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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٧فيينا، 
  ∗ من جدول األعمال املؤقَّت٣البند 

  املساعدة التقنية
      

      االستعراضات القُطريةيف إطار املستبانة  املساعدة التقنيةاحتياجات حتليل     
       األمانة إعدادمنرة مذكَّ    

  ملخَّص    
 الـدول األطـراف    دهتاحـدَّ االحتياجـات الـيت     معلومـات عـن      رة علـى  ه املـذكِّ   هذ حتتوي  

ــة  ــة  مــن املــساعدة التقني عــن تنفيــذ الــدولِ األطــراِف   يف إطــار عمليــات االستعراضــات القُطري
مــن ) التعــاون الــدويل(والفــصل الرابــع ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون (املــستعَرضة الفــصلَ الثالــثَ  

    . األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية

───────────────── 
  ∗ CAC/COSP/IRG/2013/1.  
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     ونطاق التقرير وهيكلهمةمقدِّ  -أوال  
 ٣/١يف قـراره  الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         اعتمد مؤمتر     -١

الـوارد يف مرفـق   (تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         اإلطار املرجعي آللية استعراض     
مهّمـة متابعـة     التنفيـذ    يق العامل املعـين باسـتعراض     الفريتوىل  وقرر املؤمتر أيضا أن      .)ذلك القرار 

ومواصــلة العمــل الــذي اضــطلع بــه الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين     
 من اإلطـار املرجعـي، فـإنَّ أحـد أهـداف آليـة االسـتعراض                ١١وفقاً للفقرة   و. باملساعدة التقنية 

حتياجـات اخلاصـة مـن املـساعدة التقنيـة      هو مساعدة الدول األطـراف علـى حتديـد وتـسويغ اال         
ينظـر فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف االحتياجـات       و .وعلى تعزيز املساعدة التقنيـة وتيـسري تقـدميها        

  . من اإلطار املرجعي٤٤ وفقا للفقرة من املساعدة التقنية ضماناً لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً
األطراف بأن ُتدرج يف ردودها علـى قائمـة     مجيع الدول    ٤/١وأوصى املؤمتر يف قراره       -٢

التقييم الذايت املرجعية الشاملة ويف تقاريرها القُطرية، حيثما انطبق احلال، بياناً باحتياجاهتا مـن               
ينظـر  ؛ وبـأن  حكاماألاملساعدة التقنية، وُيفّضل أن تكون مرتَّبة حسب األولوية ومتصلة بتنفيذ    

ــق ــة ا ، الفري ــائج عملي ــة املرجعيــ   اســتناداً إىل نت ــساقاً مــع إطــار اآللي ــد ةالســتعراض واتِّ ، يف حتدي
اجملــاالت ذات األولويــة املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة التقنيــة ويف جتميــع معلومــات عــن االجتاهــات  

  . السائدة فيما يتعلق باملساعدات التقنية املطلوبة واملقدَّمة
اعدة التقنيـة املـستبانة     االحتياجـات مـن املـس     معلومـات عـن     وحتتوى هذه املذكرة على       -٣

 تنفيــذ الــدولِ األطــراف املــستعَرضة الفــصلَ الثالــثَ  مــن خــالل االستعراضــات القُطريــة بــشأن 
ملكافحـة   األمـم املتحـدة   تفاقيـة   مـن ا  ) التعـاون الـدويل   (والفصل الرابع   ) التجرمي وإنفاذ القانون  (

 ويـستند هـذا التقريـر إىل    .يف السنتني األوىل والثانية من الدورة األوىل آللية االستعراض  الفساد  
ثالثـني  اخلاصـة بـأربع و  واخلالصات الوافيـة   ات القطرية املعلومات الواردة يف تقارير االستعراض    

  )١(.هذه املذكرةدولة طرفاً واليت كانت قد اكتملت أو شارفت على االكتمال وقت صياغة 
ومن أصل األربع والثالثني دولة الـيت تتـضمنها هـذه املـذكرة، حـددت عـشرون دولـة                     -٤

ومشلـت تلـك الـدولُ      . ا من املساعدة التقنية لتنفيذ الفـصل الثالـث مـن االتفاقيـة            طرفا احتياجاهت 
ــسعاً مــن جمموعــة دول آســيا واحملــيط        ــة، وت ــدول األفريقي مخــَس دول أطــراف مــن جمموعــة ال
اهلادئ، وأربعـاً مـن جمموعـة دول أوروبـا الـشرقية، واثنـتني مـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة                     

عـشرة دولـة طرفـا احتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة لتنفيـذ الفـصل                  وحددت ست   . يـوالكاريب

───────────────── 
 .٢٠١٣مارس / آذار٤تستند هذه البيانات إىل االستعراضات القُطرية اليت أجريت حىت  )1(  
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ومشلـت تلـك الــدولُ مثـاينَ دول أطـراف مـن جمموعـة دول آسـيا واحملــيط        . الرابـع مـن االتفاقيـة   
  . من جمموعة الدول األفريقيةاهلادئ، ومخساً من جمموعة دول أوروبا الشرفية، وثالثاً

عـدة فئـات سـابقة التحديـد لالحتياجـات مـن             علـى جعية  وحتتوى قائمة التقييم الذايت املر      -٥
صــياغة تــشريعية ومــشورة قانونيــة؛ وتــشريعات منوذجيــة؛  : وهــذه الفئــات هــي. املــساعدة التقنيــة

ووضــع خطــة عمــل بــشأن التنفيــذ؛ وتقــدمي ملخــص للممارســات اجليــدة أو الــدروس املــستفادة؛   
عدة مـن خـالل اخلـرباء امليـدانيني؛         ومعاهدات واتفاقات منوذجية؛ وبـرامج لبنـاء القـدرات؛ واملـسا          

وانـدرجت العديـد مـن االحتياجـات        . للمساعدات األخـرى  " عامة"واملساعدة التكنولوجية؛ وفئة    
املــستبانة خــالل عمليــة االستعراضــات القُطريــة ضــمن هــذه الفئــات العريــضة، وإن كانــت جتــدر   

  .شري إىل احتياجات أوسعاإلشارة إىل أن تقارير االستعراضات القُطرية واخلالصات الوافية ت
ويتضمن اجلزء الثاين واجلزء الثالث من هذه الوثيقة حتلـيالً للمـساعدة التقنيـة املـستبانة                  -٦

ويتـضمن اجلـزء الرابـع مزيـداً مـن          . يف إطار هذه الفئات، وتفاصيل حول املـساعدات األخـرى         
ــستبانة و     ــات املـ ــن االحتياجـ ــددة مـ ــأنواع حمـ ــة بـ ــات املتعلقـ ــل لالجتاهـ ــن  التحليـ ــات عـ معلومـ

االحتياجات من املساعدة التقنية اليت تتجاوز نطـاق األحكـام املـستعرضة، وكـذلك معلومـات                
  . إضافية حول املساعدة التقنية املقدمة بالفعل

ويقدم الشكل التايل حملة عامة حول عـدد مـن األنـواع املختلفـة مـن االحتياجـات الـيت           -٧
وهناك املزيد من البيانـات يف القـسم        . ستعرَضنيحددهتا الدول األطراف بشأن كال الفصلني امل      

  .اخلاص بكل فصل
    



 

4V.13-82006 
 

CAC/COSP/IRG/2013/3  

      
    االحتياجات احملدَّدة من املساعدة التقنية لتنفيذ الفصل الثالث  -ثانيا  

وفيمــا يلــي .  احتياجــاً مــن املــساعدة التقنيــة بــشأن الفــصل الثالــث ٤٢٨حتــدد إمجــايل   -٨
: ١٥ففيمـا يتعلـق باملـادة       : ياجـات حـسب النـوع والـدول األعـضاء واملـادة           تفصيل لعدد االحت  

ــادة     ــة    : ١٦حــددت ســت دول أحــد عــشر احتياجــا؛ وامل ــة أربع حــددت إحــدى عــشرة دول
حـددت مخـس    : ١٨حددت دولتان مخسة احتياجات؛ واملادة      : ١٧وعشرين احتياجا؛ واملادة    

حـددت  : ٢٠ة احتياجـات؛ واملـادة      حددت دولتان سـبع   : ١٩دول اثين عشر احتياجا؛ واملادة      
ــادة    ــة عــشر احتياجــا؛   : ٢١عــشر دول ســتة وعــشرين احتياجــا؛ وامل حــددت مثــاين دول مثاني

حـددت مثـاين دول مثانيــة   : ٢٣حـددت مخـس دول أحـد عــشر احتياجـا؛ واملـادة      : ٢٢واملـادة  
 حـددت : ٢٥حـددت أربـع دول اثـين عـشر احتياجـا؛ واملـادة          : ٢٤وعشرين احتياجا؛ واملادة    

ــادة    ــات؛ واملـ ــسعة احتياجـ ــا؛   : ٢٦مخـــس دول تـ ــشر احتياجـ ــسة عـ ــددت ســـت دول مخـ حـ
حـــددت دولتــان ثالثـــة احتياجـــات؛  : ٢٨حـــددت دولتــان احتيـــاجني؛ واملــادة   : ٢٧ واملــادة 
حــددت مثــاين دول تــسعة عــشر : ٣٠حــددت دولتــان مثانيــة احتياجــات؛ واملــادة : ٢٩ واملــادة

ــا : ٣٢ة عــشر احتياجــا؛ واملــادة  حــددت مثــاين دول ســبع : ٣١احتياجــا؛ واملــادة  حــددت اثنت
حــددت ســت دول واحــدا وعــشرين    : ٣٣عــشرة دولــة مخــسة وأربعــني احتياجــا؛ واملــادة      

