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*1901915*  

  فريق استعراض التنفيذ
  العاشرةالدورة 
  ٢٠١٩ مايو/أيار ٢٩-٢٧ فيينا،
  *املؤقَّت األعمال جدول من ٤ البند

       املساعدة التقنية
 كافحةاألمم املتحدة ملاملساعدة التقنية املقدَّمة لدعم تنفيذ اتفاقية 

 التقنية الفساد، مبا يف ذلك حتليل االحتياجات من املساعدة 
      طريةاالستعراضات الُق املنبثقة عن

     مذكِّرة من األمانة  
    مقدمة  -أوًال 

تشــمل اليت  ،وفقًا خلطة العمل املتعددة الســنوات للعمل التحليلي لفريق اســتعراض التنفيذ  -١
ينصــــبُّ التركيز وف ســــ ،املرفق األول)، (CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1 ٢٠١٩-٢٠١٧ الفترة

ـــــرةالفريق االرئيســـــي لدورة  ـــــات اجليدة  لعاش على حتليل املعلومات املتعلقة بالنجاحات واملمارس
ــــتعراضــــات الُقطرية  ــــاعدة التقنية املنبثقة عن االس والتحديات واملالحظات واالحتياجات من املس

بالنظر إىل غري أنه . األمم املتحدة ملكافحة الفساد من اتفاقية املوجودات)للفصل اخلامس (استرداد 
 لوجود ونظرًامرتبطان ارتباطًا وثيقًا،  الثاين واخلامس) لنيالفصــ أي(أن الفصــلني قيد االســتعراض 

 هذهالفصـــــلني، فإن  يف ســـــياق هذينحاجة إىل مقارنة حتليل االحتياجات من املســـــاعدة التقنية 
االسـتعراضـات الُقطرية  املنبثقة عنتتضـمن معلومات عن االحتياجات من املسـاعدة التقنية  املذكِّرة

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. استعراض تنفيذلية إطار الدورة الثانية آل ضمنلكال الفصلني 
ة رات واجلرميدِّباملخاملعلومات املتعلقة باملســـاعدة التقنية اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة املعين  أما
ولعل الفريق يود أيضــــًا أن على الدعم املقدم إىل الدول لتنفيذ الفصــــل اخلامس.  فتركز )املكتب(

قدم املحرز يف ب يشــــــري إىل التقرير املتعلق يذ الت لدويل ة الفريق اواليتنف مل احلكومي ا عا املفتوح ل

__________ 
 * 2019/1CAC/COSP/IRG/. 
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الذي يتضمن معلومات إضافية  ، (CAC/COSP/WG.2/2019/2)املوجودات املعين باستردادالعضوية 
  . تفاقيةاالتنفيذ الفصل اخلامس من ل دعمًاعن املساعدة التقنية املقدمة 

 ،٣/١يف قراره  ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يفواعتمد مؤمتر الدول األطراف   -٢
أن يكون فريق اســـتعراض يف ذلك القرار قرر املؤمتر كما . تنفيذاللية اســـتعراض اإلطار املرجعي آل

عمل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين  ومواصـــلةالتنفيذ مســـؤوًال عن متابعة 
، يتمثل أحد أهداف آلية اســــتعراض اإلطار املرجعيمن  ١١الفقرة  ومبقتضــــى باملســــاعدة التقنية.

من املســاعدة التقنية،  معيَّنة احتياجات اســتبانة وتســويغالتنفيذ، يف مســاعدة الدول األطراف على 
ف فريق ، ُيكلَّاإلطار املرجعيمن  ٤٤ة وتيســــــريها. ووفقًا للفقرالتقنية وتعزيز تقدمي املســــــاعدة 

  لضمان التنفيذ الفعال لالتفاقية.الالزمة بالنظر يف املساعدة التقنية التنفيذ استعراض 
يف ردودها على قوائم  بأن حتدد مجيع الدول األطراف ،٤/١ قرارهيف  ،وأوصــــى املؤمتر  -٣

حيثما انطبق احلال، احتياجاهتا من املساعدة  طرية،الشاملة ويف التقارير الُقاملرجعية التقييم الذايت 
التقنية، ويفضـــــل أن تكون مرتبة حســـــب األولوية، وأن ترد يف ســـــياق تنفيذ أحكام االتفاقية 

أن ينظر فريق اســـــتعراض معينة. وقرر املؤمتر، يف القرار نفســـــه، املتناولة أثناء دورة اســـــتعراض 
نتيجة عملية االستعراض،  باالستناد إىل يف املجاالت ذات األولوية لتقدمي املساعدة التقنيةالتنفيذ 

