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 الدورة التاسعة
 2021كانون األول/ديسمبر  17-13شرم الشيخ، مصر، 

 * من جدول األعمال المؤقَّت 3البند  
    المساعدة التقنية

تحليل االحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة من االستعراضات الُقطرية   
رات والجريمة دعمًا  مة من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخد ِّ والمساعدة المقدَّ

 لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 

 مذكرة من األمانة  

 ملخَّص  
تركز على تحليل االحتياجات من المســــــــاعدة الت ني   الت   أعدتها األمان  و تماشــــــــيا مق الوااقة الســــــــا    الت   

محداا   ف  إطار آلي  اســـــــــــتاراا تن يأل ات امي  األمم المتحدة لمدافح  ال ســـــــــــاد، ت دم  أل  الواي   تحلي    المســـــــــــت ان  
ردا وردت   33 ما اســـــتنت  من ارا  ت خ ل دورت  االســـــتاراا  كما   ل حتياجات من المســـــاعدة الت ني  المســـــت ان  

  تا ي ات  شـــــــــــفن ت ار ها ف  من الدول في     طلب على اســـــــــــتبيان أعدت  األمان  ت   2021أيلول/ســـــــــــبتمبر    16 حلول 
م  أل  خ ل  من   ظهر ت  ت االحتياجات من المســــــاعدة الت ني  ال وتلبي     اســــــت ان   االســــــتاراقــــــات ال طرت   وأخيرا، ت د  

ل حتياجات   مدتب األمم المتحدة المان   المخد  رات وال رتم  )المدتب( الواي   لمح  عام  عن أســــــــاليب اســــــــت ا   
من المســـاعدة الت ني  وللطل ات المتل اة للحصـــول عليها منأل الدورة اللامن  لمؤتمر الدول األطراال ف  االت امي ، الت  

   2019األول/ديسمبر    كانون   20إلى   16ع دت ف  أبوظب  ف  ال ترة من 

  

 __________ 

 * CAC/COSP/2021/1  
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 مقدمة  - أوال  
ل ات امي  األمم المتحدة لمدافح  ال سـاد للمسـاعدة الت ني  وت ادل المالومات، من المسـلم و فصـ أحد  مق تخصـيص  - 1

أحد أ داال   يتملل    أن ت ديم المساعدة الت ني  شرط أساس  لتن يأل االت امي  على الصايد الاالم   وتحقي ا لهأل  الغاي ، 
ــاد ف    ــت ان  وتســـوتا احتياجات ماين  من المســـاعدة الت ني ،  آلي  اســـتاراا تن يأل ات امي  األمم المتحدة لمدافح  ال سـ اسـ

من اإلطار المرجا  آللي  اســتاراا التن يأل، يلَّلَّف فرتة    44وتازتز ت ديم  أل  المســاعدة وتيســير ا  وتماشــيا مق ال  رة 
 استاراا التن يأل  النظر ف  االحتياجات من المساعدة الت ني  قمانا لتن يأل االت امي  على نحو فاال  

،  فن تحدد جميق الدول األطراال ف  ردود ا على قواقم الت ييم الألات  المرجعي  1/ 4وأوصـى المؤتمر، ف  قرار    - 2
ــل أن تَّون مرت   حســــب   ــاعدة الت ني ، وت وــ ــامل  وف  الت ارتر ال طرت ، حيلما انطبة الحال، احتياجاتها من المســ الشــ

  المتناول  أاناء دورة اســــــتاراا ماين   وأوصــــــى المؤتمر أيوــــــا  فن األولوت ، وأن َترد ف  ســــــياذ تن يأل أحدام االت امي 
 مدتب  مالومات عن مشارتق المساعدة الت ني  ال ارت  المتصل  بتن يأل االت امي   ال تواصل الدول األطراال تزوتد  

ــاد  اعت ار ا عنصـــــــرا من ف  م ال  بتازتز المســـــــاعدة الت ني   7/3رحب المؤتمر ف  قرار   و  -3 مدافح  ال ســـــ
 دم  ال هات الت  ت و   المانحال هات  ، وســــــلم  ف مي  التنســــــية بين  2030عناصــــــر خط  التنمي  المســــــتدام  لاام 

زدواجي  اال اجتنابالَّ اءة و  جوانب الموارد وزتادة اظيم االسـت ادة منالمسـاعدة الت ني  والبلدان المتلقي  من أجل ت 
ات الدول األطراال على مواصـــــــــل  تزوتد فرتة اســـــــــتاراا      حتياجات البلدان المتلقي   وشـــــــــل تلبي  او ال هود  ف  

ــياالتن يأل طوعيا،  ــاعدة   تماشــــ ــتاراا التن يأل،  مالومات عن االحتياجات من المســــ مق اإلطار المرجا  آللي  اســــ
ات     عملي  االســــــتاراا  وشــــــل  خ ل الت ني  الحالي  والمتوقا  وغير المل َّاة،  ما فيها االحتياجات المســــــت ان  من

 الدول األطراال على استخدام  أل  المالومات ف  إعداد برام  المساعدة الت ني  

ف  دورتها االســـــتلناقي  المتال    مدافح   ، 32/1-داوع وة على ذلك، اعتمدت ال معي  الاام  ف  قرار ا   -4
ال ســــــاد، اإلع ن الســــــياســــــ  المانون بالتزامنا المشــــــترص  الامل   االي  على التصــــــد  للتحديات وتن يأل التدابير  
الرامي  إلى منق ال ســـــــــاد ومدافحت  وتازتز التااون الدول ب، الأل  تاهدت في  الدول، ف  جمل  أمور،  مواصـــــــــل  

ــاعدة،  ما ف  ذلك االحتياجات ت ادل المالومات  ــاعدة الت ني  واالحتياجات ال زم  لهأل  المســـــ ــفن ت ديم المســـــ  شـــــ
 المست ان  من خ ل آلي  استاراا التن يأل 

 تتومن  أل  الواي   ما يل :و  -5

ف    من خ ل االســــــتاراقــــــات المن زة   حتياجات من المســــــاعدة الت ني  المســــــت ان ل  امحدا  تحلي  )أ( 
 ( 1) التن يأل؛اللاني  آللي  استاراا  إطار الدورة

على اســـــــتبيان أعدت  األمان  يلتم   2021أيلول/ســـــــبتمبر    16 حلول وردت   ( 2) دول  33تا ي ات   )ب( 
ف   المن زة  االحتياجات من المساعدة الت ني  المست ان  من االستاراقات ال طرت  وتلبي   ت ارب الدول ف  تحديد 

 ؛7/3الوالي  المألكورة أع   والواردة ف  قرار المؤتمر إطار الدورتين، تماشيا مق 

المســــــــــــــاعدة الت نـي   من  حتـياجات  االلمحـ  عام  عن المســــــــــــــاعدة الت نـي  الت  قدمهـا المدـتب لتلبـي   )ج( 
ف  ال ترة  اللامن ، الت  ع دت ف  أبوظب   لمؤتمرا  دورة  منألالدورتين    كلتا  والت  تغط الحصـــــــول عليها  وطل ات  

  2019كانون األول/ديسمبر  20إلى  16من 
 __________ 

بالممارسات ال يدة للدول األطراال وخبراتها والتدابير ذات الصل  الت  اتخألتها  اد  المانون  ين غ  قراءت   االقتران مق مألكرة األمان   (1) 
 (  CAC/COSP/2021/9االستاراقات ال لطرت ،  ما ف  ذلك المالومات المتال    المساعدة الت ني ب )إن از 

س مي (،  اراغوا ، البرازتل، اإل-األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، أل انيا، ألمانيا، اإلمارات الار ي  المتحدة، أنغوال، إيران )جمهورت  (2) 
، زم ابو ، سانت لوسيا،  ليشت-بل يدا، بنما، بوتان، البوسن  والهرسك، بولندا، بوليفيا )دول  المتاددة ال وميات(، بي روس، تيمور

 الساودي ، ميانمار  سلوفاكيا، السنغال، صر يا، الاراذ، فرنسا، قطر، التفيا، مدغش ر، المغرب، م دونيا الشمالي ، المملَّ  الار ي 

https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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 تحليل االحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة من خالل آلية استعراض التنفيذ  - ثانيا  
 

 االحتياجات المستبانة خالل دورة االستعراض األولى -ألف 
   ال طرت   اتســــتاراقــــ االدول  طرفا ف  االت امي  قد أن زت  173، كانت 2021أيلول/ســــبتمبر    16 حلول  -6

، 173  ومن بين الدول ال اد اســـــــتاراقـــــــا لم يلن ز 13ف  إطار الدورة األولى، حيث لم يتبة إال   الخاصـــــــ  بها
 احتياجا فرديا من المساعدة الت ني   3 680دول  ما م موع   118است انت 

ــات ال لطرت    - 7 ــتاراقـــــ ــت ان  من االســـــ ــاعدة الت ني  المســـــ ومنأل إعداد الواي   المانون  بتحليل االحتياجات من المســـــ
ــاعـدة المـ دـم  من مدـتب األمم المتحـدة المان  ـ المخـدرات وال رتـم  دعـما لتن ـيأل اتـ امـي  األمم المتحـدة لمـدافحـ   والمســـــــــــ

ــادب )  ــافـي  CAC/COSP/2019/14ال ســـــــــــ (، الت  أتيـحت للمؤتمر ف  دورـت  الـلامـن ، لم تن ز ســـــــــــــوة أر قل دول إقـــــــــــ
تغيير ف  التحليل فال ، احتياجات فردي   ولأللك   امان  اســـــــت انت اانتان منها ما م موع  و اســـــــتاراقـــــــات الدورة األولى،  

