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  الثامنةالدورة 
  ٢٠١٩ األول/ديسمرب كانون ٢٠-١٦ ظيب،أبو
  املؤقَّت* األعمال جدول من ٣ البند

        املساعدة التقنية
االستعراضات الُقطرية حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة من  

 واملساعدة املقدَّمة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية دعمًا
    لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    األمانة من مذكِّرة  
   مقدِّمة -أوًال  

 اإلطار ،٣/١ قراره يف الفســـاد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف الدول مؤمتر اعتمد  -١
 فريق يتوىل أن متراملؤ وقرَّر الفســــــاد. ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ اســــــتعراض آللية املرجعي

 املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريق به اضــــــطلع الذي العمل ومواصــــــلة متابعة التنفيذ اســــــتعراض
 آلية أهداف أحد يتمثل املرجعي، اإلطار من ١١ الفقرة ومبقتضــــى التقنية. باملســــاعدة املعين العضــــوية
 املســـاعدة من معيَّنة احتياجات وتســـويغ اســـتبانة على األطراف الدول مســـاعدة يف التنفيذ اســـتعراض

 فريق يكلَّف املرجعي، اإلطار من ٤٤ للفقرة ووفقًا وتيســــريها. التقنية املســــاعدة تقدمي وتعزيز التقنية،
  فعَّال. حنو على االتفاقية لتنفيذ ضمانًا التقنية املساعدة من االحتياجات يف بالنظر التنفيذ استعراض

 قوائم على ردودها يف األطراف الدول مجيع حتدِّد بأن ،٤/١ قراره يف املؤمتر، وأوصــــــى  -٢
ـــاملة املرجعية الذايت التقييم  املســـاعدة من احتياجاهتا احلال، انطبق حيثما الُقطرية، التقارير ويف الش
ل التقنية،  املتناولة االتفاقية أحكام تنفيذ ســياق يف َتِرَد وأن األولوية، حســب مرتَّبة تكون أن ويفضــَّ
ــتعراض دورة أثناء ــتعراض فريق يأخذ أن نفســه، القرار يف املؤمتر، وقرر معينة. اس  اعتباره، يف االس

ستنادًا ساقًاوا االستعراض عملية نتائج إىل ا ستعراض آللية املرجعي اإلطار مع تِّ  املجاالت التنفيذ، ا
 ،٧/٣ القرار يف جديد، من املؤمتر دأكَّ ذلك، على وعالوة التقنية. املساعدة تقدمي يف األولوية ذات
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 املعلومات يف وكذلك التقنية، املساعدة لتقدمي األولوية ذات املجاالت تلك يف الفريق ينظر أن أمهية
ـــــجَّع واملقدَّمة، الالزمة التقنية باملســـــاعدة يتعلق فيما الســـــائدة االجتاهات عن املجمَّعة  الدول وش
 املتَّفق املرجعي اإلطار مع يتســق مبا التنفيذ، اســتعراض فريق تزويد طوعًا تواصــل أن على األطراف
يه، جات عن مبعلومات عل يا نة االحت عة الراه عدة من امللبَّاة وغري واملتوق ية، املســـــــا ها مبا التقن  في

 اسـتخدام على األطراف الدول أيضـًا وشـجَّع االسـتعراض، عملية خالل من املسـتبانة االحتياجات
  ية.التقن املساعدة برامج إعداد يف املعلومات تلك
 الفئات يف التقنية املساعدة من احتياجاهتا الدول حدَّدت األوىل، االستعراض دورة وخالل  -٣

شاملة. املرجعية الذايت التقييم قائمة يف )١(مسبقًا املقرَّرة سادسة، دورته يف عاود، املؤمتر أن بيد ال  ال
 يف التقنية املساعدة من ياجاتاالحت استبانة كيفية يف النظر الثانية، االستعراض دورة استهالل وقبل
 االحتياجات عرض طريقة نوقشـــــت مثَّ، ومن ).CAC/COSP/2015/10 الوثيقة (انظر الثانية الدورة
 سبقت اليت تاملداوال أثناء عديدة مناسبات يف املرجعية الذايت التقييم قائمة يف التقنية املساعدة من

ماد مة اعت لذايت التقييم قائ ية ا يه. وأفضـــــــت )CAC/COSP/IRG/2016/4( حةاملنقَّ املرجع  وتتيح إل
 أقل بكونه ســمتي حنو على التقنية املســاعدة من االحتياجات اســتبانة للدول املنقَّحة املرجعية القائمة

 ذلك، ومع األوىل. الدورة أثناء األمر عليه كان مما املســــبق التقدير على للقدرة واســــتدعاًء ييدًاقت
   جمدية. تكون أن ميكن اليت املساعدة نوع على أمثلة تقدم فهي
ساعدة تقدمي أن إىل اإلشارة وجتدر  -٤ سيًّا جزءًا ميثل التقنية امل سا  وخصوصًا االتفاقية، من أ
   املعلومات. وتبادل التقنية للمساعدة املكرَّس السادس، فصلها من
 التنفيذ اســتعراض آلية خالل من ســيما وال التقنية، املســاعدة من االحتياجات تقييم وُيعترب  -٥

 لتحقيق املناسب الدعم األطراف الدول تلقِّي لضمان أساسيًّا عنصرًا التقنية، املساعدة تلك وتقدمي
شمل لالتفاقية. الكامل التنفيذ ساعدة وت  من وتتألف لالتفاقية، املوضوعية املجاالت مجيع التقنية امل
 وإنشــاء والســياســاتية، التشــريعية األطر وتنقيح اســتعراض ذلك يف مبا التقنيات، من واســعة طائفة
 الدعم وزيادة احلدود، عرب ذلك يف مبا العامة، املؤســســات بني والتنســيق جديدة، مؤســســية هيئات
 والتعليم املوجودات اســــترداد جماالت يف هبا املضــــطلع واألنشــــطة اجلنائية، ةدالالع نظم إىل ماملقدَّ

   اخلاص. والقطاع الربية واحلياة
 باملخدِّرات املعين املتحدة األمم مكتب استجابة أساليب عن عامة ملحة الوثيقة هذه وتقدِّم  -٦

ــــــاعدة من لالحتياجات (املكتب) واجلرمية  أن منذ عليها للحصــــــول قاةاملتل وللطلبات التقنية املس
ــــــأن مذكِّرة األمانة أعدت ــــــاعدة بش  الدورة إىل ُقدمت، االتفاقية لتنفيذ دعمًا املقدَّمة التقنية املس

 الثاين/نوفمرب تشـــرين ١٠ إىل ٦ من فيينا، يف املعقودة االتفاقية، يف األطراف الدول ملؤمتر الســـابعة
٢٠١٧ )CAC/COSP/2017/3.( خمتارة جمموعة على الضــوء الوثيقة هذه تســلط املنطلق، هذا ومن 

  .٢٠١٩ وآب/أغسطس ٢٠١٧ آب/أغسطس بني ما الفترة يف املنفَّذة التقنية املساعدة أنشطة من
  

                                                           
الفئات املسبقة التحديد هي: الصياغة التشريعية واملشورة القانونية؛ التشريعات النموذجية؛ وضع خطة عمل  (١) 

لممارسات اجليِّدة أو الدروس املستفادة؛ املعاهدات أو االتفاقات النموذجية؛ برامج بناء تنفيذية؛ ملخَّصات ل
  لتكنولوجية؛ فئة عامة تشمل املساعدات األخرى. القدرات؛ املساعدات املقدمة من خرباء موقعيني؛ املساعدة ا
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 األوىل الدورة خالل من املستبانة التقنية املساعدة من االحتياجات حتليل -ثانيًا  
   التنفيذ استعراض آللية

ــــــبتمرب حبلول  -٧  عمليات أجنزت قد االتفاقية يف طرفًا دولة ١٦٩ كانت ،٢٠١٩ أيلول/س
 اســتعراضــًا، ١٥ وعددها املتبقية، االســتعراضــات غالبية وكانت هبا، اخلاصــة الُقطري االســتعراض

 يف املؤمتر على األمانة رةمذكِّ عرض ومنذ لآللية. األوىل الدورة إلجناز النهائية املراحل بلغت  قد
ياجات "حتليل بعنوان كانت اليت ،٢٠١٧  عام ية املســـــــاعدة من االحت بانة التقن ــــــت  إطار يف املس

 فيها أشــري إضــافية، اســتعراضــات تســعة ُأجنزت )،CAC/COSP/2017/7( الُقطرية" االســتعراضــات
 طرأت اليت التطورات السابقة رةكِّاملذ استعرضت وقد التقنية. املساعدة من االحتياجات إىل مجيعًا
 املســــاعدة من لالحتياجات شــــامًال حتليًال وقدَّمت )،٢٠١٧-٢٠١٢( ســــنوات مخس مدى على
 املجاالت على رةكِّاملذ هذه تركيز يقتصــــر الســــبب، وهلذا األوىل. الدورة أثناء ُحدِّدت اليت التقنية

 الشامل املوضوعي التحليل أن اعتبار على اإلحصائي، التحليل يف تغيريات فيها طرأت اليت ددةحامل
  أوىف. حنو على التقييم إعادة يستوجب الذي بالقدر يتغري مل
    

  الشكل األول
   األطراف اليت حددت احتياجات من املساعدة التقنية، حسب املنطقةالزيادة يف عدد الدول 

    
 من الفردية االحتياجات من ٣ ٦٧٢ ُحددت لآللية، األوىل الدورة ضــــــاتاســــــتعرا ويف  -٨