يف  ،املؤمتر عاوداســـــتعراض التنفيذ. وعالوة على ذلك،  ومبا يتماشـــــى مع اإلطار املرجعي آللية
وكذلك مهية نظر الفريق يف املجاالت ذات األولوية لتقدمي املساعدة التقنية، أ ، تأكيد٧/٣قراره 

يف املعلومات املدجمة عن االجتاهات الســــــائدة يف املســــــاعدة التقنية املطلوبة واملقدمة. ويف ذلك 
تزويد فريق استعراض التنفيذ طوعيا، مبا األطراف على مواصلة  الدوَلشجَّع املؤمتر أيضًا، القرار 

االحتياجات من املســاعدة التقنية احلالية يتماشــى مع اإلطار املرجعي املتفق عليه، مبعلومات عن 
عملية االســـتعراض، كما شـــجع  املســـتبانة من خاللاالحتياجات  فيهااة، مبا واملتوقعة وغري امللبَّ

 . توجيه برامج املساعدة التقنيةيف لومات املع تلكالدول األطراف أيضًا على استخدام 

وخصوصًا جزءًا أساسيًّا من االتفاقية،  ميثلالتقنية  املساعدةوجتدر اإلشارة إىل أن تقدمي   -٤
 أثناءحددت الدول قد و. للمســاعدة التقنية وتبادل املعلوماتيف ظل تكريس الفصــل الســادس 

يف  )١(مســبقًا رةرَّقامل فئاتالتقنية باســتخدام الدورة االســتعراض األوىل احتياجاهتا من املســاعدة 
   .املرجعية الشاملة التقييم الذايت قائمة
النظر يف كيفية  ،الســادســة دورتهيف  ،املؤمتر عاوددورة االســتعراض الثانية،  اســتهاللقبل و  -٥

نوقشت  ،مثومن  .(CAC/COSP/2015/10) االحتياجات من املساعدة التقنية يف الدورة الثانية استبانة
يف مناســـبات عديدة املرجعية  يف قائمة التقييم الذايتاالحتياجات من املســـاعدة التقنية  كيفية جتســـيد

 (CAC/COSP/IRG/2016/4)اعتماد قائمة للتقييم الذايت املرجعية املنقحة املداوالت اليت ســــبقت  أثناء
ــتبانةللدول املنقَّحة املرجعية تتيح القائمة وأفضــت إليه. و بقدر االحتياجات من املســاعدة التقنية  اس

__________ 
 النموذجي؛ و(ب) التشريعالصياغة التشريعية واملشورة القانونية؛ (أ) : يف املقررة مسبقًاهذه الفئات  متثلت  )١(  

عاهدات أو امل (ه)وملخص املمارسات اجليدة أو الدروس املستفادة؛ و(د) وضع خطة عمل للتنفيذ؛  و(ج)
املساعدة و(ح) ملساعدة من قبل خبري يف املوقع؛ و(ز) ابرامج بناء القدرات؛ و(و) نموذجية؛ التفاقات اال

 مساعدة أخرى.و(ط) ؛ التكنولوجية
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ومع . الدورة األوىل مما كان عليه األمر أثناء التقدير املسبق الحتياجاهتا علىأكرب من احلرية والقدرة 
   .جمديةتقدم أمثلة على نوع املساعدة اليت ميكن أن تكون  فهيذلك، 

ملذكِّرة هذهوحتتوي   -٦ ية  ا عدة التقن ياجات من املســـــــا ثة عن االحت حمدَّ على معلومات 
تنفيذ الفصــلني الثاين (التدابري الوقائية) واخلامس (اســترداد لطرية يف االســتعراضــات الُق املســتبانة

الستعراض يف الدورة الثانية آللية ل اخلاضعةاملوجودات) من االتفاقية من جانب الدول األطراف 
إىل املعلومات الواردة يف اخلالصــــــات الوافية  املذكِّرة اســــــتندت هذه اســــــتعراض التنفيذ. وقد

  .املذكِّرة كانت قد ُأجنزت وقت إعدادالعشرين اليت 
    

    اإلمجايلالتقييم  :االحتياجات من املساعدة التقنية  -ثانيًا  
الوافية  اخلالصـــــــات طرفًا قد أجنزتدولة  ٢٠ كانت، ٢٠١٩حبلول نيســـــــان/أبريل   -٧

ضاهتا الُق حددت  ،من بني هذه الدولو. جنازهاأو كانت يف املراحل األخرية من إ ،طريةالستعرا
منها تتعلق  ٨٩( احتياجًا ١٦٤ بلغ جمموعهااحتياجات من املساعدة التقنية،  ،دول أطراف ١٠

