مع مراعاةالصدد، وإجراءات تنفيذ تلك الطلبات، 

 حتديات يواجهها بلدكم يف هذا الصدد.أيِّ ف، وقانوين مشابه أو خمتل
 فيهـا  القضـايا الـيت نظـرت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم
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 املساعدة التقنية

 ]أن املساعدة التقنية.يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بش[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 بيل املثال:ة الالزمة. على سالتقني حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  

 ساعدة: ُيرجى وصف نوع املالبحوث/مجع البيانات وحتليلها  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  

 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  
ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣

  .مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنةوصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 
    

      تدابري االسترداد املباشر للممتلكات -٥٣املادة     
    ، الفقرة الفرعية (أ)٥٣املادة     

 على كل دولة طرف، وفقاً لقانوهنا الداخلي:  
أن تتخذ مـا قـد يلـزم مـن تـدابري للسـماح لدولـة طـرف أخـرى برفـع دعـوى              (أ)  

االتفاقيـة  وفقـاً هلـذه    جمـرَّم مدنية أمام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل 
 أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛
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 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 متثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان اال
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ، الفقرة الفرعية (ب)٥٣املادة     
 لداخلي:على كل دولة طرف، وفقاً لقانوهنا ا  
  … 
أن تتخذ ما قد يلـزم مـن تـدابري تـأذن حملاكمهـا بـأن تـأمر مـن ارتكـب أفعـاالً             (ب)  
 ة وفقاً هلذه االتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم؛جمرَّم
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  بلدكم ( ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. غريها من القضايا ذات الصلة،أو  احملاكم

  
    ، الفقرة الفرعية (ج)٥٣املادة     

 على كل دولة طرف، وفقاً لقانوهنا الداخلي:  
  … 
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أن تتخذ ما قد يلزم مـن تـدابري تـأذن حملاكمهـا أو لسـلطاهتا املختصـة، عنـدما          (ج)  
طالبــة دولــة طــرف أخــرى مبمتلكــات يــتعني عليهــا اختــاذ قــرار بشــأن املصــادرة، بــأن تعتــرف مب

 وفقاً هلذه االتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية هلا. جمرَّماكتسبت بارتكاب فعل 
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

تِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّط ال
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم

  
 ساعدة التقنيةامل
 ]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،   هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ ه  -٢

 تقنية الالزمة. على سبيل املثال:ال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وصف نوع املساعدةبناء القدرات: ُيرجى   
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  
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ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  .مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنةلك املساعدة، وصف عام لطبيعة ت

    
      آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة -٥٤املادة     
    (أ) ١، الفقرة ٥٤املادة     

على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمـالً باملـادة     ‐١  
وفقـاً هلـذه االتفاقيـة     جمـرَّم فيما يتعلق مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعـل  من هذه االتفاقية  ٥٥

 أو ارتبطت به أن تقوم، وفقاً لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:
اختاذ ما قد يلـزم مـن تـدابري للسـماح لسـلطاهتا املختصـة بإنفـاذ أمـر مصـادرة            (أ)  

 صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى؛
 ؟هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. 

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ى تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك  ُيرجى تقدمي أمثلة عل  -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    (ب) ١، الفقرة ٥٤املادة     

على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمـال باملـادة     ‐١  
وفقـاً هلـذه االتفاقيـة     جمـرَّم متلكات اكتسبت بارتكاب فعـل  من هذه االتفاقية فيما يتعلق مب ٥٥

 أو ارتبطت به أن تقوم، وفقاً لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:
  … 
اختاذ ما قد يلزم من تـدابري للسـماح لسـلطاهتا املختصـة، عنـدما تكـون لـديها          (ب)  

ل قـرار قضـائي   والية قضائية، بأن تأمر مبصادرة تلك املمتلكات ذات املنشـأ األجـنيب مـن خـال    
ــها القضــائية أو مــن خــالل     أيِّ بشــأن جــرم غســل أمــوال أو    ــدرج ضــمن واليت جــرم آخــر ين

 إجراءات أخرى يأذن هبا قانوهنا الداخلي؛
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 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجد

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ات، وما إىل ذلك.واإلحصاء أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    (ج) ١، الفقرة ٥٤املادة     
على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمـال باملـادة     ‐١  
وفقـاً هلـذه االتفاقيـة     جمـرَّم من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعـل   ٥٥