 حديثًا. املنجزة التســعة االســتعراضــات خيص فيما إضــافيًّا احتياجًا ٨٩ تضــمنت التقنية، املســاعدة
ـ االحتياجات هذه بني ومن  بالتجرمي املتعلق الثالث، بالفصل متصًال احتياجًا ٥٣ هناك كان ،٨٩ال
 الفصـــلني، كال ويف الدويل. بالتعاون املتعلق الرابع بالفصـــل متصـــًال احتياجًا ٣٤و ،القانون وإنفاذ
ــــــاعدة املتعلقة االحتياجات بفئات تتصــــــل زيادة أكرب كانت  القدرات، وبناء التشــــــريعية، باملس

   يون.وقعامل اخلرباء هبا يقوم اليت والزيارات
   

أمريكا الالتينية  املحيط اهلادئ-آسيا أفريقيا
 يوالكاريب

 أوروبا الشرقية

قعدد الدول األطراف املدرجة يف التقييم الساب دول أطراف إضافية
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  الشكل الثاين
   نيةاالحتياجات اإلضافية من املساعدة التق

  

٢٠التشريعية، الصياغة 

٣التشريعات النموذجية، 

١٠وضع خطة عمل، 

-املمارسات اجليدة 
٣الدروس املستفادة، 

٢٤بناء القدرات، 

٢٢خبري موقعي، 

 ٤املساعدة التقنية، 
 ٣املساعدات األخرى، 
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حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة يف الدورة الثانية آللية  -ثالثًا  
   استعراض التنفيذ 

   اإلمجايل التقييم -١  
ستعراض فريق دورة خيص فيما  -٩  األمانة أعدَّت ،٢٠١٩ أيار/مايو يفاملعقودة  العاشرة، التنفيذ ا

 بعنوان الثانية، الدورة إطار يف املســــــتبانة حتياجاتتتضــــــمن حتليًال لال الفريق فائدة من أجل مذكِّرة
ية "املســــــاعدة  حتليل ذلك يف مبا الفســــــاد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ لدعم املقدَّمة التقن
 ويف ).CAC/COSP/IRG/2019/5(" الُقطرية االستعراضات عن املنبثقة نيةتقال املساعدة من االحتياجات

 من احتياجات دول منها حدَّدت ١٠ الوافية، خالصــــــاهتا أجنزت قد دولة ٢٠ كانت الوقت، ذلك
 الســتعراضــاهتا الوافية اخلالصــات أخرى أطراف لدو ســبع أجنزت احلني، ذلك ومنذ التقنية. املســاعدة
 طرفًا، دولة ٢٧ إىل املجموع يصـــل وبذلك، التقنية. املســـاعدة من احتياجات مجيعها َحددو الُقطرية،

   التنفيذ. استعراض آلية إطار يف التقنية املساعدة من احتياجات إىل أشارت طرفًا دولة  ١٧ منها
    

  الشكل الرابع
   ملستبانة، حسب الفصلاملساعدة التقنية اعدد االحتياجات من 

    
ياجًا ٢٨٢ جمموعه ما ُحدَِّد احلاضــــــر، الوقت ويف  -١٠  التحليل يف ١٦٤ مقابل فرديًّا، احت

 يف كما يعين، ما وهو صــــــغريًا، الدول عينة حجم بقي فقد الزيادة، هذه من وبالرغم الســــــابق.
ــــع قطعيٍّ حتليل أي ميقدلت جدًّا مبكرًا يزال ال الوقت أن الســــابق، التحليل  من أن غري نطاقًا. أوس
 يف الفريق دورة يف حتليلهــا جرى اليت األوليــة االجتــاهــات بعض حتــديــد تطوير مواصــــــلــة املمكن

   .٢٠١٩ أيار/مايو
 منقســمة بدت الســابق التحليل يف املســتبانة التقنية املســاعدة من االحتياجات أن حني ويف  -١١

ساوي  الكفتني:يف  تباين إىل يفضي املحدَّث التحليل فإن االستعراض، قيد الفصلني بني تقريبًا بالت
 الوقائية، بالتدابري املتعلق الثاين، بالفصل يتصل االحتياجات من املائة يف ٦٢ حنو نسبته ما كان فقد

قنية
ة الت

عد
ملسا

ن ا
ت م

اجا
حتي
 اال
عدد

 

 اخلامسالفصل  الفصل الثاين
٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٠١٩ب/أغسطس آ
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 األمر هذا ويبدو املوجودات. باســـترداد املتعلق اخلامس، بالفصـــل يتصـــل املائة يف ٣٨ نســـبته وما
  الثاين. الفصل يف الواردة املوضوعية األحكام من األكرب العدد جيسد الفرق هذا ألن ،منطقيًّا

   
 الشكل اخلامس

   عدد ونسبة االحتياجات الفردية من املساعدة التقنية، حسب الفئة

      
   القدرات بناء -٢  

 بناء دحتدي املحدَّث التحليل واصـــل ،٢٠١٩ أيار/مايو يف ُأجري الذي التحليل مع متشـــيًا  -١٢
 االحتياجات أنواع أبرز باعتباره املحددة)، االحتياجات جممل من ١١٥ أو املائة، يف ٤١( القدرات

 الفنية املهارات تعزيز ضـــرورة إىل أخرى، مرة خاصـــة، بصـــفة اإلشـــارة مع التقنية، املســـاعدة من
 بنقص املتصـــلة تاالحتياجا من العديد وراء تكمن امليزانية قيود أن إىل وأشـــري املوظفني. وقدرات
   املهارات. وتنمية املوظفني

 املثال سبيل على التوعية، ألغراض املسؤولني تدريب إىل احلاجة على دول عدة وشددت  -١٣
سائل إعداد خالل من سمعية الر صرية ال سوم الب ضًا دول مخس وحددت املتحركة. والر  احلاجة أي
 املمارســــات من االســــتفادة أجل من خرىاأل الدول مع اخلربات والتشــــارك يف التبادل برامج إىل

   األخرى. القضائية الواليات يف اجليدة
 يتعلق فيما املوظفني قدرات تعزيزيف  املســــــاعدة إىل احلاجة إىل الدول إحدى وأشــــــارت  -١٤

شاء هبدف شرية موارد موظف وظيفة إن  مبا الوظيفي التوصيف تصميم كفالة عن مسؤوًاليكون  ب
سدة. املمارسات ومنع يةاإلنتاج حتسني إىل يؤدي  املوظفني تدريبب أيضًاوظف امل ذلكُيعىن و الفا
 فاســـدًا. ُيعترب أن ينبغي ما بشـــأن الثقافية املنظورات وتغيري املخاطر، وحتديد الوقائية، التدابري على
 على التدريبإىل  التقنية املساعدة من احتياجات حددت اليت الدول نصفأشار  الصدد، هذا ويف
ـــــطاأل دعم ـــــر إعداد أو البحثية ةنش ـــــاء ومهارات البحثية املهارات ذلك يف مبا التقارير، ونش  إرس

   التقارير. وكتابة املنهجيات

 ١١٥بناء القدرات، 
)٤١٪( 

 ٥٥املساعدة التشريعية، 
)١٩٪( 

 تيسري التعاون الدويل 
)٪٥( ١٣مع البلدان األخرى، 

 ٣٨بناء املؤسسات، 
)١٣٪( 

١١املساعدات األخرى، 
)٤٪( 

)٪٨( ٢٣وضع السياسات، 

 ٢٨البحوث/مجع البيانات والتحليل، 
)١٠٪( 
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   املؤسسات وبناء التشريعية املساعدة -٣  
 التشـــريعية باملســـاعدة يتعلق املطلوبة التقنية املســـاعدة من املســـتبانة الفئات أكثر ثاين كان  -١٥

 ذات القوانني من متنوعة جمموعة تعديل أو صــياغة على املســاعدة تقدمي يشــمل مبا احتياجًا)، ٥٥(
 املالية، باجلرائم املتعلقة والقوانني االنتخابات قوانني ذلك يف مبا االتفاقية، من الثاين بالفصــل الصــلة

 ثالث املؤســســات بناء وكان املعلومات. إىل والوصــول ودات،املوج واســترداد العامة، واملشــتريات
 املنع مبؤســــــســــــات ارتبط حيث الراهن التحليل يف احتياجًا) ٣٨( التقنية املســــــاعدة من فئة رزبأ

 االحتياجات من الفئتان هاتان اقترنت وقد متســـاوية. بدرجة املوجودات، اســـترداد ومؤســـســـات
 التشــريعات ملواءمة التشــريعية املســاعدة من باالحتياجات عهدًا األحدث االســتعراضــات يف أيضــًا
 أدىن إىل والتقليل الفســاد مبكافحة املعنية اهليئات خمتلف أدوار على الوضــوح إضــفاء هبدف مةالقائ
   اجلهود. ازدواجية من حد
  

  السادسالشكل 
   االحتياجات من املساعدة التقنية، الفصل الثاين من االتفاقية، حسب الفئة 

      
 الثاين بالفصل يتعلق مايف املستبانة التقنية املساعدة من االحتياجات حتليل -رابعًا  

   االتفاقية من
 تتعلق التقنية املســـــاعدة من احتياجات األطراف الدول من دولة عشـــــرة ســـــبع حددت  -١٦

ثاين، بالفصـــــــل تدابري على التركيز مع ال ية. ال لدول، تلك بني ومن الوقائ  دول تســــــع حددت ا
 الوقائية. الفساد مكافحة اتوممارس سياسات بشأن ،٥ باملادة يتعلق فيما احتياجًا ٢٤ جمموعه ما

 عن دول ١٠ بلَّغت العمومية، األموال وإدارة العمومية املشـــــتريات بشـــــأن ،٩  باملادة يتعلق وفيما
ــــــأن ،٧ املادة وكانت احتياجًا.  ١٩ جمموعه ما ــــــأن ،١٣ واملادة دول)، ٩( العام القطاع بش  بش