 المساعدة الت ني  غير ذ  شفن وال يستدع  تحلي  جديدا  من  حتياجات  اال ت ا ات الساقدة ف   الموقوع  ل  
  

 االحتياجات المستبانة خالل دورة االستعراض الثانية -باء 
 التقييم اإلجمالي   

 
بتحليل االحتياجات من المســــــــاعدة الت ني    ، أعدت األمان  مألكرة  انوان2020ف  تشــــــــرتن اللان /نوفمبر   -8

( لَّ  ينظر فيها فرتة CAC/COSP/IRG/2020/7) المســــت ان  ف  إطار الدورة اللاني  ل ســــتاراقــــات ال لطرت ب
دول  طرفا أخرة  13الحين، أن زت  اســـــــــتاراا التن يأل ف  دورت  الحادي  عشـــــــــرة المســـــــــتفن   اللاني   ومنأل ذلك

ــق  منها   ــاتها ال لطرت ، وَحددت تسـ ــتاراقـ ــات الوافي  السـ ــاعدة الت ني   60الخ صـ  أل   ومق أخأل احتياجا من المسـ
احتياجا فرديا من   455دول    57دول  من أصــل   39  ما م موع حدد،   اين االعت ار  االســتاراقــات اإلقــافي 

 آلي  استاراا التن يأل المساعدة الت ني  من خ ل 
  

 الشدل األول
تشرين الثاني/نوفمبر ، 2019عدد االحتياجات المستبانة من المساعدة التقنية حسب الفصل )آب/أغسطس 

 ، الدورة الثانية(2021أيلول/سبتمبر ، 2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 مواد ال صل اللان  مواد ال صل الخام  
 حتى عدد االحتياجات   

 21  أيلول/سبتمبر 
   حتى عدد االحتياجات  
 20  تشرتن اللان /نوفمبر 

 

   حتى عدد االحتياجات  
 19  آب/أغسط  

تشمل احتياجات )
تتالة  عام 

 (خام ال صل ال 

احتياجات 
 تتالة عام 

 ال صل اللان  

ات 
ياج

الحت
دد ا

ع
 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/14
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/7


 CAC/COSP/2021/10 

 

4/22 V.21-07327 

 

 الشدل اللان 
اإلقليمي لعدد الدول والدول التي انتهت من إعداد خالصاتها الوافية والدول التي تحتاج إلى المساعدة   وزيعالت

  التقنية )الدورة الثانية( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
  

  بناء ال درات   
االحتياجات   ال ئ  الساقدة من تملل  ال دراتب الواسا التحلي ت السا   ، ظلت فئ  ببناء كما  و الشفن ف    -9

ف  المـاـق  من م مو    49من  ـأل  االحتـياجـات، أ  مـا ياـادل نحو احتـياجـا  223دوـل   37المســــــــــــــتـ اـن  )حـددت 
ة(  وقلد مت ل رتة اسـتاراا التن يأل لمح  عام  عن ال ئات ال رعي  الاديدة الت  اسـتلبينت فيها حدداالحتياجات الم

 (:CAC/COSP/IRG/2020/7) 2020بناء ال درات ف  تشرتن اللان /نوفمبر  ب  تتالة تاحتياجا

 المصادرة غير المستندة إلى إدان ؛ )أ( 

 المساعدة ال انوني  المت ادل ؛ )ب( 

 األشخاص المبلغون؛ )ج( 

 الموجودات؛المصادرة وإدارة  )د( 

 التحقي ات وتت ق الموجودات وتدابير مدافح  غسل األموال؛ ) ـ( 

 إن اذ ال انون والم ح   ال واقي  وإدارة ال وايا؛ )و( 

 لى المالومات وال طا  الخاص والتوعي  ومشارك  الم تمق؛عصول حال )ز( 

 والمحاس   ومراجا  الحسا ات؛ الشراء الاموم  )ح( 

 

م موع  دول أورو ا 
   ي الغر 

 دول أخرة  و 

أمرتدا  م موع  دول 
ومنط   ال حر  ال تيني  

 الَّارتب 

م موع  دول 
 أورو ا الشرمي  

 آسيا م موع  دول 
 والمحيط الهادئ

م موع  الدول  
  فرتقياأل

 الدول الت  حددت احتياجات 
 م مو  الدول ف  الم موع  الخ صات الوافي  المستَّمل   من المساعدة الت ني 
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 البيانات والمساعدة التَّنولوجي ؛ال حوث وجمق  )ط( 

 إقرارات الألم  المالي  وتوارب المصالح؛ ) ( 

 األدوات الوقاقي ، وخط  الامل، والتدرتب والت ييم  )ص( 

ــاعـدة من  تراوحـت االحتـياجـات و  -10 بـناء ال ـدرات بين الـتدرـتب الاـام ف  م ـال  الت  اســــــــــــــتبيـنت مؤخرا المســــــــــــ
من  اام التلقيف الحدوم  اإللَّتروني  والبيانات الم توح ، وتصميم برام  للموظ ين الاموميين، ووقق سياسات ال

توزتق   قت   و مدافح  ال ســـــــــاد، وتحســـــــــين ال درات التَّنولوجي  فيما يتالة  الَّشـــــــــف عن الااقدات اإلجرامي     لأج
مـ ارـن   ال صــــــــــــــل الـلان    مـا يخصحتـياجـات في عـدد أكبر من االالت ـا  الاـام المتمـلل ف  اســــــــــــــتـ اـن   ااالحتـياجـات 

 على التوال ( ، 93و 130ال صل الخام  )  
 

  المساعدة التشرتعي    
ف  الماق  من   16ملل  و و ما ي  المســــــــــاعدة التشــــــــــرتعي ،  ف  م ال حتياجاتاالمن  74دول    20حددت   -11

ــت ان و  مم ــياغ    االحتياجات المســــ ــاعدة ف  صــــ ــاقل، ملل المســــ ــملت  أل  االحتياجات م موع  من المســــ   وشــــ
مدافح  ال ســاد والمســاعدة ف  تاديل واســتَّمال التشــرتاات المتال     لمن أجالتشــرتاات المتال    التااون الدول  

 ين ال صلين ب  متساوت االحتياجات المست ان  قمن  أل  ال ئ   كانت منق غسل األموال  وخ فا ل ت ا  الاام، 
 

  بناء المؤسسات   
ــت انت  - 12 ــات،   57دول    19 اســ ــســ   و  م م ف  الماق  من  13ملل و و ما ي  من االحتياجات المتال   ببناء المؤســ

إنشـاء وتازتز  أن احتياجا(  واعتلبر   43ا ا  أر ا   أل  االحتياجات  ال صـل اللان  )  الة ت ت االحتياجات المسـت ان   و 
ف  صـميم التن يأل الناجح    يدخ ن المؤسـسـات الت  تؤد  دورا حاسـما ف  تن يأل ال صـل اللان  وت نب تداخل الواليات 

ــتردا  ــل الخام ، ياتمد االســــــ ــل  وعلى النقي، من ذلك، وفيما يتالة  ال صــــــ د الناجح للموجودات على لهألا ال صــــــ
الصــايدين الوطن  والدول  إلى حد كبير على وقــق تشــرتاات وإجراءات محددة، فوــ  عن قدرة جميق الســلطات  

 الماني  على تن يأل تلك اإلجراءات  
 

 الشدل اللالث
 ، حسب الفئةونسبتها المئوية عدد االحتياجات الفردية من المساعدة التقنية

 
 

 

 

 

 

 

 

 ، بناء ال درات
223 (49 )٪ 

 33السياسات،  صنق 
(7٪) 

ال حوث/جمق البيانات  
 ( ٪10) 45وتحليلها، 

تيسير التااون الدول  
 23مق بلدان أخرة، 

(5 )٪ 

 57بناء المؤسسات، 
(13 )٪ 

المساعدة  
 74التشرتعي ، 

(16 )٪ 
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 االتفاقية من المساعدة التقنية فيما يتعلق بالفصل الثاني من    تحليل االحتياجات المستبانة   

ــل اللان ، مق التركيز على   32حددت   - 13 ــاعدة الت ني  تتالة  ال صــــــــــ من الدول األطراال احتياجات من المســــــــــ
 التدابير الوقاقي   

  
 الشدل الرا ق

   احتياجات، حسب المادة )الفصل الثاني(عدد االحتياجات من المساعدة التقنية وعدد الدول التي حددت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  (6ال ساد الوقاقي  )المادة (؛  يئ  أو  يئات مدافح  5سياسات وممارسات مدافح  ال ساد الوقاقي  )المادة   
ف     16احتيـاجـا )أو    72احتيـاجـاتهـا عمـا م موعـ     أشـــــــــــــــارت إلى  الـدول الت   و  ممأبلا أكلر من الـث   -14

ــابة، فــ ن ر ق  6و  5المــادتين   ــ   يتالةاالحتيــاجــات(    م مو المــاقــ  من     و  مم  وتمــاشــــــــــــــيــا مق التحليــل الســـــــــــــ
 تين المادتين اتالة بهي ف  إطار ال صل اللان   االحتياجات المست ان 

 5الحاج  إلى بناء ال درات أكبر فئ  من احتياجات المسـاعدة الت ني  المسـت ان  ف  إطار المادتين   شـدلتو  -15
دول   وتهدال المســـــــــــاعدة الت ني  المطلو   إلى   18ف  الماق  من االحتياجات الت  حددتها  40 مللت، حيث  6و