 ا يلي:أو ارتبطت به أن تقوم، وفقاً لقانوهنا الداخلي، مب
  … 
النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تـدابري للسـماح مبصـادرة تلـك املمتلكـات دون        (ج)  

إدانة جنائية يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين بسبب الوفـاة أو الفـرار أو الغيـاب أو    
 يف حاالت أخرى مناسبة.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم ( ُيرجى  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت    ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك   -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
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    (أ) ٢، الفقرة ٥٤املادة     
على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة بنـاء      ‐٢  

م، وفقـاً لقانوهنـا   مـن هـذه االتفاقيـة، أن تقـو     ٥٥مـن املـادة    ٢على طلب مقـدم عمـالً بـالفقرة    
 الداخلي، مبا يلي:

اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن تــدابري للســماح لســلطاهتا املختصــة بتجميــد أو حجــز     (أ)  
املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو حجز صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة يف الدولـة الطـرف   

ك أسباباً كافيـة الختـاذ   الطالبة يوفر أساساً معقوالً العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هنا
تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضـع يف هنايـة املطـاف ألمـر مصـادرة ألغـراض       

 (أ) من هذه املادة؛ ١الفقرة 
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
ن )، إأي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  إلحصاءات، وما إىل ذلك.وا أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    (ب) ٢، الفقرة ٥٤املادة     

على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة بنـاء      ‐٢  
مـن هـذه االتفاقيـة، أن تقـوم، وفقـاً لقانوهنـا        ٥٥مـن املـادة    ٢على طلب مقـدم عمـالً بـالفقرة    

 الداخلي، مبا يلي:
  … 
دابري للســماح لســلطاهتا املختصــة بتجميــد أو حجــز  اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن تــ   (ب)  

املمتلكات، بنـاء علـى طلـب يـوفر أساسـاً معقـوالً العتقـاد الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب بـأن             
هناك أسباباً كافية الختاذ تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطـاف  

 ادة؛(أ) من هذه امل ١ألمر مصادرة ألغراض الفقرة 
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 ؟هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 تفاقية.أحكام االضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من 
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    (ج) ٢، الفقرة ٥٤املادة     
على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة بنـاء      ‐٢  

مـن هـذه االتفاقيـة، أن تقـوم، وفقـاً لقانوهنـا        ٥٥مـن املـادة    ٢ى طلب مقـدم عمـال بـالفقرة    عل
 الداخلي، مبا يلي:

  … 
النظــر يف اختــاذ تــدابري إضــافية للســماح لســلطاهتا املختصــة بــأن حتــافظ علــى      (ج)  

املمتلكات من أجل مصادرهتا، مثال بنـاء علـى توقيـف أو اهتـام جنـائي ذي صـلة باحتيـاز تلـك         
 ملمتلكات.ا
 ؟ هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 كام االتفاقية.من أح ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم

  
 املساعدة التقنية

 [يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية.]
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ى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني        ُيرجــ  -١
 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.

ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢
 ل:التقنية الالزمة. على سبيل املثا حتديد أشكال املساعدة

 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدةتيسري التعاون الدويل م  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  .مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنةوصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 

    
      رةالتعاون الدويل ألغراض املصاد -٥٥املادة     
    ١، الفقرة ٥٥املادة     

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طـرف أخـرى هلـا واليـة قضـائية        ‐١  
وفقاً هلذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها مـن عائـدات إجراميـة     جمرَّمعلى فعل 

مــن هــذه  ٣١مــن املــادة  ١أو ممتلكــات أو معــدات أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا يف الفقــرة   
 يلي:  االتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى مدى ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا

أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصـادرة، وأن تضـع     (أ)  
 ذلك األمر موضع النفاذ يف حال صدوره؛

كمـة يف إقلـيم   أو أن حتيل إىل سـلطاهتا املختصـة أمـر املصـادرة الصـادر عـن حم        (ب)  
مـن هــذه   ٥٤(أ) مـن املــادة   ١والفقــرة  ٣١مــن املـادة   ١الدولـة الطــرف الطالبـة وفقــاً للفقـرة    



 

46V.16-01513 

 

CAC/COSP/IRG/2016/4

االتفاقية، هبدف إنفاذه بالقـدر املطلـوب، طاملـا كـان متعلقـاً بعائـدات إجراميـة أو ممتلكـات أو         
لدولــة موجــودة يف إقلــيم ا ٣١مــن املــادة  ١معــدات أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا يف الفقــرة  