  . )تتعلق بالفصل اخلامس ٧٥بالفصل الثاين و
الدول األطراف  اختذهتاوالتدابري اجليدة اليت  التجاربيف حتليل املمارسات و ومثلما ذكر  -٨

خلصـــت ، (CAC/COSP/2017/12)األوىل الدورة  أثناءبعد االنتهاء من االســـتعراضـــات الُقطرية 
إىل أن اآللية ســـــــاعدت على حتديد الثغرات وأوجه القصــــــور املتعلقة األطراف غالبية الدول 

الفصــــــلني الثاين ب وكذلكالفصــــــلني الثالث (التجرمي) والرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية، ب
عملية إىل أن األطراف (التدابري الوقائية) واخلامس (اســــــترداد املوجودات). وأشــــــارت الدول 

اليت  املجاالتتدابري يف  بوضـــــعللبدء  ًاحمفز كانتالدورة األوىل  أثناءاالســـــتعراض اليت جرت 
 الدورة الثانية. أثناء الستعراضل ستخضع

ستمر  -٩ لدول اليت إىل ااملساعدة التقنية لتقدمي طلبات الكتب يف تلقي عدد متزايد من امل وا
 ،بالفصـــلني الثاين واخلامس، إما كنتيجة مباشـــرة للدورة األوىل تتعلقتدابري  بصـــدد اختاذكانت 

طلبات املســاعدة التقنية الواردة من ب يتعلقاه فيما للدورة الثانية. واســتمر هذا االجت ًاحتضــريوإما 
  .)األول(انظر الشكل  الثانيةإطار الدورة  ضمنالدول اليت انتهت اآلن من استعراضها 

تندرج من املســــاعدة التقنية املحددة يف اخلالصــــات الوافية  االحتياجات غالبية كانتو  -١٠
: الصياغة التشريعية، تشملاليت و ،يف القائمة املرجعية اليت وردت أمثلة هلاأنواع املساعدة ضمن 

 وتيسريمجع البيانات وحتليلها، و بناء املؤسسات، وتقرير السياسات، وبناء القدرات، والبحثو
عاون مع  لدانالت جات  وكان .األخرى الب يا قدرات". املحددة يتعلق بمعظم االحت ناء ال ئة "ب ف

ومع . حتديدًا دقيقًا حتديد ما تســتلزمه هذه املســاعدة التقنيةإىل هدف يموســع حتليل يرد أدناه و
نه  ئات أخرى، أيضـــــــًا  جرىأ حتدد حتديد ف ياجات أي ثالث دول أطراف مل  نة احت من معي

مبواد بعينها، وأشــــارت بدًال من ذلك إىل رغبة عامة يف احلصــــول على  ترتبطاملســــاعدة التقنية 
  .مساعدة تقنية لتنفيذ فصل معني
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  األولالشكل 
  حسب املادة، املساعدة التقنيةمن حتياجات اال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

من عمق التحليل الوارد يف هذا التقرير،  حيدُّ ممانســـــبيًّا،  صـــــغريًاالعينة  حجموال يزال   -١١
سيتيح  املذكِّرة وقت إعداد هذهعلى االنتهاء  كانت تشارفعدد اخلالصات الوافية اليت  ولكن

الثــامنــة ملؤمتر الــدول األطراف املقرر  الــدورة وقــت انعقــادالفريق  لينظر فيــه أوىفإجراء حتليــل 
بعض االجتاهات األولية فيما  استبانةومع ذلك، ميكن . ٢٠١٩ديسمرب /األولعقدها يف كانون 

طلبات  أنواعوكذلك بشـــــــأن الترابطات مع ة، املســـــــاعدة املحددة واملواد املعنيَّ بأنواعيتعلق 
  كتب.املاملساعدة التقنية اليت يتلقاها 

جمموعة من األحكام املوضوعية أوسع من تلك الواردة يف  يتضمن الثاينومع أن الفصل   -١٢
بالفصــل الثاين  املســتبانة فيما يتعلقالفصــل اخلامس، فإن عدد االحتياجات من املســاعدة التقنية 

يف التقييم الســــــابق الذي أعدته . ومن إمجايل االحتياجات املحددة يف املائة ٥٤غ ســــــوى بُلَي  مل
 الــدورة األوىل أثنــاءســــــتعراضــــــــات االانــة بشــــــــأن التــدابري املتخــذة بعــد االنتهــاء من األمــ

(CAC/COSP/2017/12) ، لوحظ أن أكثر من نصــف الدول أشــارت إىل أهنا اختذت تدابري تتعلق
مثة اختالف آخر بني الفصلني و. بالفصل الثاين، يف حني اختذ ثلثها تدابري تتعلق بالفصل اخلامس