درات التنظيمي  والتشـــــــغيلي  لهيئات مدافح  ال ســـــــاد، والتدرتب على إجراء ت ييمات للمخاطر، وأنشـــــــط   تازتز ال 
 والتواصل، ووقق استراتي يات لمدافح  ال ساد وتن يأل ا ورصد ا   وعي ت ال

)حــددتهــا تســــــــــــــق دول( ببنــاء   6و  5من االحتيــاجــات ف  إطــار المــادتين    ف  المــاقــ   21  تتالة نســــــــــــــ ــ و  -16
تلك الهيئ  من خ ل الدعم  ي المؤســســات، وتتراوح بين المســاعدة ف  إنشــاء  يئ  لمدافح  ال ســاد وتازتز اســت  ل

تملل ف  تحديد نطاقها ووظاق ها  ومن الملير ل  تمام أن دولتين حددتا االحتياج المحدد الم  لمن أج  التشــــــرتا 
 دعم إعادة إنشاء مدتب أمين المظالم أو تازتز نزا ت  من خ ل الموارد المادي  أو المالي  وفرص التدرتب 

  

 عدد الدول الت  أبلغت عن احتياجات من المساعدة الت ني 
 عدد االحتياجات من المساعدة الت ني 

 المادة

احتياجات 
 عام 
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  ( 8(؛ مدونات قواعد السلوص للموظ ين الاموميين )المادة  7ال طا  الاام )المادة    
  و  ممف  المــاقــ  من    20  و و مــا يملــل  ،8و  7تصـــــــــــــــل  ــالمــادتين  ت دولــ  عن احتيــاجــات    23أبلغــت   -17

تصــــل   دارة توــــارب ت زال الاديد من  أل  االحتياجات  ت االحتياجات من المســــاعدة ف  إطار ال صــــل اللان   وال 
توــارب   بياناتاألملل  الحديل  على ذلك الحاج  إلى الدعم الت ن  الســتاراا وتحديث   حيث شــملتالمصــالح، 
  ديفي  اإلفصاح عن توارب المصالح التوعي    و حالي الالمصالح 

تدرتب ف  إطار المادتين  ال تتالة مؤخرا احتياجات ن زتالاديد من الخ صـــــــــــات الوافي  الت  أل   وقد حدد -18
 )انظر أدنا (  ماا ال صلين اللان  والخام يتالة     ومق ذلك، كان ذلك أيوا احتياجا شام  8و 7
  

  ( 13(؛ مشارك  الم تمق )المادة  10)المادة  إب غ الناس    
احتياجا  وتراوحت   53ما م موع   اللتين تشــم ن 13و  10تصــل  المادتين  ت دول  احتياجات  19حددت   -19

االحتياجات بين قــــرورة تحســــين إمداني  الحصــــول على المالومات عن طرتة ت ســــيط اإلجراءات وتن يأل قوانين  
مشـاركت  ف   اززالحصـول على المالومات وت ادل أفوـل الممارسـات  شـفن الَّيفي  الت  يمدن بها للم تمق أن ي 

 عمليات صنق ال رار 

، حيث أشــــــــــارت إحدة الدول إلى الحاج  إلى  وعي ت تصــــــــــل  فنشــــــــــط  الت لدول احتياجات وحددت  ا، ا -20
تالة  ال سـاد ل اقدة وسـاقط اإلع م، وأشـارت أخرة إلى الحاج  إلى المسـاعدة ف  تصـميم برام  للتلقيف ي تدرتب  

 مدافح  ال ساد  لمن أجالاام 
  

  ( 9)المادة  المشترتات الامومي  وإدارة األموال الامومي     
تالة  المشــــــــــــــترتات الامومي   وشــــــــــــــملت  فيما ي احتياجا من المســــــــــــــاعدة الت ني    33دول  عن   16أبلغت  -21

ــتندة إلى المخاطر، ومنق االحتيال ف  م ال  ــا ات المســـــــــــ االحتياجات المتال    التدرتب عمليات مراجا  الحســـــــــــ
 المشــترتات، وإعداد  متال   وإجراء التحقي ات الاالشــتراء الاموم  وكشــ  ، ورصــد وت ييم نظم االشــتراء الاموم ، 

ــ    ــت انت إحدة الدول الحاج  إلى تدرتب الموظ ين الاموميين على المحاســــــــــ الت ارتر عن تلك التحقي ات  واســــــــــ
  موم الا ءشتراوإدارة الموازن ،  اإلقاف  إلى الحاج  إلى تازتز الش افي  بوج  عام فيما يتالة  اال

  
  ال صل اللان    لادة مواد من الحاج  إلى ت ييم مخاطر ال ساد: احتياج شامل    

ــاد،  ــاعت ــار    ، ، على وجــ  التحــديــد وكــأللــك   حــدد الــث الــدول إدارة المخــاطر  - 22  من   إجراء ت ييمــات لمخــاطر ال ســــــــــــ
وات ال زم  لتحديد  من المســاعدة الت ني   وف  ماظم األحيان، اســتلبينت الحاج  إلى تطوتر واســتخدام األد   ت حتياجا اال 

   14و   5مواطن الوـاف المرت ط   ال سـاد ووقـق تدابير محددة األ داال للتخفيف من حدة ال سـاد ف  سـياذ المادتين  
ــتهدف م ال وتراوحت المؤســـســـات  ت ييمات المخاطر  أل  بين مؤســـســـات ال طا  الاام عموما وبالمؤســـســـات المارقـــ  ب     سـ

لل ســــادب على نحو أكلر تحديدا، وكيانات ال طا  الخاص  وقد شــــهد المدتب أيوــــا ملل  ألا اال تمام المتزايد بت ييمات  
 أدنا   را اا   ال سم (، كما  و مبين ف   19- المخاطر خ ل جاقح  مرا فيروس كورونا )كوفيد 
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 (3)تحليل االحتياجات من المساعدة التقنية المتعلقة بالفصل الخامس من االتفاقية   
 

 الشدل الخام 
   عدد االحتياجات الفردية من المساعدة التقنية وعدد الدول التي حددت احتياجات، حسب المادة )الفصل الخامس( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخام   ال صل تتالة عام  احتياجات تشمل (أ)  
  

  ( 51حدم عام )المادة    
ــت ان   - 23 ــدت االحتياجات المســــ ــياذ المادة   جســــ ــي    51ف  ســــ ــســــ الت اين الَّبير ف  أطر الدول التنظيمي  والمؤســــ

  37ر عنها  صــيا واســا  وعام   ومن بين االحتياجات ال ب   ما عل  وكليرا    ( 4) الموجودات، والتشــغيلي  الخاصــ   اســترداد  
حتياجات  ال النصف مرت طا  ا تالة  ال صل الخام ، كان أكلر من  ي أو كاحتياج عام   51المست ان  ف  إطار المادة 

دول (  وشملت  أل  االحتياجات تدرتب المسؤولين والمدعين الاامين على تا ب   13بناء ال درات )حددتها ب   المتال   
الممتلَّات واقت اء أار ا ف  الخارج واسترداد ا والتصرال فيها نهاقيا   كما استلبينت عدة احتياجات تتالة  التَّنولوجيا  

 صـــــورة  ن ز قاقم  على البرم يات وت تَّون  بيانات، ملل الحاج  إلى إعداد إجراءات لح ظ الســـــ  ت  وإدارة قواعد ال 
، والحاج  إلى رقمن  الســـــــــــــ  ت ملل ســـــــــــــ  ت المحاكم و يانات اإلفصـــــــــــــاح عن الموجودات  وكانت  ناص  آني  

  والحوكم  من أجل تدعيم الاام  ات  الســياســ تلك المتال   احتياجات عام  أخرة تتالة بتطوتر الصــدوص ال انوني  و 
آليات التنســــية والتااون فيما بين ســــلطات إن اذ ال انون والتح ية والم ح   ال وــــاقي   وحددت عدة دول احتياجات 

 __________ 

المساعدة الت ني  الم دم  ف  إطار الم ادرة المشترك  بين المدتب والبنك الدول  الخاص   استرداد    شفنعلى مالومات  ط  ل  (3) 
اامل الحدوم  الموجودات المسروق  )م ادرة بستارب(، انظر المألكرة الت  أعدتها األمان   شفن الت رتر المرحل  عن تن يأل أنشط  ال رتة ال

 (  CAC/COSP/2021/13الدول  الم توح الاووت  المان   استرداد الموجودات )

 (  CAC/COSP/IRG/2021/7انظر الت رتر المواقيا  الأل  أعدت  األمان  عن تن يأل ال صل الخام  ) (4) 

 المادة 
 أبلغت عن احتياجات من المساعدة الت ني عدد الدول الت  

 عدد االحتياجات من المساعدة الت ني 

 )أ(

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/13
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/7
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ــملت  ــغيل الموحدة  وشـــ ــترداد الموجودات وإجراءات التشـــ ــرتاات المتال    اســـ ــتاراا التشـــ ــياغ  أو اســـ ــل   صـــ متصـــ
الدعم ت ديم  إنشـــاء مؤســـســـ  إلدارة الموجودات المصـــادرة وعاقدات ال رتم ، و  بناء المؤســـســـات المتال   ب حتياجات اال 

   تها وإدار   تها إن اذ ال انون من إنشاء وحدة السترداد الموجودات ومصادر   أجهزة من   جهاز لتمدين كل 
  