ملادتني مها دول)،  ٨( املجتمع مشـــــــاركة ددت اللتني ا ما ُح لث بشـــــــأهن جات أكثر ثا يا  االحت
  منهما). لكل احتياجًا  ٢٠(
   

االحتياجات العامة 
املساعدة من 

التقنية/الفصل الثاين
 مادة االتفاقية

قنية
ة الت

عد
ملسا

ن ا
ت م

اجا
حتي
 اال
عدد

بناء القدرات
بناء املؤسسات
املساعدات األخرى

والتحليلالبحوث/مجع البيانات 

تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى
املساعدة التشريعية
وضع السياسات
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   )٥ (املادة الوقائية الفساد مكافحة وممارسات سياسات -١  
 مكافحة وممارســات ســياســات بتطوير يتعلق املســتبانة التقنية االحتياجات من الكثري كان  -١٧

 املســـــاعدة وتقدمي القدرات بناء مثل االحتياجات، فئات مبعظم يتصـــــل ما وهو الوقائية، الفســـــاد
   الدويل. والتعاون التشريعية

ــــــارت  -١٨  لديها الفســــــاد مبكافحة املعنية اهليئات قدرات بناء إىل احلاجة إىل دول مخس وأش
 احلاجة إىل دولتان وأشــارت بفعالية. وتنفيذها الوطنية االســتراتيجيات ووضــع الوطنية النظم لتقييم
سياسات سياق يف اجلديدة ياتالتكنولوج من لالستفادة القدرات بناء إىل  الوقائية. واملمارسات ال

 للدول حتديدًا خمصصة شبكية منصة استحداث أجل من ةاملساعد تلك إىل الدول إحدى وأشارت
 اإلنترنت على األنشـــطة إلدماج أداة باعتبارها الشـــبكية املنصـــة وُحددت النامية. الصـــغرية اجلزرية
 الغاية، هلذه وحتقيقًا النامية. الصــــغرية اجلزرية الدول بني مافي أكثر متاحة وجعلها املعلومات ومجع
 بلدان بني اإلنترنت على واملداوالت املناقشــات وتعزيز البحوث إجراء تيســري أيضــًا للمنصــة ميكن

ـــــع. نطاق على متفرقني ومهنيني متباعدة ـــــارة معرض ويف واس  تواجهها اليت املالية القيود إىل اإلش
 أن أيضًا شأنه من املنتدى هذا أن كيف ُأوضح األحيان، من كثري يف النامية ةالصغري اجلزرية الدول
 حمددة أحداث عن قيِّمة معلومات وتقدمي مجع خالل من املشــــاركة، لنطاق الفعال التوســــيع يتيح
لدول لدى ية الصــــــغرية اجلزرية ا نام ئدة ال فا لدول، تلك ول  تلك على االطالع جعل وكذلك ا

  حضورها. من يتمكنوا مل من متناول يف األحداث
 وتبادل التعاون زيادة إىل احلاجة إىل الدول إشــــارة يف املتمثل املالَحظ االجتاه مع ومتشــــيًا  -١٩

 أفضـــل لديها اليت البلدان مع للتعاون جســـور بناء إىل احلاجة إىل الدول إحدى أشـــارت اخلربات،
 القيام وميكن الفساد. مكافحة إىل ميةالرا الوطنية االستراتيجيات وتنفيذ إعداد أجل من املمارسات

 اســتراتيجية جوانب خمتلف تنفيذ عن املســؤولني املوظفني تدريب على اإلشــراف خالل من بذلك
ساد. مكافحة شارت الف ضًا الدولة تلك وأ شأن املعارف توفري إىل أي سيق رصد يف التجارب ب  وتن
ــــــتراتيجيات تلك تنفيذ  على أمثلة أخرى دولة بتوطل الصــــــلة. ذات االحتياجات كأحد االس

 خمتلف على الفســـــاد ملكافحة القطاعات املتعددة االســـــتراتيجيات نشـــــر يف اجليدة املمارســـــات
 عمليات أن مفاده الذي الرأي الدويل بالتعاون املتصـــلة االحتياجاُت وَأبرزت احلكومة. مســـتويات

 يف وإمنا فحسب، الفساد مكافحة استراتيجيات إعداد يف مفيدة ليست الدول بني املعلومات تبادل
 وطنية وقائية استراتيجيات بتنفيذ تتعلق احتياجات إىل أشارت اليت الدول عدد وزاد أيضًا. تنفيذها
 االستراتيجيات تلك بإعداد تتعلق احتياجات إىل أشارت اليت تلك على دول) ٤( الفساد ملكافحة

 حتليل جمال يف التقنية املســـاعدة إىل احلاجة إىل أيضـــًا دولتان أشـــارت الصـــدد، هذا ويف (دولتان).
  القائمة. واملمارسات السياسات تقييم هبدف السياسات

 على إحدامها وشــــــددت الوكاالت، بني التنســــــيق زيادة إىل احلاجة عن دولتان وأعربت  -٢٠
 ميتد أن بل القرى، مســتوى على عملها يقتصــر أال ميكن حبيث زاهةبالن املعنية اللجان دعم ضــرورة
  والوكاالت. واإلدارات الوزارات إىل أيضًا
تان وأشـــــــارت  -٢١ ما املوارد نقص إىل دول مات يتعلق في ية بالتقيي قائ يل أو للمخاطر، الو  التحل

 االستقصائية الدراسات إعداد أو االمتثال، من التحقق عمليات أو النظام، يف الثغرات لتحديد املؤسسي
  املهارات. حتسني بغرض والتوجيه التدريب توفري إىل دولتان وأشارت العام. لإلنفاق الفعال التتبُّع بشأن
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   املصاحل وتضارب املالية الذمة إقرارات -٢  
 املصــــاحل، وتضــــارب املالية الذمة إقرارات موضــــوع بشــــأن االحتياجات حتديد اســــتمر  -٢٢
ضًا ٨ وباملادة ،٧ باملادة يتعلق فيما سيما وال شارت األحيان. بعض يف أي  احلاجة ىلإ دول عدة وأ
 واهلدايا، واملوجودات املصــــــاحل تضــــــارب وبيانات إقرارات لتلقِّي والنظم اإلجراءات وضــــــع إىل

 غموضــــًا، أكثر حنو على االحتياجات تلك إىل الدول بعض وأشــــارت منها. والتحقق ورصــــدها
 أشــــارت حيث حتديدًا، أكثر أخرى دول وكانت املصــــاحل. تضــــارب إدارة إىل احلاجة حيث من
 شأهنا من اليت املشبوهة والسلوكيات التضارب أوجه عن الكشف يتيح نظام وضع إىل جةااحل إىل
  املصاحل. يف تضارب وجود إىل تشري أن
 التقين الدعم إىل احلاجة التقنية املســاعدة من احتياجات حددت اليت الدول ثلث أبرز كما  -٢٣
 ذلك ومشل املصــاحل. تضــارب عن حاإلفصــا وعمليات املالية بالذمة اإلقرارات تلك إدارة أجل من

 االتفاقية، من أحكام عدة بتنفيذ يتعلق فيما إليها أشــري اليت التكنولوجية املســاعدة من االحتياجات
ل النحو على  ُنُهج وضـــع إىل احلاجة إىل الدول إحدى وأشـــارت أدناه. اخلامس القســـم يف املفصـــَّ

 بإقرارات اخلاصة اإلبالغ بنظم يتعلق فيما تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا من لالستفادة مبتكرة
 لتحديد شــــامل حموســــب نظام وضــــع إىل احلاجة إىل أخرى دولة أشــــارت وباملثل، املالية. الذمة

 االســتفادة يف الرغبة أيضــًا الدولة تلك والحظت املصــاحل. لتضــارب ختضــع أن ميكن اليت املجاالت
  الدويل. الصعيد على املحددة املمارسات أفضل من
 وضــع إىل احلاجة إىل أيضــًا الدول بعض أشــارت املصــاحل، تضــارب مبوضــوع يتعلق وفيما  -٢٤

 إحدى وأشـــارت املاحنة. اجلهات عن والكشـــف الســـياســـية األحزاب متويل بشـــأن ولوائح قواعد
  للتربعات. القانوين احلد جتاوز عدم من للتأكد حتقق نظام إنشاء إىل احلاجة إىل حتديدًا الدول

   
   )١٣ (املادة املجتمع ركةمشا -٣  

 ١٣ باملادة املتصلة االحتياجات عددتزايد  يف بالذكر اجلديرة األخرى التطورات أحد متثَّل  -٢٥
 قبيل من أعم، زاوية من االحتياجات تلك إىل الدول بعض أشــارت وقد املجتمع. مشــاركة بشــأن
 يزيد أن للمجتمع هبا ميكن يتال الكيفية بشــأن املمارســات أفضــل تبادل أو املجتمع مشــاركة تعزيز
سياسات وتنفيذ وضع أو القرار صنع عمليات يف مشاركته من شارت الوقائية. واملمارسات ال  وأ
  الفساد. عن اإلبالغ وتعزيز الوعي إذكاء أجل من التدريب أمهية إىل أخرى دول
 إمكانية حتســني ضــرورة إىل اإلشــارة يف املوضــوع هذا الدول لتناول أخرى طريقة ومتثلت  -٢٦

   املعلومات. على احلصول قوانني وتنفيذ اإلجراءات تبسيط طريق عن املعلومات على احلصول
 احلكومية غري املنظمات بشـأن قانون مشـروع وضـع إىل احلاجة إىل الدول إحدى وأشـارت  -٢٧
 املجتمع ملنظمات يســــمح مبا الضــــرورية والتنظيمية القانونية البيئة توفري أجل من النهائية صــــيغته يف

