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  اخلامسةالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٥مدينة بنما، 

   من جدول األعمال املؤقَّت٣البند 
  املساعدة التقنية

      
  املساعدة التقنية املستبانة من حتياجات االحتليل     

       االستعراضات القُطريةسياقيف 
      األمانة من مذكّرة    

  ملخَّص    
 اسـتبانتها الـيت   من املساعدة التقنيـة     مات عن االحتياجات    حتتوي هذه املذكِّرة على معلو       

التجـرمي وإنفـاذ     (الفـصل الثالـث   تنفيـذ   ب املتعلقة االستعراضات القُطرية    سياقالدول األطراف يف    
 تقـدِّم   وهـي . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      ) التعاون الدويل (والفصل الرابع   ) القانون
 إليـه مـن اسـتنتاجات بـشأن املـساعدة      خلـص اقـشات ومـا    ا جـرى مـن من     ملـ صاً وجيـزاً    ملخَّأيضاً  

  .التقنية أثناء دورات فريق استعراض تنفيذ االتفاقية، وتقترح جماالت ملزيد من الدراسة
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    مقدِّمة  -الًأو  
 يف قــراره ،اعتمــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد     -١
الـوارد يف   (رجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد               اإلطار امل  ،٣/١

ر املؤمتر أيضا أن يتوىل الفريـق العامـل املعـين باسـتعراض التنفيـذ مهّمـة                 وقرَّ). مرفق ذلك القرار  
متابعة ومواصلة العمل الذي اضطلع به الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين               

 من اإلطـار املرجعـي، فـإنَّ أحـد أهـداف آليـة االسـتعراض                ١١ووفقاً للفقرة   . اعدة التقنية باملس
هو مساعدة الدول األطـراف علـى حتديـد وتـسويغ االحتياجـات اخلاصـة مـن املـساعدة التقنيـة               

وينظـر فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف االحتياجـات       . وعلى تعزيز املساعدة التقنيـة وتيـسري تقـدميها        
  . من اإلطار املرجعي٤٤ التقنية ضماناً لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً وفقا للفقرة من املساعدة

 مجيـع الـدول األطـراف بـأن ُتـدرج يف ردودهـا علـى                ،٤/١ يف قـراره     ،وأوصى املـؤمتر    -٢
قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة ويف تقاريرهــا القُطريــة، حيثمــا انطبــق احلــال، بيانــاً           

 مــن املــساعدة التقنيــة، وُيفــّضل أن تكــون مرتَّبــة حــسب األولويــة ومتــصلة بتنفيــذ   باحتياجاهتــا
األحكــام؛ وبــأن ينظــر الفريــق، اســتناداً إىل نتــائج عمليــة االســتعراض واتِّــساقاً مــع إطــار اآلليــة  
املرجعية، يف حتديد اجملاالت ذات األولوية املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية ويف جتميـع معلومـات               

  . املساعدات التقنية املطلوبة واملقدَّمةيفاالجتاهات السائدة عن 
رة على معلومـات عـن االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة املـستبانة                كّ هذه املذ  يوحتتو  -٣

  الثالــثالفــصلنيمــن خــالل االستعراضــات القُطريــة بــشأن تنفيــذ الــدولِ األطــراف املــستعَرضة 
افحة الفساد يف الـسنتني األوىل والثانيـة مـن الـدورة األوىل             من اتفاقية األمم املتحدة ملك    والرابع  

طريـة  قُات ال ويستند هذا التقرير إىل املعلومات الواردة يف تقـارير االستعراضـ          . آللية االستعراض 
 أُجنزت أو قاربت اإلجنـاز     دولة طرفاً واليت كانت قد       وأربعني بأربع   املتعلقةواخلالصات الوافية   
  .ةركّوقت صياغة هذه املذ

تــسع ذه املــذكرة، حــددت املــشمولة هبــ واألربعــني األربــع بــني الــدول األطــرافومــن   -٤
ومشلـت  . عشرون دولـة احتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة لتنفيـذ الفـصل الثالـث مـن االتفاقيـة                 و

 من جمموعـة دول آسـيا        دولة ١٢ دول أطراف من جمموعة الدول األفريقية، و       مثاينَتلك الدولُ   
 مـن جمموعـة دول      ومخـَس دول   من جمموعة دول أوروبـا الـشرقية،         وأربَع دول  واحمليط اهلادئ، 

 مـن املـساعدة     ت دولـة طرفـا احتياجـا      ٢٦د مـا جمموعـه      كمـا حـدَّ   . أمريكا الالتينية والكاريبـي  
من جمموعة الـدول األفريقيـة،       دول   هذه ست ومشلت  . التقنية لتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية     
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 مــن جمموعــة دول أوروبــا   ومثــاين دول آســيا واحملــيط اهلــادئ،    مــن جمموعــة دول  دول١٠و
  .ي أمريكا الالتينية والكاريب من جمموعة دول ودولتنيية، قالشر
ــو  -٥ ــة   يوحتت ــذايت املرجعي ــيم ال ــشاملة  قائمــة التقي علــى عــدة فئــات لالحتياجــات مــن   ال

رة قانونيـــة؛ صـــياغة تـــشريعية ومـــشو: وهـــذه الفئـــات هـــي. دة مـــسبقاً حمـــدَّاملـــساعدة التقنيـــة
 أو الـدروس    يِّـدة ملخـص للممارسـات اجل    و؛  تنفيذيـة وتشريعات منوذجية؛ ووضـع خطـة عمـل         

جانب خـبري   مساعدة من    وبرامج لبناء القدرات؛ و    اتفاقات منوذجية؛  وأاملستفادة؛ ومعاهدات   
ــوقعي ــساعدة مــ ــة  ؛ ومــ ــة؛ وفئــ ــرى تكنولوجيــ ــساعدات األخــ ــة للمــ ــان. عامــ ــد وكــ    العديــ

ــاءبانة مــن االحتياجــات املــست  ضــمن هــذه الفئــات  منــدرجاً  عمليــة االستعراضــات القُطريــة  أثن
تقـــارير االستعراضـــات القُطريـــة فقـــد ذُكـــرت أيـــضاً يف  ا االحتياجـــات األعـــمأمَّـــالعريـــضة، 

  .واخلالصات الوافية
 التقنيـة املـستبانة     ات الثـاين والثالـث مـن هـذه الوثيقـة حتلـيالً للمـساعد              البابانن  مَّويتض  -٦

 الرابـع   البـاب ويتـضمن   .  املـساعدات األخـرى    عـن تفاصـيل   علـى   ه الفئـات، و    هـذ  ضمن نطـاق  
 ، مـــن االحتياجـــات املـــستبانةنـــةمعيَّ أنـــواع الـــسائدة بـــشأنمزيـــداً مـــن التحليـــل لالجتاهـــات 

ومعلومــات عــن االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة الــيت تتجــاوز نطــاق األحكــام املــستعرضة،  
ومـع إجنـاز املزيـد مـن         .بالفعل عن مـساعدة تقنيـة      هعما جيري تقدمي  وكذلك معلومات إضافية    

تقارير االستعراضات القُطرية، سوف يتسىن  أيضاً حتديـد االجتاهـات الـسائدة يف االحتياجـات          
  نــة الــدول اجملــسَّدة يف هــذه املــذكّرة  غــري أنَّ عيِّ. مــن املــساعدة التقنيــة علــى الــصعيد اإلقليمــي  
 اإلقليميــة، كمــا أنَّ هنــاك داخــل املنــاطق تفاوتــاً  ال تتناســب مــع احلجــم النــسيب للمجموعــات 

  .واسعاً بني االحتياجات املستبانة أثناء عملية االستعراض
ــ  -٧ ــشكل دِّويقـ ــة  األولم الـ ــة عامـ ــن حملـ ــات    عـ ــن االحتياجـ ــة مـ ــواع املختلفـ ــدد األنـ    عـ

البــاب اخلــاص بكــل فــصل مــن  يف أخــرى متاحــة بيانــات ومثــة الــيت حــددهتا الــدول األطــراف  
  .تفاقيةفصول اال
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  الشكل األول
     وعدد الدول األطرافالنوعاالحتياجات من املساعدة التقنية، حسب 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
        
 عـن عـدد األنـواع املختلفـة مـن االحتياجـات الـيت               حملة عامة أدناه  الشكل الثاين   ويقدِّم    -٨

  .حّددهتا الدول األطراف فيما يتعلق جبميع الفصول املستعَرضة
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 نوع املساعدة التقنية
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االحتياجات من املساعدة التقنية اليت حددهتا الدول األطراف، حسب رقم املادة

  
                

رقم املادة
 

 عدد الدول األطراف
مساعدات أخرى

مساعدة تكنولوجية

خبري موقعي

معاهداتبرامج لبناء القدرات
/

اتفاقات منوذجية
ص للممارسات اجل

ملخ
والدروس املستفادةيِّدة
وضع خطة عمل

صياغة تشريعيةتشريعات منوذجية
/

مشورة
 قانونية
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     من املساعدة التقنية لتنفيذ الفصل الثالثاحملددةاالحتياجات   -اًثاني  
م دويقـ .  احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لتنفيـذ الفـصل الثالـث       ٦١٦اسُتبني ما جمموعه     -٩
دول األول والشكل الثالث توزيعاً مفصالً لعدد االحتياجات، حسب النـوع وعـدد الـدول               اجل

  .األطراف، فيما خيص كل مادة على حدة
  
  ١دول اجل

     ضمن إطار الفصل الثالث من االتفاقية املندرجةاالحتياجات من املساعدة التقنية
 عدد االحتياجات عدد الدول األطراف رقم املادة
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  ل الثالثالشك
      دت احتياجاهتا من املساعدة التقنية، حسب املادةعدد الدول األطراف اليت حدَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  

 عامـة عـن العـدد اإلمجـايل لالحتياجـات مـن املـساعدة                حملـة   أدنـاه  الشكل الرابع م  دِّويق  -١٠
  .التقنية لتنفيذ الفصل الثالث، موزعاً حسب رقم املادة ونوع االحتياج
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ال
شكل الرابع

  
االحتياجات من املساعدة التقنية، حسب املادة ونوع االحتياج
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 عدد االحتياجات من املساعدة التقنية
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مساعدة تكنولوجية

خبري موقعي
معاهداتبرامج لبناء القدرات
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اتفاقات منوذجية
ص للممارسات اجل
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    جرائم الرشوة  - ألف  
  املوظفني العموميني الوطنيني واألجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية جرائم رشو

  
    ١٦ و١٥االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادتني   

. ١٥ احتياجاً من املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة      ١٤استبانت مثاين دول أطراف     -١١
  . والشكل اخلامس٢وترد تفاصيل األنواع الرئيسية لتلك االحتياجات يف اجلدول 

  
  ٢اجلدول 

    ١٥ من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة االحتياجات
  عدد الدول األطراف  نوع االحتياج

 ٤ الدروس املستفادة/يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٣ برامج لبناء القدرات

 ٢ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٢ تشريعات منوذجية

 ١ وضع خطة عمل تنفيذية

 ١ مساعدة تكنولوجية

 ١ مساعدات أخرى

 ١٤ اجملموع
  

  الشكل اخلامس
  ١٥دة االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Legislative drafting/advice
(14%)

Model legislation
(14%)

Development of action 
plan
(7%)

Summary of good 
practices/lessons learned

(29%)

Capacity-building 
programmes

(22%)

Technological assistance
(7%)

Other assistance
(7%)

  قدراتبرامج لبناء ال
)٢٢٪( 

 تشريعات منوذجية
)١٤٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
   قانونية

)١٤٪( 

 مساعدات أخرى
)٧٪( 

  تكنولوجية ةمساعد
)٧٪( 

 وضع خطة عمل
)٧٪( 

يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٩٪( 
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 هـي األكثـر   ١٥يات الـيت تواجههـا الـدول املـستعَرضة يف تنفيـذ املـادة          دِّالتح أنَّ   وَتبيَّن  -١٢
، حيــث ذُكــرت عــدة أوجــه جلرميــة  )١، اجلــدول CAC/COSP/2013/6انظــر الوثيقــة (شــيوعا 

ــوطنيني  ــسبياً قــد ذكــرت احتياجــا  نَّومــع أ. رشــو املــوظفني العمــوميني ال ــة ن ت مــن  دوالً قليل
املساعدة التقنيـة لتعزيـز تنفيـذها لـذلك احلكـم، أبـرزت دولـة واحـدة احتياجـات خاصـة لبنـاء                       

 وذُكـر . قدرات املوظفني املعنيني، مثل وكالء النيابة العامة واحملققـني، بـشكل منـتظم ومـستمر              
ضا الغرض من املساعدة يف بناء القدرات ال يقتصر على تعزيز املعارف الفنية، بل يشمل أيـ               أنَّ  