   (؛ 52(؛ منق وكشف إحال  الااقدات المتفتي  من ال رتم  )المادة  14تدابير منق غسل األموال )المادة    
  ( 58وحدة المالومات االستخ ارت  المالي  )المادة  

النظر إلى االحتياجات المســـــت ان  م تما   وعلى  ألا األســـــاس،    14و   58و   52يتيح الطا ق المترا ط للمواد  - 24
المســــــــــــــاعـدة الت نيـ   و   تملـل أكبر فئـ  من االحتيـاجـات من  حتيـاجـات  ال من ا   55دولـ  مـا م موعـ     19حـددت  

ف  الماق  من االحتياجات عموما    12ياذ ال صــــــــــــل الخام  )الث تلك االحتياجات(، وتملل المســــــــــــت ان  ف  ســــــــــــ 
   أكبر عدد من التوصيات ف  جميق االستاراقات  و كانت موق   52و الملل، فالمادة 

وتتالة ماظم تـلك االحتـياجـات ببـناء ال ـدرات، مـلل ـتدرـتب الموظ ين الاـاملين ف  وحـدات االســــــــــــــتخـ ارات   -25
جمق  غي  أجهزة إن اذ ال انون من أجل تازتز مهاراتهم ف  التحليل المال  واســـتخدام األدوات التَّنولوجي  المالي  و 

البيـانـات وتحليلهـا  وأعر ـت إحـدة الـدول عن الحـاجـ  إلى تـدرتـب مملل  كيـانـات الم تمق المـدن  على التزامـاتهـا  
  اعت ار ا من األعمال والمهن غير المالي  

  
 المسائل الشاملة المتصلة بدورة االستعراض الثانية   

  االحتياجات التَّنولوجي    
ف  الماق  من الدول الت    65حتياجا شـــــــام  اســـــــت انت   ا  ( 5) التَّنولوجي كان تطوتر أو اســـــــتخدام األدوات   -26

ــخير  ــدل أكلر ت رتدا، ملل الحاج  إلى تسـ أعر ت عن احتياجاتها  وأعر ت  ا، الدول عن تلك االحتياجات  شـ
مدافح  ال سـاد أو ت ليل فرص ال سـاد إلى أدنى حد ممدن  وكانت  ناص احتياجات أكلر  م ال التَّنولوجيات ف   

 صــــل  مح ظ الســــ  ت وإدارة البيانات وتحليلها، ملل إنتاج اإلحصــــاءات  وشــــملت االحتياجات التحديدا تتالة   
قرارات  اإلأيوـــــــا تن يأل نظم الحدوم  اإللَّتروني ، واســـــــتخدام التَّنولوجيات إلدارة توـــــــارب المصـــــــالح من خ ل  

 ناقي  المصالح والألم  المالي ، وإجراء التحقي ات المالي  والمحاس   ال اإللَّتروني    

تالة  اســــتخدام التَّنولوجيات لتازتز التااون بين الوكاالت والتااون الدول   وأشــــارت  ت كما اســــتبينت احتياجات   - 27
الدول إلى الَّيفي  الت  يمدن بها لنظام محوســب أن يســاعد على ت ادل المالومات والتنســية بين المؤســســات  وانطوة 

 ت الاالمي  المتال    األشخاص األجانب المارقين سياسيا  احتياج محدد على االط   على قواعد البيانا 

ــتراء اإللَّترون  ورقمن    - 28 وت ســـد االحتياجات المتال   بتَّنولوجيات المالومات واالتصـــاالت، ملل تن يأل نظم االشـ
ــت ان ف  الت رتر   رت  الأل  علرا على فرتة اســـــــتاراا التن يأل ف  دو المواقـــــــيا   المح وظات الوطني ، االت ا  المســـــ

 (  CAC/COSP/IRG/2021/3)   2021حزتران/يوني     18إلى   14اللاني  عشرة، الما ودة ف  فيينا ف  ال ترة من 
  

  االحتياجات التدرتبي    
اســت ان أكلر من نصــف الدول الت  أشــارت إلى أن لديها احتياجات الحاجَ  إلى التدرتب  اعت ار  عنصــرا  -29

ــيا   ــاســــ ــت انت دول عديدة  أل  االحتياجات مســــــتخدم  ع ارات عام  من خ ل   منأســــ أنشــــــط  بناء ال درات  واســــ
ــو  أو المادة من االت امي  الت  يلزم   ــارة إلى الموقــــ ــيق الت  حدد توفير اإلشــــ ــفنها  وكانت المواقــــ   تالتدرتب  شــــ

 __________ 

   68، ال  رة  32/1-داقرار ال معي  الاام   مرفة (5) 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/3
http://undocs.org/ar/دا-32/1
http://undocs.org/ar/دا-32/1
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ــاد، وحماي  األشــــــــــخاص المبلغين، واالت عموما   ــتراء تالة  األخ ميات أو النزا  ، واإلب غ عن حوادث ال ســــــــ  شــــــــ
   والتحقي ات المالي  وغسل األموال ي ممو ، وال هود الرامي  إلى تازتز الش افي  ف  اإلدارة الا ممو الا

التدرتب المحددة أيوــا متنوع  ومتاددة التخصــصــات، حيث تراوحت بين الحاج  إلى   ولأللك، كانت أنوا  -30
المهارات الت ني  المتصــــــــل  بتحليل البيانات وإجراء عمليات مراجا  الحســــــــا ات ال اقم  على المخاطر والَّ اءات 

ــت ان  حاج    ما ف  ذلك كتا   الت ارتر ومهارات الت اوا وإدماج ال واعد األخ مي   وعلى ا ،الاام  لرغم من اســــــــ
ــا موجه    المســـؤولين ف  المؤســـســـات الحدومي  إلى التدرتب ف  ماظم الحاالت، ف ن تلك االحتياجات كانت أيوـ

 دعم كيانات ال طا  الخاص ووساقط اإلع م ومنظمات الم تمق المدن    شدل واقح نحو
  

ة واحتياجات المساعدة  تحليل الردود على االستبيان بشأن توفير المساعدة التقني  -ثالثا  
 التقنية المستمدة من آلية استعراض التنفيذ

 
 الدول األطراف في تلبية االحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة  التي تعتمدها   هجن  ال - ألف 

 في استعراضاتها القطرية 
 

 االحتياجات في االستعراضات القطرية   استبانة آراء الدول بشأن الشكل الجديد لعملية   - 1 

قاقم  الت ييم الألات  المرجعي  الشـامل  فئات محددة    توـمنتآلي  اسـتاراا التن يأل،  من  أاناء الدورة األولى  -31
)انظر الت نيــــــ   المســــــــــــــــــــاعــــــدة  من  احتيــــــاجــــــاتهــــــا  إطــــــار ــــــا  ف   تحــــــدد  أن  للــــــدول  يمدن    الواي ــــــ   ســــــــــــــل ــــــا 

CAC/COSP/IRG/2010/6  المن حـــــ المرجعيـــــ   الـــــألات   الت ييم  قـــــاقمـــــ   أتـــــاحـــــت  اللـــــانيـــــ ،  الـــــدورة  وأانـــــاء    )
(CAC/COSP/IRG/2016/4 للدول است ان  احتياجات )من المساعدة الت ني    در أكبر من الحرت   ها 

ــت ان  االحتياجات من  - 32 وات  ت الَّلير من اآلراء على أن الشــــــــــدل الم توح ال ديد يوــــــــــيف ميم  إلى عملي  اســــــــ
ــاعدة الت ني   حيث تَّون محددة األ داال   ــامل  و المســـ ــا شـــ ــارت الدول إلى أن أيوـــ ــدل      وأشـــ ــمح لها بتحديد    ألا الشـــ ســـ

  تواجهها، مما أدة بدور  إلى زتادة الوقـــوح فيما التحديات المؤســـســـي  وال انوني  الحقيقي  الت   ت ســـد االحتياجات الت  
 يتالة  ديفي  مواجه  التحديات  

والحظ أكلر من ر ق الدول أن  ألا الشـدل يسـمح للخبراء المسـتارقـين بت ديم مسـاعدة أفوـل ف  صـياغ    -33
ــ   وقد ت لى ذلك ــتارقــــــ ــون  ف  زتارة قطرت  قام فيها الخبراء الم  مل  احتياجات الدول  الطرال المســــــ ــتارقــــــ ســــــ

 واألمان  والدول  الطرال المستارق  ن سها  صياغ  االحتياجات من المساعدة الت ني   صورة مشترك  
  

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتلبية االحتياجات من المساعدة التقنية  - 2 

أبلا أكلر من الث الدول عن اشـــــــــــــتراك  ف  التااون فيما بين بلدان ال نوب أو التااون اللناق   غرا تلبي    - 34
ــاد على جميق   حتيـاجـات اال  ــاعـدة الت نيـ   واعتبر  ـألا التاـاون مهمـا نظرا للتـفاير الســـــــــــــلب  الاـام لل ســــــــــــ من المســــــــــــ

ــاد  ــليم  فن ن اح دول  طرال واحدة ف  مدافح  ال ســـــــ   الواقا  ف    يتوقف على ن اح جميق الدول الم تماات، والتســـــــ
 مدافح  ال ساد، ال يزال مهما    أجهزة   ولأللك، فت ادل الخبرات وأفول الممارسات، ال سيما فيما بين  ها وخارج  إقليم 