  الطرف متلقية الطلب؛
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 ذا احلكم من أحكام االتفاقية.هل ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    ٢، الفقرة ٥٥املادة     

وفقـاً   جمـرَّم إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضـائية علـى فعـل      ‐٢  
هلــذه االتفاقيــة، تتخــذ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب تــدابري لكشــف العائــدات اإلجراميــة أو     

مـن هـذه    ٣١مـن املـادة    ١املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املشـار إليهـا يف الفقـرة    
صـادر إمـا   االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف بأمر 

عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقيـة الطلـب عمـالً بطلـب مقـدم مبقتضـى       
  من هذه املادة. ١الفقرة 

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت 

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  ذلك.واإلحصاءات، وما إىل  أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
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    ٣، الفقرة ٥٥املادة     
ــادة    ‐٣   ــق أحكــام امل ــادة، مــع مراعــاة      ٤٦تنطب ــة علــى هــذه امل مــن هــذه االتفاقي

، ٤٦مــن املــادة  ١٥يقتضــيه اخــتالف احلــال. وباإلضــافة إىل املعلومــات احملــددة يف الفقــرة   مــا
 يتعني أن تتضمن الطلبات املقدمة عمالً هبذه املادة:

(أ) مــن هــذه املــادة، وصــفاً للممتلكــات  ١الفقرة يف حالــة طلــب ذي صــلة بــ  (أ)  
املراد مصادرهتا مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقّدرة، حيثمـا تكـون ذات صـلة، وبيانـاً     
بالوقائع اليت استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب    

 لي؛من استصدار األمر يف إطار قانوهنا الداخ
(ب) من هذه املادة، نسخة مقبولـة قانونـاً    ١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   (ب)  

من أمر املصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطـرف الطالبـة، وبيانـاً بالوقـائع     
ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيـذ األمـر، وبيانـاً حيـدد التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف          

البة لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة احلسنة النية ولضمان مراعاة األصـول القانونيـة،   الط
 وبياناً بأن أمر املصادرة هنائي؛

من هذه املادة، بياناً بالوقائع اليت اسـتندت   ٢يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   (ج)  
بولة قانوناً من األمـر الـذي   إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفاً لإلجراءات املطلوبة، ونسخة مق

 استند إليه الطلب، حيثما كان متاحاً.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ي الصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذ  
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    ٤، الفقرة ٥٥املادة     

متلقية الطلـب باختـاذ القـرارات أو اإلجـراءات املنصـوص      تقوم الدولة الطرف   ‐٤  
من هذه املادة وفقاً ألحكـام قانوهنـا الـداخلي وقواعـدها اإلجرائيـة أو       ٢و ١عليها يف الفقرتني 
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اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة بـه جتـاه الدولـة الطـرف الطالبـة      أيِّ 
 ذلك االتفاق أو الترتيب. ورهناً بتلك األحكام والقواعد أو

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هل
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٥، الفقرة ٥٥املادة     
مـن قوانينـها   تقوم كل دولة طرف بتزويد األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخ        ‐٥  

تغيريات تدخل الحقـاً علـى تلـك    أيِّ ولوائحها اليت تضع هذه املادة موضع النفاذ، وبنسخ من 
 القوانني واللوائح، أو بوصف هلا.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

وثـائق مل  يِّ أل وصف ُيرجى اإلشارة إىل تاريخ إرسال تلك الوثائق، وكذلك تقدمي  -٢
  ُترسل بعد.

  
    ٦، الفقرة ٥٥املادة     

 ١إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشـار إليهـا يف الفقـرتني      ‐٦  
من هذه املادة مشـروطاً بوجـود معاهـدة هبـذا الشـأن، علـى تلـك الدولـة الطـرف أن تعتـرب            ٢و

 هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف.
 ل بلدكم هلذا احلكم؟هل ميتث  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
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)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   جى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك  ُير  -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٧، الفقرة ٥٥املادة     
جيوز أيضـاً رفـض التعـاون مبقتضـى هـذه املـادة أو إلغـاء التـدابري املؤقتـة إذا مل            ‐٧  

متلقية الطلب أدلة كافية أو يف حينـها أو إذا كانـت املمتلكـات ذات قيمـة      تتلق الدولة الطرف
 ال يعتد هبا.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب 