وذكرت دولة أخرى أنه قد يكون من املفيد ملوظفيها املعنـيني           . أساليب االستجواب والتحري  
حضور حلقات عمل حول دراسات حالة مـأخوذة مـن واليـات قـضائية خمتلفـة، كمـا طلبـت                    
دولــة ثالثــة معلومــات عــن التــشريعات ومنــاهج التــدريب يف البلــدان األخــرى، إىل جانــب          

  .ي وتنظيم دورات إلعداد املدرِّبني تدريبمساعدة موقعية لصوغ منهج 
 احتياجاً من املساعدة التقنية لدعم تنفيذ املادة        ٣٦ دولة طرفاً إىل     ١٦وأشار ما جمموعه      -١٣
      . والشكل السادس أدناه٣وترد تفاصيل األنواع الرئيسية لتلك االحتياجات يف اجلدول . ١٦

  ٣اجلدول 
      ١٦الصلة باملادة االحتياجات من املساعدة التقنية ذات 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٩ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٩ تشريعات منوذجية

 ٨  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٤ خبري موقعي

 ٣ برامج لبناء القدرات

 ١ وضع خطة عمل تنفيذية

 ١ مساعدة تكنولوجية

 ١ مساعدات أخرى

 ٣٦ اجملموع
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Legislative 
drafting/advice

(25%)

Model legislation
(25%)Development of 

action plan
(3%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(22%)

Capacity-building 
programmes

(8%)

On-site expert
(11%)

Technological 
assistance

(3%) Other assistance
(3%)

  الشكل السادس
  ١٦االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
انظـر الوثيقــة  ( أيـضا مـن بـني أكــرب التحـديات الـيت تواجـه الـدول        ١٦واعُتـرب تنفيـذ املـادة      -١٤

CAC/COSP/IRG/2013/6   خباصة مـا يتعلـق بانتفـاء جتـرمي رشـو املـوظفني العمـوميني              و) ١، اجلدول 
وجـاء  . األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، أو بفئة األفراد الذين يشملهم ذلـك اجلُـرم             

هذا احلكم يف املرتبة الثانية من حيث عدد الدول املستعَرضة اليت استبانت احتياجات من املـساعدة                
وذكـرت  . صددالتقنية لتنفيذه، تـرتبط بالتحـديات الـيت تواجههـا يف إنـشاء إطـار قـانوين يف هـذا الـ                     

ا إىل معلومات من البلدان األخـرى عـن القـضايا وأسـاليب التحـري املتعلقـة          هإحدى الدول احتياج  
  .هبذا احلكم، وأبرزت دولة أخرى احلاجة إىل تبادل التجارب على الصعيد اإلقليمي

    
    إساءة استغالل السلطة أو املنصب والسلوكيات ذات الصلة  - باء  

    لنفوذ، وإساءة استغالل املنصب، واإلثراء غري املشروعاالختالس، واملتاجرة با  
    ١٩ و١٨ و١٧املتعلقة باملواد االحتياجات من املساعدة التقنية   

. ١٧ احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة           ١٢استبانت مخس دول أطـراف        -١٥
  . أدناه٤وترد تفاصيل األنواع الرئيسية لتلك االحتياجات يف اجلدول 

    

 مساعدة تكنولوجية
)٣٪( 

 خبري موقعي
)١١٪( 

 برامج لبناء القدرات
)٨٪( 

 يِّدةممارسات اجلملخص لل
  والدروس املستفادة

 وضع خطة عمل )٪٢٢(
)٣٪( 

 شريعات منوذجيةت
)٢٥٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
  قانونية

)٢٥٪( 

 مساعدات أخرى
)٣٪( 



 

12 V.13-86699 

 

CAC/COSP/2013/5    

  ٤اجلدول 
    ١٧االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٤ صياغة تشريعية 

 ٣ تشريعات منوذجية

 ٢  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ١ خبري موقعي

 ١ صوغ خطة عمل تنفيذية

 ١ مساعدات أخرى

     ١٢ اجملموع
. ١٨ احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة                ٢١استبانت ِتسع دول أطراف     و  -١٦

  . أدناه٥وترد تفاصيل األنواع الرئيسية لتلك االحتياجات يف اجلدول 
    

  ٥اجلدول 
    ١٨االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٧  والدروس املستفادة يِّدةجلملخص للممارسات ا

 ٦ تشريعات منوذجية

 ٤ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ١ صوغ خطة عمل تنفيذية

 ١ خبري قانوين

 ١ مساعدة تكنولوجية

  ١  مساعدات أخرى
     ٢١ اجملموع
. ١٩ احتياجات من املساعدة التقنية لدعم تنفيـذ املـادة   ١٠واستبانت أربع دول أطراف     -١٧

  . أدناه٦تفاصيل األنواع الرئيسية لتلك االحتياجات يف اجلدول وترد 
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  ٦اجلدول 
    ١٩االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٣  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٣ صياغة تشريعية ومشورة قانونية 

 ١ تشريعات منوذجية

 ١ صوغ خطة عمل تنفيذية

 ١ برامج لبناء القدرات

 ١ مساعدة تكنولوجية

     ١٠ اجملموع
    ٢٠االحتياجات من املساعدة التقنية املتعلقة باملادة     

 احتياجاً من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ املـادة      ٣٤ دولة طرفاً إىل     ١٤أشار ما جمموعه      -١٨
  . والشكل السابع أدناه٧تلك االحتياجات يف اجلدول وترد تفاصيل األنواع الرئيسية ل. ٢٠
    

  ٧اجلدول 
    ٢٠االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٩  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٧ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٧ تشريعات منوذجية

 ٣ تنفيذيةصوغ خطة عمل 

 ٣ برامج لبناء القدرات

 ٢  مساعدات أخرى

 ٢  خبري موقعي

 ١ مساعدة تكنولوجية

   ٣٤ اجملموع
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  الشكل السابع
      ٢٠االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  

  
  

  

  

  

  
    
  
  

ــادة    -١٩ ــذ املــ ــَرح تنفيــ ــدة دول  ٢٠َوطــ ــدى عــ ــشتركة لــ ــديات مــ ــة   ( حتــ ــر الوثيقــ انظــ
CAC/COSP/2013/6   وأشار عدد كبري من الـدول إىل احتياجـات مـن املـساعدة              ،)١، اجلدول 

نت تلك التحـديات قيـوداً دسـتورية وخـصوصيات قانونيـة، إىل وجـود               مَّوتض. التقنية لتنفيذها 
وأبـرزت عـدة دول اهتمامهـا    . قرارات وطنية بعـدم اعتبـار اإلثـراء غـري املـشروع جرمـاً جنائيـاً        

هـذا يطـرح     أنَّ   نية تنفيذ هـذا احلكـم، واسـتذكرت أيـضاً يف الوقـت ذاتـه              باملضي يف حبث إمكا   
وذكرت هذه الدول احتياجات مـن املـساعدة التقنيـة          . حتديات بشأن نظامها القانوين الداخلي    

ترتبط بذلك االعتبـار وبالرغبـة يف إجـراء مزيـد مـن البحـث، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق باملـشورة              
ويف ظـل عـدم   .  والـدروس املـستفادة مـن الـدول األخـرى     يِّدةالقانونية وملخص املمارسات اجل 

وجـوَد نظـم إلقـرارات الذمـة         أنَّ   وجود حكم خاص باإلثراء غـري املـشروع، رأت دول كـثرية           
 نَّومــن مث، فــإ. املاليــة هــو ســبيل آخــر جلمــع بيانــات مهمــة ختــدم التحريــات املتعلقــة بالفــساد   

 املادة ترتبط أيـضاً بتحـديات معينـة تتعلـق بـنظم             االحتياجات من املساعدة التقنية يف إطار هذه      
وذَكـرت إحـدى الـدول      . إشهار الذمة املالية، وكذلك باحتمال التداخل مع تشريعات أخـرى         

أهنا حتتاج إىل مساعدة يف شـكل تـدريب علـى الترسـيم املـايل، وحتليـل صـايف القيمـة، وتعقُّـب                       
اعدة يف صـياغة تـشريع جديـد        وأبـرزت دولـة أخـرى حاجتـها إىل املـس          . املوجودات وحجزهـا  

يوفر لإلدارة املعنية بإقرارات الذمة املالية ذات الـصلة صـالحية التحقـق مـن املعلومـات املقدمـة                  
  .يف اإلقرارات املتعلقة باملوجودات

  

 
Legislative 

drafting/advice
(20%)

Model legislation
(21%)

Development of 
action plan

(9%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(26%)

Capacity-building 
programmes

(9%)

On-site expert
(6%)

Other assistance
  خبري موقعي(6%)

)٦٪( 

  يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٦٪( 

تشريعات منوذجية
)٢١٪( 

 مشورة/صياغة تشريعية
  قانونية

)٢٠٪( 

 
مساعدات أخرى

)٦٪(

 وضع خطة عمل
)٩٪( 

  برامج لبناء القدرات
)٩٪( 
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    جرائم القطاع اخلاص  - جيم  
     واالختالس يف القطاع اخلاصالرشو    
    ٢٢ و٢١ادتني باملاملتعلقة االحتياجات من املساعدة التقنية     

 مـن  ٢١ احتياجاً من املساعدة التقنية لدعم تنفيذ املادة ٢٨ دولة طرفاً ١٣َحدد ما جمموعه      -٢٠
  . والشكل الثامن أدناه٨وترد تفاصيل األنواع الرئيسية لتلك االحتياجات يف اجلدول . االتفاقية

  
  ٨اجلدول 

    ٢١االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف وع االحتياجن

 ١١  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٨ تشريعات منوذجية

 ٥ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٢  خطة عمل تنفيذيةوضع

 ١  خبري موقعي

 ١ برامج لبناء القدرات

     ٢٨ اجملموع
  الشكل الثامن

  ٢١صلة باملادة االحتياجات من املساعدة التقنية ذات ال
  
  
  
  
  
  
  
  

Legislative 
drafting/advice

(18%)

Model legislation
(29%)Development of 

action plan
(7%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(39%)

Capacity-building 
programmes

(3%)

On-site expert
(4%)

 خبري موقعي
)٤٪( 

  يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٣٩٪( 

  تشريعات منوذجية
)٢٩٪( 

 مشورة/صياغة تشريعية
  قانونية

)١٨٪( 

  وضع خطة عمل
)٧٪( 

  برامج لبناء القدرات
)٣٪( 
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 مـن   ٢٢ احتياجاً من املساعدة التقنية لـدعم تنفيـذ املـادة            ٢٠َحددت تسع دول أطراف       -٢١
  . والشكل التاسع أدناه٩االتفاقية، وترد تفاصيل األنواع الرئيسية لتلك االحتياجات يف اجلدول 

    
  ٩اجلدول 

    ٢٢دة االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملا
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٦  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٥ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٥ تشريعات منوذجية

 ٣ برامج لبناء القدرات

 ١  خبري موقعي

       ٢٠ اجملموع
  الشكل التاسع

      ٢٢ لتنفيذ املادةاالحتياجات من املساعدة التقنية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Legislative 
drafting/advice

(25%)

Model legislation
(25%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(30%)

Capacity-building 
programmes

(15%)

On-site expert
(5%)

 خبري موقعي
)٥٪( 

  يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

 شريعات منوذجيةت )٪٣٠(
)٢٥٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
  قانونية

)٢٥٪( 

  برامج لبناء القدرات
)١٥٪( 
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وعلى الرغم من حتديد عدد كـبري نـسبيا مـن الـدول احتياجـات تتعلـق بتنفيـذ املـادتني                       -٢٢
ــة وإىل ملخــص للممارســات اجل   ٢٢ و٢١ ــشورة القانوني ــدة، وخــصوصاً احتياجــات إىل امل   ، يِّ

عـدة دول قـد ذكـرت احتياجـات         أنَّ   ومع. مل ُتذكر التحديات املقابلة اليت تواجه ذلك التنفيذ       
 على وجه اخلصوص، فلم تـرد يف التقـارير القطريـة تفاصـيل كافيـة عـن                  ٢١تتعلق بتنفيذ املادة    

هنـاك دوالً عـدة رمبـا تكـون      أنَّ وهذا قد يدل على   . جوانب معينة للمساعدة املطلوب تقدميها    
  .راضية متاما عن تنفيذ هذه األحكام وترغب يف حتسني أدائها نتيجة لالستعراضات

    
     األخرىاجلرائم  - دال  

    غسل األموال، واإلخفاء، وإعاقة سري العدالة     
   ٢٣باملادة  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية   

. ٢٣دة التقنية لدعم تنفيذ املـادة       من املساع  احتياجاً   ٣٦ دولة طرفاً    ١١َحدد ما جمموعه      -٢٣
  . العاشر والشكل١٠ أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول وترد تفاصيل

    
  ١٠اجلدول 

    ٢٣االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٨  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٦ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٦ تشريعات منوذجية