فيما يتعلق االحتياجات املحددة  يفأوســــــع  تنوعيتعلق بنوع االحتياجات املحددة، مع وجود 
  .)الثاين  (انظر الشكل لفصل الثاينبا
  

   

  )CAC/COSP/IRG/2018/CRP.2الزيادة احلاصلة منذ التقرير األخري ( عدد االحتياجات من املساعدة التقنية
  اد االتفاقيةوم
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  الشكل الثاين
  الثايناالحتياجات من املساعدة التقنية حسب الفئة، الفصل 

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
    

    الفصل الثاين (التدابري الوقائية)
ميكن  ،أدناه معمقةة ناقشمل ختضعبناء القدرات،  أي أشيع االحتياجات املحددة،أن  مع  -١٣

ــــــاء أو تعزيز أنواع خمتلفة من النظم الوطنية ال تزال تظهر بني  ــــــارة إىل أن احلاجة إىل إنش اإلش
املستعرضة وجود حاجة  عشرالمن الدول  ٦استبانت قد ف. املحددة األكثر شيوعًااالحتياجات 

بالغ اإلنظم عن املوجودات و عالنإنشــاء نظم لإلتلك احلاجة ومشلت  إىل نظم من هذا القبيل،
بالفصـــــل الثاين  تتعلقحاجات وكذلك  ،)٨و ٧تضـــــارب املصـــــاحل والتحقق منه (املادتان عن 
وقدمت الدورة األوىل،  وجود صلة باستعراضها الذي جرى أثناءإحدى الدول  أبرزتو. ككل

ها  معلومات حاجت ما يتعلق املســــــتمرة عن  ية في املصـــــــاحل باإلعالن عن إىل املســـــــاعدة التقن
  . )٧واهلبات (املادة واملوجودات 

ستخدام إىل  حاجةوجود  دولحددت عدة و  -١٤  واالتصاالت،املعلومات  تكنولوجياتعزيز ا
على أهنا حاجات  اتاحلاجالنظر إىل تلك مكافحته. وميكن إنشاء نظم حموسبة ملنع الفساد و إىل أو

ضمن التحليل الوارد  ويف. الثاين واخلامس نظرًا ألهنا تنطبق على الفصلنيملجاالت متعددة، شاملة 
لنظم افعالية ال بتحســــني املعلومات واالتصــــاالت  تكنولوجياتتعلق  كثريًا ماالفصــــل الثاين،  إطار

وهم النهائيني،  ملستعمليهاتعزيز استجابة املؤسسات تتعلق أيضًا بحسب، بل فاملحلية  واملؤسسات
متثل املعلومات واالتصـــاالت  تكنولوجياأن أشـــارت إحدى الدول إىل و. أشـــخاص خارج اإلدارة

وكانت املادة املتعلقة بني املؤســســات الوطنية ذات الصــلة.  والتواصــلوســيلة لتعزيز التنســيق  أيضــًا
احتياجات من ُحددت بشــــــأهنما املادتني اللتني  إحدى) مرة أخرى ٩االشــــــتراء العمومي (املادة ب

  تيسري التعاون الدويل
  الصياغة التشريعية

  بناء القدرات
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ســًا لتدابري ســبق أن اختذهتا الدول بعد اوكان هذا انعك .الفصــل الثاين ضــمن إطاراملســاعدة التقنية 
اإلنترنت أو  اســتعراضــاهتا أثناء الدورة األوىل، ومشلت إعطاء أولوية الســتخدام بوابات اشــتراء عرب

  .نظم اشتراء إلكتروين كاملة
    

   )استرداد املوجودات(الفصل اخلامس 
بالفصــل اخلامس تتعلق  يتعلقاملحددة فيما من املســاعدة التقنية  االحتياجاتغالبية  كانت  -١٥

ضمن ومع ذلك، أشارت عدة دول إىل أن احتياجاهتا . )الشكل الثالث (انظر أيضًا ببناء القدرات
 وعلى حنو أكثر حتديدًا أشارت الدول. يف انتظار املصادرة املوجوداتبإدارة  ترتبط ٥٤املادة  إطار

تعديل تشــريعاهتا لتأخذ إىل أو  ،إىل احلاجة إىل إنشــاء هيئة أو ســلطة مســؤولة عن إدارة املوجودات
حاجة إىل وجود دولتان  وحددت. أخرى دول، خاصــة عند إشــراك يف احلســبان إدارة املوجودات