حـددت دولتـان   : ٣٥حـددت سـت دول أحـد عـشر احتياجـا؛ واملـادة         : ٣٤احتياجا؛ واملـادة    
حــددت : ٣٧حــددت ســبع دول عــشرين احتياجــا؛ واملــادة  : ٣٦ مخــسة احتياجــات؛ واملــادة 
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: ٣٩حددت سبع دول تـسعة عـشر احتياجـا؛ واملـادة        : ٣٨ دول ثالثني احتياجا؛ واملادة      عشر
حـددت ثـالث دول سـبعة احتياجـات؛     : ٤٠حددت سـبع دول ثالثـة عـشر احتياجـا، واملـادة        

حـددت سـبع دول تـسعة    : ٤٢حـددت مخـس دول أحـد عـشر احتياجـا؛ واملـادة            : ٤١واملادة  
  . عشر احتياجا

تياجات تتعلق بتنفيذ مادة أو مادتني فقط، يف حـني حـددت            وحددت بعض الدول اح     -٩
  . سبع دول احتياجات ختص أكثر من مخس عشرة مادة من الفصل الثالث

    

      
ويقــدم الــشكل التــايل حملــة عامــة عــن إمجــايل عــدد االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة     -١٠

  . املادة ونوع االحتياجلتنفيذ الفصل الثالث، مصنفةً حسب 
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    جرائم الرشوة  - ألف  
  املوظفني العموميني الوطنيني واألجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية رشوجرائم 

  
     ١٦ و١٥االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادتني   

 احتياجاهتا من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ    من بني الست دول األطراف اليت حددت        -١١
تقـدمي ملخـص للممارسـات اجليـدة        : ، كانت أنواع االحتياجات الرئيـسية كمـا يلـي         ١٥املادة  

 وتـشريعات   ؛)دولتـان (؛ وصـياغة تـشريعية ومـشورة قانونيـة          )ثـالث دول  (والدروس املستفادة   
دولـة  (طـة عمـل بـشأن التنفيـذ         ؛ ووضـع خ   )دولتـان (؛ وبرامج لبناء القدرات     )دولتان(منوذجية  
  . أخرىوحددت دولة واحدة احتياجها ملساعدات). واحدة

    

        
 ضـمن األكثـر     ١٥وحددت الدول املستعرَضة التحديات اليت تواجهها يف تنفيذ املـادة             -١٢

ويف . الــوطنيني املـوظفني العمـوميني    حيـث ُينظـر يف عـدة أوجـه تتعلــق جبـرائم رشـو      )٢(،شـيوعا 
ــز       ــة لتعزي ــة نــسبياً مــن الــدول أشــارت إىل احتياجــات مــن املــساعدة التقني ــة قليل حــني أن حفن
تنفيــذها هلــذا احلكــم، أبــرزت دولــة واحــدة احتياجــات حمــددة تتعلــق ببنــاء قــدرات املــوظفني     

لـق  املعنيني، مثل وكالء النيابة العامة واحملققني، بـشكل منـتظم ومـستمر ال يقتـصر علـى مـا يتع                   
. بتعزيز معارفهم الفنية وإمنا يشمل أيضا ما يتعلق بتقنيات إجـراء املقـابالت وأسـاليب التحـري        

وأشارت دولة أخرى إىل أنه قد يكون من املفيد ملوظفيها املعنيني حضور حلقات عمـل حـول           
  .دراسات حالة مأخوذة من واليات قضائية خمتلفة

───────────────── 
  )2( CAC/COSP/IRG/2013/6 لفصل الثالثالتحديات األكثر شيوعا اليت تواجه تنفيذ ا "١، اجلدول." 
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راف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن  ومــن بــني اإلحــدى عــشرة دولــة مــن الــدول األطــ     -١٣
صـياغة  : كمـا يلـي  ، كانت أنواع االحتياجـات الرئيـسية       ١٦املساعدة التقنية لدعم تنفيذ املادة      

تقــدمي ملخــص ؛ و)ســت دول(تــشريعات منوذجيــة و؛ )مثــاين دول(تــشريعية ومــشورة قانونيــة 
خــبري يف  مــن قبــل يــةومــساعدة موقع؛ )أربــع دول (للممارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة 

دولـة  ( وبـرامج لبنـاء القـدرات        ووضع خطة عمـل بـشأن التنفيـذ        ؛)أربع دول (مكافحة الفساد   
  ). واحدة لكل احتياج

  

    
 وخباصـة مـا     )٣(، أيضا ضمن أعظم التحديات اليت تواجه الـدول        ١٦واعُترب تنفيذ املادة      -١٤

يني األجانب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة، أو     يتعلق بعدم جترمي رشو املوظفني العموم    
وحــدد عــدد كــبري مــن الــدول املــستعرَضة  . بنطــاق األفــراد الــذين تــشملهم مثــل هــذه اجلرميــة  

احتياجات من املساعدة التقنية لتنفيذ هـذا احلكـم، تـرتبط بالتحـديات الـيت تواجههـا يف إنـشاء              
  .إطار قانوين يف هذا الصدد

    
    أو الوظيفة والسلوكيات ذات الصلةالل السلطة إساءة استغ  - باء  

    ل الوظائف، واإلثراء غري املشروعاالختالس، واملتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغال  
     ١٩ و١٨ و١٧االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملواد   

عدة التقنية لدعم   من بني الدولتني من الدول األطراف اللتني حددتا احتياجاهتما من املسا            -١٥
صــياغة تــشريعية : كمــا يلــيكانــت أنــواع االحتياجــات الرئيــسية  مــن االتفاقيــة، ١٧تنفيــذ املــادة 

───────────────── 
  )3( CAC/COSP/IRG/2013/6 التحديات األكثر شيوعا اليت تواجه تنفيذ الفصل الثالث "١، اجلدول." 
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؛ ووضـع خطـة عمـل بـشأن     )دولة واحـدة (؛ وتشريعات منوذجية )كلتا الدولتني(ومشورة قانونية  
  ).حدةدولة وا( خبري يف مكافحة الفساد قبل من يةمساعدة موقع؛ و)دولة واحدة(التنفيذ 
ومن بني اخلمـس دول األطـراف الـيت حـددت احتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم                    -١٦

صـياغة تـشريعية    :  مـن االتفاقيـة، كانـت أنـواع االحتياجـات الرئيـسية املطلوبـة              ١٨تنفيذ املادة   
؛ وتقــــدمي ملخــــص )ثــــالث دول(؛ وتــــشريعات منوذجيــــة )ثــــالث دول(ومــــشورة قانونيــــة 

ــد  ــدة وال ــستفادة للممارســات اجلي ــذ    )ثــالث دول(روس امل ــشأن التنفي ؛ ووضــع خطــة عمــل ب
ومـساعدة  ؛  )دولـة واحـدة   (؛ ومساعدة موقعية من قبل خبري يف مكافحة الفساد          )واحدة دولة(

  ).دولة واحدة(تكنولوجية 
ومن بني الدولتني من الدول األطراف اللتني حددتا احتياجاهتمـا مـن املـساعدة التقنيـة                  -١٧

صــياغة :  مــن االتفاقيــة، كانــت أنــواع االحتياجــات الرئيــسية املطلوبــة  ١٩ لــدعم تنفيــذ املــادة
؛ )الـدولتان (تشريعية ومشورة قانونية، وتقدمي ملخص للممارسات اجليدة والدروس املستفادة          

؛ )دولــة واحــدة(؛ وبــرامج لبنــاء القــدرات  )دولــة واحــدة(ووضــع خطــة عمــل بــشأن التنفيــذ  
  ).دولة واحدة(ومساعدة تكنولوجية 

    
    ٢٠االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

من بني العشر دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ                 -١٨
تــشريعات منوذجيــة : كمــا يلــيكانــت أنــواع االحتياجــات الرئيــسية  مــن االتفاقيــة، ٢٠املــادة 

ــبع دول( ــشورة قانون  )سـ ــشريعية ومـ ــياغة تـ ــة ؛ وصـ ــت دول(يـ ــات  )سـ ــصاً للممارسـ ؛ وملخـ
؛ وبــرامج )ثــالث دول(؛ ووضــع خطــة عمــل بــشأن التنفيــذ )ســت دول(والــدروس املــستفادة 

؛ )ةدولـة واحـد   (؛ ومساعدة موقعية من قبل خـبري يف مكافحـة الفـساد             )دولتان(لبناء القدرات   
  ).دولة واحدة(ومساعدات أخرى 
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 وكانـت تلـك املـادة ثـاين         )٤( حتديات عامة بالنسبة لعـدة دول،      ٢٠نفيذ املادة   ل ت وشكَّ  -١٩

ــذها      ــة لتنفي ــدول األطــراف احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقني ــادة حــددت ال ــر م وتــضمنت . أكث
التحديات قيوداً دستورية وخصوصيات قانونية، باإلضافة إىل قـرار وطـين بعـدم اعتبـار اإلثـراء                 

وأكدت عـدة دول اهتمامهـا باملـضي يف حبـث إمكانيـة تنفيـذ هـذا        . غري املشروع جرمية جنائية 
يـسببها  احلكم، مشريةً أيضاً يف الوقت ذاته إىل التحديات اليت من شأن تنفيـذ ذلـك احلكـم أن                   