 تشجيع إطار يف أنه إىل أيضًا الدولة تلك وأشارت الفساد. منع جمال يف أنشط حنو على بالعمل املدين
 يؤدي أن القانون هذا مشروع العتماد ميكن املدين، املجتمع منظمات هبا تضطلع اليت الدعوة أنشطة
 نفسها الدولة وأشارت ت.املعلوما إىل اجلمهور وصول بشأن قانون مشروع اعتماد تيسري إىل بدوره
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 تنفيذ تيســــري أجل من املدين املجتمع منظمات لفائدة واإلرشــــاد القدرات بناء إىل احلاجة إىل أيضــــًا
  .الدعوة  ألغراض املدين املجتمع منظمات برامج مع تآزر أوجه وإجياد الفساد مكافحة برامج
 وتشــــــجيع املجتمع تقدرا لتعزيز متزايدة جهودًا تبذل الدول أن عام بشــــــكل ولوحظ  -٢٨

   العام. القطاع خارج من اجلماعات من كبري عدد جانب من النشطة املشاركة
   

حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق بالفصل اخلامس  -خامسًا  
   االتفاقية من
 يةالتقن املســاعدة من االحتياجات تزال ال ،٢٠١٩ أيار/مايو يف الصــادر التقرير مع متشــيًا  -٢٩
 اليت الدول نصـــف من أكثر وأشـــار االحتياجات. من األكرب الفئة تشـــكل القدرات بناء أجل من

 االحتياجات تلك أن إىل دولة) ٢٣ أصل من دولة ١٢( اخلامس بالفصل تتعلق احتياجات استبانت
  القدرات. بناء جمال يف تتركز
 املتصلة االحتياجات عدد دتزاي التقنية املساعدة من االحتياجات من عينة أحدث وأبرزت  -٣٠

 املالية)، الذمة وإقرارات املحاكم ســجالت (مثل الوثائق رقمنة ذلك يف مبا التكنولوجية، باملســاعدة
 يف أيضـــــــًا هذا ويتجســـــــد البيانات. قواعد وإدارة اإللكترونية، الســــــجالت حفظ نظم وتعزيز

 االســتراتيجي التحليل الجم يف احتياجات ُحددت حيث األموال، غســل مبنع املتصــلة االحتياجات
 ومتويل األموال غســـل منع هبدف األســـاســـية الضـــعف وأوجه والتهديدات االجتاهات الســـتجالء
 وُحددت العملياتية. األولويات وحتديد الســياســات صــوغ يف به لالســترشــاد وكذلك اإلرهاب،
 املشروعة غري وداتاملوج وكشف وتعقُّب املالية التحقيقات خيص فيما التقنية املساعدة إىل احلاجة

 االحتياجات الدول بعض ربطت كما اخلامس. الفصـــل مواد مجيع ســـياق يف اإلجرامية والعائدات
 اليت الثاين، الفصـــل من ١٤ املادة إطار يف املحددة باالحتياجات اخلامس الفصـــل إطار يف املحددة
  األموال. غسل منع تدابري تتناول
 ملحوظة لآللية الثانية الدورة إطار يف املســتعَرضــْين الفصــلني بني القائمة الصــالت وظلت  -٣١
ــــــبيل فعلى االحتياجات. تلك تركيز جمال وكذلك املحددة االحتياجات نوع حيث من  املثال، س

 حددت اليت الدول ثلث أشار حيث املالية، الذمة بإقرار تتعلق أحكامًا ٥٢و ٨ املادتني كلتا تشمل
 إطار يف احتياجات إىل الدول تلك نصــف وأشــار الصــدد، هذا يف احتياجات إىل تقنية احتياجات

 حاجة إىل اإلشــــارة الدول إحدى وكررت .٥٢ املادة إطار يف احتياجات إىل ونصــــفها ،٨ املادة
قة طاب ما مت تا يتعلق في ملادتني. بكل تان وتنطوي ا ملاد يل، هذا من آخر ترابط على ٥٨و ١٤ ا  القب
 التحليالت ويف الفصلني. كال ضمن املالية بالتحقيقات يتعلق فيما القدرات بناء فئة ُحددت حيث
 يتعلق فيما التشـــــابه وأوجه االجتاهات يف النظر املفيد من ســـــيكون املســـــتقبل، يف ســـــُتجرى اليت

 الدويل، بالتعاون املتعلق الرابع، الفصــل تنفيذ ســياق يف املســتبانة التقنية املســاعدة من باالحتياجات
  املوجودات. ادتردباس املتعلق اخلامس، والفصل
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  الشكل السابع
    االحتياجات من املساعدة التقنية، الفصل اخلامس، حسب الفئة 

      
  وموارده املساعدة تقدمي إطار -سادسًا  

صل  -٣٢ سعة جمموعة تقدمي املكتب وا ساعد من وا  مباشـر دعم شكل يف املوجَّهة التقنيةات امل
 )٢(العاملية براجمه طريق عن األطراف الدول اتياجاحت لتلبية التقنية األدوات من عدد خالل ومن

  والوطنية. )٣(واإلقليمية
 آلية إطار يف التقنية للمســـــــاعدة واملتواصـــــــل القيِّم بالدور ،٦/١ قراره يف املؤمتر، وأقر  -٣٣

ــــــتعراض باره الربامج تطبيق يف وتنفيذًا، قيادًة ُقطري، هنج اتِّباع بأمهية وكذلك التنفيذ، اس  باعت
  األطراف. الدول حتددها اليت االحتياجات معاجلة يف فعالة وسيلة
 املهم الدور على ،٤/١و ٣/٤ قراريه جمددًا تأكيده إطار يف ،٧/٣ قراره يف املؤمتر، وأكد  -٣٤
ــــــجَّع لالتفاقية، الفعال التنفيذ يف التقنية املســــــاعدة تؤديه الذي  بلدان بني فيما التعاون على وش

 يف ذلك يف مبا التقنية، املســـاعدة من لالحتياجات واالســـتجابة ســـادالف مكافحة أجل من اجلنوب
  والتدريب. القدرات بناء شكل
 االستعراض دورة عن الناشئة التقنية املساعدة إىل االحتياجات تلبية دعم املكتب ويواصل  -٣٥

 االتفاقية، من )الدويل (التعاون والرابع القانون) وإنفاذ (التجرمي الثالث الفصـــلني تتناول اليت األوىل
ــــــتعراض ودورة ــــــترداد واخلامس الوقائية) (التدابري الثاين الفصــــــلني تتناول اليت الثانية، االس  (اس

                                                           
افحته عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم الربامج العاملية احلالية للمكتب هي الربنامج العاملي ملنع الفساد ومك )٢( 

ن الدوحة: من أهداف التنمية املستدامة، والربنامج العاملي لتنفيذ إعال ١٦املتحدة ملكافحة الفساد دعمًا للهدف 
  صوب ترسيخ ثقافة احترام القانون، والربنامج العاملي ملكافحة اجلرائم املتعلقة باحلياة الربية والغابات.

مل تلك املشاريع مشروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ، وهو مبادرة تش )٣( 
ائي، وبرنامج "تعزيز التحقيقات اجلنائية والتعاون يف جمال العدالة مشتركة بني املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمن

  ).CRIMJUSTي وغرب أفريقيا" (ة والكاريباجلنائية على امتداد درب الكوكايني يف أمريكا الالتيني
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االحتياجات العامة
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 مادة االتفاقية

بناء القدرات
تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى
بناء املؤسسات
املساعدة التشريعية
املساعدة غري مطلوبة
املساعدات األخرى
وضع السياسات
البحوث/مجع البيانات والتحليل
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 إىل التنفيذ اســـتعراض آلية بشـــأن التقنية املســـاعدة املكتب يقدم ذلك، إىل وإضـــافًة املوجودات).
ــــــتعَرضــــــة الدول من االتصــــــال جهات  القائمة األطراف لالدو من احلكوميني اخلرباء وإىل املس

 احتياجات أي وحتديد االســـتعراض، إجناز من األطراف الدول مجيع متكني لضـــمان باالســـتعراض
 التقنية املســاعدة تلتمس أن األطراف للدول جيوز ذلك، على وعالوة التوصــيات. وتنفيذ إضــافية،
   االستعراض. عملية إطار خارج املكتب من مباشرة
ـــــاعدات املكتب وقدَّم  -٣٦ ـــــاد مبنع تتعلق حمددة تقنية مس  العاملي الصـــــعيد من كل على الفس

 ٧/٥ املؤمتر قرارْي تنفيذ بشــــأن الصــــادر التقرير يف اجلهود هذه إىل ويشــــار والوطين. واإلقليمي
   ).CAC/COSP/2019/2( ٧/٦و

 للطلبات بفعالية االســــتجابة إىل العاملي، الصــــعيد على حضــــوره خالل من املكتب، وســــعى  -٣٧
 مكافحة جمال يف ميدانيني مســتشــارين من مكوَّن فريق وحيظى التقنية. املســاعدة من باســتمرار املتزايدة
 إقليمية مســـؤوليات ذوو مســـتشـــارون كان التقرير، هذا كتابة وقت ويف فنيني. خرباء بدعم الفســـاد
 (ألمريكا وبنما األفريقي)، واجلنوب أفريقيا (لشــــــرق وكينيا )،اهلادئ (للمحيط فيجي يف موجودين
 وكان شرقها). وجنوب آسيا (جلنوب وتايلند أفريقيا)، ووسط (لغرب والسنغال ي)،والكاريب الوسطى

 اإلقليمي الصعيدين على الفساد مكافحة أجل من املساعدة لتقدمي رئيسيني قنيمنسِّ  مبثابة املستشارون
 العمل موقع يف إرشادات توفري لتيسري بسرعة عليها احلصول ميكن فنية دراية توفري قطري عن والُقطري
 اإلقليمي التنســيق تعزيز يف مهم بدور الفســاد مكافحة مســتشــارو اضــطلع وبذلك، األطراف. للدول