 ٦ وضع خطة عمل تنفيذية

  ٥  خبري موقعي
  ٣  برامج لبناء القدرات
  ١  مساعدات أخرى

 ١  مساعدة تكنولوجية

     ٣٦ اجملموع
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Legislative 
drafting/advice

(16%)

Model legislation
(17%)

Development of 
action plan

(17%)
Summary of good 
practices/lessons 

learned
(22%)

Capacity-building 
programmes

(8%)

On-site expert
(14%)

Technological 
assistance

(3%)
Other assistance

(3%)

  الشكل العاشر
    ٢٣االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    
إطارهـا القـانوين يتـضمن أحكامـا         أنَّ   ، ذَكرت دولة واحـدة    ٢٣فيما يتعلق بتنفيذ املادة       -٢٤

، يلـزم التأكـد مـن اسـتخدام التعـبري الـوارد يف االتفاقيـة        "نـهم كبار املـسؤولني واملقربـون م  "حول  
ولكنها حتتاج إىل تدريب موظفي إنفاذ القانون على شؤون غسل األمـوال واسـتبانة املوجـودات             

وأبــرزت دولــة أخــرى حاجتــها إىل تعزيــز التوســع يف اســتخدام  . الــيت ختــص أولئــك األشــخاص 
 وإىل تدريب احملققني ووكالء النيابة العامة علـى هنـج           التشريعات املوجودة املتعلقة بغسل األموال    

وكان االحتياج إىل بناء قدرات وحدات االستخبارات املالية اجتاهـا شـائعاً،            . القتفاء أثر األموال  
ــشاء الوحــدة ذاهتــا       ــها إىل املــساعدة يف إن ــة واحــدة علــى وجــه اخلــصوص حاجت . وذكــرت دول

 تـدريب مـوظفي األجهـزة القـضائية واملـصارف،           وأشارت دولة واحـدة حتديـداً إىل حاجتـها إىل         
بينما أبرزت دولة أخـرى حاجتـها إىل تعزيـز نظـم تكنولوجيـا املعلومـات وتعزيـز قـدرة مـوظفي                      

وقـد أشـري يف التقريـر املواضـيعي املتعلـق بالفـصل             . أجهزهتا على تسريع عملية تقاسـم املعلومـات       
  . يف تنفيذ هذه املادةجيِّدةارسات  إىل عدة مم(CAC/COSP/2013/6)الثالث من االتفاقية 

  

  خبري موقعي
)١٤٪( 

يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٢٪( 

تشريعات منوذجية
)١٧٪( 

 وضع خطة عمل
)١٧٪( 

  
  برامج لبناء القدرات

)٨٪( 

 مساعدات أخرى
)٣٪( 

  تكنولوجيةةمساعد
)٣٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
  قانونية

)١٦٪( 
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    ٢٥ و٢٤باملادتني  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية   
 ٢٤ احتياجاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة               ١٣َحددت مخس دول أطراف       -٢٥

ويف إطـار املـساعدات     . ١١وتـرد تفاصـيل أنـواع تلـك االحتياجـات يف اجلـدول              . من االتفاقية 
  .خرى، ذُكرت حاجة إىل دعم إنشاء قاعدة بيانات للسجالت اجلنائيةاأل
  

  ١١اجلدول 
    ٢٤االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٤  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٢ خبري موقعي

 ٢ وضع خطة عمل تنفيذية

 ٢ القدراتبرامج لبناء 

  ١  صياغة تشريعية ومشورة قانونية
  ١  تشريعات منوذجية
  ١  مساعدات أخرى

     ١٣ اجملموع
 احتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة               ١٠وَحددت ست دول أطـراف        -٢٦
      .١٢وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول .  من االتفاقية٢٥

  ١٢اجلدول 
    ٢٥املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة االحتياجات من 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٣  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٣ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٢ خبري موقعي

 ١ تشريعات منوذجية

  ١  برامج لبناء القدرات
     ١٠ اجملموع
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    ة اليت تدعم التجرمياألحكام املوضوعية واإلجرائي  -هاء  
    مسؤولية الشخصيات االعتبارية؛ واملشاركة والشروع؛ والعلم والنيَّة والغرض؛ والتقادم  
    ٢٦باملادة  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية   

 احتياجاً من املساعدة التقنية لدعم تنفيـذ املـادة   ٢٧ دول أطراف ١٠ هَحدد ما جمموع    -٢٧
ويف إطـار  .  والشكل احلادي عـشر ١٣ل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول     وترد تفاصي . ٢٦

املــساعدات األخــرى، ذكــرت إحــدى الــدول احتياجــاً إىل املــساعدة لتعزيــز مهــارات التحقيــق 
وقـد أشـري يف    . لدى موظفي أجهزهتا، دعماً ملالحقة القضايا املنطوية علـى أشـخاص اعتبـاريني            

ــق بالفـــص  ــيعي املتعلـ ــر املواضـ ــة  التقريـ ــن االتفاقيـ ــدة (CAC/COSP.2013/6)ل الثالـــث مـ  إىل عـ
  . يف تنفيذ هذه املادةجيِّدةممارسات 

    
  ١٣اجلدول 

      ٢٦االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٨  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ٧ نيةصياغة تشريعية ومشورة قانو

 ٧ تشريعات منوذجية

 ٢ خبري موقعي

  ١  وضع خطة عمل تنفيذية
  ١  برامج لبناء القدرات
  ١  مساعدات أخرى

     ٢٧ اجملموع
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  الشكل احلادي عشر
  ٢٦االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

    ٢٩ و٢٨ و٢٧واد  باملذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية   
وتـرد  . ٢٧ احتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة                ٤دت أربـع دول     َحدَّ  -٢٨

      .١٤تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول 
  ١٤اجلدول 

    ٢٧االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٣  والدروس املستفادةدةيِّملخص للممارسات اجل

 ١ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

   ٤ اجملموع

Legislative 
drafting/advice

(26%)

Model legislation
(26%)

Development of 
action plan

(4%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(29%)

Capacity-building 
programmes

(4%)

On-site expert
(7%)

Other assistance
(4%)

  خبري موقعي
)٧٪( 

  يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٩٪( 
 شريعات منوذجيةت

)٢٦٪( 

  وضع خطة عمل
)٤٪( 

  
  برامج لبناء القدرات

مشورة/صياغة تشريعية )٪٤(
   قانونية

)٢٦٪( 

 مساعدات أخرى
)٤٪( 
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وتــرد . ٢٨ احتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم تنفيــذ املــادة   ٣دت دولتــان وحــدَّ  -٢٩
      .١٥تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول 

  ١٥اجلدول 
    ٢٨االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف وع االحتياجن

 ٢  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

  ١  مساعدات أخرى
 ٣ اجملموع

    
 احتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ             ٨دت اثنتان من الـدول األطـراف        وحدَّ  -٣٠

      .١٦وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول . ٢٩املادة 
  ١٦اجلدول 

    ٢٩االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٢  والدروس املستفادة يِّدةملخص للممارسات اجل

 ١ خبري موقعي

 ١ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ١ تشريعات منوذجية

  ١  وضع خطة عمل تنفيذية
  ١  برامج لبناء القدرات

  ١  رىمساعدات أخ
     ٨ اجملموع

    تدابري تعزيز العدالة اجلنائية  - واو  
    املالحقة واملقاضاة واجلزاءات   
    ٣٠باملادة  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

 احتياجاً من املساعدة التقنية لدعم تنفيذ املادة ٢٥ دولة طرفاً ١٢حدد ما جمموعه   - ٣١
ومن بني .  والشكل الثاين عشر١٧تياجات يف اجلدول وترد تفاصيل أنواع تلك االح. ٣٠
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الدول الثالث اليت حددت احتياجات من مساعدات أخرى، ذكرت دولتان احتياجهما إىل 
  .مساعدة مالية

    
  ١٧اجلدول 

    ٣٠االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٨  والدروس املستفادة دةيِّملخص للممارسات اجل

 ٤ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٤ وضع خطة عمل تنفيذية

 ٣ مساعدات أخرى

  ٣  خبري موقعي
  ٢  تشريعات منوذجية

  ١  برامج لبناء القدرات
     ٢٥ اجملموع

  الشكل الثاين عشر
      ٣٠االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Legislative 

drafting/advice
(16%)

Model legislation
(8%)

Development of action 
plan

(16%)
Summary of good 
practices/lessons 

learned
(32%)

Capacity-building 
programmes

(4%)

On-site expert
(12%)

Other assistance
(12%)

 خبري موقعي
)١٢٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٣٢٪( 

 تشريعات منوذجية
)٨٪( 

 وضع خطة عمل
)١٦٪( 

 برامج لبناء القدرات
)٤٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
   قانونية

)١٦٪( 
  مساعدات أخرى

)١٢٪( 
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 هي ثاين أكثر األحكام اليت اسـتبانت الـدول املـستعَرضة حتـديات              ٣٠املادة   أنَّ   لوحظ  -٣٢
ــذها  ــر (يف تنفيـ ــة انظـ ــدول ، CAC/COSP/2013/6الوثيقـ ــرة  .)١اجلـ ــذ الفقـ ــة ١ فلتنفيـ  املتعلقـ

ــدول علــى وجــه اخلــصوص احتياجهــا إىل       ــال، ذكــرت إحــدى ال ــاجلزاءات، علــى ســبيل املث ب
ردة يف قـانون العقوبـات اخلـاص هبـا، وطلبـت مـساعدة موقعيـة مـن قبـل                    مراجعة اجلزاءات الوا  

 املتعلقـة باحلـصانات واالمتيـازات القـضائية أبـرزت إحـدى             ٢وفيما خيص تنفيـذ الفقـرة       . خبري
الدول احتياجها إىل تعزيز الوعي يف األوساط املهنية واألكادميية املعنيـة بالقـانون، وكـذلك إىل      

 الــدول األخــرى يف جمــال رفــع احلــصانة عــن كبــار املــسؤولني،   تــوفري التــدريب بــشأن جتــارب 
وقـد أشـري يف   . وكيفية تقلـيص فتـرات تـأخر اهليئـات املختـصة يف البـت يف رفـع هـذه احلـصانة                    

 إىل عـدة    (CAC/COSP/2013/7)التقرير املواضيعي املتعلـق بتنفيـذ الفـصل الثالـث مـن االتفاقيـة               
  . يف تنفيذ هذه املادةجيِّدةممارسات 

    
    التجميد واحلجز واملصادرة  
    ٣١باملادة  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية   

 احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة        ٢٥ دولة طرفاً ١١حدد ما جمموعه    -٣٣
وذَكـرت  .  والـشكل الثالـث عـشر      ١٨وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول        . ٣١

  .ات من مساعدات أخرى، منها احتياجان إىل إجراء استقصاءاتثالث دول احتياج
    

  ١٨اجلدول 
    ٣١االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٦ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٥  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٥ تشريعات منوذجية

 ٣  لبناء القدراتبرامج

  ٣  مساعدات أخرى
  ٢  خبري موقعي

  ١  وضع خطة عمل تنفيذية
     ٢٥ اجملموع
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  الشكل الثالث عشر
      ٣١االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ة الوثيقــانظــر  (٣١وهنــاك عــدة حتــديات منتــشرة بــني الــدول فيمــا خيــص تنفيــذ املــادة   -٣٤
CAC/COSP/2013/6 وميثـل عـدد الـدول الـيت حـددت احتياجاهتـا مـن املـساعدة         )١جلدول ، ا ،

التقنية انعكاساً لتحديات تتعلق باألطر القانونية، منها احتياج خـاص إىل املـشورة بـشأن تنفيـذ                
، املتعلقة باألدوات املـراد اسـتخدامها يف ارتكـاب جـرائم            ٣١من املادة   ) ب (١الفقرة الفرعية   

، منـها التـدريب علـى       ٣١وحددت إحدى الدول أيضا احتياجات متعلقة بتنفيـذ املـادة           . دفسا
التعــرف علــى املوجــودات الــيت جــرى غــسلها أو حتويلــها؛ وتعزيــز قــدرات واســـتخدامات          
تكنولوجيا املعلومات يف املناطق الريفية من أجل حتديد أماكن املوجودات واملمتلكـات ونقلـها           

. ختـصة؛ وتزويـد احملققـني بالتكنولوجيـا واألدوات الالزمـة للتـسجيل            عرب شبكة من اهليئـات امل     
وأبرزت دولتان أخريان حاجتهما إىل توفري اخلربة التقنية والتدريب للمحققني ووكـالء النيابـة               
ــضا مــسألة إدارة املوجــودات        ــق مبــصادرة املوجــودات، وذكــرت إحــدامها أي ــة فيمــا يتعل العام