وقد حددت هذه الـدول احتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة تـرتبط هبـذا                 . لنظامها القانوين احمللي  
زيد من البحث، وخباصة فيما يتعلـق باملـشورة القانونيـة وملخـص     االعتبار وبالرغبة يف إجراء امل   

ويف ظـل عـدم وجـود حكـم معـين           . املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من الدول األخـرى       
باإلثراء غري املشروع، اعتـربت دول كـثرية وجـوَد نظـم إلقـرارات الذمـة املاليـة طريقـةً أخـرى                      

ومن مث ارتبطـت أيـضاً االحتياجـات مـن          . قة بالفساد جلمع بيانات مهمة ختدم التحقيقات املتعل     
ــة،          ــة املالي ــرارات الذم ــنظم إق ــق ب ــادة بتحــديات حمــددة تتعل ــذه امل ــة اخلاصــة هب ــساعدة التقني امل

وحــددت دولــة احتياجاهتــا مــن . باإلضــافة إىل احتمــال حــدوث تــداخل مــع تــشريعات أخــرى
يل صايف القيمة، باإلضـافة إىل اقتفـاء     املساعدة يف شكل تدريب على حتديد األمناط املالية، وحتل        

وسلطت دولة أخرى الضوء على حاجتها إىل مـساعدة يف صـياغة            . أثر املوجودات ومصادرهتا  
تــشريع جديــد يــوفر لــدائرة إشــهار الذمــة املاليــة ذات الــصلة صــالحية التحقــق مــن املعلومــات   

  .قرارات املتعلقة باملوجوداتاملقدمة يف اإل
    

───────────────── 
  )4( CAC/COSP/IRG/2013/6 التحديات األكثر شيوعا اليت تواجه تنفيذ الفصل الثالث "١، اجلدول." 
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    اص اخلجرائم القطاع  - جيم  
    الرشوة واالختالس يف القطاع اخلاص    
    ٢٢ و٢١االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادتني     

مــن بــني الثمــاين دول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم     -٢٠
مي ملخـص  تقـد : كمـا يلـي  كانـت أنـواع االحتياجـات الرئيـسية         مـن االتفاقيـة،      ٢١تنفيذ املادة   

ــدروس املــستفادة    ــدة وال ــة  )ســت دول(للممارســات اجلي ؛ )مخــس دول(؛ وتــشريعات منوذجي
؛ )دولتـان (؛ ووضـع خطـة عمـل بـشأن التنفيـذ      )ثالث دول (وصياغة تشريعية ومشورة قانونية     

؛ ومـساعدة موقعيـة مـن قبـل خـبري يف مكافحـة الفـساد                )دولـة واحـدة   (وبرامج لبنـاء القـدرات      
  ).دولة واحدة(
    

      
من بني اخلمـس دول األطـراف الـيت حـددت احتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم                  و  -٢١

ــادة   ــذ امل ــة،  ٢٢تنفي ــسية    مــن االتفاقي ــواع االحتياجــات الرئي ــي كانــت أن ــا يل ــشريعات : كم ت
؛ )ولثـالث د  (؛ وتقدمي ملخص للممارسات اجليدة والدروس املستفادة        )ثالث دول (منوذجية  

؛ ومــساعدة )دولتــان(؛ وبــرامج لبنــاء القــدرات  )دولتــان(وصــياغة تــشريعية ومــشورة قانونيــة  
  ). دولة واحدة(موقعية من قبل خبري يف مكافحة الفساد 
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 ٢١ويف حــني حــدد عــدد مرتفــع نــسبيا مــن الــدول احتياجــات تتعلــق بتنفيــذ املــادتني    -٢٢
حتياجات من املشورة القانونية وتقدمي ملخص للممارسـات اجليـدة، مل ُتـذكر             ، وخباصة ا  ٢٢و

وقـد يـشري هـذا إىل أن عـددا مـن الـدول قـد تكـون راضـية                    . التحديات اليت تواجه هذا التنفيـذ     
  . متاما عن تنفيذ هذه األحكام وترغب يف حتسني أدائها نتيجة لالستعراضات

    
    اجلرائم األخرى  - دال  

     واإلخفاء، وإعاقة سري العدالة غسل األموال،    
   ٢٣االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة   

من بني الثماين دول األطراف اليت حـددت احتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ                  -٢٣
تقدمي ملخـص للممارسـات     : كما يلي كانت أنواع االحتياجات الرئيسية      من االتفاقية،    ٢٣املادة  

؛ وصــياغة تــشريعية )ســت دول(؛ وتــشريعات منوذجيــة )ســت دول(اجليــدة والــدروس املــستفادة 
؛ ومـساعدة موقعيـة     )مخـس دول  (؛ ووضع خطة عمل بشأن التنفيذ       )مخس دول (ومشورة قانونية   

  ).دولتان(؛ وبرامج لبناء القدرات )أربع دول(من قبل خبري يف مكافحة الفساد 
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 أشـارت دولـة واحـدة إىل أن إطارهـا القـانوين يتـضمن أحكامـا                 ٢٣وبغية تنفيذ املادة      -٢٤

لكنها حتتـاج إىل تـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون علـى              " كبار املسؤولني واملقربون منهم   "حول  
وسـلطت دولــة  . مـا يتعلـق بغــسل األمـوال واسـتبانة املوجــودات الـيت ختـص هــؤالء األشـخاص       

حاجتـها إىل تعزيـز التوسـع يف اسـتخدام التـشريعات القائمـة املعنيـة بغـسل            أخرى الـضوء علـى      
وَشـكَّلَ بنـاُء    ". اقتفاء أثر األموال  "األموال وإىل تدريب احملققني ووكالء النائب العام على هنج          

ــداً إىل        ــة واحــدة حتدي ــشتركا، وأشــارت دول ــا م ــة اجتاه ــدرات وحــدات االســتخبارات املالي ق
  .في اهليئات القضائية واملصارفوظحاجتها إىل تدريب م

    
    ٢٥ و٢٤االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادتني   

من بني األربع دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ                 -٢٥
تقــدمي ملخـــص  : كمــا يلــي  كانــت أنــواع االحتياجـــات الرئيــسية     مــن االتفاقيــة،   ٢٤املــادة  
ــستفادة   للمما ــدروس امل ــدة وال ــذ    )ثــالث دول(رســات اجلي ــشأن التنفي ؛ ووضــع خطــة عمــل ب

ــان( ــساد      )دولت ــل خــبري يف مكافحــة الف ــن قب ــة م ــساعدة موقعي ــان(؛ وم ــاء  )دولت ــرامج لبن ؛ وب
؛و تـشريعات منوذجيـة   )دولـة واحـدة  (؛ وصـياغة تـشريعية ومـشورة قانونيـة      )دولتـان (القدرات  

  ). دولة واحدة(كل دعم إنشاء قاعدة بيانات جنائية ؛ ومساعدات أخرى يف ش)دولة واحدة(
من بني اخلمـس دول األطـراف الـيت حـددت احتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم                  و  -٢٦

صـياغة تـشريعية   : كمـا يلـي  كانت أنـواع االحتياجـات الرئيـسية     من االتفاقية، ٢٥تنفيذ املادة  
ــة   ــشورة قانوني ــالث دول(وم ــدمي ملخــص للممارســات  )ث ــستفادة   ؛ وتق ــدروس امل ــدة وال  اجلي

؛ وتـشريعات منوذجيـة     )دولتـان (؛ ومساعدة موقعية من قبل خبري يف مكافحة الفـساد           )دولتان(
  ). دولة واحدة(؛ وبرامج لبناء القدرات )دولة واحدة(
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    األحكام الفنية واإلجرائية اليت تدعم التجرمي  -هاء  
 ؛ املشاركة والشروعو؛ لشخصيات االعتباريةامسؤولية   

     التقادمووالغرض؛ العلم والنيَّة و
    ٢٦االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة   

من بني الست دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ            -٢٧
تقــدمي ملخـــص  : كمــا يلــي  كانــت أنــواع االحتياجـــات الرئيــسية     مــن االتفاقيــة،   ٢٦املــادة  

ــستفادة  للممارســ ــدروس امل ــدة وال ــة  )مخــس دول(ات اجلي ــشريعات منوذجي ــع دول(؛ وت ؛ )أرب
؛ )دولـة واحـدة  (؛ ووضع خطة عمل بـشأن التنفيـذ   )دولتان(وصياغة تشريعية ومشورة قانونية  

خـبري يف مكافحـة الفـساد        مـساعدة موقعيـة مـن قبـل       ؛ و )دولـة واحـدة   (وبرامج لبنـاء القـدرات      
 ).دولة واحدة(مساعدات أخرى و؛ )دولة واحدة(
    

      
     ٢٩، و٢٨، و٢٧االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملواد   

من بني الدولتني الطرفني اللتني حـددتا احتياجاهتمـا مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ                     -٢٨
ــادة  ــة،  ٢٧امل ــن االتفاقي ــسية    م ــواع االحتياجــات الرئي ــت أن ــا كان ــيكم ــشريعية  : يل صــياغة ت

ــة واحــدة(ومــشورة قانونيــة  ؛ وتقــدمي ملخــص للممارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة   )دول
  ).دولة واحدة(

 حـددتا احتياجاهتمـا مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ               من بني الدولتني الطرفني اللتني      -٢٩
ة والـدروس املـستفادة؛      من االتفاقية طلبت كلتا الدولتني ملخصا للممارسـات اجليـد          ٢٨املادة  