 . بإدارة املوجودات يف انتظار املصادرة املمارسات الفضلى فيما يتعلق طراشت
    

  ثالشكل الثال
  االحتياجات من املساعدة التقنية حسب الفئة، الفصل اخلامس

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 املتعلقــة التحقيقــات املــاليــة فيمــا خيصالتقنيــة  املســــــــاعــدةإىل  وُحــددت احتيــاجــات  -١٦
مجيع مواد اإلجرامية واقتفاء أثرها وكشــــفها يف ســــياق املوجودات غري املشــــروعة والعائدات ب

الفصل اخلامس مباشرة إطار  يفكما ربطت بعض الدول االحتياجات املحددة . الفصل اخلامس
. منع غسل األموالتدابري اليت تتناول  ،من الفصل الثاين ١٤املادة إطار املحددة يف  باالحتياجات

 أثناءباالحتياجات من املســـــــاعدة التقنية املحددة  مرة أخرى ترتبطتلك االحتياجات  وكانت
ـــــياقالدورة األوىل  تعزيز أو بناء القدرة هبدف  ،)التجرمي وإنفاذ القانونالفصـــــل الثالث ( يف س

  .واقتفاء أثرهاعلى التحقيق يف عائدات الفساد 
  

  تيسري التعاون الدويل
  الصياغة التشريعية

  بناء القدرات
  بناء املؤسسات
  مجع البيانات وحتليلها
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    ناء القدراتبغرض ل التقنيةمن املساعدة حتياجات اال  

من املســـاعدة التقنية املحددة يف االســـتعراضـــات  االحتياجاتما يقرب من نصـــف  كان  -١٧
عند اخلوض . وتعلق ببناء القدراتيالتحليل هذا إطار الدورة الثانية اليت اســتند إليها  املنجزة ضــمن

عديد من الفئات لبناء القدرات فئة شــــــاملة  اعتباركن ميأنه  يتبنييات هذه االحتياجات، نوعيف 
نســــبة  مع مالحظة أن، كال الفصــــلنيب ما يتعلقاجة إىل بناء القدرات فياحل جرى حتديدو. الفرعية

االحتياجات  على) يف املائة ٥٤(تزيد قليًال فحســــب لفصــــل الثاين بشــــأن احددة امل حتياجاتاال
بناء القدرات أحد أنواع االحتياجات اليت  مثَّلكما  .)يف املائة ٤٦( لفصل اخلامساملحددة بشأن ا

  ن. من املساعدة التقنية حىت اآل ااحتياجاهت حددتدول حددهتا تسع من أصل عشر 
يف تباين لوحظ وجود ، املذكِّرة ألغراض هذهالتقنية  املســــــاعدةمن  احلاجاتوعند حتليل   -١٨

سبيل املثال. املختلفةاالحتياجات جوانب  تدريب احلاجة إىل بناء القدرات  تشمل، ميكن أن فعلى 
ومن مث، عمدت األمانة اىل زيادة  .عن املوجودات لإلعالننظام  ما وإنشاءوطنية  ةموظفي مؤسس
  . )الشكل الرابع(انظر غرض إجراء هذا التحليل باملحددة اجات تيحتقسيم بعض اال

    
  الرابعالشكل 

  بناء القدرات لغرضالفئات الفرعية لالحتياجات من املساعدة التقنية 
  
  
  
  

  
  

  
    

بتعزيز  يتعلقأهنا بناء للقدرات على نصــــــف االحتياجات من املســــــاعدة التقنية  وُحددت  -١٩
 من الفصـــل الثاين ١٣و ١٠و ٧على مجيع مواد الفصـــلني باســـتثناء املواد  ووزعتقدرة املوظفني، 

)، األموال العموميةوإدارة  املشـــــتريات العمومية( ٩فيما يتعلق باملادة . و(انظر الشـــــكل اخلامس)
فقط ارتبطت  بل ،العموميتتعلق باالشـــتراء  إىل بناء القدرات مل احلاجةكان من املثري لالهتمام أن 

. كما أشـــارت تلك املراجعةالعموميني على التعامل مع متطلبات  مراجعي احلســـابات قدرةبتعزيز 
اطر وإدارة املخاطر والرقابة املخ املســــــتندة إىلثالث دول إىل أن عنصــــــر املخاطرة، أي املراجعة 

  هذا التدريب وغريه من املساعدات.من  املقصوداهلدف هو الداخلية، سيكون 

  تدريب املوظفني
٥٠٪  

  احتياجات أخرى

  ال توجد معلومات
  التوعية  ٪١١

  مدونات قواعد السلوك  ٪٨
١٪  

  تضارب املصاحل
٤٪  

  التحقيقات
٨٪  

  املساعدة التكنولوجية
١٢٪  

٣٪  
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  الشكل اخلامس

  باملوظفني اخلاصةعدد االحتياجات من املساعدة التقنية 
  
  
  
  
  
  
  

  
    