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٨، الفقرة ٥٥املادة     
تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطـرف متلقيـة   أيِّ قبل وقف   ‐٨  

الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لـديها مـن أسـباب    
 تستدعي مواصلة ذلك التدبري.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ات اليت اتَّخذها بلدكم (ُيرجى وصف التدابري/اخلطو  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل
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 فيهـا نظـرت  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    ٩، الفقرة ٥٥املادة     

 ال جيوز تأويل أحكام هذه املادة مبا ميس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النية.  ‐٩  
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  خذها بلدكم (ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّ  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم

  
 املساعدة التقنية

 .]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 اجهوهنا يف هذا الصدد.تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تو
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 تقنية الالزمة. على سبيل املثال:ال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 ةبناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعد  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
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 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  
ُيرجى تقـدمي  فاعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، هل حتصلون بالفعل على أيِّ مس  -٣

  .مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنةوصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 
  

    التعاون اخلاص - ٥٦املادة     
تسعى كل دولـة طـرف، دون إخـالل بقانوهنـا الـداخلي، إىل اختـاذ تـدابري جتيـز هلـا أن            

أو إجراءاهتــا القضــائية، معلومــات عــن العائــدات  حتيــل، دون مســاس بتحقيقاهتــا أو مالحقاهتــا 
ة وفقاً هلذه االتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلـب مسـبق، عنـدما    رَّماملتأتية من األفعال اجمل

تــرى أن إفشــاء تلــك املعلومــات قــد يســاعد الدولــة الطــرف املتلقيــة علــى اســتهالل أو إجــراء    
دي إىل تقـدمي تلـك الدولـة الطـرف طلبـاً      حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية أو قـد يـؤ  

 مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ين ذي الصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزم  
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم

  
 املساعدة التقنية

 .]ج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنيةيف هناية كل مادة، ُتدَر[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 تقنية الالزمة. على سبيل املثال:ال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
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 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدةالبحوث/مجع البيانات   
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  . هات املاحنةمبا يف ذلك معلومات عن اجلوصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 

    
      إرجاع املوجودات والتصرف فيها -٥٧املادة     
    ١، الفقرة ٥٧املادة     

مـن هـذه    ٥٥أو املـادة   ٣١ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عمالً باملـادة    ‐١  
االتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلـك املمتلكـات، عمـالً بـالفقرة     

ــة وقانوهنــا     مــن هــذه املــادة، إ  ٣ ىل مالكيهــا الشــرعيني الســابقني، وفقــاً ألحكــام هــذه االتفاقي
 الداخلي.

 ؟هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
طـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإل

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    (أ) ٣، الفقرة ٥٧املادة     
مـن هـذه املـادة،     ٢و ١من هذه االتفاقيـة والفقـرتني    ٥٥و ٤٦قاً للمادتني وف  ‐٣  

  على الدولة الطرف متلقية الطلب:
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يف حالة اختالس أموال عمومية أو غسل أمـوال عموميـة خمتلسـة علـى النحـو        (أ)  
 ٥٥مــن هــذه االتفاقيــة، عنــدما تنفــذ املصــادرة وفقــاً للمــادة   ٢٣و ١٧املشــار إليــه يف املــادتني 

تناداً إىل حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهـو اشـتراط ميكـن للدولـة الطـرف      واس
 متلقية الطلب أن تستبعده، أن ُترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة؛

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  دكم (ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بل  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. ها من القضايا ذات الصلة،أو غري احملاكم
  

    (ب) ٣، الفقرة ٥٧املادة     
مـن هـذه املـادة،     ٢و ١من هذه االتفاقيـة والفقـرتني    ٥٥و ٤٦وفقاً للمادتني   ‐٣  

  على الدولة الطرف متلقية الطلب:
  … 
جـــرم آخـــر مشـــمول هبـــذه االتفاقيـــة، عنـــدما تكـــون أيِّ يف حالـــة عائـــدات   (ب)  
مـن هـذه االتفاقيـة، واسـتناداً إىل حكـم هنـائي صـادر يف         ٥٥درة قد نفـذت وفقـاً للمـادة    املصا

الدولــة الطــرف الطالبــة، وهــو اشــتراط ميكــن للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تســتبعده، أن   
ترجــع املمتلكــات املصــادرة إىل الدولــة الطــرف الطالبــة، عنــدما تثبــت الدولــة الطــرف الطالبــة   