  . وطلبت دولة واحدة مساعدات أخرى
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من بني الدولتني الطرفني اللتني حـددتا احتياجاهتمـا مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ                     -٣٠
تقــدمي ملخـــص  : كمــا يلــي  كانــت أنــواع االحتياجـــات الرئيــسية     مــن االتفاقيــة،   ٢٩املــادة  

دولـة  (؛ وصـياغة تـشريعية ومـشورة قانونيـة          )الدولتان(للممارسات اجليدة والدروس املستفادة     
دولــة (؛ ووضــع خطــة عمــل بــشأن التنفيــذ     )دولــة واحــدة (؛ وتــشريعات منوذجيــة  )واحــدة
خـبري يف مكافحـة      مـساعدة موقعيـة مـن قبـل       ؛ و )دولة واحدة (؛ وبرامج لبناء القدرات     )واحدة

  ). دولة واحدة (مساعدات أخرىو؛ )دولة واحدة(الفساد 
    

    عزيز العدالة اجلنائيةتدابري ت  - واو  
    املالحقة واملقاضاة واجلزاءات   
    ٣٠االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

مــن بــني الثمــاين دول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم     -٣١
تقـدمي ملخـص   : يكمـا يلـ  كانـت أنـواع االحتياجـات الرئيـسية         مـن االتفاقيـة،      ٣٠تنفيذ املادة   

أربـع  (؛ ووضع خطة عمل بـشأن التنفيـذ         )مخس دول (للممارسات اجليدة والدروس املستفادة     
؛ وصـياغة تـشريعية     )ثـالث دول  ( خـبري يف مكافحـة الفـساد         ؛ ومساعدة موقعية مـن قبـل      )دول

دولـة  (؛ وبـرامج لبنـاء القـدرات        )دولة واحدة (؛ وتشريعات منوذجية    )دولتان(ومشورة قانونية   
وحــددت ثــالث دول احتياجــات أخــرى للمــساعدة، مــن بينــها املــساعدة املاليــة        ). ةواحــد

  ).دولتان(
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أكثر األحكـام الـيت تواجههـا حتـديات      هي ٣٠أشارت الدول املستعرَضة إىل أن املادة      -٣٢
ال، حـددت إحـدى الـدول        املتعلقـة بـاجلزاءات، علـى سـبيل املثـ          ١ فلتنفيذ الفقرة    )٥(.يف التنفيذ 

علــى وجــه اخلــصوص احلاجــة إىل اســتعراض اجلــزاءات املنــصوص عليهــا يف قــانون العقوبــات    
 املتعلقــة ٢وفيمــا خيــص تنفيــذ الفقــرة  . اخلــاص هبــا، وطلبــت مــساعدة موقعيــة مــن قبــل خــبري  

باحلـصانات واالمتيــازات القـضائية أكــدت إحــدى الـدول علــى احلاجــة إىل إذكـاء الــوعي بــني     
غلني بالقانون واألوساط األكادميية، باإلضافة إىل توفري فرص تدريبية بـشأن اخلـربات الـيت               املشت
ها الدول األخـرى يف جمـال رفـع احلـصانة عـن كبـار املـسؤولني وكيفيـة تقلـيص فتـرات                       بتاكتس

  .تأخر اهليئات املختصة يف البت يف رفع هذه احلصانة
    

    التجميد واحلجز واملصادرة  
    ٣١ن املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة االحتياجات م  

مــن بــني الثمــاين دول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم     -٣٣
صـياغة تـشريعية   : كمـا يلـي  كانت أنـواع االحتياجـات الرئيـسية     من االتفاقية، ٣١تنفيذ املادة  

؛ وتقـدمي ملخـص للممارسـات       )أربع دول (؛ وتشريعات منوذجية    )أربع دول (ومشورة قانونية   
؛ ووضع خطـة عمـل   )دولتان(؛ وبرامج لبناء القدرات   )ثالث دول (اجليدة والدروس املستفادة    

وأشـارت دولتـان إىل     ). دولـة واحـدة   (؛ وخـبري يف مواقـع التنفيـذ         )دولـة واحـدة   (بشأن التنفيـذ    
  .احلاجة إىل مساعدات أخرى يف شكل إجراء دراسات استقصائية

    

      

───────────────── 
  )5( CAC/COSP/IRG/2013/6 تواجه تنفيذ الفصل الثالثالتحديات األكثر شيوعا اليت "١، اجلدول ." 
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 ويعكـس عـدد    )٦(،٣١تواجه الدول عدة حتديات َتُسود بينها فيما خيص تنفيذ املـادة            و  -٣٤
الــدول الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة وجــوَد حتــديات تتعلــق بــاألطر القــانوين،  

ــة       ٣١دة مــن املــا) ب(١ومنــها احتيــاج حمــدد إىل إســداء املــشورة بــشأن تنفيــذ الفقــرة الفرعي
ــساد     ــرائم الف ــستخدمة يف ارتكــاب ج ــاألدوات امل ــة ب ــضا    . املتعلق ــدول أي وحــددت إحــدى ال

 تتــضمن التــدريب علــى معرفــة أي مــن األصــول خــضع   ٣١احتياجــات متعلقــة بتنفيــذ املــادة  
للغسل أو التحويل؛ وتعزيز قدرات واستخدامات تكنولوجيا املعلومات يف املناطق الريفيـة مـن              

ن األصـول واملمتلكـات وَتَتبُّـع عمليـات حتويلـها مـن خـالل شـبكة مـن                   أجل التعرف على مكا   
وأكـدت دولتـان    . اهليئات املختصة؛ وتزويد احملققني بالتكنولوجيا واألدوات الالزمة للتـسجيل        

أخريان على حاجتهما إىل توفري اخلربة التقنية والتدريب للمحققني ووكالء النيابة العامـة فيمـا               
  .لة إدارة األصول احملجوزةوجتريدها، وأشارت إحداها أيضا إىل مسأيتعلق مبصادرة األصول 

    
    املبلّغنيمحاية الشهود واخلرباء والضحايا، ومحاية     
    ٣٣ و٣٢االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادتني     

 من بني االثنيت عشرة دولة من الدول األطراف اليت حـددت احتياجاهتـا مـن املـساعدة                  -٣٥
تقـدمي ملخـص   : كما يليكانت أنواع االحتياجات  من االتفاقية، ٣٢التقنية لدعم تنفيذ املادة    

؛ )مثــاين دول(، وبــرامج لبنــاء القــدرات )مثــاين دول(للممارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة 
مـساعدة  ؛ و)سـت دول (؛ وصياغة تـشريعية ومـشورة قانونيـة    )سبع دول(وتشريعات منوذجية  

 ؛)أربــع دول(لتنفيــذ بــشأن اوضــع خطــة عمــل و؛ )مخــس دول(خــبري خمــتص  لموقعيــة مــن قبــ
؛ )واحــــدةدولــــة (؛ ومــــساعدة تكنولوجيــــة )أربــــع دول(واتفاقــــات أو ترتيبــــات منوذجيــــة 

  ).دولتان(ومساعدات أخرى 
    

───────────────── 
  )6( CAC/COSP/IRG/2013/6 التحديات األكثر شيوعا اليت تواجه تنفيذ الفصل الثالث "١، اجلدول." 
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ث ارتفـاع    يف مقدمـة املـواد مـن حيـ         ٣٢من بـني األحكـام املـستعرَضة جـاءت املـادة            و  -٣٦

عــدد الــدول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذها؛ مــع   
فباإلضـافة إىل أنـواع املـساعدة التقنيـة املدرجـة يف      . تفاوت عريض يف أنواع تلك االحتياجـات    

  جمـال  القائمة املرجعية، حددت دولتان أنواعاً أخرى من املساعدة منها توفري فـرص تدريبيـة يف              
، وتــوفري تكنولوجيــا املعلومــات، وإنــشاء مرافــق لتقــدمي خــدمات استــشارية، وتبــادل اخلــربات  

وأشارت عدة دول إىل حاجتـها إىل إنـشاء بـرامج حلمايـة الـشهود               . القدرة على إعادة التوطني   
وقد يدل هذا االجتـاه علـى اهتمـام عـدد كـبري مـن الـدول باختـاذ                   . واخلرباء، وتدعيمها وإدارهتا  

  . املعايري يف املستقبلمثل هذه 
ومـن بــني الـست دول األطــراف الــيت حـددت احتياجاهتــا مــن املـساعدة التقنيــة لــدعم       -٣٧

بــرامج لبنــاء القــدرات : كمــا يلــيكانــت أنــواع االحتياجــات  مــن االتفاقيــة، ٣٣تنفيــذ املــادة 
أربــع (؛ وتــشريعات منوذجيــة )أربــع دول(؛ وصــياغة تــشريعية ومــشورة قانونيــة  )مخــس دول(
؛ ووضــع خطــة )أربــع دول(؛ وتقــدمي ملخــص للممارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة )ولد

  ).دولتان(؛ ومساعدة موقعية من قبل خبري خمتص )دولتان(عمل بشأن التنفيذ 
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١١٪  

 برامج لبناء القدرات
١٨٪ 

  اتفاقات منوذجية/معاهدات
٩٪ 

 رىمساعدات أخ
 مشورة/صياغة دستورية ٪٤

١٣٪ 

 تشريعات منوذجية
١٦٪ 

 وضع خطة عمل
٩٪ 

ملخص للممارسات
  الدروس املستفادة/اجليدة

١٨٪ 
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      عواقب أفعال الفساد، والتعويض عن الضرر    
    ٣٥ و٣٤علق باملادتني االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يت    

من بني الست دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ            -٣٨
تقــدمي ملخــص للممارســات : كمــا يلــيكانــت أنــواع االحتياجــات  مــن االتفاقيــة، ٣٤املــادة 