إطار  ضــمنبتضــارب املصــاحل  تتعلقمن املســاعدة التقنية  احتياجاتوحددت ثالث دول   -٢٠
 تدعيموتتعلق تلك االحتياجات باملساعدة يف (القطاع العام).  ٧املادة  ويف سياقفئة بناء القدرات 

أن املســاعدة قد أظهر أوســع  حتليالبيد أن . ةيث تصــبح أكثر فعاليحب القائمةنظم تضــارب املصــاحل 
 ُحددتعن تضارب املصاحل والتحقق منه، قد  اإلفصاحمثل إدارة املتعلقة بنظم تضارب املصاحل، 

، ٧املادة احتياجات تلك الدول الثالث قد ُحددت يف ســياق ومع أن . بل ثالث دول إضــافيةمن ِق
 البحوثإجراء ملؤسـسـات وبناء ااملتعلقة بيف فئات املسـاعدة التقنية أيضـًا ميكن العثور عليها  إال أنه
. غري أن إحدى الدول اليت حددت احتياجات من املســاعدة التقنية "مســاعدة أخرى" اجلامعةوفئة 
عثر على و .اخلصوصتضارب املصاحل على وجه  حددت أيضًا بوجه عاملفصل الثاين إطار ا ضمن

ـــــاهبة تتعلق  ـــــاعدة التقنية باحالة مش ـــــلوك، حيث  ألغراضحتياجات من املس مدونات قواعد الس
 .أشارت دولتان إضافيتان إىل حاجة إىل تدريب املوظفني على مدونات قواعد السلوك

من "، اليت حددت ســـُت دول احتياجات التكنولوجية"املســـاعدة  الفرعية الفئةوتضـــمنت   -٢١
املعلومات  لتكنولوجيامن االســتخدامات املختلفة جمموعة واســعة  ،املســاعدة التقنية ضــمن إطارها

صاالت ساعدةدارة القضايا إلنظام  من بدءًا ،واالت شؤوهنا املحاكم مل ونظم  ،)١١(املادة  يف إدارة 
وحتليل وتنظيم  ،)٥٢(املادة  اإلجرامية)، إىل كشـــف العائدات ٧املادة (إلدارة تضـــارب املصـــاحل 

وأشارت إحدى  ).٥٨ة (املاد عن املعلوماتالتنقيب  عمليات من خاللكبرية من البيانات مقادير 
إعداد البصــرية هبدف -الدول إىل احلاجة إىل املســاعدة التقنية يف شــكل دعم لتقنيي املواد الســمعية

 ).١٣بصرية أخرى (املادة -لفساد ورسائل مسعيةرسوم متحركة مناهضة لأفالم 
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     )استرداد املوجودات( تنفيذ الفصل اخلامسل ًاتقدمي املساعدة التقنية دعم  -ثالثًا  
دورات تدريبية تنظيم تيســــري  املذكِّرة هبذهاملشــــمولة  الفترةامتداد  علىواصــــلت األمانة   -٢٢

ــــــتعراض الثانية ــــــأن دورة االس ــــــل واخلرباء جهات  إىلموجهة  ،عاملية وإقليمية ووطنية بش الوص
  ة. من مجيع الدول األطراف، سواء كانت دوًال قيد االستعراض أو دوًال ُمستعِرض املستعِرضني

    
   استرداد املوجودات  

اليت أطلقها (ســـتار) املســـروقة  املوجوداتاســـترداد  مبادرة خاللواصـــلت األمانة، من   -٢٣
طرية القائمة على الطلب إىل الدول يف جهودها كتب والبنك الدويل، تقدمي املســـــــاعدة الُقامل

وثالث  ًابلد ٢٠أكثر من  تلقَّى، املذكِّرة هبذهاملبذولة السترداد املوجودات. ويف الفترة املشمولة 
إضـافة إىل ذلك، عمل و. تلقي طلبات جديدة جيري، ومن هذا القبيل مسـاعدة شـبكات إقليمية

مع عدد من الواليات القضائية واملنظمات اإلقليمية و/أو الدولية األخرى  ومبادرة ستاركتب امل
نظيم أحداث تدريبية متعددة وجرى ت. يف جماالت مثل بناء القدرات وتقدمي املســـــــاعدة التقنية

ـــيق املحلي والتعاون الدويل  ـــأن مواضـــيع مثل التنس على الصـــعيد الدويل واإلقليمي والوطين بش
استرداد املوجودات والتحقيقات املالية، مبا يف ذلك االستخدام وتبادل املساعدة القانونية لغرض 

منع والتصرف فيها، وواملصادرة  املحجوزةالفعال للبيانات املفتوحة املصدر، وإدارة املوجودات 
  املشروعة.   التدفقات املالية غري