ورة قانونية وخربة فنية بشأن مـصادرة املوجـودات وإدارة          وطلبت إحدى الدول مش   . احملجوزة
وقـد  . املوجودات احملجوزة أو اجملمدة أو املصادرة، وعلى حنـو أعـم بـشأن نظـام إدارة القـضايا                 

 إىل  (CAC/COSP/2013/7)أشري يف التقرير املواضيعي املتعلق بتنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية           
  .ه املادة يف تنفيذ هذجيِّدةعدة ممارسات 

 

Legislative 
drafting/advice

(24%)

Model legislation
(20%)

Development of 
action plan

(4%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(20%)

Capacity-building 
programmes

(12%)

On-site expert
(8%)

Other assistance
(12%)

  خبري موقعي
)٨٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٠٪( 

 تشريعات منوذجية
)٢٠٪( 

 وضع خطة عمل
)٤٪( 

  برامج لبناء القدرات
)١٢٪( 

مشورة/غة تشريعيةصيا
   قانونية

)٢٤٪( 

 مساعدات أخرى
)١٢٪( 



 

26 V.13-86699 

 

CAC/COSP/2013/5    

    املبلّغنيمحاية الشهود واخلرباء والضحايا، ومحاية     
    ٣٣ و٣٢باملادتني املتعلقة االحتياجات من املساعدة التقنية     

 احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة        ٦٦ دولة طرفاً ١٩د ما جمموعه  حدَّ  -٣٥
      . والشكل الرابع عشر١٩وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول . ٣٢

  ١٩اجلدول 
    ٣٢االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ١٣  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ١٢ تشريعات منوذجية

 ١١ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ١١ برامج لبناء القدرات

  ٧  خبري موقعي
  ٥  اتفاقات منوذجية/معاهدات

  ٤  وضع خطة عمل تنفيذية
  ٢  مساعدات أخرى

  ١   تكنولوجيةةمساعد
     ٦٦ اجملموع

  الشكل الرابع عشر
    ٣٢االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Legislative 
drafting/advice

(17%)

Model legislation
(18%)

Development of action 
plan
(6%)

Summary of good 
practices/lessons learned

(20%)

Model 
treaties/agreements

(7%)

Capacity-building 
programmes

(17%)

On-site expert
(11%)

Technological assistance
(1%)

Other assistance
(3%)

 خبري موقعي
)١١٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٠٪( 

 شريعات منوذجيةت
)١٨٪( 

 وضع خطة عمل
)٦٪( 

 برامج لبناء القدرات
)١٧٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
   قانونية

)١٧٪( 

 مساعدات أخرى
)٣٪( 

   تكنولوجيةةمساعد
)١٪( 

اتفاقات منوذجية/معاهدات
)٧٪( 
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حيــث عــدد  يف مقدمــة املــواد مــن ٣٢ومــن بــني األحكــام املــستعرَضة، جــاءت املــادة    -٣٦
 من املساعدة التقنية لتنفيذها؛ مع تنـّوع كـبري يف تلـك             تالدول األطراف اليت حددت احتياجا    

ــة، حــددت      . االحتياجــات ــة املدرجــة يف القائمــة املرجعي ــساعدة التقني ــواع امل فباإلضــافة إىل أن
ات، دولتان أنواعاً أخرى من املساعدة، منها تـوفري فـرص تدريبيـة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـ                  

ــى إعــادة        ــدرة عل ــوفري الق ــشارية، وتقاســم التجــارب، وت ــق لتقــدمي خــدمات است ــشاء مراف وإن
وأشارت عـدة دول إىل حاجتـها إىل إنـشاء بـرامج حلمايـة الـشهود واخلـرباء وتـدعيم                    . التوطني

وقـد يـدل هـذا االجتـاه     . تلك الربامج وإدارهتا، مع بناء القدرات الالزمة لدى الـسلطات املعنيـة       
  .ام عدد كبري من الدول باختاذ تدابري من هذا القبيل يف املستقبلعلى اهتم

. ٣٣ مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة              ٣٥ دولـة طرفـاً      ١١وَحدد ما جمموعـه       -٣٧
      . والشكل اخلامس عشر٢٠وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول 

  ٢٠اجلدول 
    ٣٣لة باملادة االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الص

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٨  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٧ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٧ تشريعات منوذجية

 ٦ برامج لبناء القدرات

  ٤  خبري موقعي
  ٢  وضع خطة عمل تنفيذية

  ١  اتفاقات منوذجية/معاهدات
     ٣٥ اجملموع
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Legislative 
drafting/advice

(20%)

Model legislation
(20%)

Development of 
action plan

(6%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(23%)

Model 
treaties/agreements

(3%)

Capacity-building 
programmes

(17%)

On-site expert
(11%)

  امس عشرالشكل اخل
  ٣٣االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      

    عواقب أفعال الفساد، والتعويض عن الضرر    
    ٣٥ و٣٤باملادتني  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

. ٣٤ملـادة    احتياجاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ ا            ١٥َحددت سبع دول أطراف       -٣٨
وذكــرت .  والــشكل الــسادس عــشر٢١وتــرد تفاصــيل أنــواع تلــك االحتياجــات يف اجلــدول  

ــدول علــى وجــه اخلــصوص احتياجهــا إىل ملخــص للممارســات اجل     ــدةإحــدى ال ــدروس يِّ  وال
      .ها بالفسادثلغاء العقود العمومية بسبب تلوُّاملستفادة فيما يتعلق بإ

  ٢١اجلدول 
    ٣٤تقنية ذات الصلة باملادة االحتياجات من املساعدة ال

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٤  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل
 ٣ خبري موقعي

 ٣ صياغة تشريعية ومشورة قانونية
 ٢ تشريعات منوذجية

  ٢  وضع خطة عمل تنفيذية
  ١  برامج لبناء القدرات

 ١٥ اجملموع

 خبري موقعي
)١١٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٣٪( 

 ات منوذجيةشريعت
)٢٠٪( 

 وضع خطة عمل
)٦٪( 

برامج لبناء القدرات
)١٧٪(

اتفاقات منوذجية/معاهدات
)٣٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
  قانونية

)٢٠٪(



 

V.13-86699 29 
 

  CAC/COSP/2013/5

  الشكل السادس عشر
  ٣٤ات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة االحتياج

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

وتـرد  . ٣٥ احتياجات مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة       ٨وَحددت أربع دول    -٣٩
      .٢٢تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول 

  ٢٢اجلدول 
    ٣٥االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف حتياجنوع اال

 ٢  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٢ تشريعات منوذجية

 ١ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ١ خبري موقعي

  ١  وضع خطة عمل تنفيذية
  ١  برامج لبناء القدرات

       ٨ اجملموع

 

Legislative drafting/advice
(20%)

Model legislation
(14%)

Development of 
action plan

(13%)

Summary of good 
practices/lessons learned

(27%)

Capacity-building 
programmes

(13%)

On-site expert
(13%)

  خبري موقعي
)١٣٪( 

  يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٧٪( 

 تشريعات منوذجية
)١٤٪( 

 برامج لبناء القدرات
)١٣٪( 

 وضع خطة عمل
)١٣٪( 

 قانونيةمشورة/صياغة تشريعية
)٢٠٪( 
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    األحكام املؤسسية  - زاي  
    السلطات املتخصصة    
    ٣٦باملادة  ذات الصلةمن املساعدة التقنية االحتياجات     

 احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة        ٣٣ دولة طرفاً ١١َحدد ما جمموعه      -٤٠
ومشلـت  .  والـشكل الـسابع عـشر   ٢٣وترد تفاصيل أنواع تلـك االحتياجـات يف اجلـدول          . ٣٦

ــساعدات األخــرى احتياجــاً      ــددت يف إطــار امل ــيت ُح ــى  االحتياجــات ال ــدريب عل ــل يف الت يتمث
      .استخدام املرافق وأساليب التحري

  ٢٣اجلدول 
    ٣٦االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٥ خبري موقعي

 ٥  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٥  وضع خطة عمل تنفيذية

 ٥ برامج لبناء القدرات

 ٤ تشريعات منوذجية

  ٤  صياغة تشريعية ومشورة قانونية
  ٣  مساعدات أخرى

  ٢  مساعدات تكنولوجية
         ٣٣ اجملموع
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  الشكل السابع عشر
  ٣٦االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،٣٦نيـة لـدعم تنفيـذ املـادة     ومن بني الدول اليت حددت احتياجاهتـا مـن املـساعدة التق            -٤١
أكّدت عدة دول احتياجها إىل توفري خـدمات بنـاء القـدرات والتـدريب املتخـصص ألجهزهتـا                  

وذكـرت إحـدى الـدول تقاسـم املعلومـات مـع            . املعنية بإنفاذ القانون اليت أنشئ بعضها حـديثاً       
ليب الــسلطات املتخصــصة األخــرى، وذكــرت دولــة أخــرى احتياجهــا إىل التــدريب علــى أســا

وقـد أشـري يف     . وأشارت إحدى الـدول أيـضاً إىل إنـشاء نظـم إلدارة القـضايا             . التحري اخلاصة 
ــة    ــيعي املتعلـــق بالفـــصل الثالـــث مـــن االتفاقيـ ــدة (CAC/COSP/2013/7)التقريـــر املواضـ  إىل عـ

  .٣٦ يف تنفيذ املادة جيِّدةممارسات 
    

    التعاون مع سلطات إنفاذ القانون    
    ٣٧باملادة  ذات الصلةعدة التقنية االحتياجات من املسا    

 احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة        ٤٥ دولة طرفاً ١٦د ما جمموعه    َحدَّ  -٤٢
      . والشكل الثامن عشر٢٤وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول . ٣٧

 Legislative 
drafting/advice

(12%)

Model legislation
(12%)

Development of 
action plan

(13%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(16%)

Capacity-building 
programmes

(16%)

On-site expert
(16%)

Technological 
assistance

(6%)

Other assistance
(9%)

  خبري موقعي
)١٦٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)١٦٪( 

 تشريعات منوذجية
)١٢٪(  

 وضع خطة عمل
)١٣٪( 

 برامج لبناء القدرات
)١٦٪( 

 مشورة/صياغة تشريعية
  مساعدة تكنولوجية )٪١٢(

)٦٪( 

  مساعدات أخرى
)٩٪( 
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  ٢٤اجلدول 
    ٣٧االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف  االحتياجنوع

 ١٣  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٩ صياغة تشريعية ومشورة قانونية

 ٧  برامج لبناء القدرات

 ٧ تشريعات منوذجية

 ٣ خبري موقعي

  ٣  منوذجيةاتفاقات /معاهدات
  ٢  مساعدات أخرى

  ١  وضع خطة عمل تنفيذية
       ٤٥ اجملموع

  ثامن عشرالشكل ال
  ٣٧االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

 
Legislative 

drafting/advice
(20%)

Model legislation
(15%)

Development of 
action plan

(2%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(29%)

Model treaties/ 
agreements

(7%)

Capacity-building 
programmes

(16%)

On-site expert
(7%)

Other assistance
(4%)

  خبري موقعي
)٧٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٩٪( 

 وضع خطة عمل
)٢٪( 

    
 برامج لبناء القدرات

)١٦٪( 
 تشريعات منوذجية

)١٥٪( 

مساعدات أخرى
)٤٪( 

اتفاقات منوذجية/تمعاهدا
)٧٪( 

/صياغة تشريعية
 قانونيةمشورة 

)٢٠٪(
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 علــى ثــاين أعلــى عــدد مــن الــدول الــيت حــددت احتياجــات مــن     ٣٧وحــصلت املــادة   -٤٣
ــذها   ــة لتنفي ــساعدة التقني ــاج إىل      . امل ــدل شــيوع االحتي ــا ي ــستبانة، رمب ــني االحتياجــات امل ــن ب وم

 أنَّ علـى  والدروس املـستفادة وكـذلك االحتياجـات املتعلقـة بـاألطر القانونيـة،         دةيِّاملمارسات اجل 
.  عددا كـبريا منـها مل ينفـذه بعـد          الدول األطراف تبدي اهتماماً متزايداً بتنفيذ هذا احلكم، إذ إنَّ         

نـها تفاصـيل حمـددة      ، مل يـذكر الكـثري م      ٣٧ومن بني الدول اليت حددت احتياجات تتعلق باملادة         
      .طرية، وإن ذكرت دولة واحدة احتياجها إىل زيادة الوعي بشأن هذا احلكماريرها القُيف تق

    التعاون بني السلطات الوطنية    
    ٣٨باملادة  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

. ٣٨ احتياجاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة               ٢٥َحددت تسع دول أطراف       -٤٤
        . والشكل التاسع عشر٢٥أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول وترد تفاصيل 

  ٢٥اجلدول 
    ٣٨االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٥ خبري موقعي