وضـع  ؛ و)دولتـان (، وصياغة تشريعية ومشورة قانونية  )ثالث دول (اجليدة والدروس املستفادة    
ــذ     ــشأن التنفي ــل ب ــة عم ــان(خط ــل خــبري خمــتص     )دولت ــن قب ــة م ــساعدة موقعي ــان(؛ وم ؛ )دولت

وحـددت دولـة   ). دولـة واحـدة  (؛ وبـرامج لبنـاء القـدرات    )دولـة واحـدة   (وتشريعات منوذجيـة    
واحدة علـى وجـه اخلـصوص احتياجهـا إىل ملخـص للممارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة                    

  . شاب إبراَمها فساٌدبشأن فسخ العقود العمومية اليت
    

      
ومن بني الدولتني الطرفني اللتني حددتا احتياجاهتما من املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ                  -٣٩

.  من االتفاقية، طلبت كلتا الدولتني ملخصا للممارسات اجليدة والـدروس املـستفادة           ٣٥املادة  
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؛ ووضـع   )دولـة واحـدة   (تـشريعات منوذجيـة     : مـا يلـي   وكانت أنـواع االحتياجـات األخـرى ك       
  ).دولة واحدة(؛ وبرامج لبناء القدرات )دولة واحدة(خطة عمل بشأن التنفيذ 

    
    األحكام املؤسسية  - زاي  

    السلطات املتخصصة    
    ٣٦االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم  مــن بــني الثمــاين دول األطــراف الــيت حــددت    -٤٠
وضـع خطـة عمـل      : كما يلي كانت أنواع االحتياجات الرئيسية      من االتفاقية،    ٣٦تنفيذ املادة   

؛ وتقـدمي ملخـص للممارسـات       )ثـالث دول  (؛ وتـشريعات منوذجيـة      )أربـع دول  (بشأن التنفيذ   
مــساعدة ؛ و)ث دولثــال(؛ وبــرامج لبنــاء القــدرات )ثــالث دول(اجليــدة والــدروس املــستفادة 

ــل  ــة مــن قب ــشريعية )ثــالث دول (خــبري خمــتص  موقعي ــة  /؛ وصــياغة ت ــان(مــشورة قانوني ؛ )دولت
؛ ومـساعدات أخـرى يف صـورة تـدريب علـى اسـتخدام              )دولـة واحـدة   (ومساعدة تكنولوجيـة    

  ).دولة واحدة(املرافق وأساليب التحري 
    

      
ني الدول اليت حددت احتياجاهتا من املـساعدة التقنيـة لـدعم            دت عدة دول، من ب    أكّو  -٤١

 من االتفاقية، احتياجها إىل توفري خدمات بناء القدرات والتـدريب املتخـصص             ٣٦تنفيذ املادة   
وأشــارت إحــدى الــدول إىل تقاســم . هليئــات إنفــاذ القــانون هبــا الــيت تأســس عــدد منــها حــديثا

يف حـني أشـارت دولـة أخـرى إىل احتياجهـا إىل             املعلومات مـع اجلهـات املتخصـصة األخـرى،          
  .التدريب على أساليب التحري اخلاصة
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 خبري يف مواقع التنفيذ
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    التعاون مع سلطات إنفاذ القانون    
    ٣٧االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

من بني العشر دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ                 -٤٢
تقــدمي ملخــص للممارســات : كمــا يلــيكانــت أنــواع االحتياجــات  مــن االتفاقيــة، ٣٧املــادة 

ــستفادة    ــدروس امل ــدة وال ــاين دول(اجلي ــشريعية )مث ــة  /؛ وصــياغة ت ــشورة قانوني ؛ )ســت دول(م
مـساعدة موقعيـة مـن    ؛ و)أربـع دول (؛ وبرامج لبنـاء القـدرات   )أربع دول(وتشريعات منوذجية   
؛ واتفاقــات أو )دولتــان(طــة عمــل بــشأن التنفيــذ  ؛ ووضــع خ)ثــالث دول(قبــل خــبري خمــتص  
  ).دولة واحدة(؛ ومساعدات أخرى )دولتان(ترتيبات منوذجية 

    

      
 علــى ثــاين أعلــى عــدد مــن الــدول مــن حيــث حتديــد احتياجــات  ٣٧حــصلت املــادة و  -٤٣

الحتيـاج إىل املمارسـات اجليـدة    وقد يشري ذيـوع ا  . الدول من املساعدة التقنية الالزمة لتنفيذها     
والــدروس املــستفادة باإلضــافة إىل االحتياجــات املتعلقــة بــاألطر القانونيــة، ضــمن االحتياجــات 
اليت ُحدِّدت، إىل أن الـدول األطـراف تبـدي اهتمامـاً متزايـداً بتنفيـذ هـذا احلكـم، إذ أن عـددا                        

  .كبريا منها مل ينفذه بعد
    

     التعاون بني السلطات الوطنية    
    ٣٨االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

من بني السبع دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ              -٤٤
وضـع خطـة عمـل بـشأن التنفيـذ        : كما يلـي  كانت أنواع االحتياجات     من االتفاقية،    ٣٨املادة  
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ــبري  )مخـــس دول( ــل خـ ــن قبـ ــة مـ ــساعدة موقعيـ ــتص ؛ ومـ ــع دول( خمـ ــدمي ملخـــص  )أربـ ؛ وتقـ
ــستفادة    ــدروس امل ــدة وال ــالث دول(للممارســات اجلي ــشريعية )ث ــة  /؛ وصــياغة ت ــشورة قانوني م

؛ باإلضـافة إىل  )دولـة واحـدة   (؛ وتشريعات منوذجية    )دولتان(؛ وبرامج لبناء القدرات     )دولتان(
  .شكلني آخرين من املساعدات

    

      
شارت دولة واحدة بشكل خاص إىل احتياجها إىل مواءمـة املعلومـات املتبادلـة بـني                أو  -٤٥

وتــضمنت االحتياجــات . شــىت ســلطاهتا الوطنيــة مــن خــالل إنــشاء قاعــدة بيانــات تــربط بينــها  
  .  أيضا مساعدات مالية ومادية٣٨املتعلقة بتنفيذ املادة 

    
    التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص    
    ٣٩حتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة اال    

من بني السبع دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ              -٤٦
أربــع (بــرامج لبنــاء القــدرات : كمــا يلــيكانــت أنــواع االحتياجــات  مــن االتفاقيــة، ٣٩املــادة 
ــذ     )دول ــشأن التنفي ــل ب ــة عم ــان(؛ ووضــع خط ــدة    ؛ و)دولت ــدمي ملخــص للممارســات اجلي تق

؛ وصــياغة )دولتــان(؛ ومــساعدة موقعيــة مــن قبــل خــبري خمــتص  )دولتــان(والــدروس املــستفادة 
؛ ومـساعدات   )دولـة واحـدة   (؛ وتـشريعات منوذجيـة      )دولـة واحـدة   (تشريعية ومـشورة قانونيـة      

  . أخرى يف شكل إذكاء الوعي حول الفساد واملنهجيات املتعلقة باإلحصاءات
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    األحكام األخرى  - حاء  

    السرية املصرفية، والسجل اجلنائي، والوالية القضائية    
     ٤٢، و٤١، و٤٠االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملواد     

مــن بــني الــثالث دول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم    -٤٧
ــادة   ــذ املـ ــة،  ٤٠تنفيـ ــن االتفاقيـ ــات   مـ ــواع االحتياجـ ــي كانـــت أنـ ــا يلـ ــدمي ملخـــص  : كمـ تقـ

؛ وصـياغة   )دولتـان (؛ وبـرامج لبنـاء القـدرات        )دولتان(للممارسات اجليدة والدروس املستفادة     
؛ )دولـة واحـدة   (؛ ووضـع خطـة عمـل بـشأن التنفيـذ            )ولـة واحـدة   د(تشريعية ومشورة قانونيـة     

  ). دولة واحدة(ومساعدة موقعية من قبل خبري خمتص 
مــن بــني اخلمــس دول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم    -٤٨

صـياغة تـشريعية ومـشورة      : كمـا يلـي   كانت أنواع االحتياجات     من االتفاقية،    ٤١تنفيذ املادة   
؛ وتقـدمي ملخـص للممارسـات       )دولتـان (؛ ووضـع خطـة عمـل بـشأن التنفيـذ            )دولتـان (قانونية  

ــستفادة   ــدروس امل ــدة وال ــان(اجلي ــل خــبري خمــتص    )دولت ــة مــن قب ــان(؛ ومــساعدة موقعي ؛ )دولت
؛ ومــساعدة )دولــة واحــدة (؛ وبــرامج لبنــاء القــدرات   )دولــة واحــدة (وتــشريعات منوذجيــة  

  ). دولة واحدة(تكنولوجية 
ن بــني الــسبع دول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم  ومــ  -٤٩

ــة، ٤٢تنفيــذ املــادة  ــواع االحتياجــات   مــن االتفاقي صــياغة تــشريعية ومــشورة  : يلــيكانــت أن
؛ )مخـس دول (؛ وتقدمي ملخص للممارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة          )مخس دول (قانونية  

ثـالث  (؛ ووضـع خطـة عمـل بـشأن التنفيـذ            )أربع دول (تص  ومساعدة موقعية من قبل خبري خم     
  ). دولة واحدة(؛ وبرامج لبناء القدرات )دولة واحدة(؛ وتشريعات منوذجية )دول
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    االحتياجات احملدَّدة من املساعدة التقنية لتنفيذ الفصل الرابع  -ثالثا  