للمدتب  اعت ار ا   التا ا    ألا التااون، إلى المنصات اإلقليمي   علىلألملل    عراوأشارت دولتان، خ ل   -35
ــيل   ام  ل لمشــــــــــارك  ف  التااون فيما بين بلدان ال نوب بهدال التا يل بتن يأل االت امي   وتراوحت أشــــــــــدال  وســــــــ

كيانات ال طا  الخاص    داخلتازتز النزا    ى ليهدال إ  التااون األخرة بين تدرتب ال وـــــــــــــاة ومشـــــــــــــرو  ا ا 
ــت ادت من برام  بناء ال درات والتشــــــــــرتاات النموذجي  الت  ــ د  ال نوب  وذكرت دول  أخرة أنها اســــــــ ت دمها شــــــــ

 األفرت   المشترك  بين الوكاالت السترداد الموجودات 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2010/6
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/4
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ــارك  ف  التااون فيما بين بلدان ال نوب من أجل تلبي  االحتياجات   - 36 ــتاداد ا للمشــــ وأعر ت إحدة الدول عن اســــ
تن يأل خط  عمل ت وم  من المســـاعدة الت ني  الت  اســـت انتها من خ ل اســـتاراقـــاتها ال طرت ، وأشـــارت إلى أنها  صـــدد 

ــفن التا ـيل بتن ـيأل    ـلدة خبراتـها      التارتف على  بـلدان أخرة ف  المنطـ   ف  إـطار المشـــــــــــــرو  اـلأل  ي ود  المدـتب  شـــــــــــ
 االت امي  ف  أفرتقيا  

   
 تلبية االحتياجات من المساعدة التقنية قبل االنتهاء من االستعراضات  - 3 

ــار أكلر من الث الدول إلى  -37 ــات؛ وقد    تلبي أشــــ ــتاراقــــ ــاعدة الت ني  قبل انتهاء االســــ االحتياجات من المســــ
ــ ات عديدة خ ل الزتارات ال طرت  أاناء االســـتاراقـــات  ونظر ف  الاملي  ال ارت   شـــهدت األمان  ذلك ف  مناسـ

 لتلبي  االحتياجات  صورة مست ل  عن آلي  استاراا التن يأل 

ــف قبل اختتام   قدمتو  -38 عدة دول التدابير الت  اتخألتها لتلبي  االحتياجات من المســـــــــــــاعدة الت ني  الت  تنشـــــــــــ
ــاتها  ــتاراقــ ــفت خ ل    ف  إطاراســ ــاقل نشــ ــبيل الملال، الحظت إحدة الدول كيف أن مســ الدورة اللاني   فالى ســ

د الت رتر  ووصـ ت دول  أخرة كيف لدورة اللاني  كانت تلاال   ال ال قبل االنتهاء من إعداف  إطار ااسـتاراقـها 
ت بدور ا إلى تغييرات فوـــــــ أن آليات الرصـــــــد والت ييم ال ديدة الت  أع بت اعتماد اســـــــتراتي ي  لمدافح  ال ســـــــاد أ

ــوء على التحديات الَّامن  ف   ــلط الوـ ــاد  ومن األمور الت  تسـ ــاء ل ن  لمنق ال سـ ــي ، ملل إنشـ ــسـ ــرتعي  ومؤسـ تشـ
طر الدول و يئاتها ف  م ال مدافح  ال سـاد    جزقيا نتي      الداقم  التغير ألالطبيااالسـتاراقـات ال طرت  أن 

لاملي  االســتاراا ذاتها، حيث أدت ف  كلير من األحيان إلى تغييرات تشــرتعي  ومؤســســي  وتشــغيلي  أســاســي    
اراا، ف ن والحظت إحدة الدول أن  على الرغم من أن أنشــــــــــــط  بناء ال درات نلظ مت قبل االنتهاء من االســــــــــــت 

 حاجتها إلى  أل  المساعدة متواصل  ومستمرة 

ــاعدة الت ني  قبل اختتام االســــتاراا،   -39 وأشــــارت دول  أخرة إلى أن  رغم عدم تلبي  أ  احتياجات من المســ
ــيات  ــاعدة الت ني  طللبت أو بدأ ت ديمها لتن يأل  ا، التوصــ فهأل  التدابير نوقشــــت أو خلط ط لها أو بلرم ت، والمســ

 ئ  أاناء عملي  االستاراا الناش
  

 تلبية االحتياجات اإلضافية من المساعدة التقنية بعد االنتهاء من االستعراضات  - 4 

االحتياجات والتوصـــــيات المنبل   عن االســـــتاراقـــــات ال طرت  بدعم   تلبي أشـــــار أكلر من الث الدول إلى  -40
لدورة ا  ف  إطار مال  وت ن  من الشــــــركاء اإلنماقيين  وأوقــــــحت إحدة الدول أن   اد اعتماد خ صــــــتها الوافي 

اللـانيـ  وقبـل االنتهـاء من إعـداد ت رتر االســــــــــــــتاراا ال طر ، مدن دعم المـانحين من تلبيـ   ا، االحتيـاجـات 
ــت ان  في   وأوقـــــــــحت دول  أخرة أن تدابير مختل    الت  تصـــــــــل  اســـــــــتاراا الدورة اللاني  قد أعطيت ت  ني  المســـــــ

،  ما ف  ذلك ت ييمات األار التنظيم ، والمشـــــــاورات مق الشـــــــركاء  جهزةاألولوت   اد مشـــــــاورات مشـــــــترك  بين األ
 والمانحين، استنادا إلى توافر الخبرات والموارد الَّافي  

إحدة الدول أن المســـــــاعدة الت ني  الت  تل تها من خ ل دعم المانحين أدت إلى زتادة التنو  ف   والحظت   -41
صــــــــياغ  اســــــــتراتي ي  جديدة للنزا   ومدافح  ال ســــــــاد، ت ســــــــد الماايير  إمداني  التالي ات والن د، مما أتاح بدور  

 مق السياذ المحل   ها ي َّي  اد ت والخبرات الدولي  الناجح  
  

 ية المستمرة لالحتياجات من المساعدة التقنية بعد االنتهاء من االستعراضات األهم  - 5 

المســاعدة الت ني   اد من  حتياجات لاســتمر االت اذ على نطاذ واســق بين الدول  شــفن األ مي  المســتمرة  -42
ــافي  منأل ذلك الح ــتلبينت فيها احتياجات إقـ ــات، حتى ف  الحاالت الت  اسـ ــتاراقـ ــارت االنتهاء من االسـ ين  وأشـ
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دول  واحدة ف ط إلى أن االحتياجات من المســــــــــاعدة الت ني  الت  حددتها ف  قاقم  الت ييم الألات  المرجعي  لم تاد  
ــاء فترة زمني  طوتل  بين ت ديم   ــل   اد إتمام عملي  االســـــتاراا  وأوقـــــحت تلك الدول  أن  نظرا الن وـــ ذات صـــ

الســــتاراا ال طر ، ف د أصــــ حت تلك االحتياجات مت ادم   ســــبب قاقم  الت ييم الألات  المرجعي  ونشــــر ت ارتر ا
التطورات الت  شــــــهد ا اإلطار الوطن  لمدافح  ال ســــــاد  وأوصــــــت دول  أخرة  اســــــتخدام االحتياجات لصــــــياغ  

 طل ات المساعدة الت ني ، مق مراعاة شرط تاديل الطل ات تماشيا مق الت دم المحرز ف  الم ال المان  
  

 تائج االستعراضات القطرية متابعة ن  - 6 

ف  الماق  من الدول  فنها أدم ت نتاق  االسـتاراقـات ال طرت  ف  خطط عمل واسـتراتي يات،  70أفادت   -43
أقل رسـمي   فالى سـبيل الملال، وقـات إحدة الدول خط  اتحادي  لمدافح  ال سـاد تتوـمن  أخرة  آليات   ف أو 

ووقــق آليات للمســاءل   ااال ال ســاد وكشــ هفتحســين آليات منق أإجراء يخص مختلف الســلطات ف  ســبيل  142
ــتاراقــــات أخرة  ــيات الت  انبل ت عن اســ ــا التوصــ عنها  والحظت تلك الدول  أن الخط  تفخأل ف  االعت ار أيوــ

 قليمي  اإلستاراقات االلمدافح  ال ساد،  ما ف  ذلك 

ــات   -44 ــسـ ــندت إلى  ا، المؤسـ ــارت  ا، الدول إلى أنها قد أسـ ــل   وأشـ ــية مق الَّيانات ذات الصـ دور التنسـ
ــبيل الملال،  ــا ات   عينتفيما يتالة  متا ا  النتاق   فالى سـ ــ  الاليا لمراجا  الحسـ ــسـ ــلط   كإحدة الدول المؤسـ سـ

 مركزت  مسؤول  عن متا ا  تن يأل التوصيات المنبل   عن استاراقها 

قـــت للمؤســـســات  وأفادت دول أخرة  فن متا ا  نتاق  االســـتاراقـــات قد أجرتت  ط -45 رت   أقل رســـمي ؛ وفلو 
 المختص  مسؤولي  التصد  للتحديات المست ان  وتن يأل التوصيات المنبل   عن االستاراقات 

  
 تلبية االحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة   ل من أج الدعم الثنائي أو المتعدد األطراف  -7 

 في االستعراضات القطرية

ــددة من خ ل آليـــ    -46 ــات المحـ ــاجـ ــ  االحتيـ ــد تلبيـ ــدد األطراال أمرا متَّررا عنـ ــاق  أو المتاـ ــدعم اللنـ ــان الـ كـ
اســــتاراا التن يأل  وشــــملت الممارســــات ال يدة المألكورة ف  االســــتبيان مشــــارك  إقــــافي  لخبراء وطنيين ودوليين  