 ٥ وضع خطة عمل تنفيذية

 ٤  ومشورة قانونية صياغة تشريعية

 ٤ ملستفادة والدروس ايِّدةملخص للممارسات اجل

 ٣ برامج لبناء القدرات

  ٣  مساعدات أخرى
  ١  منوذجيةتشريعات 
       ٢٥ اجملموع
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  الشكل التاسع عشر
  ٣٨االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ــا إىل مناســقة املعلومــات        -٤٥ ــى وجــه اخلــصوص إىل احتياجه ــة واحــدة عل وأشــارت دول
كمـا اشـتملت   . بادلة بني خمتلف سلطاهتا الوطنية من خالل إنشاء قاعدة بيانات تـربط بينـها     املت

وقـد أشـري يف   .  على مساعدات ماليـة وماديـة   ٣٨االحتياجات املستبانة فيما يتعلق بتنفيذ املادة       
ــة    ــيعي املتعلـــق بالفـــصل الثالـــث مـــن االتفاقيـ ــدة (CAC/COSP/2013/7)التقريـــر املواضـ  إىل عـ

  . يف تنفيذ هذه املادةجيِّدةممارسات 
    

    التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص    
    ٣٩باملادة  ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

. ٣٩ احتياجاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة               ١٧َحددت مثاين دول أطراف       -٤٦
وذكـرت يف إطـار     . والـشكل العـشرين    ٢٦وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجـات يف اجلـدول          

املساعدات األخرى احتياجات تتمثـل يف تعزيـز الـوعي بالفـساد ويف صـوغ منـهجيات خاصـة                   

 
Legislative 

drafting/advice
(16%)

Model legislation
(4%)

Development of 
action plan

(20%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(16%)

Capacity-building 
programmes

(12%)

On-site expert
(20%)

Other assistance
(12%)

  خبري موقعي
)٢٠٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)١٦٪( 

 وضع خطة عمل
)٢٠٪( 

 برامج لبناء القدرات
)١٢٪( 

 تشريعات منوذجية
)٤٪( 

  مساعدات أخرى
)١٢٪( 

/صياغة تشريعية
  قانونيةمشورة

)١٦٪( 
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ــصاءات ــة        . باإلحـ ــن االتفاقيـ ــث مـ ــصل الثالـ ــق بالفـ ــيعي املتعلـ ــر املواضـ ــري يف التقريـ ــد أشـ وقـ
(CAC/COS/2013/7) يف تنفيذ هذه املادةجيِّدة إىل عدة ممارسات .  

    
  ٢٦اجلدول 

    ٣٩االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٥ برامج لبناء القدرات

 ٤  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٢  مساعدات أخرى

 ٢ وضع خطة عمل تنفيذية

 ٢ خبري موقعي

  ١  ومشورة قانونية صياغة تشريعية
  ١  منوذجيةتشريعات 
       ١٧ اجملموع

  الشكل العشرون
  ٣٩االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Legislative 

drafting/advice
(6%) Model legislation

(6%)

Development of 
action plan

(12%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(23%)

Capacity-building 
programmes

(29%)

On-site expert
(12%)

Other assistance
(12%)

  خبري موقعي
)١٢٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٣٪( 

 وضع خطة عمل
)١٢٪( 

 برامج لبناء القدرات
)٢٩٪( 

تشريعات منوذجية
)٦٪( 

  مساعدات أخرى
)١٢٪( 

 /صياغة تشريعية
  قانونيةمشورة 

)٦٪( 
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    األحكام األخرى  - حاء  
      السرية املصرفية، والسجل اجلنائي، والوالية القضائية    
      ٤٢ و٤١ و٤٠ باملواد ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

. ٤٠ احتياجاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة               ١١ت أربع دول أطراف     َحدد  -٤٧
  .٢٧وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول 

  
  ٢٧اجلدول 

    ٤٠االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٣ برامج لبناء القدرات
 ٢  والدروس املستفادةيِّدةجلملخص للممارسات ا

 ٢  مشورة قانونية/صياغة تشريعية
 ٢ خبري موقعي

 ١ وضع خطة عمل تنفيذية
  ١  مساعدات أخرى

   ١١ اجملموع
. ٤١ احتياجاً من املساعدة التقنية لدعم تنفيـذ املـادة           ١٢وَحددت ست دول أطراف       -٤٨

  .٢٨وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول 
    
  ٢٨دول اجل

    ٤١االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٢ خبري موقعي
 ٢  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٢  ومشورة قانونية صياغة تشريعية
 ٢ منوذجيةتشريعات 

 ٢ وضع خطة عمل تنفيذية
  ١  برامج لبناء القدرات

  ١   تكنولوجيةةمساعد
   ١٢ اجملموع
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 احتياجــاً مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم تنفيــذ ٢٣ دول أطــراف ١٠وَحــدد مــا جمموعــه   -٤٩
ــادة  ــدول     . ٤٢املـ ــات يف اجلـ ــك االحتياجـ ــواع تلـ ــيل أنـ ــرد تفاصـ ــادي  ٢٩وتـ ــشكل احلـ  والـ

  .والعشرين
    

  ٢٩اجلدول 
    ٤٢االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٨ ومشورة قانونية صياغة تشريعية

 ٦  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٤  خبري موقعي

 ٣ وضع خطة عمل تنفيذية

 ١ تشريعات منوذجية

  ١  برامج لبناء القدرات
       ٢٣ اجملموع

  الشكل احلادي والعشرون
  ٤٢ية ذات الصلة باملادة االحتياجات من املساعدة التقن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      

 

Legislative drafting/advice
(35%)

Model legislation
(4%)

Development of 
action plan

(13%)

Summary of good 
practices/lessons learned

(26%)

Capacity-building 
programmes

(4%)

On-site expert
(18%)

 خبري موقعي
)١٨٪( 

  يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٦٪( 
 وضع خطة عمل

)١٣٪( 

  برامج لبناء القدرات
)٤٪( 

تشريعات منوذجية
)٤٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
   قانونية

)٣٥٪( 
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    االحتياجات احملدَّدة من املساعدة التقنية لتنفيذ الفصل الرابع  -ثالثاً  
مشلتــها عمليــة االســتعراض وتتناوهلــا هــذه املــذكرة، الــيت  ٤٤األطــراف الـــمــن بــني الــدول   -٥٠

ومـن بـني تلـك    . رابع من االتفاقية لتنفيذ الفصل ال   من املساعدة التقنية  احتياجات  دولة   ٢٦َحددت  
االحتياجـات  وكـان اجلانـب األكـرب مـن     . ثالثة احتياجات أو أقـل   دول   ١٠، َحددت   ٢٦الدول الـ 

 دولـة مـن     ١٦(قد حدده عدد من الدول يزيد قليالً على ثُلث الدول اليت اسُتعرضـت حـىت تارخيـه                  
ألطراف اليت حـددت احتياجاهتـا   عدد الدول االثاين والعشرون الوارد أدناه      ويتضمن الشكل    ).٤٤

، تراوحـت االحتياجـات مـن    ٤٤وفيما خيص املـادة  .  حسب رقم املادة موزعاً،  من املساعدة التقنية  
سـبعة احتياجـات ألنـواع خمتلفـة مـن املـساعدة            ذكـرت   املساعدة التقنية ما بني دولة طرف واحـدة         

  .الدعممن كل منها احتياجاً لشكل واحد ددت دول أطراف َحوست التقنية 
    

  الشكل الثاين والعشرون
      االحتياجات من املساعدة التقنية، حسب املادة

  

  
  
  
  

  

  

  

وجتــسيداً هلــذه النتــائج، يبــيِّن املخطــط الــوارد يف الــشكل الثــاين والعــشرين كــل أنــواع   -٥١
االحتياجات احملددة بتوزيعهـا حـسب عـدد الـدول األطـراف ورقـم املـادة، وكـذلك بتلخـيص                    

  . حتياجات احملددة بشأن كل مادةإمجايل عدد اال
.  احتياجــا مــن املــساعدة التقنيــة ٢٥٧وُحــدِّد فيمــا خيــص الفــصل الرابــع مــا جمموعــه     -٥٢

 والــشكل الثالــث والعــشرين بيانــاً مفــصالً لعــدد االحتياجــات لكــل مــادة، ٣٠ويقــدم اجلــدول 
  .حسب نوع االحتياج وعدد الدول األطراف
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  ٣٠اجلدول 
    عدة التقنية، يف إطار الفصل الرابع من االتفاقيةاالحتياجات من املسا

 عدد االحتياجات عدد الدول األطراف املادة

٤٣ ١٥ ٤٤ 

١٧ ٨ ٤٥ 

٥٧ ١٨ ٤٦ 

٢٧ ١٣ ٤٧ 

٤٢ ١٣ ٤٨ 

٣٤ ١٢ ٤٩ 

٣٧ ١٣ ٥٠       
  الشكل الثالث والعشرون

      ساعدةاالحتياجات من املساعدة التقنية، حسب املادة وعدد الدول األطراف ونوع امل
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مساعدات أخرى

مساعدة تكنولوجية

خبري موقعي

 برامج لبناء القدرات

اتفاقات منوذجية/معاهدات

يِّدةملخص للممارسات اجل
والدروس املستفادة
وضع خطة عمل

تشريعات منوذجية

 قانونيةمشورة/صياغة تشريعية

نوع املساعدة

 ملادةرقم ا
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    تسليم اجملرمني  - ألف  
    ٤٤ باملادة ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

 احتياجـاً مـن املـساعدات التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة           ٤٣ دولة ما جمموعـه      ١٥دت  حدَّ  -٥٣
  .لعشرين والشكل الرابع وا٣١وترد تفاصيل أنواع تلك االحتياجات يف اجلدول . ٤٤
 انظـــر الوثيقـــة (وتـــرتبط هـــذه االحتياجـــات مبـــا بينتـــه الـــدول مـــن حتـــديات تواجههـــا   -٥٤

(CAC/COSP/2013/8)      ــصادفة يف مجــع ــصعوبات امل ــة وال ــاألطر القانوني ــق ب ــا يتعل  خــصوصاً فيم
تقييم مـدى   : ويف إطار أشكال املساعدة األخرى، ذكرت الدول ما يلي        . البيانات واإلحصاءات 

 تــسليم اجملــرمني والــسياسات املتعلقــة بــه؛ وإجــراء دراســات وحتلــيالت للتــشريعات فعاليــة تــدابري
. واإلجــراءات اخلاصــة بالتــسليم مــن أجــل حتديــد مــدى فعاليتــها؛ وتقــدمي الــدعم املــايل واملــادي  

. ٤٤ مـن املـادة   ٤وطلبت إحدى الدول دعماً لصوغ منهجية لتطبيق االتفاقية فيما خيص الفقرة      
 CAC/COSP/ 2013/9(يرين املواضيعيني املـتعلقني بالفـصل الرابـع مـن االتفاقيـة      وقد أشري يف التقر

  . يف تنفيذ هذه املادةجيِّدةإىل عدة ممارسات ) CAC/COSP.2013/10و
    

  ٣١اجلدول 
    ٤٤االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ١٣  والدروس املستفادةدةيِّملخص للممارسات اجل

 ٨ ومشورة قانونية صياغة تشريعية

 ٧  برامج لبناء القدرات

 ٣ تشريعات منوذجية

 ٣ وضع خطة عمل تنفيذية

  ٣  مساعدات أخرى
  ٢   تكنولوجيةةمساعد

  ٢  خبري موقعي
  ٢  اتفاقات منوذجية/معاهدات
 ٤٣ اجملموع
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  الشكل الرابع والعشرون
  ٤٤ة التقنية ذات الصلة باملادة االحتياجات من املساعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

    نقل األشخاص احملكوم عليهم، ونقل اإلجراءات اجلنائية  - باء  
    ٤٧ و٤٥ باملادتني ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

. ٤٥ احتياجاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة               ١٧َحددت مثاين دول أطراف       -٥٥
      .٣٢ تفاصيل أنواع املساعدات املطلوبة يف اجلدول وترد

  ٣٢اجلدول 
    ٤٥االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٥ ومشورة قانونية صياغة تشريعية
 ٤ خبري موقعي

 ٢   والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل
 ٢ تبرامج لبناء القدرا
 ١ تشريعات منوذجية

  ١  وضع خطة عمل تنفيذية
  ١  مساعدات أخرى

  ١  اتفاقات منوذجية/معاهدات
   ١٧ اجملموع

 
Legislative 

drafting/advice
(18%)

Model legislation
(7%)

Development of 
action plan

(7%)
Summary of good 
practices/lessons 

learned
(30%)

Model treaties/ 
agreements

(5%)

Capacity-building 
programmes

(16%)

On-site expert
(5%)

Technological 
assistance

(5%)

Other assistance
(7%)