 الـيت مشلـها هـذا التقريـر، أشـارت سـت عـشرة دولـة إىل                 من بـني الـدول األربـع والـثالثني          -٥٠
وأغلبيــة . احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة؛ منــها مخــس دول أشــارت إىل ثالثــة احتياجــات أو أقــل 

) إحدى عشرة دولـة مـن أربـع وثالثـني         (االحتياجات من املساعدة التقنية حددها ثُلثُ عدد الدول         
ويتضمن الشكل التايل عدد الدول األطـراف الـيت         . ذكرةاليت اسُتعرضت حىت تاريخ صياغة هذه امل      

، تراوحـت  ٤٤وفيمـا خيـص املـادة    . حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنيـة فيمـا يتعلـق بكـل مـادة        
االحتياجات من املساعدة التقنية ما بني دولة طـرف واحـدة أشـارت إىل سـبعة احتياجـات ألنـواع                    

  . طراف حددت شكالً واحداً من الدعم املطلوبخمتلفة من املساعدة التقنية ومخس دول أ
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يف حماولة لتجسيد هذه النتائج يـسعى الـشكل البيـاين التـايل إىل إظهـار كامـل طائفـة                    و  -٥١
االحتياجات اليت ُحدِّدت من خالل عدم االكتفاء بتبويبها حسب العدد واملادة وإمنا أيـضاً مـن                

  .  عدد االحتياجات اليت ُحدِّدت بشأن كل مادةخالل تلخيص إمجايل
.  احتياجــا مــن املــساعدة التقنيــة فيمــا يتــصل بالفــصل الرابــع ١٩٣ُحــدِّد مــا جمموعــه و  -٥٢

ــيت         ــدول األعــضاء ال ــا وعــدد ال ــي تفــصيل لعــدد االحتياجــات مــصنفةً حــسب نوعه وفيمــا يل
حــددت إحــدى عــشرة دولــة : ٤٦املــادة : حــددهتا، وحــسب كــل مــادة ُمَرتَّبــةً ترتيبــاً تناقــصياً 

: ٤٤حددت تسع دول ثالثـة وثالثـني احتياجـا؛ واملـادة       : ٤٨واحداً وأربعني احتياجا؛ واملادة     
حــددت تــسع دول مثانيــة وعــشرين : ٤٩حــددت عــشر دول اثــنني وثالثــني احتياجــا؛ واملــادة 

 حـددت مثـاين  : ٤٧حددت تسع دول سبعة وعـشرين احتياجـا؛ واملـادة           : ٥٠احتياجا؛ واملادة   
  .حددت أربع دول مخسة عشر احتياجا: ٤٥دول اثنني وعشرين احتياجا؛ واملادة 
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    تسليم اجملرمني  - ألف  
    ٤٤االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

يـذ  حددت إحدى عشرة دولة طرفاً ثالثـني احتياجـا مـن املـساعدات التقنيـة لـدعم تنف                   -٥٣
صـياغة تـشريعية    :  من االتفاقية؛ ومنها كانت هناك أنواع وأعداد االحتياجات التالية         ٤٤املادة  

؛ احتياجـان لتـشريعات ومعاهـدات منوذجيـة وعـشرة احتياجـات             )ست دول (ومشورة قانونية   
؛ وبـرامج لبنـاء القـدرات       )عـشر دول إمجـاالً    ( خص للممارسات اجليدة والدروس املستفادة      لمل
والتمـست ثـالث دول     ). ثـالث دول  (؛ ودعم يف وضع خطة عمل بشأن التنفيـذ          )مخس دول (

أطراف أشكاالً أخرى من املساعدة تـضمنت تقيـيَم فعاليـة تـدابري تـسليم اجملـرمني والـسياسات                
املتعلقة هبا؛ وإجراَء دراسات وحتاليل لتشريعات وإجـراءات التـسليم لتحديـد فعاليتـها؛ وتقـدَمي                

ددت دولـة واحـدة احتياجهـا إىل مـساعدة موقعيـة مـن قبـل خـبري يف                   كما حـ  . دعم مايل ومادي  
 ٤٤ من املـادة     ٤وطلبت دولة واحدة دعما لوضع منهجية بشأن تطبيق الفقرة          . مكافحة الفساد 
  .من االتفاقية

      
    نقل األشخاص احملكوم عليهم، ونقل اإلجراءات اجلنائية  - باء  

    ٤٧ و٤٥باملادتني من املساعدة التقنية فيما يتعلق االحتياجات     
من بني األربع دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ                 -٥٤

مـــشورة قانونيـــة : كمـــا يلـــيكانـــت أنـــواع املـــساعدات املطلوبـــة  مـــن االتفاقيـــة، ٤٥املـــادة 
؛ وتـشريعات   )أربـع دول  ( الفـساد    ؛ ومـساعدة موقعيـة مـن قبـل خـبري يف مكافحـة             )دول أربع(

Modng 
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 ؛)ثـالث دول (ومعاهدات منوذجية، وتقدمي ملخـص للممارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة              
  ).دولتان(وبرامج لبناء القدرات 

من بني التسع دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ              -٥٥
صـياغة تـشريعية    : كمـا يلـي   داد املـساعدات املطلوبـة      كانت أنواع وأع   من االتفاقية،    ٤٧املادة  

؛ وطلــب واحــد بــشأن اتفاقــات أو ترتيبــات منوذجيــة، ومخــسة   )ســبع دول(ومــشورة قانونيــة 
؛ وبـرامج  )مخـس دول إمجـاالً    (طلبات بشأن ملخص للممارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة            

ــاء القــدرات   ــذ   )ثــالث دول(لبن ــشأن التنفي ؛ ومــساعدة )دولثــالث (؛ ووضــع خطــة عمــل ب
  ).ثالث دول(موقعية من قبل خبري يف مكافحة الفساد 

    

      
    املساعدة القانونية املتبادلة  - جيم  

    ٤٦باملادة االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق     
تقنيـة لـدعم    من بني اإلحدى عشرة دولة طرفاً اليت حددت احتياجاهتا مـن املـساعدة ال               -٥٦

دعـم مـن خـالل    : كمـا يلـي  كانـت أنـواع املـساعدات املطلوبـة      مـن االتفاقيـة،      ٤٦تنفيذ املادة   
؛ مخـسة طلبـات بـشأن معاهـدات أو اتفاقـات أو             )مثـاين دول  (مشورة قانونية وصياغة تشريعية     

عـشر  (ترتيبات منوذجية، ومثانية طلبات بشأن ملخص للممارسات اجليدة والدروس املـستفادة          
؛ ومــساعدة موقعيــة مــن قبــل خــبري خمــتص )عــشر دول(؛ وبــرامج لبنــاء القــدرات ) إمجــاالًدول

ــع دول( ــة      ). أرب ــات للمــساعدة القانوني ــشاء قاعــدة بيان ــساعدة يف إن ــة واحــدة م وطلبــت دول
كما اقترحت دولة واحـدة وضـع صـيغ        . املتبادلة تسجل البيانات واملعلومات اخلاصة بالطلبات     

  .ها ضمن إطار االتفاقيةومناذج مشتركة الستخدام
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    التعاون يف جمال إنفاذ القانون   - دال  

    ٤٨باملادة االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق     
من بني التسع دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ              -٥٧

طلــب واحــد :  كمــا يلــيانــت أنــواع وأعــداد املــساعدات املطلوبــةك مــن االتفاقيــة، ٤٨املــادة 
بشأن تشريعات منوذجية، وأربعة طلبـات بـشأن اتفاقـات أو ترتيبـات منوذجيـة، وسـتة طلبـات                    

؛ ومـــساعدة )مثـــاين دول إمجـــاالً(بـــشأن ملخـــص للممارســـات اجليـــدة والـــدروس املـــستفادة  
والُتمـست أشـكالٌ أخـرى مـن       ). سـت دول  (؛ وبـرامج لبنـاء قـدرات        )سـت دول  (تكنولوجية  

املساعدة على هيئة تقييم لفعالية تدابري تأسيس أو تعزيز قنـوات التواصـل مـع الـدول األطـراف                
ــة واحــدة (األخــرى  ــة  )دول ــساعدات مالي ــة واحــدة (، وم ــان صــياغة   ). دول ــت دولت ــا طلب كم

  . الفسادن قبل خبري خمتص مبكافحةتشريعية ومشورة قانونية، باإلضافة إىل مساعدة موقعية م
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    التحقيقات املشتركة، وأساليب التحري اخلاصة   - هاء  
     ٥٠ و٤٩باملادتني االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق     

من بني التسع دول األطراف اليت حددت احتياجاهتا من املساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ              -٥٨
بـرامج لبنـاء    :  كمـا يلـي     املـساعدات املطلوبـة    وأعداد مـن  كانت أنواع   ية،   من االتفاق  ٤٩املادة  

؛ ومخسة طلبـات بـشــأن اتفاقـات أو ترتيبـات منوذجيـة، ومخـسة طلبـات                 )سبع دول (القدرات  
؛ ومـساعدة متعلقـة     )سـبع دول إمجـاالً    (بشأن ملخص للممارسات اجليدة والدروس املـستفادة        

ــشريعية    ــة وصــياغة ت ــشورة قانوني ــال(مب ــل  ؛ )دولث ث ــن قب ــة م ــساعدة موقعي  خمــتص خــبري وم
والتمس طلٌب فـردي أشـكاالً      ). دولتان( تكنولوجية   مساعدةو؛  )ثالث دول (كافحة الفساد   مب