 ادلتبُت باقية عالقات إقامة مثَّ ومن اجليدة، املمارسات تبادل وتيسري اجلنوب بلدان بني التعاون وتشجيع
   واإلقليمي. األطراف واملتعدد الثنائي املستوى على الفنية والدراية املعارف إطارها يف
 الصعيد على الفساد مكافحة مشاريع تنفيذ أيضًا للمكتب التابعة امليدانية املكاتب وتولت  -٣٨

 القوميات) املتعددة-(دولة وبوليفيا وبنما وباراغواي وإندونيســـــيا إكوادور يف ذلك يف مبا الوطين،
   ونيجرييا. وميامنار ومصر وكولومبيا والسلفادور

  
   التقنية املساعدة تقدمي جمال يف والتعاون التنسيق -سابعًا  

 اســتنادًا التقنية املســاعدة بتقدمي يتعلق فيما االســتراتيجية األولويات ترتيب املكتب واصــل  -٣٩
 التنمية يف والشــــركاء املســــاعدة يدممق ســــائر مع بالتنســــيق وذلك املســــتبانة، االحتياجات إىل

  الدولية. واملنظمات
 املســـائل ومعاجلة وحتديد للســـياســـات املبتكر اإلصـــالح يف اإلســـهام إىل املكتب وســـعى  -٤٠

 اجتماعات يف بالتقرير، املشمولة الفترة خالل املكتب، وشارك الفساد. مكافحة جمال يف املستجدة
 اليابان رئاســـته يف تشـــترك والذي العشـــرين، ةملجموع التابع الفســـاد مبكافحة املعين العامل الفريق

 التابع الدولية، التجارية املعامالت يف بالرشــــــوة املعين العامل الفريق اجتماعات ويف واملكســــــيك،
 ملكافحة األمريكية البلدان اتفاقية تنفيذ متابعة وآلية االقتصــــادي، امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة
  أوروبا. ملجلس التابعة للفساد، املناهضة الدول وجمموعة األمريكية، الدول ملنظمة عةالتاب الفساد،
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 يســعى الفســاد، مكافحة جمال يف التقنية املســاعدة وبرامج مشــاريع وتنفيذ صــوغ ولدى  -٤١
 منظومة داخل كيانات مع تعاوين حنو على ويعمل اجلهود، ازدواجية تفادي إىل جاهدًا املكتب
 تعاون اســــُتهل بالتقرير، املشــــمولة الفترة خالل اخلصــــوص، وجه وعلى وخارجها. املتحدة األمم
 الدويل والبنك املكتب بني املشـــتركة املبادرة وُتَعدُّ الدويل. والبنك الدويل النقد صـــندوق مع أوثق

 أجل من معًا املنظمتني عمل على مثاًال "ســــتار") (مبادرة املســــروقة املوجودات اســــترداد بشــــأن
 ملبادرة العاشرة السنوية بالذكرى وسُيحتفل منهما؛ لكل الفنية واخلربة النسبية امليزة من ادةاالستف

 بالتنســـيق الفســـاد ملكافحة مشـــاريع تنفيذ ذلك على األخرى األمثلة ومن املقبل. العام يف "ســـتار"
 مشروع إطار يف اهلادئ املحيط منطقة يف وخصوصًا اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مع التعاون أو

  اهلادئ. املحيط منطقة يف الفساد ملكافحة املشترك املتحدة األمم
 يف ويسهم احلكومية غري أو الدولية احلكومية املنظمات من عدد مع أيضًا املكتب ويتعاون  -٤٢

 أمم بطةورا اهلادئ، واملحيط آلســـــيا االقتصـــــادي التعاون ورابطة األفريقي، االحتاد ومنها عملها،
 والشـــراكة الكومنولث، وأمانة الكاريبية، واجلماعة للحوكمة، بازل ومعهد آســـيا، شـــرق جنوب

ــــــرقية،  لالحتاد التابعة القضــــــائي التعاون ووحدة أفريقيا، غرب لدول االقتصــــــادية واجلماعة الش
 وجمموعة السبعة، وجمموعة للفساد، املناهضني للربملانيني العاملية واملنظمة (اليوروجست)، األورويب
 لســــلطات الدولية والرابطة أوروبا، ملجلس التابعة للفســــاد املناهضــــة الدول وجمموعة رين،العشــــ
 االنتخابية، للنظم الدولية واملؤسسة (اإلنتربول)، اجلنائية للشرطة الدولية واملنظمة الفساد، مكافحة
 مشال حلف ملنظمة التابع زاهةالن إرســـاء وبرنامج االنتخابية، واملســـاعدة للدميقراطية الدويل واملعهد

 والتعاون األمن ملنظمة التابع اإلنســان وحقوق الدميقراطية املؤســســات ومكتب (الناتو)، األطلســي
 الفســــــاد مبكافحة املعين العمل وفريق االقتصــــــادي امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة أوروبا، يف

 الشـــــفافية ومنظمة األفريقي، للجنوب اإلمنائية واجلماعة اإلمنائية، باملســـــاعدة يةاملعن للجنتها التابع
  املتحدة. لألمم العاملي واالتفاق (اليونسكو)، والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم ومنظمة الدولية،

  
 االحتياجات وحتديد االتفاقية تنفيذ يف الثغرات الستبانة املقدَّمة املساعدة -ثامنًا  

    التقنية املساعدة من
 ٢٠١٨ عام من الثاين النصـــف من املقدمة التقنية املســـاعدة بالتفصـــيل التقرير هذا يعرض  -٤٣
 يقدمها اليت التقنية للمســـاعدة شـــامًال حتليًال يتضـــمن تقرير ُقدِّم وقد .٢٠١٩ أيلول/ســـبتمرب حىت

 ويرد. CAC/COSP/IRG/2019/5 الوثيقة يف ٢٠١٩ أيار/مايو يف التنفيذ استعراض فريق إىل املكتب
 حالة عن األمانة تقرير يف الفســـاد مبنع يتعلق فيما املقدمة التقنية املســـاعدة عن املعلومات من املزيد
  ).CAC/COSP/2019/2( ٧/٦و ٧/٥ املؤمتر قرارْي تنفيذ

   
   املساعدة تقدمي تسهِّل اليت املعرفية واتاألد -١  

 اليت األدوات من وغريها العملية والكتيبات اإلرشادية األدلة وتعميم وضع املكتب واصل  -٤٤
سات وشرح الفساد مكافحة جمال يف املمارسني احتياجات تليب سيا  املتعلقة اجليدة واملمارسات ال

  والوطين. واإلقليمي العاملي الصعيدكل من  على األدوات وُأعدت االتفاقية. بتنفيذ
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شر عدد من األدوات خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك دليل للتصدي للفساد يف   -٤٥ وُن
 Rotten Fish: A Guide on Addressing Corruption in the Fisheries"قطاع مصـــــائد األمساك بعنوان 

Sector" ومنشـــور بعنوان صـــائد األمساك)اد يف قطاع م(الســـمك الفاســـد: دليل إىل التصـــدي للفســـ ،
"Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and Implementation"  آليات)

 Civil Society for"اإلبالغ يف جمال الرياضــة: دليل عملي بشــأن صــياغتها وتنفيذها)، ومنشــور بعنوان 

Development: Opportunities through the United Nations Convention against Corruption"  املجتمع)
  املدين من أجل التنمية: الفرص املتاحة من خالل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد).

 :Strengthening the Rule of Law Through Education" املعنون املنشور املكتب أصدر كما  -٤٦
A Guide for Policymakers" ضعي دليل التعليم: خالل من القانون سيادة (تعزيز سات)، لوا سيا  ال

  اليونسكو. مع بالتعاون
 الطبعة على األخرية اللمســــات وضــــع بصــــدد املكتب كان التقرير، هذا إعداد وقت ويف  -٤٧
 The United Nations Convention against Corruption: Implementation" املعنون املنشور من الثانية

Guide and Evaluative Framework for Article 11 ") بشأن املادة  التقييميالدليل التنفيذي واإلطار
   .٢٠١٩ عام هناية حبلول ُينشر أن املقرركافحة الفساد)، من اتفاقية األمم املتحدة مل ١١
ــــــاعدة أجل ومن  -٤٨  يعكف االتفاقية، من ٩ للمادة والكامل التام التنفيذ ضــــــمان على املس

 مواطن حتديد على البلدان ملســاعدة الفســاد خماطر تقييمات بشــأن دليل إعداد على أيضــًا املكتب
 الشــديد االهتمام من الدليل اســُتمد وقد االشــتراء. عملية يف منها واحلد بالفســاد املرتبطة الضــعف

ــاعدة ــتريات بشــأن ،٩ باملادة يتعلق فيما التقنية باملس  الطلبات من ريالكب العدد ومن العمومية، املش
-Guidebook on Anti" بعنوان ســـابقًا ُنشـــر الذي املنشـــور ســـيكمِّل وهو الصـــدد، هذا يف املقدمة

Corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances: Good Practices 

in Ensuring Compliance with Article 9 of the United Nations Convention against Corruption "
 يف اجليِّدة املمارســـــات العمومية: األموال وإدارة العمومية املشـــــتريات يف الفســـــاد مكافحة (دليل
   الفساد). ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من ٩ للمادة االمتثال ضمان
 تب،املك منشورات زيلتن فيها مت اليت املرات ددع زاد ،٢٠١٩ عام من األول النصف ويف  -٤٩
 وخمتلف اخلاص، والقطاع القضــاء، ونزاهة وتنفيذها، االتفاقية على بالتصــديق املتعلقة تلك فيها مبا

  مرة. ١٦٥ ٠٠٠ على الشبكي موقعه من االقتصادية، اجلرمية أشكال
   

   املتابعة  ملكافحة الفساد واخلطوات املتخذة على سبيلآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  -٢  
ــــــتعراض آللية التوجيهية واملبادئ املرجعي لإلطار وفقًا  -٥٠  دورات املكتب نظَّم التنفيذ، اس