  خبري موقعي
)٥٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٣٠٪( 

 وضع خطة عمل
)٧٪( 

برامج لبناء القدرات
)١٦٪( 

 تشريعات منوذجية
)٧٪( 

 /صياغة تشريعية
)٪١٨(  قانونيةمشورة

  مساعدة تكنولوجية
)٥٪( 

اتفاقات /تمعاهدا
  منوذجية

)٥٪( 

 مساعدات أخرى
)٧٪( 



 

42 V.13-86699 

 

CAC/COSP/2013/5    
  

 احتياجاً من املساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة     ٢٧ دولة طرفاً  ١٣حدد ما جمموعه    و  -٥٦
      . والشكل اخلامس والعشرين٣٣وترد تفاصيل أنواع املساعدات يف اجلدول . ٤٧

  ٣٣اجلدول 
    ٤٧االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٩ ومشورة قانونية صياغة تشريعية

 ٧  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٤  برامج لبناء القدرات

 ٣ خبري موقعي

 ٣ وضع خطة عمل تنفيذية

  ١  وذجيةاتفاقات من/معاهدات
       ٢٧ اجملموع

  الشكل اخلامس والعشرون
      ٤٧االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 

Legislative drafting/advice
(33%)

Development of 
action plan

(11%)

Summary of good 
practices/lessons learned

(26%)

Model treaties/ 
agreements

(4%)

Capacity-building 
programmes

(15%)

On-site expert
(11%)

 خبري موقعي
)١١٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٦٪( 
 وضع خطة عمل

)١١٪( 

 برامج لبناء القدرات
)١٥٪( 

 /صياغة تشريعية
  مشورة 

)٣٣٪( 

اتفاقات /تمعاهدا
  منوذجية

)٤٪( 
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    املساعدة القانونية املتبادلة  - جيم  
    ٤٦ باملادة ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

 مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة        احتياجـاً ٥٧ دولة طرفاً ١٨َحدد ما جمموعه    -٥٧
  . والشكل السادس والعشرين٣٤وترد تفاصيل أنواع املساعدات املطلوبة يف اجلدول . ٤٦
 /CAC/COSPانظــر الوثيقــة (وكانــت التحــديات الــيت أُبــرزت بــشأن تنفيــذ هــذه املــادة      -٥٨

انونيــة ونقــص املعلومــات   ، َمعــزوَّة إىل مجلــة أمــور، منــها وجــود ثغــرات يف األطــر الق      )2013/10
ويف إطـار املـساعدات األخـرى،       . ، وكـذلك احلاجـة إىل تنـسيق بـني األجهـزة املعنيـة             واإلحصاءات

ــدوَّن فيهــا      ــة، ُت طلبــت دولتــان مــساعدة إلنــشاء قاعــدة بيانــات خاصــة باملــساعدة القانونيــة املتبادل
حت إحدى صوغ أشـكال ومنـاذج       البيانات واملعلومات املتعلقة بالطلبات لكي يتسىن تعقُّبها، واقتر       

موحدة ُتستخدم يف إطار االتفاقية، وأبرزت إحدى الدول احلاجـة إىل تركيـز إقليمـي، مـع إمكانيـة        
وقــد أشــري يف التقريــر املواضــيعي املتعلــق بالفــصل الرابــع  . انتــداب خــبري مــوقعي ذي خــربة إقليميــة 

  .٤٦ادة  يف تنفيذ املجيِّدةإىل عدة ممارسات ) املرجع السالف الذكر(
    

  ٣٤اجلدول 
    ٤٦االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ١٣  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ١٣ برامج لبناء القدرات

 ١١  ومشورة قانونية صياغة تشريعية

 ٦ خبري موقعي

 ٦ اتفاقات منوذجية/معاهدات

 ٣   خطة عمل تنفيذيةوضع

  ٣  مساعدات أخرى
  ١  تشريعات منوذجية
  ١  مساعدة تكنولوجية

     ٥٧ اجملموع
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  الشكل السادس والعشرون
      ٤٦االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

    التعاون يف جمال إنفاذ القانون  - دال  
    ٤٨ باملادة ذات الصلةالتقنية االحتياجات من املساعدة     

 احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة        ٤٢ دولة طرفاً ١٣َحدد ما جمموعه    -٥٩
  . والشكل السابع والعشرين٣٥وترد تفاصيل أنواع املساعدات املطلوبة يف اجلدول . ٤٨
ة وعمليـة تتعلـق      وجـود مـشاكل قانونيـ      ٤٨ومشلت التحديات املواَجهة يف تنفيذ املادة         -٦٠

وُربِــط هــذا األمــر بــأنواع أخــرى مــن  . بتبــادل املعلومــات واالفتقــار إىل قنــوات اتــصال فعالــة 
املساعدة امللتمسة يف شكل تقييم لفعالية التدابري املتخذة إلنشاء أو تعزيـز قنـوات االتـصال مـع                  

ــة واحــدة(الــدول األطــراف األخــرى   ــة ) دول ــة واحــدة(أو مــساعدة مالي شــري يف وقــد أُ). دول
 إىل عـــدة (CAC/COSP/2013/10)التقريـــر املواضـــيعي املتعلـــق بالفـــصل الرابـــع مـــن االتفاقيـــة  

  . يف تنفيذ هذه املادةجيِّدةممارسات 
    

Legislative 
drafting/advice

(19%)

Model legislation
(2%)

Development of 
action plan

(5%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(23%)

Model treaties/ 
agreements

(10%)

Capacity-building 
programmes

(23%)

On-site expert
(11%)

Technological 
assistance

(2%)

Other assistance
(5%)

  خبري موقعي
)١١٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٣٪( 

 وضع خطة عمل
)٥٪( 

 برامج لبناء القدرات
)٢٣٪( 

مشورة/صياغة تشريعية
   قانونية

)١٩٪( 

اتفاقات /تمعاهدا
  منوذجية

)١٠٪( 

 عات منوذجيةيتشر
)٢٪( 

  أخرىاتمساعد
 مساعدة تكنولوجية )٪٥(

)٢٪( 
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  ٣٥اجلدول 
    ٤٨االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ١٠  املستفادة والدروسيِّدةملخص للممارسات اجل
 ٨ مساعدة تكنولوجية

 ٧  وضع خطة عمل تنفيذية
 ٥ اتفاقات منوذجية/معاهدات

 ٤ خبري موقعي
 ٣  برامج لبناء القدرات
  ٢  مساعدات أخرى
  ٢  ومشورة قانونية صياغة تشريعية

  ١  تشريعات منوذجية
 ٤٢ اجملموع

  
  الشكل السابع والعشرون

  ٤٨ات الصلة باملادة االحتياجات من املساعدة التقنية ذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  

Legislative 
drafting/advice

(5%) Model legislation
(2%)

Development of action 
plan
(9%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(24%)

Model treaties/ 
agreements

(12%)

Capacity-building 
programmes

(17%)

On-site expert
(7%)

Technological 
assistance

(19%)

Other assistance
(5%)

  خبري موقعي
)٧٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٤٪( 

 وضع خطة عمل
)٩٪( 

 برامج لبناء القدرات
)١٧٪( 

 /صياغة تشريعية
 قانونيةمشورة 

)٥٪( 

اتفاقات منوذجية/معاهدات
)١٢٪( 

عات منوذجيةيرتش
)٢٪( 

  أخرىاتمساعد
)٥٪( 

 مساعدة تكنولوجية
)١٩٪( 
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    املشتركة، وأساليب التحري اخلاصةالتحقيقات   - هاء  
    ٥٠ و٤٩ باملادتني ذات الصلةاالحتياجات من املساعدة التقنية     

 احتياجـاً مـن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ املـادة        ٣٤ دولة طرفاً ١٢د ما جمموعه    َحدَّ  -٦١
 والـــشكل الثـــامن ٣٦ أعـــداد وأنـــواع املـــساعدات املطلوبـــة يف اجلـــدول وتـــرد تفاصـــيل. ٤٩

ويف إطار املساعدات األخرى، طُلب إجـراء تقيـيم لفعاليـة التـدابري املتخـذة إلنـشاء                 . والعشرين
أو تعزيــز قنــوات االتــصال مــع الــدول األطــراف األخــرى، كمــا طُلــب تــوفري التــدريب علــى     

      .استخدام معدات التحليل اجلنائي
  ٣٦دول اجل

    ٤٩االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ٨ برامج لبناء القدرات

 ٨  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٦  اتفاقات منوذجية/معاهدات

 ٣ ومشورة قانونية صياغة تشريعية

 ٣ مساعدة تكنولوجية

  ٣ خبري موقعي
 ٢   أخرىاتمساعد

  ١  وضع خطة عمل تنفيذية
       ٣٤ اجملموع
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Legislative 

drafting/advice
(9%)

Development of action 
plan
(3%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(23%)

Model treaties/ 
agreements

(18%)

Capacity-building 
programmes

(23%)

On-site expert
(9%)

Technological 
assistance

(9%)

Other assistance
(6%)

  الشكل الثامن والعشرون
      ٤٩االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ــة طرفــاً ١٣وَحــدد مــا جمموعــه    -٦٢    احتياجــاً مــن املــساعدة التقنيــة لــدعم تنفيــذ   ٣٧ دول
ــادة     والـــشكل ٣٧ أعـــداد وأنـــواع املـــساعدات املطلوبـــة يف اجلـــدول  وتـــرد تفاصـــيل. ٥٠املـ

      .التاسع والعشرين
  ٣٧اجلدول 

    ٥٠االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 
 عدد الدول األطراف نوع االحتياج

 ١٠ برامج لبناء القدرات

 ١٠  والدروس املستفادةيِّدةملخص للممارسات اجل

 ٧  خبري موقعي

 ٤ ومشورة قانونية صياغة تشريعية

 ٣ تشريعات منوذجية

 ٣  اتفاقات منوذجية/معاهدات

 ٣٧ اجملموع

      

  خبري موقعي
)٩٪( 

يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٣٪( 

برامج لبناء القدرات
)٢٣٪( 

 مساعدات أخرى 
)٦٪( 

اتفاقات/معاهدات
  منوذجية

)١٨٪( 

 /صياغة تشريعية
   قانونيةمشورة
 وضع خطة عمل )٪٩(

)٣٪( 
 مساعدة تكنولوجية 

)٩٪( 



 

48 V.13-86699 

 

CAC/COSP/2013/5    

  Legislative 
drafting/advice

(11%)

Model legislation
(8%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(27%)

Model treaties/ 
agreements

(8%)

Capacity-building 
programmes

(27%)

On-site expert
(19%)

  الشكل التاسع والعشرون
  ٥٠االحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة باملادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        

  ت توزُّع االجتاهات حسب أنواع االحتياجات احملدَّدة واالحتياجا  -رابعا  
    من املساعدة التقنية اليت تتجاوز األحكام املستعَرضة

االجتاهات املتعلقة باالحتياجات احملددة من املساعدة التقنية وسائر االحتياجات املنبثقة     
    من االستعراضات القطرية

حدَّدت معظم الدول احتياجاٍت من املساعدة التقنية تركِّز على إرساء أطر قانونيـة أو                -٦٣
القائم منها، حيث َرَبطَت تلك االحتياجات مبا اسُتبني يف اجملاالت نفـسها مـن حتـديات                تدعيم  

وأشـارت عـدة    . يف التنفيذ وباالستنتاجات املواضيعية اليت أسفرت عنها االستعراضات القُطرية        
ــاء علــى ذلــك     ــة، وطلبــت دعمــاً بن ــة إىل تنقــيح أطرهــا القانوني كمــا . دول إىل خططهــا الرامي

 ودروســـاً مـــستفادة، وهـــو جانـــب مـــن حـــصيلة      جيِّـــدة كـــثرية ممارســـات  التمـــست دوالً
االستعراضات القطرية َشدََّد عليه فريق استعراض التنفيذ يف دورته الرابعة من أجـل تـوفري تلـك      

وقـد أشـري يف     . املعلومات للدول األخرى يف تقارير التنفيذ املواضيعية ضمن إطار أحكام معينة          
البــابني الثــاين والثالــث مــن هــذه املــذكرة إىل اجلــداول الــيت تتنــاول  إطــار املــواد ذات الــصلة يف 

  . املستبانة يف سياق تنفيذ املواد املستعرضةيِّدةاملمارسات األكثر انتشاراً بني املمارسات اجل

  خبري موقعي
)١٩٪( 

 يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٧٪( 

برامج لبناء القدرات 
)٢٧٪( 

 /صياغة تشريعية
  قانونيةمشورة 

)١١٪( 

اتفاقات/معاهدات
  منوذجية

)٨٪( 

 عات منوذجيةيتشر
)٨٪( 
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 يِّـدة وإىل جانب ذلك، ميكن استحداثُ منتجات معرفية معيَّنة تتـضمن املمارسـات اجل              -٦٤
األدوات واملوارد الالزمة من أجـل رصـيد معـريف          صلةُ تعزيز جدوى    والدروس املستفادة، وموا  
  .)تراك(يف جمال مكافحة الفساد 