أخرى من املساعدة على هيئة تقييم لفعالية التـدابري املعتمـدة مـن أجـل إنـشاء أو تعزيـز قنـوات                    
  . االتصال بالدول األطراف األخرى

ول األطــراف الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم ن بــني التــسع دمــو  -٥٩
بـرامج لبنـاء    : كما يلـي  كانت أنواع وأعداد املساعدات املطلوبة       من االتفاقية،    ٥٠تنفيذ املادة   

؛ وطلبان بشأن تشريعات منوذجية، وطلبان بـشأن اتفاقـات أو ترتيبـات،             )سبع دول (القدرات  
؛ )ســبع دول إمجــاالً( اجليــدة والــدروس املــستفادة وســبعة طلبــات بــشأن ملخــص للممارســات

ــساد       ــل خــبري خمــتص مبكافحــة الف ــة مــن قب ــشريعية  )ســت دول(ومــساعدة موقعي ؛ وصــياغة ت
  ).ثالث دول(ومشورة قانونية 
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   واالحتياجات االجتاهات حسب أنواع االحتياجات احملدَّدة  -رابعا  

    يت تتجاوز األحكام قيد االستعراضمن املساعدة التقنية ال
  االجتاهات املتعلقة باالحتياجات احملددة من املساعدة التقنية واالحتياجات األخرى     

    املنبثقة من االستعراضات القطرية
ــة تركِّــز يف املقــام األول    حــدَّ  -٦٠ علــى دت معظــم الــدول احتياجــاٍت مــن املــساعدة التقني

إرساء أطـر قانونيـة أو تـدعيم القـائم منـها، حيـث َرَبطَـت تلـك االحتياجـات بالتحـديات الـيت                        
وأشـارت عـدة   . واجهت التنفيذ وبالنتائج املواضيعية اليت أسفرت عنها االستعراضـات القُطريـة    

كمـا طُلـب   . تنقيح أطرها القانونية، وطلبت دعماً بناء علـى ذلـك   دول إىل خططها الرامية إىل  
ويف هذا الصدد ميكن التأكيـد علـى هـذا          . صولُ على املمارسات اجليدة والدروس املستفادة     احل

اجلانــب مــن حمــصِّلة االستعراضــات القُطريــة بغيــة تزويــد الــدول األخــرى باملعلومــات املنــاظرة   
كما ميكن إصداُر منتجـات معرفيـة       . املتعلقة بأحكام بعينها   املواضيعية    التنفيذ تقارير الواردة يف 

ــز جــدوى       حمــ ــستفادة، ومواصــلةُ تعزي ــدروس امل ــدة وال ــضمن املمارســات اجلي األدوات ددة تت
  .)تراك(واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد 

ويعكس الشكالن الواردان أدناه إمجايل عدد االحتياجات احملددة بالنـسبة لكـل فـصل                -٦١
  .قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة يف مستعَرض وحسب أنواع االحتياجات الواردة
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أدرجـت معظــم الــدول الــيت حــددت احتياجاهتـا مــن املــساعدة التقنيــة بنــاَء القــدرات   و  -٦٢

لـى االحتيـاج    وأُكـد ع  . والتدريَب ضمن احتياجاهتا املتعلقة بعدد كبري من األحكام املـستعرضة         
. إىل تـدريب املــوظفني القــضائيني والــوكالء العــامني ومـوظفي إنفــاذ القــانون واحملققــني املــاليني  

وكان السبب وراء إشـارة بعـض الـدول إىل هـذا االحتيـاج يعـود بوجـه خـاص إىل أن التـدابري                      
. ت بالتعقيـد  اليت اختذهتا من أجل تنفيذ االتفاقية قد اتُّخِّذت يف وقت حديث نسبياً وأهنا اتـسم              

وفيما خيص تكنولوجيا املعلومـات احلديثـة وأسـاليب التحـري اخلاصـة ُسـلِّط الـضوء علـى بنـاء                     
ــدريب أويل للمــوظفني        ــوفري ت ــدول إىل ضــرورة ت ــا، وأشــارت إحــدى ال ــة هب ــدرات املتعلق الق

ويف هــذا الــصدد ميكــن الــتفكري يف تطــوير منــائط تدريبيــة ويف إمكانيــة إتاحتــها         . القــضائيني
ألدوات واملوارد الالزمة من أجـل      وميكن ل . ونياً أيضاً من خالل أنشطة التعلم اإللكتروين      إلكتر

M
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د مـن   أن تقـوم بـدور مفيـد كمنـصة تتـيح املزيـ        )تـراك (رصيد معريف يف جمـال مكافحـة الفـساد          
  .االنتشار لألدوات القائمة

يـذ االتفاقيـة،    وأكدت بعض الدول أيضا على احتياجها إىل مساعدة مالية ومادية يف تنف             -٦٣
وذُكـر االحتيـاج إىل مـساعدة ماليـة فيمـا يتعلـق          . تشمل املعدات اخلاصـة بتكنولوجيـا املعلومـات       

 ٣٢ بـشأن بـرامج بنـاء القـدرات الوطنيـة، واملـادة       ٣٦ و٣٠على وجه اخلصوص بتنفيـذ املـادتني     
 يتعلـق   وأشارت بعض الـدول إىل احتيـاج عـام آخـر          . بشأن برامج محاية الشهود وإعادة التوطني     

  .وطنية بغية نشرها على نطاق أوسعبترمجة الوثائق واملواد ذات الصلة إىل اللغات ال
وحــددت بعــض الــدول احتياجــاٍت مــن املــساعدة التقنيــة تتعلــق جبمــع وحتليــل بيانــات   -٦٤

ومــن . دقيقــة وشــاملة، تتــضمن احملفوظــات القــضائية وقواعــد البيانــات اخلاصــة باإلحــصاءات   
تعلقة بقواعد البيانات أشري أيضا إىل قواعد البيانـات اخلاصـة بالـسجالت             ضمن االحتياجات امل  

املترابطــة شــبكيا الــيت ميكــن لــسلطات وطنيــة   اجلنائيــة، وتبــادل املعلومــات أو قواعــد البيانــات  
كما أشارت عدة دول أيضا إىل احتياجها إىل إجـراء تقييمـات مواضـيعية              . متعددة استخدامها 

  .  والدراسات بغرض حتديث تشريعاهتا وتعديلها ومزيد من البحوثوتقديرات
وحددت الدول األطراف احتياجات خاصة، لغرض تنفيذ الفصل الرابـع، فيمـا يتعلـق                -٦٥

أو دراسات حول الوضـع احلـايل وإجيـاد أفـضل           / من أجل إجراء تقييمات و     ٤٦ و ٤٤باملادتني  
. ية مع أحكام االتفاقيـة ومتطلباهتـا      سبيل يكفل هلا مواءمةَ إجراءاهتا وتشريعاهتا وتدريباهتا الوطن       
، يف إجـراء تقيـيم بـشأن فعاليـة          ٤٩وأعربت دولة واحدة عن رغبتها، فيمـا خيـص تنفيـذ املـادة              

. التــدابري الــيت أقرهتــا إلرســاء قنــوات اتــصال بالــدول األطــراف األخــرى أو تعزيــز القــائم منــها 
عــد بيانــات فيمــا يتعلــق  وأشــارت دولتــان طرفــان إىل احتياجهمــا إىل دعــم بــشأن تأســيس قوا  

. ٤٨، وثالث دول أخرى فيمـا يتعلـق باملـادة           ٤٦، ودولة واحدة فيما يتعلق باملادة       ٤٤باملادة  
وارتبطت تلك الطلبات بإنشاء نظام إلدارة القضايا يتيح االحتفاظ ببيانات وإحـصاءات حـول              

  ).سواء الواردة أو الصادرة(دويل طلبات التعاون ال
راف علــى احتياجهــا إىل زيــادة املهــارات يف جمــال تــصميم      وأكــدت عــدة دول أطــ    -٦٦

أساليب التحري اخلاصة وإدارهتا وتطبيقهـا فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدويل؛ مبـا يف ذلـك املراقبـة،                     
وأشـارت أربـع دول إىل مثـل هـذه االحتياجـات            . ومجع املعلومات، وأساليب إجراء املقـابالت     

  . ٤٦ هذه االحتياجات فيما يتعلق باملادة ، ودولة واحدة إىل٥٠فيما يتعلق باملادة 
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    االحتياجات اليت ُتعاجل بالفعل، وآليات املتابعة الوطنية معلومات عن     
ســبق أنْ أُشــري يف البدايــة إىل أن قائمــة التقيــيم الــذايت الــشامل املرجعيــة تتــضمن عــدة     -٦٧

للمـساعدات  " عامـة "إىل فئـة    سابقة التحديد لالحتياجات من املساعدة التقنية، باإلضافة        فئات  
وينــدرج العديــد مــن االحتياجــات احملــددة خــالل عمليــات االستعراضــات القُطــري   . األخــرى

ضمن تلـك الفئـات العريـضة، وإن كانـت تقـارير االستعراضـات القُطريـة واخلالصـات الوافيـة                    
ويف عـدة حـاالت كانـت هـذه وسـيلةً أتاحـت للـدول املـستعرَضة                 . عكست احتياجات أوسـع   

ــوال     متا ــر مشـ ــل أكثـ ــاس لتحليـ ــتعراض األويل كأسـ ــتخدام االسـ ــاهتا، باسـ ــائج استعراضـ ــةَ نتـ بعـ
  .حتياجاهتا من املساعدة التقنيةال