 الدول من احلكوميني واخلرباء املســـــتعَرضـــــة األطراف الدول يف الوصـــــل جهات لتعريف تدريبية
 تدريبية دورة ١٣ خالل ومن االستعراض. عملية يف املتبعة وباملنهجية االتفاقية بأحكام املستعِرضة

 واخلرباء الوصــــل جهات من ١ ٥٠٠ من أكثر تدريب جرى إقليمية، تدريبية دورات ومثاين عاملية
ــــــأن األقل على طرفًا دولة ١٦٢ من احلكوميني ــــــتعراض دورة بش  خرباء ذلك يف مبا الثانية، االس
   الثانية. االستعراض دورة بداية منذ منوًّا البلدان أقل من ٤٢ من ومنسِّقون
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 آلية مع للتعامل االستعداد يف البلدان من عددًا املكتب دعم املاضيني، لعامنيا مدى وعلى  -٥١
ــتعراض ــو وبوركينا وإكوادور الروســي االحتاد ذلك يف مبا التنفيذ، اس ــاد فاس  وملديف وغينيا وتش
 أصــــــحاب لفائدة التدريبية العمل حلقات من عدد خالل ومن املوحدة).-(واليات وميكرونيزيا

 املسامهات ومناقشة لفهم حكوميون وخرباء املدين املجتمع من منظمات التقت ين،املتعدد املصلحة
ستعراض عملية يف مستهدفة جهة كل هبا تسهم أن ميكن اليت املختلفة  املثال، سبيل فعلى التنفيذ. ا
 من املدين املجتمع من ومنظمات حكوميني خرباء بني إثيوبيا يف ُعقدت إقليمية عمل حلقة مجعت
   فيها. واإلسهام الُقطرية االستعراضات من االستفادة على املشاركني قدرات لتعزيز يقيةأفر دول

   
   املنصات اإلقليمية -٣  

 التابع للرخاء احلكومية اإلدارات بني املشــــترك الصــــندوق من بدعم املكتب، اســــتحدث  -٥٢
شمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة للمملكة سيا شرق جنوب يف إقليمية منصات ثالث ال  آ
 العمل حفز إىل املنصـــــات هذه وهتدف االتفاقية. تنفيذ لتســـــريع اجلنوبية وأمريكا أفريقيا وشـــــرق
 عدة فيها تشــترك اليت التقنية املســاعدة من الصــلة ذات واالحتياجات حمددة حتديات على بالتركيز
 رابعة إقليمية منصة ستحداثا املقرر من كان التقرير، هذا كتابة وقت ويف املنطقة. نفس يف بلدان

   .٢٠١٩ األول/أكتوبر تشرين يف زامبيا، ليفينغستون، يف األفريقي للجنوب
 الضــــعف وأوجه املالية، التحقيقات بشــــأن الدعم تقدمي املكتب واصــــل أفريقيا، شــــرق ويف  -٥٣

 وقت  ويف خالفات.امل عن املبلِّغني محاية تتيح ومؤسسية قانونية أطر ووضع العامة، باملشتريات املرتبطة
 الصـــعيد على املســـتبانة الثغرات ملعاجلة تدابري وتصـــميم وضـــع بصـــدد املكتب كان التقرير، هذا كتابة

 ،٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين يف أوغندا يف الوصل جلهات إقليمي عاجتما ُيعقد أن املقرر ومن الوطين.
  رواندا. يف اإللكتروين ءاالشترا نظام مثل املنطقة، يف املمارسات ألفضل عرضًا سيتضمن

 فيه والتحقيق الفســـاد عن الكشـــف على القدرات املكتب عزز آســـيا، شـــرق جنوب ويف  -٥٤
ضائيًّا مرتكبيه ومالحقة صعيدين على ق صل والدويل. الوطين ال  إىل الرامية الربامج دعم املكتب ووا

سترداد األموال، غسل وكشف منع شفافية وزيادة املسروقة، املوجودات وا  العامة. اخلدمات يف ال
 بشأن منائط لتقدمي إندونيسيا يف والتوجيه للتدريب إقليمي برنامج وضع على أيضًا املكتب ويعمل
   املالية. والتحقيقات الفساد
 اجلنوبية، أمريكا يف اإلقليمية، املكتب منصــــات أحدث ضــــمن األطراف الدول وحددت  -٥٥

ية ذات املجاالت من عددًا ي لتعزيز األولو ية، ذتنف فاق هةالن حتســــــني ذلك يف مبا االت مة، زا عا  ال
 وامتثاهلا، الشــركات ومســؤولية املالية، الذمة وإقرارات املصــاحل تضــارب حاالت على التركيز مع

   الدويل. التعاون وحتسني املخالفات، عن املبلِّغني ومحاية
 يف جديدة إقليمية رةمباد املكتب أطلق أعاله، املذكورة اإلقليمية املنصــــــات إىل وإضــــــافًة  -٥٦

 املبادرة وتوفر أملانيا. من بتمويل أفريقيا يف الفســـــاد مكافحة اتفاقية تنفيذ لتســـــريع ٢٠١٩ آذار/مارس
 ديفوار وكوت وغانا فاســــو وبوركينا إثيوبيا من كل يف األهداف حمددة تقنية مســــاعدة لتقدمي اإلطار

 آللية الثانية الدورة يف الُقطرية الســــتعراضــــاهتا االســــتعداد يف الدول دعم إىل املبادرة وهتدف واملغرب.
 من الدورتني كلتا نتائج معاجلة إىل الرامية جهودها يف التقنية املســــــاعدة وتقدمي التنفيذ، اســــــتعراض
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ضافًة االستعراض. دورات ضمن ذلك، إىل وإ صر املبادرة تت  الدول بني فيما األقران من للتعلم قوية عنا
 املراعية للفساد التصدي تدابري مثل الفساد، مكافحة جهود إزاء مبتكرة ُهجُن تطبيق وكذلك املشاركة،
  الفساد. مكافحة التزامات ورصد التوعية، يف الشباب وإشراك اجلنسانية، تلالعتبارا

 إىل إضــافًة والوطين، اإلقليمي الصــعيدين على للمتابعة ملموســة بأنشــطة االضــطالع وُيرتأى  -٥٧
 خارج من التربعات بتوافر رهنًا ذلك كان وإن أخرى، مناطق لتشمل ليميةاإلق اتصاملن نطاق توسيع
 وتقدمي اإلقليمي العمل نطاق توســيع من املســتقبل يف يتمكن بأن األمل حيدوه املكتب زال وما امليزانية.
  جديدة. منصة شكل يف اإلقليمية دون الساحل ومنطقة أفريقيا غرب يشمل مبا التقنية املساعدة

  
 وقدرة الوطنية والسياساتية املؤسسية األطر تدعيم على املساعدة -تاسعًا  

   فعالة بصورة ومكافحته الفساد منع على الوطنية السلطات
   الفساد منع -١  

 التنفيذ وتعزز تواصـــــل أن األطراف بالدول ،٧/٦ قراره يف األطراف، الدول مؤمتر أهاب  -٥٨
 املؤمتر. عن الصــــــادرة القرارات ويف االتفاقية من لثاينا الفصــــــل يف املبينة الوقائية للتدابري الفعال
 قرارْي تنفيذ بشأن التقرير يف الفساد منع جمال يف املكتب عمل عن التفصيل من مبزيد يبلَّغ ولذلك
  ).CAC/COSP/2019/2( ٧/٦و ٧/٥ املؤمتر
ملكافحة الفساد الدعم لوضع وتنفيذ استراتيجيات أو سياسات شاملة وواصل املكتب تقدمي   -٥٩
ر ٢٠١٩دول أطراف. فعلى ســبيل املثال، يف واليات ميكرونيزيا املوحدة يف متوز/يوليه  ١٠يف  ، يســَّ

  الفساد. املكتب عقد حلقة عمل بشأن كيفية وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية ملكافحة
 اخلاصــة والنظم املصــاحل تضــارب جماالت يف املنع جهود املكتب دعم ذلك، على وعالوة  -٦٠

 النظم تلك حسابات مراجعة ذلك يف مبا وشيلي، وزامبيا وتايلند بوتسوانا يف املالية الذمة بإقرارات
  املشروع. غري اإلثراء حاالت لتحديد

 من ١ للفقرة الكامل التنفيذ لتيســــــري عمل حلقات املكتب عقد الوطين، الصــــــعيد وعلى  -٦١
 ورواندا، املتحدة زانياتن مجهورية يف العمومية، موالاأل وإدارة العمومية املشــتريات بشــأن ،٩ املادة
 إقليمي عملي دليل وإعداد الوطين، الصعيد على عاملة أفرقة باستحداث املتعلقة التدابريذلك  يف مبا

  املشتريات. قطاع يف الغش وخماطر للفساد للتصدي
 الدول من ١٥ يف الفســاد مكافحة هيئات إىل النطاق واســعة عداتمســا املكتب قدم كما  -٦٢

 الفساد، خماطر وحتديد العمل، خطط ووضع االحتياجات، تقييم منها أمور بشأن وذلك األطراف،
 لدعم املتحدة األمم بعثة مع تفاهم مبذكرة وعمًال هاييت، ويف آثارها. من للتخفيف خطط وتنفيذ
 وتعزيز الفساد مكافحة مؤسسات توطيد لتعزيز تقنية مساعدة املكتب قدم هاييت، يف العدالة نظام
  بالفساد. املتعلقة اجلرائم تتناول اليت التشريعات تنفيذ على الفاعلة القضائية اجلهات قدرة
 التنمية خطة يف الفســاد منع موضــوع إدراج بأمهية اإلقرار األطراف الدول مؤمتر وواصــل  -٦٣