شاركات و  -٢٤ شطة مب غالبية ريةُقطالشكلت امل شكلادرة أن برامج  ستار. وهي مصممة يف 
من األنشـــطة املتنوعة، مبا يف ذلك وضـــع اســـتراتيجيات الســـترداد  طائفةتغطي لمتعددة الســـنوات 

أســاليب للتحقيق املايل،  واســتحداثإدارهتا، ومكاتب الســترداد املوجودات  إنشــاءاملوجودات، و
، ةاجلنائيلة داأل كشــــف اجلرائم واســــتخالصلاحلســــابات  ومراجعةواإلفصــــاح عن املوجودات، 

 .االتصال مع الواليات القضائية األخرى وتيسريإدارة القضايا،  بشأنوإسداء املشورة 
تقييم تنفيذها ألحكام على العمل مع الدول  املكتب، واصل التشريعيةويف جمال املساعدة   -٢٥

ســــتار لعدة طلبات ومبادرة كتب املوإضــــافة إىل ذلك، اســــتجاب . الفصــــل اخلامس من االتفاقية
 . أو املساعدة يف صياغة التشريعات اتللتشريع مكتبيةقدمة من الدول إلجراء استعراضات أخرى م

املســــــاعدة التقنية املقدمة يف جمال اســــــترداد  عنعلى مزيد من التفاصــــــيل  وللحصــــــول  -٢٦
اليت ، CAC/COSP/WG.2/2019/2 املذكِّرة انتباه فريق اســــتعراض التنفيذ إىل ُيســـترعىاملوجودات، 

  .الفصل اخلامستنفيذ ل ًاعلومات عن املساعدة التقنية املقدمة دعممزيدًا من املتتضمن 
    
   املنصات اإلقليمية  

منصتان إقليميتان من أجل يف شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا  نشئتأ، ٢٠١٧منذ عام   -٢٧
منصة جنوب شرق آسيا الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب  وتضم. التفاقيةالتتبع السريع لتنفيذ ا

فريقيا ألجهزة مكافحة الفســاد. أأعضــاء رابطة شــرق  فتضــمشــرق آســيا، أما منصــة شــرق أفريقيا 
واملناقشات مع املنجزة وُحدِّدت املجاالت املواضيعية الرئيسية بناًء على حتليل نتائج االستعراضات 
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ضيعية . البلدان املشاركة وظلت القدرة على إجراء التحقيقات املالية واحدة من هذه املجاالت املوا
ـــية يف كلتا املنطقتني ممت. الرئيس من هاتني بالتوافق مع خرباء يف هذا املجال  تقنيةتدخالت  وصـــُ

 ُنظمت ملحققي، حيث غانصــــــبَّ التركيز يف جنوب شــــــرق آســــــيا على دلتا امليكونو. املنطقتني
  . صفوف دراسية يف شكلالتدريبية على التحقيقات املالية  النمائطمكافحة الفساد سلسلة من 

عب،هنج ثالثي  اعُتمد، أفريقياويف شــرق   -٢٨  النمطيةإجراءات التشــغيل  يتمثل يف تدعيم الشــُ
 عربورعاية حمققي مكافحة الفســــــاد ليشــــــاركوا يف دورات تدريبية ، بالتحقيقات املالية املرتبطة

. ومنــذ معينــةتحقيقــات لالضــــــطالع بالتحقيقــات املــاليــة، وتوجيــه املحققني  علىاإلنترنــت 
 ،اخلاصــــــة بكل بلد الحتياجاتل بإجراء تقييماتالدول املشــــــاركة  تقوم ٢٠١٨ حزيران/يونيه

   .املجاالت تلكالثغرات املحلية يف  الستبانةذ عمليات مسح خاصة بكل بلد يتنفبو
يف أمريكا اجلنوبية  ٢٠١٩ومثة منصـــتان إقليميتان إضـــافيتان كانتا قيد اإلنشـــاء أثناء عام   -٢٩

 . التربعاتفر ااملزيد منها رهنًا بتو إلنشاءالتخطيط  وجيري، واجلنوب األفريقي
    
   تعزيز قدرات التحقيق املايل  

تعزيز قدرة الدول األطراف على إجراء ب املتعلقةمن املســـاعدة التقنية  االحتياجات ُحددت  -٣٠
ــــــتعراض األوىل أثناءالتحقيقات املالية  ــــــتعراض الثانية املبكرةواملراحل  دورة االس . من دورة االس