ومن أجل تفعيل عملية املتابعة ترسل األمانة، مبجرد االنتهاء من االسـتعراض القُطـري                -٦٨
لمــضي قــدما فيمــا وحتديــد االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة، خطابــاً تبــدي فيــه اســتعدادها ل 

خيص نتائج عملية االستعراض من خالل عدة أمـور منـها مـساعدة الدولـة الطـرف املـستعرضة                   
كمـا يتـابع   . على وضع خطة عمل ذات أولويـات، ومناقـشة كيفيـة تلبيـة االحتياجـات احملـددة         

رات هذه العمليةَ كلٌ مـن شـبكة املكاتـب امليدانيـة التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـد                      
وعلــى . واجلرميــة، واملستــشارين امليــدانيني التــابعني للفــرع املعــين بالفــساد واجلــرائم االقتــصادية 

سبيل املثال أُدرجـت االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة املنبثقـة مـن االستعراضـات يف الـربامج                     
ع القُطريــة واإلقليميــة، وُبــذلت جهــوٌد لتــشجيع إدراجهــا ضــمن بــرامج األمــم املتحــدة األوســ   

والربامج الثنائية، وذلك بعدة وسائل منها التبكري بإدراجهـا ضـمن عمليـات إطـار عمـل األمـم                   
ومـن املهـم للغايـة يف هـذا الـصدد تـوافر التمويـل االبتـدائي الـذي                   . املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة    

يتــيح للمكتــب تقــدمي خــدمات املتابعــة االستــشارية بــشأن اجلهــد املبــذول مــع البلــدان الطالبــة   
  .حتياجات احملددة يف االستعراضاتضع خطط عمل ذات أولويات استنادا إىل االلو
ــول         -٦٩ ــة حــ ــات القُطريــ ــة االستعراضــ ــالل عمليــ ــات خــ ــدة دول معلومــ ــدمت عــ وقــ

ــساد       ــشأن مكافحــة الف ــيت صــاغتها واعتمــدهتا ب ــة ال . االســتراتيجيات أو خطــط العمــل الوطني
إرســاء أو تــدعيم أطــر قانونيــة     وتــضمنت هــذه االســتراتيجيات واخلطــط إجــراءات تتعلــق ب      

وأشارت إحدى الدول إىل احتياج عـام لتعزيـز قـدرهتا علـى تقيـيم          . ومؤسسية ملكافحة الفساد  
وسـعت دولـة أخـرى إىل املزيـد مـن املـشاركة يف حتديـد وحتليـل         . فعالية تدابري مكافحة الفساد  

هاء مـن عمليـة االسـتعراض       االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة لتنفيـذ االتفاقيـة بعـد االنتـ            
  .ل خطتها الوطنية ملكافحة الفسادالقُطري، استنادا إىل املساعدة املقدمة بالفعل من خال
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ومــن أجــل توضــيح االحتياجــات احملــددة مــن املــساعدة التقنيــة يف حالــة بعينــها ســعت   -٧٠
اجاهتـا احملـددة    إحدى الدول املستعرضة املنتمية إىل اجملموعـة األفريقيـة إىل توسـيع وتعميـق احتي              

ــك          ــة عمــل وإدراج تل ــث عمــدت إىل صــياغة خط ــة حبي ــذ االتفاقي ــة لتنفي ــساعدة التقني ــن امل م
االحتياجات داخل أطر املـساعدة اإلمنائيـة القائمـة، مثـل العمليـات اخلاصـة بإطـار عمـل األمـم                     

عــين فعقــب زيــارة قُطريــة التقــى خالهلــا مكتــب األمــم املتحــدة امل . املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة
ــشاَر        ــةَ واملست ــة األمان ــةُ املعني ــشركاء اآلخــرين، دعــت الدول ــاحنني وال ــة بامل باملخــدرات واجلرمي
اإلقليمــي املعــين إىل العــودة مــن أجــل املــشاركة يف حلقــة عمــل قادهــا مــسؤولُ جهــة االتــصال  
وفريقُـه هبــدف املــضي يف تنــاول االحتياجــات احملـددة خــالل عمليــة االســتعراض ووضــع خطــة   

وقد اتُّبِع هنٌج مماثل يف احلاالت اليت تعاونت فيها البلدان مع املكتب علـى وضـع                . ذيةعمل تنفي 
  .ات املنبثقة من عملية االستعراضوتنفيذ برنامج وطين متكامل يشمل االحتياج

وبعد انتهاء الدول، يف ردودها على قائمة التقييم الذايت الـشامل املرجعيـة، مـن حتديـد                  -٧١
عدة التقنية الالزمة لتنفيذ أحكام معينة من االتفاقية تطلب جمموعةُ األسـئلة            احتياجاهتا من املسا  

مـا إذا كـان مـزودو اخلـدمات قـد لبـوا             معلومـات عـن     املوجهة إىل تلـك الـدول منـها أن تقـدم            
بالفعل، تلبيةً جزئيةً أو كليةً، االحتياجاِت احملددةَ وحول ما ال يزال يلـزم عملـه مـن أجـل سـد         

وكما أُشـري يف املقدمـة، أوصـى املـؤمتُر الـدولَ األطـراف بـأن            . انة على حنو وافٍ   الثغرات املستب 
حتدد احتياجاهتا من املساعدة التقنية يف ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة الـشاملة ويف                
التقارير القُطرية، مع تفضيل أن تكون تلك االحتياجات ُمَرتَّبةً حسب أولوياهتا؛ وبـأن تواصـل               

تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة دول األعــضاء، حــسب االقتــضاء، الــ
  . بتنفيذ االتفاقيةاملتعلقةمبعلومات عن مشاريع املساعدة التقنية اجلارية 

ــات يف          -٧٢ ــل هــذه املعلوم ــستعرضة مث ــدول امل ــسبيا مــن ال ــل ن ــدم ســوى عــدد قلي ومل يق
بــالرغم مــن أن الــبعض كــان قــد بــدأ يف القيــام بــذلك يف  ردودهــا علــى قائمــة التقيــيم الــذايت،  

وعادةً ما كان احلصولُ علـى معلومـات أخـرى بـشأن أنـواع املـساعدة                . العامني الثاين والثالث  
التقنية اليت ُتقدَّم بالفعل يتم من خالل احلوار املباشر، أي خالل الزيارات القطريـة؛ وذلـك إمـا               

اءات الـيت تتـوىل جهـةُ االتـصال التابعـة للدولـة املـستعرَضة        من الـسلطات احملليـة وإمـا أثنـاء اللقـ       
  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائيتنظيَمها مع مقدمي املساعدات التقنية واملاحنني والشركاء مثل

ومن بني هذه الدول، على سبيل املثال، أشارت إحدى الدول إىل برنـامج مـساعدات           -٧٣
ا القـضائي مـن خـالل برنـامج وطـين اعُتمـد يف عـام         واسع جارٍ تنفيذه من أجل حتـديث نظامهـ        

وقـد ُنفـذ هـذا الربنـامج     . ، يتضمن تعزيـز نزاهـة القـضاء وحتـسني تـشغيل نظـام احملـاكم              ٢٠٠٥
وأشـارت دولـة أخـرى    . بالتعاون مع جهة ماحنة ثنائية وتضمن مكونات ختص مكافحة الفساد 
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ثنائيــة، وتــضمن تــدريبا للمــوظفني إىل مــشروع مماثــل ُنفِّــذ مــع االحتــاد األورويب وجهــة ماحنــة  
القــضائيني، وإصــالحا تــشريعيا، وإنــشاء قواعــد بيانــات تــشريعية؛ وأعربــت تلــك الدولــة عــن    

ــامج كــان قــد ُنفــذ مــن عــام       ــاء هــذه األنــشطة نظــراً ألن الربن  إىل عــام ٢٠٠٣اهتمامهــا بإحي
ريــة وقــدمت إحــدى الــدول معلومــات مفــصلة حــول مــساعدة جا  .  ومل ُيَمــدَّد بعــدها٢٠٠٧

، وحول مساعدة تشريعية تقدمها جهة ماحنـة        يقدمها جملس أوروبا إىل أجهزة اإلدعاء العام هبا       
عها املعـين مبكافحـة     وأشارت دولة أخرى إىل مساعدة حمددة تلقتها بـشأن صـياغة تـشري            . ثنائية

  .غسل األموال
ح مـن املمكـن     ومع االنتهاء من وضع الصيغة النهائية ملزيد من التقارير القُطريـة سيـصب              -٧٤

. أيــضاً حتديــد االجتاهــات املتعلقــة باالحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة علــى املــستوى اإلقليمــي 
وتشري التحليالت األوليـة بالفعـل إىل مؤشـرات معينـة؛ منـها مـثالً مؤشـٌر يـدُّل علـى أن أفـضل                        

ــات امل         ــا خيــص مهــارات التحقيق ــاء القــدرات فيم ــة ببن ــة االحتياجــات املتعلق ــة لتلبي اليــة طريق
  .ض املناطق، على الصعيد اإلقليميوالتعاون الدويل ومحاية الشهود هي التعامل معها، يف بع

وسيؤدي احلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات إىل حتـسني فعاليـة اسـتخدام املـوارد مـن                       -٧٥
خالل معاجلة االحتياجات احملددة معاجلةً إقليمية، باإلضافة إىل االعتماد علـى بـرامج املـساعدة               

 .لتقنية املوجودة بالفعل من أجل استيعاب بعض املتطلبات املنبثقة من اآلليةا
 