 جمتمعات إقامة على التشجيع بشأن ،١٦ اهلدف تنفيذ منها بوسائل وذلك ،٢٠٣٠ لعام املستدامة
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ر املســـتدامة، التنمية حتقيق أجل من أحد فيها ُيهمَّش ال مســـاملة  العدالة، إىل اجلميع احتكام وتيســـُّ
   املستويات. كل على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء
 حلقة تنظيم يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع كتبامل اشـــترك اإلقليمي، الصـــعيد وعلى  -٦٤
ئدة فيجي يف عمل فا هلادئ املحيط جزر دول من ١٣ ل يذ بشـــــــأن ا يذ ورصـــــــد تنف  خطة تنف
  .١٦ اهلدف ذلك يف مبا ،٢٠٣٠  عام
   

   اجلنائية العدالة قطاع -٢  
 ناءلب األطراف الدول مع العمل املكتب واصـــــــل ،٢٠١٨ عام من الثاين النصــــــف منذ  -٦٥

 ومالحقة بالفساد املتصلة اجلرائم يف التحقيق جمال يف سيما وال اجلنائية، العدالة قطاع يف القدرات
   واملساءلة. زاهةالن تقنيات وتعزيز ومقاضاهتم، اجلناة
 من هائلة قاديرمب املتعلق بالفســـاد املعين اخلرباء لفريق الثاين العاملي االجتماع املكتب ونظم  -٦٦

 التحقيق يف املتخصصني اخلرباء من ٨٠ من أكثر فيه شارك حيث ليما، يف ُعقد الذي ت،املوجودا
لة قاديراملتعلق مب الفســـــــاد يف يه. ومالحقة املوجودات من هائ بادل اخلرباء وقام مرتكب  وحتديد بت

 التدابري منها بوســـائل وذلك الفين، املجال هذا يف للفســـاد التصـــدي أجل من اجليدة املمارســـات
 يف اخلرباء لفريق ثالث عاملي اجتماع وُعقد املوجودات. واســــــترداد الدويل التعاون وتعزيز جلنائيةا

ــــــلو،  خبريًا.  ١٤٠ من أكثر فيه وشــــــارك ،٢٠١٩ حزيران/يونيه ١٤ إىل ١٢ من الفترة يف أوس
 املتعلق الفســـاد منع أجل من التوصـــيات من جمموعة يف لالجتماع الرئيســـية النتائج إحدى ومتثلت
  بفعالية. ومكافحته املوجودات من هائلة مبقادير
 تقنيات بشــــأن كندا حكومة من بدعم عمل حلقة املكتب عقد اإلقليمي، الصــــعيد وعلى  -٦٧

ضائية واملالحقة التحقيق ضايا يف الق ساد، ق  ي،الكاريب منطقة يف بلدان منموظفًا  ٣٠ حضرها الف
  وغرينادا. امايكاوج وتوباغو وترينيداد وبنما وبليز بربادوس منها
هة جمال ويف  -٦٨ عام، االدعاء نزا كا إكوادور املكتب دعم ال تاري ــــــ قة بعقد وكوس  عمل حل

 التحقيقات تعزيز برنامج مظلة حتت باملخدِّرات واالتِّجار املنظمة اجلرمية قضايا على حتديدًا ركزت
 يوالكاريب الالتينية أمريكا يف الكوكايني درب امتداد على اجلنائية العدالة جمال يف والتعاون اجلنائية
يا وغرب هدف ).CRIMJUST( أفريق نامج هذا وي عاملي، الرب لذي ال  إىل ،٢٠١٦ عام يف ُأطلق ا
 يف القضائية واالستراتيجيات القانون إنفاذ تعزيز طريق عن املشروعة غري املخدِّرات تدفق مكافحة
 عرض الســـــتهداف الوطنية عرب التصـــــدي ريتداب وتعزيز أفريقيا وغرب يوالكاريب الالتينية أمريكا

 مدونة مشــروع وضــع أجل من أوزبكســتان إىل التقنية املســاعدة أيضــًا املكتب وقدم املخدِّرات.
 وأسفر الوطين. الصعيد على زاهةبالن املتعلقة اإلصالحات لتعزيز العامة النيابة ألعضاء سلوك قواعد
 بشأن استراتيجية وتوصيات أساسية استقصائية اسةدر عن غواتيماال يف نفسها املسألة بشأن العمل
  العام. املدعي مكتب يف العمل سري حتسني كيفية
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طار ويف  -٦٩ ية اجلهود إ  الفســـــــاد جرائم عن الكشــــــف على املحققني قدرة تعزيز إىل الرام
 غينيا ابابو يف الوطين املستوى على لوحدات فنيًّا تدريبًا املكتب قدم زاهة،بن والعمل فيها والتحقيق
  وكمبوديا. وغانا وبنما اجلديدة

ولتشجيع وتيسري تقدمي املساعدة التقنية بني الدول األطراف، دعم املكتب زيارات مسؤولني   -٧٠
زارة اخلارجية من مكتب النائب العام يف إثيوبيا إىل اململكة املتحدة ودائرة االدعاء امللكية فيها وو

ساد ومركز  والكومنولث والوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك الوحدة الدولية ملكافحة الف
  .٢٠١٩التنسيق الدويل ملكافحة الفساد، وهيئات رئيسية أخرى، وذلك يف حزيران/يونيه 

   
   املبلِّغني محاية -٣  

ــــــأهنا املكتب يتلقى اليت املجاالت أحد املخالفات عن املبلِّغني محاية تزال ال  -٧١  عدد أكرب بش
 أيضــًا الُقطرية االســتعراضــات عن املنبثقة التوصــيات حتدِّد ما وكثريًا التقنية. املســاعدة طلبات من

شريعية احلماية إىل االفتقاَر سية التنفيذية الثغرات إحدى باعتباره للمبلِّغني املؤسسية أو الت  اليت الرئي
   معاجلتها. األطراف الدول على يتعني
 الصـــعيد على أعاله، املذكورة اإلقليمية املنصـــات طارإ يف به املضـــطلع العمل جانب وإىل  -٧٢

 الدولية األكادميية يف حماضـــرة تقدمي خالل من املجال هذا يف التقنية املســـاعدة املكتب قدَّم العاملي،
  املخالفات. عن املبلِّغني محاية جمال يف الناشئة التطورات بالتفصيل تتناول الفساد ملكافحة

 زانياتن مجهورية يف املخالفات عن واملبلِّغني الشهود محاية قانون ترمجة أيضًا املكتب ويسَّر  -٧٣
 النموذجية التشــريعات بشــأن اجليدة للممارســات اإلقليمي التبادل تعزيز بغية الفرنســية إىل املتحدة

  بالفرنسية. الناطقة القضائية الواليات بني
ذ املكتب أنشــطة تدريبية بشــأن وضــع برامج ويف إثيوبيا ومجهورية الو الدميقراطية الشــعبية، نفَّ  -٧٤

  الشهود.  فعالة خاصة باملبلِّغني عن املخالفات والفروق بني محاية املبلِّغني عن املخالفات ومحاية
   

   األموال وغسل الفساد -٤  
 األموال وغسل الفساد جرائم عن الكشف يف األطراف الدول جهود دعم املكتب واصل  -٧٥

شمولة الفترة خالل املكتب، نظَّم املثال، سبيل فعلى فيها. والتحقيق شأن عمل حلقة بالتقرير، امل  ب
 من خمتارة جمموعة لفائدة األموال بغســـــل وصـــــالهتا الفســـــاد جرائم يف واملالية اجلنائية التحقيقات
  ملديف. يف القانون وإنفاذ الفساد مبكافحة املعنية األجهزة

 :The United Nations Convention against Corruption" املعنون املنشــــور إىل واســــتنادًا  -٧٦
Implementation Guide and Evaluative Framework for Article 11 ") يذي واإلطار يل التنف لدل ا

 الدومينيكية، اجلمهورية يف كافحة الفســــاد)،من اتفاقية األمم املتحدة مل ١١بشــــأن املادة  التقييمي
 ملنع املؤســســية زاهةالن أمهية تناولت األموال، ســلغ مكافحة جهود بشــأن عمل حلقة املكتب دعم
  القانون. إنفاذ أجهزة يف الفساد فرص
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   واألكادميية التعليمية املبادرات -٥  
 الربنامج عناصـــر أحد وهي العدالة، أجل من التعليم مبادرة لتنفيذ دعمًا مســـاعدة متدُِّق  -٧٧

عاملي لدوحة. إعالن لتنفيذ ال بادرة، تلك خالل من املكتب، وقام ا  على العمل حلقات بدعم امل
 الشـــباب لتمكني بلدان تســـعة يف التعليمية الربامج وضـــع وتيســـري والوطين، اإلقليمي الصـــعيدين
ــــــتقبل وهتيئة القانون احترام ثقافة بناء أجل من وتثقيفهم  إطالق العمل هذا ومشل عدًال. أكثر مس
 قد الذين اجلامعيني املحاضــــــرين راتقد بناء واســــــتهدف املاجســــــتري، درجة لنيل جديدة برامج

  التعليمية. املكتب مواد يستخدمون
 ملكافحة األكادميية املبادرة تنفيذ أيضًا املكتب واصل ،٢٠١٨ عام من الثاين النصف ومنذ  -٧٨

 يف مبا الفسـاد، ملكافحة شـاملة تعليمية مواد توفري إىل يرمي تعاوين أكادميي مشـروع وهي الفسـاد،
 املرجعية واملواد اإلفرادية احلاالت ودراسات الدراسية واملناهج األكادميية النمائط من جمموعة ذلك
 الفســـاد مكافحة جهود تدريس شـــجيعت يف ذلك من اهلدف ويكمن األكادميية. الربامج يف لدجمها