وجيسد الشكالن الثالثون واحلادي والثالثون إمجايل عدد االحتياجات املستبانة بـشأن             -٦٥
قائمــة الفــصلني الثالــث والرابــع، علــى التــوايل، موزَّعــاً حــسب أنــواع االحتياجــات الــواردة يف 

      .لتقييم الذايت املرجعية الشاملةا
  الشكل الثالثون

  طلبات املساعدة التقنية ذات الصلة بالفصل الثالث من االتفاقية، حسب نوعها 
      ) طلبا٦٢٣ًاجملموع (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

 

Legislative 
drafting/advice

(20%)

Model 
legislation

(17%)

Development 
of action plan

(9%)

Summary of good 
practices/lessons 

learned
(25%)

Model treaties/
agreements

(2%)

Capacity-building 
programmes

(11%)

On-site expert
(11%)

Technological 
assistance

(2%)

Other assistance
(5%)

  خبري موقعي
)١١٪( 

برامج لبناء القدرات 
)١١٪( 

 /صياغة تشريعية
 قانونيةمشورة 

)٢٠٪( 

اتفاقات /معاهدات
  منوذجية

)٢٪( 

 عات منوذجيةيتشر
)١٧٪( 

  يِّدةملخص للممارسات اجل
  والدروس املستفادة

)٢٥٪( 
 وضع خطة عمل

)٩٪( 

 مساعدة تكنولوجية 
)٢٪( 

مساعدات أخرى
)٥٪( 
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  الشكل احلادي والثالثون
  طلبات املساعدة التقنية ذات الصلة بالفصل الرابع من االتفاقية، حسب نوعها 

      ) طلبا٢٥٧ًاجملموع (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وأَدرجــت غالبيــة الــدول الــيت حــددت احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة بنــاَء القــدرات      -٦٦
وأُكد على أمهية تدريب    . والتدريَب ِضمن احتياجاهتا املتعلقة بعدد كبري من األحكام املستعرضة        

وكان الـسبب   . موظفي إنفاذ القانون واحملققني املاليني    املوظفني القضائيني ووكالء النيابة العامة و     
التـدابري الـيت اختـذهتا مـن أجـل تنفيـذ        أنَّ وراء تنويه بعض الدول إىل ذلك يعود بوجـه خـاص إىل       

وأُبـرزت أمهيـة تكنولوجيـا      .  يف وقـت حـديث نـسبياً وأهنـا اتـسمت بالتعقُّـد             ذتتُّخااالتفاقية قد   
ي اخلاصة يف سياق بناء القدرات، وأشارت إحدى الدول إىل          املعلومات احلديثة وأساليب التحر   

ويف هذا الصدد، ميكن التفكري يف صـوغ منـائط    . ضرورة توفري تدريب أَّويل للموظفني القضائيني     
وميكـن لبوابـة    . نترنت من خـالل منـصات الـتعلُّم اإللكتـروين         إلتدريبية، ميكن إتاحتها أيضاً عرب ا     

TRACK)   أن تقـوم   ) زمة من أجل رصـيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد             األدوات واملوارد الال
  .بدور مفيد كمنصة تتيح التوسع يف نشر األدوات املوجودة

إىل مساعدة مالية ومادية يف تنفيذ االتفاقية، تـشمل         حاجتها  بعض الدول أيضا    وأبرزت    -٦٧
يف سـياق  صوص إىل مساعدة مالية على وجه اخل احلاجة   توذُكر. معدات تكنولوجيا املعلومات  

ربامج محايـة  دعمـاً لـ   ،٣٢ربامج بنـاء القـدرات الوطنيـة، واملـادة        ، دعماً لـ   ٣٦ و ٣٠تنفيذ املادتني   
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لوثائق لترمجة  حاجة عامة أخرى، هي توفري      وأشارت بعض الدول إىل     . الشهود وإعادة التوطني  
  .على نطاق أوسعتعميمها  بغية ،ذات الصلة إىل اللغات الوطنيةوالنصوص 

ذَكرت بعض الدول حاجتها إىل مساعدة تقنية جلمع وحتليل بيانات دقيقـة وشـاملة،              و  -٦٨
وكـان قـد أشـري إىل هـذه         . تشمل األراشيف القـضائية وقواعـد البيانـات اخلاصـة باإلحـصاءات           

وذَكـرت الـدول    . احلاجة يف سياق مجع املعلومات الالزمـة ملـلء قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة                
 قدرهتا على وضع معايري قياسية وعلـى قيـاس التقـدم احملـرز يتطلـب حتـسني       تدعيم أنَّ   األطراف

وذَكـرت عــدة دول أهنــا  . نظـم إدارة البيانــات، وأهنـا تلــتمس هلـذا الغــرض خـدمات استــشارية    
كمــا ذكــرت احلاجــة إىل قواعــد بيانــات خاصــة بالــسجالت  . حتتــاج إىل نظــم إلدارة القــضايا

ــات خاصــة ب   ــة وقواعــد بيان ــادلاجلنائي ــتم  تب ــات، وكــذلك إىل ال ــد   كُّ املعلوم ــط قواع ــن رب ن م
وأفـادت عـدة دول أيـضا       . البيانات شبكيا حبيث ميكن أن تـستخدمها سـلطات وطنيـة متعـددة            

عن حاجتها إىل إجراء تقييمات مواضيعية وإىل مزيد من البحوث والدراسات بغـرض حتـديث               
  .تشريعاهتا وتعديلها

ــع، اســتبانت     -٦٩ ــذ الفــصل الراب ــة تنفي ــق    وبغي ــدول األطــراف احتياجــات خاصــة، تتعل  ال
، مــن أجــل إجــراء تقييمــات ودراســات بــشأن أوضــاعها الراهنــة والتمــاس   ٤٦ و٤٤باملــادتني 

الــسبيل األفــضل جلعــل إجراءاهتــا وتــشريعاهتا وتــدريباهتا الوطنيــة متوافقــة مــع أحكــام االتفاقيــة   
، يف إجـراء تقيـيم      ٤٩ادة  وأعربت دولـة واحـدة عـن رغبتـها، فيمـا خيـص تنفيـذ املـ                . ومتطلباهتا

بشأن فعالية التدابري اليت أقرهتا إلقامة قنوات اتصال بالدول األطراف األخرى أو تعزيز مـا هـو                 
وأشارت دولتان طرفان إىل احلاجة إىل دعم إنشاء قواعد بيانات فيما يتعلـق باملـادة               . قائم منها 

، وسـت دول أخـرى فيمـا        ٤٦ ، وذَكرت دولتان حاجة من هذا القبيل فيمـا يتعلـق باملـادة            ٤٤
وكانـت تلـك الطلبـات تتـصل بإنـشاء نظـام إلدارة القـضايا يتـيح االحتفـاظ                   . ٤٨يتعلق باملادة   

  ).الواردة منها والصادرة(بالبيانات واإلحصاءات املتعلقة بطلبات التعاون الدويل 
دت عــدة دول أطــراف علــى احتياجهــا إىل زيــادة املهــارات يف جمــال تــصميم        كَّــوأ  -٧٠
اليب التحري اخلاصة وإدارهتا وتطبيقها يف سياق التعاون الدويل؛ مبا يف ذلك املراقبـة ومجـع                أس

وأشـارت سـت دول إىل احتياجـات مـن هـذا القبيـل فيمـا                . املعلومات، وأساليب االسـتجواب   
  .٤٩، ودولة أخرى فيما يتعلق باملادة ٤٦، ودولة واحدة فيما يتعلق باملادة ٥٠يتعلق باملادة 

    
    ومات عن االحتياجات اليت جيري تلبيتها بالفعل، وآليات املتابعة الوطنيةمعل    

قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة تتـضمن عـدة فئـات                أنَّ   سبق أنْ أُشري أعاله إىل      -٧١
ــة لالحتياجــات           ــة جامع ــضمن فئ ــا تت ــسبقاً، كم ــدَّدة م ــة حم ــساعدة التقني ــن امل لالحتياجــات م
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 ضـمن  ةاالستعراضـات القُطريـ   االحتياجات املستبانة أثناء عمليـات      ويندرج كثري من  . األخرى
تلك الفئـة العريـضة، أمـا االحتياجـات األعـم فقـد أُدرجـت يف تقـارير االستعراضـات القُطريـة                      

وهـذا مـا أتـاح للـدول املـستعَرضة يف عـدة حـاالت، سـبيالً للقيـام مبتابعـةَ                     . واخلالصات الوافية 
ــتخدام    ــائج استعراضــاهتا، باس ــن     نت ــا م ــل أمشــل الحتياجاهت ــتعراض األويل كأســاس لتحلي االس

  .املساعدة التقنية
ومن أجل تفعيل عملية املتابعة ترسل األمانة، عقب االنتهاء مـن االسـتعراض القُطـري                 -٧٢

وحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية، خطاباً تبدي فيه استعدادها للمـضي قـدما يف متابعـة                
، بوسائل منها مـساعدة الدولـة الطـرف املـستعَرضة علـى وضـع خطـة                 نتائج عملية االستعراض  

عمل ذات أولويات حمـددة، ومناقـشة كيفيـة تلبيـة االحتياجـات املـستبانة، بوسـائل منـها إقامـة                     
كمــا يتــابع تلــك النتــائج كــلٌ مــن شــبكة املكاتــب امليدانيــة . حـوار مــع اجلهــات املاحنــة احملتملــة 
ــدانيني   التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة امل  عــين باملخــدرات واجلرميــة، وخــصوصاً املستــشارين املي

وعلـى سـبيل املثـال أُدرجـت االحتياجـات          . التابعني للفرع املعين بالفـساد واجلـرائم االقتـصادية        
من املساعدة التقنية املنبثقة مـن االستعراضـات يف الـربامج القُطريـة واإلقليميـة، وُبـذلت جهـوٌد                   

مـم املتحـدة األوسـع والـربامج الثنائيـة، بوسـائل منـها التـبكري              لتشجيع إدراجها ضمن برامج األ    
ومـن املهـم للغايـة يف هـذا     . بإدراجهـا ضـمن عمليـات إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة        

الصدد توافر التمويل االبتدائي الذي يتيح للمكتب تقدمي خدمات متابعـة استـشارية مـن أجـل                 
خطـط عمـل حمـددة األولويـات تـستند إىل االحتياجـات       العمل مع البلـدان الطالبـة علـى وضـع         

  .املستبانة يف االستعراضات
مت عدة دول أثناء عمليـة االستعراضـات القُطريـة معلومـات عـن االسـتراتيجيات                دَّوق  -٧٣

وتـــضمنت هـــذه  . أو خطـــط العمـــل الوطنيـــة الـــيت صـــاغتها واعتمـــدهتا ملكافحـــة الفـــساد       
ــق بإرســ    ــشطة تتعل ــة ومؤســسية ملكافحــة    االســتراتيجيات واخلطــط أن ــدعيم أطــر قانوني اء أو ت

وذَكرت إحدى الـدول أهنـا حتتـاج عمومـاً إىل تعزيـز قـدرهتا علـى تقيـيم فعاليـة تـدابري            . الفساد
ــادة االخنــراط يف اســتبانة وحتليــل     . مكافحــة الفــساد ــة أخــرى أهنــا تــسعى إىل زي وذَكــرت دول

اء مـن عمليـة االسـتعراض القُطـري، اسـتنادا      املساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ االتفاقية بعـد االنتـه       
وشـددت إحـدى    . إىل املساعدة الـيت سـبق تقـدميها يف سـياق خطتـها الوطنيـة ملكافحـة الفـساد                  

الــدول أيــضاً علــى أمهيــة وضــع اســتراتيجية شــاملة تــضم خمتلــف عمليــات اإلصــالح، مبــا فيهــا   
سـتراتيجية مكافحـة الفـساد،      استراتيجية مكافحة الفقر واستراتيجية تعزيز احلوكمة الرشيدة وا       

  .إىل جانب استراتيجية للمساعدة مماثلة يف الشمول تضعها اجلهات املاحنة



 

V.13-86699 53 
 

  CAC/COSP/2013/5

ومن أجل توضـيح كيفيـة اسـتبانة االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة يف حالـة بعينـها،                       -٧٤
ذكرت إحدى الـدول املـستعَرضة املنتميـة إىل جمموعـة الـدول األفريقيـة أهنـا تـسعى إىل توسـيع                      

 لتنفيذ االتفاقية من مـساعدة تقنيـة، بغيـة صـوغ خطـة عمـل وإدراج                 هتعميق استبانة ما حتتاج   و
تلك االحتياجات ضـمن أطـر املـساعدة اإلمنائيـة القائمـة، مثـل العمليـات اخلاصـة بإطـار األمـم                      