ــا ــتمرار مشــ ــ  جيدة أخرة تتالة  اســ ــاركين ف  ومنظمات من الم تمق المدن   وام  ممارســ ــؤولين المشــ رك  المســ
االســــــــــــــتاراقـــــــــــــــات ال طرتـ  ف  التمـاس الـدعم اللنـاق  أو المتاـدد األطراال  كمـا ألبرز أن الموظ ين الاموميين  
المســـؤولين عن تن يأل االســـتراتي ي  الوطني  لمدافح  ال ســـاد يمدنهم تحوتل االحتياجات من المســـاعدة الت ني  إلى 

 ن نماقيي جتألاب التموتل من الشركاء اإلف  اتخدم بدور ا مشارتق أو إجراءات، يمدن أن تلس

وأفاد أكلر من الث الدول  فن  أشـــــــــار إلى االحتياجات الت  حددت من خ ل آلي  اســـــــــتاراا التن يأل ف    -47
ذلك إشــــراص  يئات مدافح   بها  مناقشــــات اناقي  أو متاددة األطراال مق المانحين  ومن الطرذ الت  تح ة  إطار  

 الصل  ف  المناقشات مق المانحين من خ ل مختلف آليات تنسية الماون  الخارجي   ال ساد ذات

برام    هامن  ســــــبلوأشــــــارت  ا، الدول أيوــــــا إلى أنها دخلت ف  شــــــراكات اناقي  أو متاددة األطراال،    -48
االســتاراا  وف  المســاعدة الت ني ، عندما لم تَّن المســاعدة الم دم  مطا    ل حتياجات المســت ان  أاناء عملي  

قبل بدء عملي  االســتاراا ف   ا، األحيان  وف  انطل ت  تلك الحاالت، أوقــحت الدول أن جهود اإلصــ ح 
حين أقرت الدول  فن االحتياجات المسـت ان  من االسـتاراقـات تملل أسـاسـا قوتا لتل   المسـاعدة الت ني ، ف د رأت  

 أيوا أن  أل  االحتياجات تحتاج إلى تحديث مستمر 
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 تعتمدها الدول األطراف في تقديم المساعدة التقنية لتلبية االحتياجات المستبانة    التيهج  ن  ال -باء 
 في االستعراضات القطرية للدول األطراف األخرى 

 
 في االستعراضات القطرية في برامج مكافحة الفساد   استخدام االحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة  - 1 

من حتيــاجــات  الأكلر من الــث الــدول الت  ردت على االســــــــــــــتبيــان أنهــا أحــاطــت علمــا  ــا  ورد ف  إفــادات -49
المســــــاعدة الت ني  الت  حددتها الدول المســــــت يدة عند تصــــــميم برام  وم ادرات مدافح  ال ســــــاد وت ديم المســــــاعدة 

 استخدمتها استخداما كبيرا  وقد قدم أقل من الث تلك الدول المساعدة الت ني  لدول أخرة الت ني ، وأنها  

 ف  ت ديم المساعدة إلى دول أخرة   مشاركالوأفاد نصف الدول ت رت ا  ادم   -50

وأشــارت إحدة الدول إلى أنها لم تســتخدم االحتياجات المســت ان  عند تصــميم برام  مدافح  ال ســاد نتي    -51
دم نشر  ا، البلدان ت ارتر ا ال طرت  الَّامل ، أو ألنها نشرتها  اد أشهر أو حتى سنوات من الزتارة ال طرت ، لا

 ذات صل   غيراالحتياجات المست ان   تص حوف  تلك المرحل  قد 
  

 المعايير األخرى المستخدمة عند تصميم عملية تقديم المساعدة التقنية وتحديد أولوياتها  - 2 
 بشأنها تخاذ القرارات وا

ــتخدام ماايير  -52 ــمل اسـ ــاعدة  أخرة شـ ــميم عملي  ت ديم المسـ ــتاراا التن يأل عند تصـ ــتنتاجات آلي  اسـ غير اسـ
 طاعي   وأشــــــــــــارت المخاطر  للنطاذ وت ييمات  الحديد  شــــــــــــفنها  الات لت   تخاذ ال راراتالت ني  وتحديد أولوتاتها وا

 الدول إلى أن ذلك يتوقف ف  نهاي  المطاال على البرنام  ال رد  المصمم  التااون الواية مق البلد الشرتك 
  

 مالحظات إضافية  - 3 

الوااقة التوجيهي  من  وتحديث قاقم  الت ييم الألات  المرجعي    إلى قــــــــرورة تنقيح   إحدة الدول أشــــــــارت  - 53
ــارت  ــتاراا والتا يل بها  وأشـ ــير عملي  االسـ ــين النوعي  الاام  للردود وتيسـ ــا إلى     أل  أجل تحسـ الدول  أيوـ

قــــرورة مناقشــــ  االحتياجات من المســــاعدة الت ني  على نحو أكلر تحديدا خ ل الحوار الم اشــــر  وأوقــــحت 
ــفة    ــق إجراء مماال إلجراءات الهيئات المنشــــــ ــيمدن  موجب دول  أخرة أن وقــــــ ــان ســــــ ماا دات ح وذ اإلنســــــ

 االي  األطراال الماني  من ماال   المالومات ذات الصل  على نحو أكلر ف 

وأشــــارت دول  أخرة إلى الحاج  إلى إنشــــاء مركز إقليم  لت ادل المالومات ف  م ال مدافح  ال ســــاد   - 54
مدافح  ال ســـاد ف  البلدان الت    أجهزة تيســـير وتازتز ت ادل المالومات وأفوـــل الممارســـات فيما بين   لمن أج

 لديها احتياجات مماال  من المساعدة الت ني  

ــاعدة الت ني  وتن يأل ا، مما يتيح تحديد األولوتات وأخيرا، اقتل  - 55 ــد الردود المتال    االحتياجات من المســ رح رصــ
والتنســـــية بين األمان  والمانحين  وأشـــــير إلى أن احتياجات البلدان النامي  تســـــتحة ا تماما خاصـــــا، وكأللك التركيز  

  اءة وتازتز استخدام الموارد وت نب االزدواجي   على المساعدة ال ماعي  واإلقليمي ، بهدال توحيد ال هود وزتادة الَّ 
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 إطار تقديم المساعدة وموارده  - رابعا  
خ ل ال ترة المشـــــمول   الت رتر، واصـــــل المدتب ت ديم طاق   واســـــا  من أنشـــــط  المســـــاعدة الت ني  بهدال   -56

، على الرغم من التحــديــات  والوطنيــ   ( 7) واإلقليميــ   ( 6) برام ــ  الاــالميــ تلبيــ  احتيــاجــات الــدول األطراال من خ ل  
  19-الت  تطرحها جاقح  كوفيد

ــاعــدة الت نيــ  عن  اــد وعزز تركيز  على تطوتر ولمواجهــ  تلــك التحــديــات، زاد ا -57 لمدتــب من ت ــديم المســـــــــــــ
تلبيـ   بهـدال منت ـات المارفـ  وأدوات بنـاء ال ـدرات  كمـا كي ف المدتـب أنشــــــــــــــطتـ  ف  م ـال المســــــــــــــاعـدة الت نيـ   

 والتااف  منها  19-ل اقح  كوفيد تصد احتياجات الدول األطراال من أجل التمسك  ماايير النزا   مق ال

عدد طل ات المساعدة الت ني    االي   مواجه  التزايد المستمر ف   وعزز المدتب وجود  الميدان  ووسا  من أجل   - 58
يامل ف  فيينا، بينما كان الخبراء والمســتشــارون    ين االمي ال   تن مســتشــار أحد ال أكبر  وخ ل ال ترة المشــمول   الت رتر، كان 

لشــرذ أفرتقيا(، والمدســـيك   النســ    للمحيط الهادئ(، وكينيا )  النســ     دمون تغطي  إقليمي  متمركزتن ف  في   ) الألين ي 
للمخروط ال نو   ألمرتدا   النســـــــ    للمدســـــــيك وأمرتدا الوســـــــطى وال نو ي  ومنط   ال حر الَّارتب (، و يرو )  النســـــــ    ) 

 النســـ    ل نوب شـــرذ أورو ا(، وجنوب أفرتقيا )  النســـ    وصـــر يا ) لغرب ووســـط أفرتقيا(،   النســـ    ال نو ي (، والســـنغال ) 
ســـيا وجنوب شـــرقها(  و اإلقـــاف  إلى ذلك، عمل مســـتشـــارون قلطرتون ف   آ ل نوب  النســـ    لل نوب األفرت  ( وتايلند ) 

ــارتن   ــتشـــــــــ ــيا و اراغوا  وال لبين  و دأ تايين مســـــــــ ــومال، كما عمل خبراء قلطرتون ف  إندونيســـــــــ يو يا  ا إل ميانمار والصـــــــــ
 وتايين خبير ف  مال    مال  و وأوز دستان و ابوا غينيا ال ديدة وجمهورت  الَّونغو الديم راطي   

وقدم  ؤالء المســـــتشـــــارون والخبراء خبرات مهني  ومشـــــورة ف  الموقق على الصـــــايدين اإلقليم  وال طر   -59
 إلى الدول األطراال الم دم  للطل ات 