  اجلرمية. وعلم األعمال وإدارة القانون مثل القائمة، التخصصات إطار يف
  

   املوجودات باسترداد قةاملتعل املساعدة -عاشرًا  
 عائدات تعقُّب جمال يف قدراهتا تدعيم أجل من الوطنية للمؤسسات مساعدة املكتب قدَّم  -٧٩

 اســــترداد مبادرة ســــياق يف أســــاســــًا العمل هذا وجرى وإعادهتا. ومصــــادرهتا وجتميدها الفســــاد
سروقة املوجودات ستار"). امل سهم ("  مرحلي تقرير تكميل يف التقرير هذا يف الواردة املعلومات وت

يذ عن حمدَّث مل الفريق واليات تنف عا لدويل احلكومي ال ية املفتوح ا ــــــترداد املعين العضــــــو  باس
لة معلومات يتضــمن املوجودات  العامل الفريق إىل وُقدم "ســتار" ومبادرة املكتب أعمال عن مفصــَّ

   ).CAC/COSP/WG.2/2017/3( عشرة احلادية دورته خالل
وتدعم مبادرة "ســــــتار" اجلهود الرامية إىل اســــــترداد املوجودات عن طريق عدة تدابري   -٨٠

خمتلفة، مبا يف ذلك التواصل على املستوى الُقطري، وإسداء املشورة يف جمال السياسات، وإقامة 
، وإطالق مبادرات تبادل املعارف واالبتكار، الشــــــراكات مع الدول واألطراف املعنية األخرى

  دعوة إىل املناصرة. وأنشطة ال
 من كجزء املالية التحقيقات بشــأن متهيدية عمل حلقة "ســتار" مبادرة نظمت أرمينيا، ويف  -٨١

 العامني، واملدعني املحققني من الوكاالت متعدد فريق لفائدة الوطين املســــــتوى على تواصــــــلها
  .٢٠١٩ أيلول/سبتمرب يف
 الُقطري، مكتبه مع بالتعاون املكتب، مقر عقد ،٢٠١٩ آب/أغســـطس يف املكســـيك ويف  -٨٢
ـــأن عمل حلقة ـــترداد بش ـــتندة غري ومصـــادرهتا املوجودات اس  األمن برنامج إطار يف إدانة إىل املس

   الفساد. ومكافحة االستراتيجي
 للخرباء املستديرة املائدة اعاجتم يف "ستار" ومبادرة املكتب شارك العاملي، الصعيد وعلى  -٨٣

 واســـتخدامها، املســـروقة املوجودات بإعادة يتعلق فيما اإلنســـان حقوق وتوجيهات مبادئ بشـــأن
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 اســـترداد بني أوثق صـــالت إقامة أجل من اإلنســـان، حلقوق املتحدة األمم مفوضـــية نظمته الذي
  .٢٠١٩ حزيران/يونيه يف وذلك اإلنسان، وحقوق املوجودات

  
   فيها النظر من مزيدًا تتطلب اليت التقنية املساعدة مسائل  -عشر حادي

 عن املنبثقة والتوصــيات األطراف الدول حددهتا اليت التقنية املســاعدة من االحتياجات تزال ال  -٨٤
 املقدَّمة التقنية املســاعدة لتوجيه الرئيســي املصــدر التنفيذ اســتعراض آلية إطار يف الُقطرية االســتعراضــات

 عن واملوضوعية، التقنية وطبيعتها االستعراضات، مشولية أسفرت وقد واإلقليمي. العاملي نالصعيدي على
 وبدافع، الُقطري الصــعيد على الوطنية األولويات إىل باالســتناد التقنية املســاعدة من االحتياجات حتديد
 طرف نم اســــتعراض عملية خالل من نفســــه الوقت يف منها التحقق مع ،تلك األولويات من وتوجيه
 يف ٩٦ نسـبته ماأشـرك  فقد بالشـمولية: الثانية الدورة يف االسـتعراض لياتعم اّتسـام واسـتمر األقران.
 اخلاص والقطاع املدين املجتمع ممثلي مثل خارجيني، مصــــــلحة أصــــــحاَب األطراف الدول من املائة

   ا.لديه التنفيذ استعراض عمليات يف اإلعالم، ووسائط األكادميية األوساط وأعضاء
بًا  -٨٥ ــــــتعراض عملية خالل األطراف الدول حتددها اليت االحتياجات تتطلب ما وغال  االس

 عناصر يشمل مبا له، ومالئمة وطين نظام كل مع ومكيَّفة األجل وطويلة األهداف حمددة مساعدة
ساتية تشريعية سترشد احلاالت، تلك ويف تقنية. ومشورة وسيا  يف الُقطرية االستعراضات بنتائج ُي
 اليت االحتياجات املالئم النحو على تليب اجلارية الربامج أن من هبا ُيتأكد أو املقبلة الربجمة عمليات
   طرف. دولة كل حتددها
ـــــتعراض لعملية اإلعداد لدى الغرض حمددة تقنية مســـــاعدة تقدمي املكتب وواصـــــل  -٨٦  االس

 الُقطرية. االســــتعراضــــات أثناء تســــتبان اليت لالحتياجات األولية االســــتجابة يف وكذلك وأثناءها
صعيد وعلى ستمرت اإلقليمي، ال  أنشطة أو إقليمية تدريبية حلقات شكل اختاذ يف املساعدة تلك ا
 العمل حبلقات لالضـــطالع ضـــرورية امليزانية عن اخلارجة املوارد وُتعترب اجليدة. املمارســـات لتبادل
  والدويل. اإلقليمي التعاون أثر لتعزيز وكذلك اآللية، عمل واستدامة فعالية لكفالة تلك
 أيضــــًا املكتب قام اجلهود، ازدواجية احتمال من حد أدىن إىل والتقليل التنســــيق ولكفالة  -٨٧

 حشد أجل من املعنيني اإلمنائيني والشركاء الدولية واملنظمات الوطنية السلطات بني احلوار بتيسري
  املنفِّذة. ةالوكال بوصفه نفسه يفرض أن دون الربامج لوضع الدعم
وقد أثبتت شبكة املكتب للمستشارين اإلقليميني املعنيني مبكافحة الفساد واملكاتب امليدانية   -٨٨

ـــرعة وفعالية على الصـــعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي  ـــاعدة التقنية بس أهنا عنصـــر مهم يتيح تقدمي املس
تلك الشــبكة تتطلب موارد  ن خاللوالُقطري. وســتظل اخلدمات االســتشــارية اليت يقدمها اخلرباء م

إضـــافية لضـــمان اســـتمرار واســـتدامة جناح عملياهتا وقدرهتا على تلبية الطلب املتزايد على املســـاعدة 
التقنية، يف الوقت الذي تســــــعى فيه الدول األطراف إىل الوفاء بالتزاماهتا بالتنفيذ الكامل لالتفاقية. 

ـــؤمتر املولعلَّ  ـــهام بتلك املوارد اخلارجة عن امليزانية من د الدويودُّ أن يناش ل األطراف مواصـــلة اإلس
  الطويل. أجل دعم استدامة هذا املورد املهم وتوسيع نطاقه على املدى
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 الفســـاد ومكافحة زاهةالن حتقيق جهود دمج على متزايدًا طلبًا كذلك املكتب شـــهد وقد  -٨٩
ــــــاعدة من أخرى أوجه يف  خمتلف مكافحة مثل جماالت يف دجمها ذلك يف مبا ة،واإلمنائي التقنية املس

ــــــكال ــــــيادة وتعزيز اجلنائية، العدالة نظم وإصــــــالح الوطنية، عرب املنظمة اجلرمية أش  القانون، س
 تواصل أن األمانة تستطيع حمددة، ألغراض التقنية املساعدة تقدمي إىل وإضافًة التعليمية. واملبادرات
 خالل من ذلك يف مبا األوســـع، اإلمنائية اخلطط يف ســـادالف مكافحة أنشـــطة إدراج على التشـــجيع

 يشـــجع أن يودُّ املؤمتر ولعلَّ .٢٠٣٠ لعام املســـتدامة التنمية وخطة املســـتدامة التنمية أهداف حتقيق
 يف مبا اإلمنائية، املســــاعدة برامج وضــــع عمليات يف الفســــاد مكافحة دمج إىل الرامية اجلهود على
  املستدامة. التنمية أهداف لتحقيق املبذولة اجلهود لدعم ذلك
 يقدمها اليت اخلدمات على الطلب يف الزيادة بني املتنامي الفارق تضــــــييق إىل حاجة ومثة  -٩٠

 الناحية من األطراف، الدول توقعات وتلبية الدعم ذلك تقدمي على وقدرته ناحية، من املكتب،
 املاحنة واجلهات اإلمنائيني والشركاء املكتب نم األجل والطويل واملرن املعزَّز الدعم وُيَعدُّ األخرى.
 جمال يف خصـــيصـــًا واملصـــمَّمة املتخصـــصـــة اخلربة تقدمي مواصـــلة أجل من ضـــروريًّا أمرًا األخرى
 بالزيادة اإلقرار يودُّ األطراف الدول مؤمتر ولعلَّ العامل. أحناء مجيع يف البلدان إىل الفســـــاد مكافحة
 يزال ال منها وكثري باالتفاقية، يتعلق فيما املستبانة التقنية املساعدة من االحتياجات عدد يف املطَّردة
 الرامية جهودها بزيادة األطراف الدول يوصي أن أيضًا يودُّ األطراف الدول مؤمتر ولعلَّ ملبَّى. غري
ــرة مســاعدات تقدمي إىل ــر متويل و/أو مباش  إىل االحتياجات تلبية بغية اإلمنائيني الشــركاء إىل مباش

  التنفيذ. استعراض آلية سياق يف تستبان اليت التقنية املساعدة
  