يـة الطلـب بشـكل معقـول ملكيتـها السـابقة لتلـك املمتلكـات املصـادرة أو          للدولة الطـرف متلق 
عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأسـاس  

 إلرجاع املمتلكات املصادرة؛
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
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)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها   اتَّخذها بلدكم (ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، حملاكما

  
    (ج) ٣، الفقرة ٥٧املادة     

مـن هـذه املـادة،     ٢و ١من هذه االتفاقيـة والفقـرتني    ٥٥و ٤٦وفقاً للمادتني   ‐٣  
  على الدولة الطرف متلقية الطلب:

  … 
رجاع املمتلكـات  يف مجيع احلاالت األخرى، أن تنظر على وجه األولوية يف إ  (ج)  

املصــادرة إىل الدولــة الطـــرف الطالبــة، أو إرجـــاع تلــك املمتلكـــات إىل أصــحاهبا الشـــرعيني      
 السابقني، أو تعويض ضحايا اجلرمية.

 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
جدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     ُو

 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  اءات، وما إىل ذلك.واإلحص أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٢، الفقرة ٥٧املادة     
تعتمد كـل دولـة طـرف، وفقـاً للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي، مـا قـد             ‐٢  

يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني سـلطاهتا املختصـة، عنـدما تتخـذ إجـراء مـا بنـاء        
ألحكـام هـذه االتفاقيـة،    على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع املمتلكات املصادرة، وفقاً 

 ومع مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّية.
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 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
زمين ذي الصـلة)، هبـدف   ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـ  

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم
  

    ٤، الفقرة ٥٧املادة     
ــة    ‐٤   ــوز للدول ــرر الــدول       جي ــا مل تق ــد االقتضــاء، م ــب، عن الطــرف متلقيــة الطل

األطراف خالف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليـات التحقيـق أو املالحقـة أو    
اإلجراءات القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو أن تتصرف فيهـا مبقتضـى هـذه    

 املادة.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 عم/نعم، جزئيا/الن  
)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     
 هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل

 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   يذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنف  -٣
  واإلحصاءات، وما إىل ذلك. أو غريها من القضايا ذات الصلة، احملاكم

  
    ٥، الفقرة ٥٧املادة     

جيوز للدول األطـراف أيضـاً، عنـد االقتضـاء، أن تنظـر بوجـه خـاص يف إبـرام           ‐٥  
أجـــل التصـــرف هنائيـــاً يف املمتلكـــات  اتفاقـــات أو ترتيبـــات متفـــق عليهـــا، تبعـــاً للحالـــة، مـــن

 املصادرة.
 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١

 نعم/نعم، جزئيا/ال  
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)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان 
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك    -٣

  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 .]بشأن املساعدة التقنية يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 قنية الالزمة. على سبيل املثال:تال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 املساعدةالبحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع   
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
  .مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنةوصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 

    
    االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف -٥٩املادة     

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف لتعزيـز        
 فاعلية التعاون الدويل املضطلع به عمالً هبذا الفصل من االتفاقية.
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 هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  -١
 نعم/نعم، جزئيا/ال  

)، إن أي ِذكرهـا وتلخيصـها  وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم ( ُيرجى  -٢
ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنباً إىل جنب مع اإلطـار الـزمين ذي الصـلة)، هبـدف     

 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.
 نظـرت فيهـا  القضـايا الـيت    ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلـك   -٣

  أو غريها من القضايا ذات الصلة، واإلحصاءات، وما إىل ذلك. احملاكم
  

 املساعدة التقنية
 .]يف هناية كل مادة، ُتدَرج جمموعة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية[
ُيرجــى بيــان اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املــادة املستعَرضــة أو لتحســني           -١

 ها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوهنا يف هذا الصدد.تنفيذ
ُيرجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمـر كـذلك،     -٢

 تقنية الالزمة. على سبيل املثال:ال حتديد أشكال املساعدة
 مساعدةأيِّ ال حاجة إىل   
 مساعدة تشريعية: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 املؤسسات: ُيرجى وصف نوع املساعدةبناء   
 وضع السياسات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 بناء القدرات: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة  
 مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها  

ُيرجى تقـدمي  فهل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك،   -٣
 مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات املاحنة.وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، 

  