  
 مجال تقديم المساعدة التقنيةالتنسيق والتعاون في   -ألف 

ــتراتي ي  فيما يتالة بت ديم   -60 من أجل ت نب االزدواجي  ف  ال هود، واصـــــــل المدتب ترتيب األولوتات االســـــ
 والمنظمات الدولي  اإلنماقيين  المساعدة الت ني   التنسية مق ساقر م دم  المساعدة والشركاء 

وشــــارص المدتب ف  اجتماعات ال رتة الاامل المان   مدافح  ال ســــاد التا ق لم موع  الاشــــرتن برقاســــت    -61
خ صـ  الممارسـات ال يدة إيطاليا والمملَّ  الار ي  السـاودي  وسـا م فيها بنشـاط  وف   ألا السـياذ، أعد المدتب 

 Good Practices Compendium on انوان ب  19- شـــــــــــــــفن مدـافحـ  ال ســـــــــــــــاد ف  إطـار التصـــــــــــــــد  لَّوفيـد

Combating Corruption in the Response to COVID-19  المـ ادئ    إعـداد، وقـدم الـدعم ف  صـــــــــــــــياغـ  و ب
شــارص المدتب كما  الرفيا  المســتوة المتال    ال ســاد المتصــل  ال رتم  المنظم  والتصــد  لل ســاد ف  الرتاقــ    

الماـام ت الت ـارـت  اـلدولـي  الـتا ق لمنظمـ  التاـاون  ف  اجتمـاعـات ال رتة الاـامـل المان  ـ الرشــــــــــــــوة ف  وســــــــــــــا م 
والتنمـي  ف  المـيدان االقتصــــــــــــــاد ، وآلـي  منظمـ  اـلدول األمرتدـي  لمـتا اـ  تن ـيأل اتـ امـي  البـلدان األمرتدـي  لمدـافح   

 ال ساد، وم موع  الدول المنا و  لل ساد التا ا  لم ل  أورو ا 

 __________ 

  ساد ومدافحت  عن طرتة التن يأل ال اال الت امي   البرام  الاالمي  للمدتب ف  ال ترة المشمول   الت رتر    البرنام  الاالم  لمنق ال (6) 
من أ داال التنمي  المستدام  )البرنام  الاالم  لحماي  الرتاق  من ال ساد وال رتم  جزء   16األمم المتحدة لمدافح  ال ساد دعما  للهدال 

ال يت زأ من  ألا البرنام  الاالم (؛ والبرنام  الاالم  لتن يأل إع ن الدوح : صوب ترسيخ ا اف  احترام ال انون؛ والبرنام  الاالم   
 لمدافح  ال راقم قد األحياء البرت  والغا ات 

المشترص بين المدتب و رنام  األمم   ،مشرو  األمم المتحدة اإلقليم  لمدافح  ال ساد ف  منط   المحيط الهادئتشمل البرام  ذات الصل    (7) 
 تازتز التااون ف  م ال الادال  ال ناقي  على طول دروب التهرتب  لالمتحدة اإلنماق ، والبرنام  الاالم   
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منظومـ  األمم المتحـدة وخـارجهـا  وف   ـألا الصــــــــــــــدد، عزز وواصــــــــــــــل المدـتب التاـاون مق كـياـنات داخـل   -62
 المدتب تااون  مق صندوذ الن د الدول  والبنك الدول  

، عزز المدتب تااون   ممو الا شــتراءوف  ســياذ تازتز الشــ افي  واســتخدام البيانات الم توح  ف  م ال اال -63
   ب ست مسيبرم ل ات اذ إطار  من خ  بالشراك  التااقدي  الم توح بغير الر حي  منظم  المق 

وتااون المدتب أيوـــــــــــا مق عدد من المنظمات الحدومي  الدولي  والمنظمات غير الحدومي  وســـــــــــا م ف    -64
لها، ومنها االتحاد األفرت  ، ورا ط  التااون االقتصــــــاد  آلســــــيا والمحيط الهادئ، ورا ط  أمم جنوب شــــــرذ  اعمأ 

َّومنولث، والشــــــراك  الشــــــرمي ، وال ماع  االقتصــــــادي  لدول غرب أفرتقيا،  آســــــيا، وماهد  ازل للحوكم ، وأمان  ال
ورا ط  ســــــلطات مدافح  ال ســــــاد ف  شــــــرذ أفرتقيا، ووكال  االتحاد األورو   للتااون ف  م ال الادال  ال ناقي ،  

ــلطات مد ــ ا ، والرا ط  الدولي  لسـ ــاد، وم موع  السـ ــين لل سـ ــاد،  والمنظم  الاالمي  للبرلمانيين المنا وـ افح  ال سـ
والمنظم  الدولي  للشــــرط  ال ناقي ، واالتحاد الدول  لَّرة ال دم، ومدتب المؤســــســــات الديم راطي  وح وذ اإلنســــان  
التا ق لمنظم  األمن والتااون ف  أورو ا، ومنظم  التااون والتنمي  ف  الميدان االقتصـــــاد  وفرتة الامل المان   

ــاد التا ق لل نتها الماني  ــاعدة اإلنماقي ، ومنظم  أمرتدا ال تيني  ومنط   ال حر الَّارتب    مدافح  ال ســـــــــــ    المســـــــــــ
لألجهزة الاليا للرقا   المالي  الاام  والمحاســ  ، والمنظم  الدولي  لألجهزة الاليا للرقا   المالي  الاام  والمحاســ  ،  

ار  الحيوانات والن اتات بترافيكب، وال ماع  اإلنماقي  لل نوب األفرت  ، و رنام  تحليل الســــــــ  ت الت ارت  ل ت 
و رنـام  األمم المتحـدة اإلنمـاق ، ومنظمـ  األمم المتحـدة للتر يـ  والالم والل ـافـ ، واالت ـاذ الاـالم  لألمم المتحـدة،  

 وعمليات األمم المتحدة لح ظ الس م، ونظام األمم المتحدة للمنس ين المقيمين 
  

 المقدمة للسلطات الوطنية لمنع الفساد ومكافحته بفعاليةالمساعدة التقنية   -باء 
ــاعـدة الت نـي  الم ـدمـ  ف  ال ترة من تشــــــــــــــرتن األول/أكتو ر   -65 ــا للمســــــــــــ إلى  2019ي ـدم  ـألا الت رتر عرقــــــــــــ

  وترد مالومات إقــــــــافي  عن المســــــــاعدة الت ني  الم دم  فيما يتالة  ال صــــــــل اللان  من  2021أيلول/ســــــــبتمبر  
 شـــــــــــفن منق   8/14و 8/12و  8/11و  8/8و 8/7تر األمان  المانون بحال  تن يأل قرارات المؤتمر  االت امي  ف  ت ر 

 (   CAC/COSP/2021/12ال سادب )
  

 المساعدة المقدمة لتحديد الثغرات في تنفيذ االتفاقية وسدها  

ل ت    ديم المساعدةاألدوات المارفي  الت  تسه  
واصـــــــــــــــل المدتـب وقــــــــــــــق وتاميم األدلـ  اإلرشـــــــــــــــاديـ  والَّتي ـات الامليـ  وغير ـا من األدوات الت  تلب   -66

ه  والمنه يات والممارســات ال يدة االحتياجات المارفي  للممارســين ف  م ال مدافح  ال ســاد من خ ل شــرح الن  
 المتال   بتن يأل االت امي  

 عدة أدوات خ ل ال ترة المشمول   الت رتر،  ما ف  ذلك: وف   ألا الصدد، نشرت  -67

 Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption )أ(  

Agencies   ( ع ن جاكارتا  شفن الم ادئ ال زم  لهيئات مدافح  ال ساد إل كولومبو   شرح ) ؛ 

 ؛حال  النزا  : دليل لت ييم مخاطر ال ساد ف  المؤسسات الامومي  )ب( 

 Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and )ج( 

Implementation (آليات اإلب غ ف  الرتاق : دليل عمل   شفن صياغتها وتن يأل ا)؛ 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/12
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)حـان الوقـت   The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions of Corruption )د( 
 ؛لماال   األ ااد ال نساني  لل ساد(

 Speak Up for Health! Guidelines to Enable Whistle-Blower Protection in the )ه( 

Health-Care Sector ; حماي  المبلغين عن  تاح  إمداني   ر  الحديث من أجل الصــح م م ادئ توجيهي  إلا)ج
 ؛مخال ات ف  قطا  الرعاي  الصحي (ال

 Scaling Back Corruption: A Guide on Addressing Corruption for Wildlife )و( 

Management Authorities  ( 8)  البرت (إدارة األحياء  داخل  يئات)ت ليص ال ساد: دليل  شفن التصد  لل ساد
 

 

  
 آلي  استاراا تن يأل ات امي  األمم المتحدة لمدافح  ال ساد والخطوات المتخألة على سبيل المتا ا  

وف ا  لإلطار المرجا  والم ادئ التوجيهي  آللي  اســـــــتاراا التن يأل، واصـــــــل المدتب ت ديم التدرتب ل هات   -68
ــ  والخبراء الحدوميين  ــتاَرقــ ــل ف  الدول األطراال المســ ــ   غرا تارت هم   المنتمين إلىالوصــ ــتار قــ الدول المســ

  فحدام االت امي  و المنه ي  المت ا  ف  عملي  االستاراا 

ــتها جاقح  كوفيد  - 69  بر ، وقــــــق المدتب ون أل برام  للتالم اإللَّترون  والتدرتب ع 19- واســــــت ا   لل يود الت  فرقــــ
من جهات    200يين  وشــــــارص أكلر من والخبراء الحدوم  وصــــــل اإلنترنت  شــــــفن آلي  اســــــتاراا التن يأل ل اقدة جهات ال 