 إعدادكتب يف املًا الحتياجات أخرى قادمة، شــرع رتقابحتديدها، وا ســبقلالحتياجات اليت  وتلبية
هتدف هاتان و. دورة متقدمة ســـبيله إىل إعداديف  وهوالتحقيقات املالية،  علىعملي  دورة تدريب

 ،على التحقيق املايل )أعضــاء النيابة العامةوخباصــة املحققني و(رة املشــاركني الدورتان إىل تعزيز قد
  السيناريوهات العملية.من خالل سلسلة من 

يف املســــتوى األول لتقدمي املســــاعدة التقنية املذكور أعاله، ظهرت للعيان  االخنراطوعند   -٣١
منهجية  جرى استحداثومن مث،  ،منطيةأخرى متثلت يف افتقار املحققني إىل إجراءات تشغيل  ثغرة

احلالية  النمطية يةجراءات التشــــــغيلاإلتقييم  علىللدورات التدريبية املذكورة أعاله للمســــــاعدة 
 بشــــأنشــــكل دليل عملي  يفمنشــــور  صــــدارهبدف إ ،كافحة الفســــادمب املعنينيملوظفي التحقيق 

  .كافحة الفساداملتعلقة مب التحقيقات واملالحقات القضائية
    

    خامتة  -رابعًا  
ضــــمن  النظراءم من آللية اســــتعراض التنفيذ، حظي اجلانب املتعلق بالتعلُّ األوىلالدورة  أثناء  -٣٢

ستجابة فورية لالحتياجات من املساعدة  مماهذه اآللية بأمهية متزايدة،  أدى يف كثري من األحيان إىل ا
ــية مقبلة ولتوفري فرص إىل إقامة اتصــاالت والتقنية،  وأحاطت األمانة  لتدريب.للتنظيم جوالت دراس

اليت  الوصل اتجهإحدى وكمثال على ذلك، أرادت . ذا األمر وسهلته يف مناسبات عديدةهب ًاعلم
العمل التدريبية بشـــــأن اآللية أن تتعلم أكثر من عمليات اســـــترداد املوجودات اليت  حلقةحضـــــرت 

إىل تنظيم جولة  اجلهتنيبني التبادالت الالحقة  وأفضـــــت .من دولة أخرى عرضـــــتها جهة وصـــــل
الدولة الطرف إىل  مث قدمتُمستعِرضة، طرف دور دولة ب قامتيتعلق بدولة آخر مثال  ومثةدراسية. 

كان من املشــجع مالحظة احتفاظ هذا اجلانب و. يف اإلعداد للدورة الثانيةمســاعدة  قيد االســتعراض
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ستعراض ، قامت ستٌّ من الدول العشر األطراف قيد االوعلى سبيل املثال. الدورة الثانية أثناءبأمهيته 
ارســات جيدة من دول أخرى عرفة مماحلاجة إىل م بإبرازمن املســاعدة التقنية  االيت حددت احتياجاهت

ــــتفادة منهال ــــتو الس ــــاد االس ــــاطرتإحدى الدول حاجة إىل  حددتو .املحلية جهودهاا يف هبرش  ش
  الوحيدة اليت حتتاج إليها. التقنية املساعدة على أهنا املمارسات اجليدة 

خالل عملية من االحتياجات من املســــــاعدة التقنية  حتديد فائدةأن  علىالتأكيد  جيدرو  -٣٣
وضـــع  من شـــأن، الواقععند تقدمي تفاصـــيل إضـــافية. ويف  بعيدحد ىل اســـتعراض التنفيذ تتعزز إ

لنوع املســاعدة املطلوبة لتحســني تنفيذ الدولة  أن يوفر خطوطًا عريضــةاملحددة يف ســياقها  احلاجة
يف  ٨ دِّدتُح، العينة احلالية من تقارير استعراض التنفيذ واخلالصات الوافية يفواالتفاقية.  ألحكام
. وفيما يتعلق أي توصيف إضايف، ودون فحسب فئتها حسبمن إمجايل االحتياجات تقريبًا  املائة

 من العينة إىل تفاصيل إضافية. يف املائة ١٤بناء القدرات، افتقر غرض باحلاجة من املساعدة التقنية ل
أولويات وطنية تتطلب متثل االحتياجات من املســــاعدة التقنية  ال تزالوكما يتضــــح أعاله،   -٣٤

تشجيع مجيع الدول األطراف يف  ولذلك، لعل الفريق يود يف االعتبار. دولةأخذ السياق املحلي لكل 
ف قيد االســــــتعراض أو دولة طرف دولة طر تؤدي دوراالتفاقية، بصــــــرف النظر عما إذا كانت 

 احتياجاهتا من املساعدة التقنية.  لتقدمي تفاصيل عنمزيد من الوقت  انفاقُمستعِرضة، على 
  