ونظمــت عــدة دول زيــارة قُطريــة التقــى أثناءهــا موظفــو املكتــب  . املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة
ملاحنة والشركاء اآلخرين، مث دعت الدولـةُ املعنيـة األمانـةَ واملستـشاَر اإلقليمـي املعـين                 باجلهات ا 

إىل العودة من أجل املشاركة يف حلقة عمل قادها مسؤولُ جهـة االتـصال يف البلـد املـستعَرض                  
مـن أجــل مواصـلة العمــل علـى تلبيــة االحتياجـات املــستبانة أثنـاء عمليــة االسـتعراض، ولوضــع       

واتُّبِع هنٌج مماثل يف حاالت تعاونـت فيهـا البلـدان مـع املكتـب علـى وضـع                   . نفيذيةخطة عمل ت  
  .وتنفيذ برنامج وطين متكامل يشمل االحتياجات املنبثقة من عملية االستعراض

وبعد انتهاء الدول، يف ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة، من حتديد مـا                 -٧٥
طلـب مـن تلـك الـدول أن تقـدم           ُيقنية لتنفيذ أحكام معينة من االتفاقية،       حتتاج إليه من مساعدة ت    

وعـن االحتياجـات     تلك االحتياجات جزئياً أو كلياً،       ةمعلومات عما إذا كان جيري بالفعل، تلبي      
ومثلمـا ذُكـر أعـاله،      . مـن أجـل سـد الثغـرات املـستبانة علـى حنـو وافٍ              اليت ال يزال يلزم تلبيتـها       

األطــراف بــأن حتــدد الــدول األطــراف احتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة يف  ل أوصــى مــؤمتُر الــدو
ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة الـشاملة ويف التقـارير القُطريـة، مـع تفـضيل أن تكـون                     
تلك االحتياجات ُمَرتَّبةً حسب أولوياهتا؛ وبأن تواصل الـدول األطـراف، عنـد االقتـضاء، تزويـد             

  . عن مشاريع املساعدة التقنية اجلارية املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةاملكتب مبعلومات
ومل يقدم سوى عدد قليل من الدول املستعَرضة معلومات من هـذا القبيـل يف ردودهـا              -٧٦

. البعض قد بدأ يفعل ذلك يف العامني الثـاين والثالـث           أنَّ   على قائمة التقييم الذايت املرجعية، مع     
مات أخرى عن أنواع املساعدة التقنيـة الـيت ُتقـدَّم بالفعـل جيـري مـن                 وعادةً ما كان تلقي معلو    

طرية؛ وذلك إما من السلطات الوطنية وإمـا أثنـاء          قُار املباشر، أي خالل الزيارات ال     خالل احلو 
اللقاءات اليت تتوىل جهةُ االتـصال التابعـة للدولـة املـستعَرضة تنظيَمهـا مـع مقـدمي املـساعدات                    

  .الشركاء، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتقنية واملاحنني و
وأشارت إحدى الـدول، علـى سـبيل املثـال، إىل برنـامج مـساعدة واسـع جـارٍ تنفيـذه                       -٧٧

، يتــضمن تعزيــز ٢٠٠٥لتحــديث نظامهــا القــضائي مــن خــالل برنــامج وطــين اعُتمــد يف عــام   
امج بالتعـاون مـع جهـة       وقـد ُنفـذ هـذا الربنـ       . نزاهة القضاء وحتـسني تـشغيل نظـام احملـاكم فيهـا           

وأفادت دولـة أخـرى عـن مـشروع مماثـل           . ماحنة ثنائية وَتضمَّن عناصر متعلقة مبكافحة الفساد      
ــدريبا للمــوظفني          ــضمَّن ت ــة، وَت ــة ماحنــة ثنائي ــع االحتــاد األورويب وجه ــاون م ــه بالتع اضــطُلع ب
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تلـك الدولـة    وأعربـت   . القضائيني وإصالحا تشريعيا وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالتـشريعات        
 ومل ٢٠٠٧ إىل عـام  ٢٠٠٣الربنامج اسـتمر مـن عـام      ألنَّ   عن اهتمامها بإحياء تلك األنشطة،    

وقــدمت إحــدى الــدول معلومــات مفــصلة عــن مــساعدة جاريــة يقــدمها جملــس . ُيَمــدَّد بعــدها
أوروبا إىل أجهزة النيابة العامة فيها، وعـن مـساعدة يف جمـال صـوغ التـشريعات تقـدمها جهـة                     

وأفــادت دولــة أخــرى عــن تلقيهــا مــساعدة خاصــة يف صــياغة تــشريعاهتا املتعلقــة  . ثنائيــةماحنــة 
  .مبكافحة غسل األموال

    
اجملاالت اليت يلزم ايالؤها مزيداً من االهتمام تعزيزاً الستبانة االحتياجات من املساعدة     

    التقنية وتدعيماً لالستجابات
ألمانــة أن ترســم خريطــة للجهــات املاحنــة  كــان مــؤمتر الــدول األطــراف قــد طَلــب إىل ا   -٧٨

ــوقـــد و. وللمـــساعدات التقنيـــة املقدمـــة  رت عـــدة دول أطـــراف تلـــك املعلومـــات يف ســـياق  فَّـ
االستعراضات، بينما ساقت دول أخرى، أثناء دورات فريق استعراض التنفيذ، أمثلـة ملـساعدات              

ــة ناجحــة ق  ــة ومنظمــات متعــددة األطــراف     دَّتقني ــها جهــات ماحنــة ثنائي ومكتــب املخــدِّرات  مت
 أنَّ املعلومات املتلقاة مل تكن كافية للقيام بعملية رسم خرائط شاملة، وإن ثََبت        أنَّ   غري. واجلرمية

من املفيد، يف سياقات قطرية معينة، أن تتاح تلك املعلومات عندما ُيسترعى انتباه اجلهات املاحنة               
لعـل املـؤمتر يـود أن يـزود األمانـة مبزيـد مـن               و. احملتملة إىل االحتياجات املنبثقة من االستعراضات     

اإلرشادات بشأن سبل تدعيم مجـع املعلومـات لكـي يتـسىن القيـام بعمليـة رسـم خـرائط شـاملة،                      
  .تساعد يف هناية املطاف على حتديد املزايا النسبية وأولويات تقدمي املساعدات

 للمعلومـات، لكنـها     اًمَّـ طري، كانـت اخلالصـات الوافيـة مـصدراً مه         قُوعلى الصعيد ال    -٧٩
ــة أو       ــرارات الربجمـ ــاذ قـ ــا يف اختـ ــاد هبـ ــن االسترشـ ــة ميكـ ــيل كافيـ ــاً تفاصـ ــد ال تتـــضمن دائمـ قـ

وميكن االستعانة بالتقارير الكاملـة، إذا مـا وافـق        . االستجابات احملتملة لطلبات املساعدة التقنية    
يات االحتياجـات   البلد املستعَرض على ذلك، كأساس إلجراء حتليل أكثر تعمقاً ولتحديد أولو          

وهـذا يكفـل أن تكـون املـساعدة     . القطرية، مما ميكن أن يفضي إىل صـوغ خطـة عمـل تنفيذيـة       
ولعـل املـؤمتر    . التقنية َمقُودةً من جانب البلد املعـين وقائمـةً علـى احتياجاتـه ومتكاملـةً ومنـسقة                
طــري ضــماناً قُيــود النظــر يف كيفيــة تعزيــز تــوافر املعلومــات املتأتيــة مــن عمليــة االســتعراض ال   

  .لوجود متابعة لالحتياجات املستبانة من املساعدة التقنية
سبية لتقـدمي مـساعدات تقنيـة    نـ  حتـسني حتليـل ومناقـشة املزايـا ال     وقد َبَرزت احلاجـة إىل      -٨٠

شاملة أثناء دورات فريق االسـتعراض؛ إذ َتبـيَّن أنَّ املـساعدة، يف بعـض احلـاالت، ال تركـز إال                     
ا يترك سائر اجملـاالت ذات الـصلة، وخـصوصاً يف إطـار منظومـة العدالـة                 على مؤسسة معينة، مم   
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ولعل املؤمتر يود تزويد األمانة مبزيد من اإلرشـادات         . اجلنائية، منقوصة املوارد وحمدودة القدرة    
بــشأن مــدى استحــسان إجــراء الفريــق، أثنــاء إحــدى دوراتــه، مناقــشات مركــزة حــول املزايــا   

  .نية شاملةالنسبية لتقدمي مساعدات تق
 نكما أَبرزت مناقشات فريق االستعراض أنَّ التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب ميكـن أ        -٨١

وقد سبق لعمليـة االسـتعراض، يف حـاالت         . يعزز تقدمي املساعدة التقنية يف جمال تنفيذ االتفاقية       
ر يـود النظـر يف      ولعـل املـؤمت   .  َوفَّـرت إطـاراً للـتعلُّم املتبـادل فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                نكثرية، أ 

  .كيفية زيادة حتسني هذا اجلانب من تقدمي املساعدة التقنية
ــ  -٨٢ ــة يف جمــال التحــضري      دَّوش ــساعدة تقني ــى احلاجــة إىل م ــستعَرضة عل ــدة دول م دت ع

وأبدت ترحيبها مبا تتلقاه مـن مـساعدات، وذكـرت أنـه مـن األمهيـة                . لالستعراضات ومتابعتها 
واجلرمية باملوارد الالزمة لكي يواصل تقدمي هذا الـشكل مـن            يزود مكتب املخدِّرات     نمبكان أ 

ولعـل املـؤمتر يـود تـوفري مزيـد مـن اإلرشـادات بـشأن         . املساعدة املخصـصة إىل البلـدان الطالبـة     
ســبل ضــمان متويــل مــستدام لــسنوات عديــدة مــن أجــل تــوفري املــساعدة التقنيــة دعمــاً لعمليــة    

  .االستعراض، عندما ُيطلب ذلك
مها املنظمات غري احلكومية يف جلسات اإلحاطة اليت ُتعقـد          دِّنَّ املعلومات اليت تق   ئي أ ُرو  -٨٣

 الذي اعتمده املـؤمتر يف دورتـه الرابعـة،          ٤/٦على هامش دورات فريق االستعراض، وفقاً للقرار        
ولعل املؤمتر يود توفري مزيداً من اإلرشادات بـشأن الـسبيل األفـضل جلمـع               . هي معلومات مفيدة  

  .ات عن املساعدة التقنية املقدمة وتعميمها لكي تستفيد هبا الدول األطرافاملعلوم
 نومــع تزايــد عــدد االستعراضــات القطريــة اجلــاري إجنازهــا، تظهــر معلومــات ميكــن أ  -٨٤

تفــضي إىل اســتخدام املــوارد علــى حنــو أجنــع، مبعاجلــة بعــض االحتياجــات املعيَّنــة علــى أســاس    
امج املــساعدة التقنيـة املوجـودة بالفعــل السـتيعاب بعــض    إقليمـي، وكـذلك باالرتكــاز علـى بـر    

وقـد أخـذ التحليـل املبكـر لنوعيـة املـساعدات            . االحتياجات املنبثقة من آليـة اسـتعراض التنفيـذ        
يوفر مؤشرات على أنَّ احتياجات بناء القـدرات يف جمـال مهـارات التحريـات املاليـة والتعـاون                    

وُيـذكَر يف هـذا     . ى يف بعـض املنـاطق علـى أسـاس إقليمـي            ُتلبّـ  نل أ ضَّالدويل ومحاية الشهود ُيف   
السياق أنَّ نشر مستشاري املكتب اإلقليميني املعنـيني مبكافحـة الفـساد قـد بـدأ بالفعـل يـسهِّل                    

ولعـل املـؤمتر يـود النظـر يف سـبل      . تقدمي مساعدة تقنية هادفة علـى حنـو شـامل ونـاجع التكلفـة       
  .ياجات من املساعدة التقنية، عند االقتضاءلتشجيع استجابات إقليمية معزَّزة لالحت

وإذ ُنوِّه إىل مهمة فريق االستعراض املتمثلة يف صوغ توصيات إىل املـؤمتر، أشـري أيـضاً                   -٨٥
 يأخـذه   ن، الـذي ينبغـي للفريـق أ       ٢٠١٥ ملـا بعـد عـام        اإلمنائيإىل جدول أعمال األمم املتحدة      
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دورة املـؤمتر اخلامـسة، يف سـياق الكيفيـة الـيت            بعني االعتبار يف املـداوالت الـيت سـيجريها أثنـاء            
  .ميكن هبا لألمم املتحدة أن تسترشد بتنفيذ االتفاقية لدى اختاذ قرارات سياساتية أوسع نطاقاً

وأخــرياً، لعــل املــؤمتر يــود النظــر يف أولويــات أنــواع االحتياجــات املــستبانة ويف كيفيــة   -٨٦
  .لنهوج العاملية واإلقليمية والوطنيةتلبية تلك االحتياجات، واضعاً يف اعتباره ا

  