   2021والخبراء الحدوميين ف  الدورات التدرتبي  اإللَّتروني  الت  ع دت ف  آب/أغسط  وأيلول/سبتمبر    وصل ال 

وخ ل ال ترة المشــمول   الت رتر، قدم المدتب الدعم ف  التحوــير للمشــارك  ف  آلي  اســتاراا التن يأل إلى  -70
ــيا وغابون و يانا  بلدان عديدة،  ما فيها إا  ــانت لوسـ ــاد وجامايدا وسـ ــتان وتشـ يو يا وإكوادور وأنغوال و ليز وتركمانسـ

 بيساو وليبيا ومورتتانيا والني ر ونيداراغوا واليمن -وغينيا وغينيا
  

 المنصات اإلقليمي 
منصات إقليمي   واصل المدتب ات ا  نه  إقليم  ف  سبيل التا يل بتن يأل االت امي   و ناء على ذلك، ألنشئت  - 71

(  وقد أنشــــــئت  ال ال 2021( وف  غرب البل ان )حزتران/يوني   2019ف  ال نوب األفرت   )تشــــــرتن األول/أكتو ر  
 منصات إقليمي  ف  شرذ أفرتقيا والمدسيك وأمرتدا ال نو ي  وجنوب شرذ آسيا  

ــات -72 ــئت  أل  المنصــــ التركيز على التحديات واالحتياجات    خ لمن  لتا يل بتن يأل االت امي  ا  من أجل وأنشــــ
ختلف من  ت من المســاعدة الت ني  الت  تشــترص فيها بلدان عديدة ف  المنط   ن ســها  ورغم أن األولوتات المســت ان   

لاموم   ا  شـــــتراءتملل ف  حماي  األشـــــخاص المبلغين وإنشـــــاء نظم ل ت منصـــــ  إلى أخرة، فاألولوتات المشـــــترك  
  19-من االت امي ، وال سيما ف  سياذ جاقح  كوفيد 9تتسة مق المادة 

مسؤولي  الشخصيات االعت ارت     حديدوف  المدسيك وأمرتدا ال نو ي ، قدم المدتب أيوا الدعم ف  م ال ت  -73
عن جراقم ال ســــــــــــــاد وتازتز النزا   ف  ال طـا  الخـاص  وف  ال نوب األفرت  ، قدم المدـتب المســــــــــــــاعدة لتازتز  

 الوطني  المدل    مدافح  ال ساد  األجهزةش افي  الملَّي  الن عي  والتنسية بين  

التصد    جهودمدافح  ال ساد ف  إطار  وان ب، أطلة المدتب مشروعا  ان 2020وف  تشرتن األول/أكتو ر   -74
ــرو ، الأل  نل  أل ف  اوالتااف  منه 19-ل اقح  كوفيد ــمم المشـــ ــيا و اراغوا  والبرازتل األرجنتين و ب  وقد صـــ  إندونيســـ

 __________ 

ف  ت رتر األمان  المانون بحال  تن يأل قرارات المؤتمر  بهألا الشــفن  ت منشــورات إقــافي  ف  م ال منق ال ســاد  وترد مزتد من الت صــيل  دَّ ألع (8) 
 ( CAC/COSP/2021/12 شفن منق ال سادب ) 8/14و 8/12و 8/11و 8/8و 8/7
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ــ افي  ف  م ال اال-وتيمور ــيل  وال لبين وكولومبيا، من أجل تازتز الشـ ــت  وجنوب أفرتقيا وشـ ــتراء الاموم   ليشـ شـ
 اص المبلغين وتازتز التنسية بين مؤسسات الرقا   وحماي  األشخ

لتا يل بتن يأل االت امي  ف  أفرتقيا، حيث يشــمل إايو يا و وركينا فاســو   غي  ا   المشــرو    ألا   وواصــل المدتب تن يأل  - 75
ــرو ، قدم المدتب الدعم إلى إايو يا وغانا وكوت دي وار ف  إن  ــاء وغانا وكوت دي وار والمغرب  وف  إطار  ألا المشـــــ شـــــ

 نظم لحماي  األشخاص المبلغين وت ييم مخاطر ال ساد والتخفيف من حدتها، وال سيما ف  قطا  الصح   

ــ  إقليمي  ف  غرب أفرتقيا  -76 ــاء منصــ ــاورات مق الدول األطراال وال هات المانح  المرتق   إلنشــ وأجرتت مشــ
 ومنط   الساحل 

  
والسياساتية الوطنية وقدرة السلطات الوطنية على منع الفساد  المساعدة على تدعيم األطر المؤسسية   

 ومكافحته بصورة فعالة 
 

 منق ال ساد
خ ل ال ترة المشــــــــمول   الت رتر، واصــــــــل المدتب ت ديم المســــــــاعدة الت ني  إلى الدول األطراال الطال   ف    -77

ــل   ال صـــل اللان  من االت امي   وكان من   ــاقل المتصـ ــياســـات وممارســـات مدافح   طاق   واســـا  من المسـ بينها سـ
وإدارة  موم الا شـتراءال سـاد الوقاقي ، وال طا  الاام، ومدونات قواعد السـلوص الخاصـ   الموظ ين الاموميين، واال

 ، والنزا   ال واقي ، وال طا  الخاص، ومشارك  الم تمق ناس ، وإب غ المومي المالي  الا
  

   يئات إن اذ ال انون المساعدة الت ني  الم دم  إلى    
بناء قدرات  يئات إن اذ ال انون على كشــــــــــــف جراقم    لمن أج  واصــــــــــــل المدتب الامل مق الدول األطراال -78

 ال ساد والتح ية فيها 

  يط  للتالم وعلى الصايد الاالم ، يامل المدتب على وقق دليل عن التح ية ف  ال ساد وم ح ت  قواقيا ونم  - 79
   2021تين األداتين ف  نهاي  عام ا ي  إجراء التحقي ات المالي   ومن المتوقق إصدار   ديف    تتالة اإللَّترون   

وعلى الصـــــــــــايد اإلقليم ، نظم المدتب حل ت  عمل  شـــــــــــفن أ مي  إجراءات التشـــــــــــغيل الموحدة ف  التحقي ات   - 80
منصـــ  تا ا  لل بلدان ال ال مدافح  ال ســـاد والتح ية ف    ســـؤول  إلى م   تين موجه   ا كانت   ان ت ل ال    تان حل  اتان ال المالي   وعل دت 

  واسـتَّملت  2021اإلنترنت ف  حزتران/يوني     بر وع   2019اإلقليمي  لشـرذ أفرتقيا ف  أوغندا ف  تشـرتن اللان /نوفمبر  
دة لهيـئات  ا الاـمل اـلدعم المـ دم إلى جمهورـت  تنزانـيا المتحـدة وكينـيا فيـما يتالة  مراجـا  إجراءات التشـــــــــــــغـيل الموحـ تـ حل  

  جهزة ، نظم المدتب حل   عمل إقليمي   شـــــــفن التنســـــــية بين األ 2021مدافح  ال ســـــــاد التا ا  لها  وف  نيســـــــان/أبرتل  
وإنشــــــــاء آليات وطني  لتازتز التنســــــــية بين  يئات إن اذ ال انون ف  ال نوب األفرت    وف  جنوب شــــــــرذ آســــــــيا، ع د 

ف  قوــــــايا ال ســــــاد الما دة الاابرة للحدود ف  تشــــــرتن اللان /نوفمبر    المدتب حل   عمل إقليمي   شــــــفن التااون الدول  
   2021وحل   دراسي  ش دي   شفن المالومات الم توح  المصدر وت نيات التح ية المبتَّرة ف  آذار/مارس    2019

يها، قدم  وف  إطار ال هود الرامي  إلى تازتز قدرة ســـــــلطات إن اذ ال انون على كشـــــــف جراقم ال ســـــــاد والتح ية ف  - 81
ــايد الوطن  إلى  إندونيســـــــــــيا و نما وتايلند وجمهورت  الو الديم راطي  الشـــــــــــابي  وزامبيا    المدتب تدرت ات على الصــــــــ

ــنغال وفييت نام وكمبوديا وماليزتا والهند ــفن التح ية ف   وزم ابو  والســـــــــــ   كما دعم المدتب إعداد دليل تدرتب   شــــــــــ
التااون وت ادل الخبرات بين المدتب  يشــت   و اإلقــاف  إلى ذلك، يســر  ل - ال ســاد لصــالح ل ن  مدافح  ال ســاد ف  تيمور 

ــاد ف  بنغ دي   - ـمدارس الـمدعين الـاامين ف  بوليفـيا )دوـل   المتـاددة ال ومـيات( و نـما، وعـمل مق لـ ان مـدافـح  ال ســـــــــــ
 ال  غسل األمو مدافح   وسر  النَّا وملديف إلنشاء ش د  إقليمي  من المح  ين ف  م ال مدافح  ال ساد و 
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  ش د  الامليات الاالمي  لسلطات إن اذ ال انون الماني   مدافح  ال ساد   
ــاد ف  حزتران/يوني  انطل ت  - 82 ــلطات إن اذ ال انون الماني   مدافح  ال سـ ــ د  الامليات الاالمي  لسـ خ ل    2021  شـ

ــتلناقي  لل معي  الاام   ــاد  وتهدال  المتال     الدورة االســ ــ د  عالمي  م ر ا فيينا،   أل  مدافح  ال ســ ــاء شــ الم ادرة إلى إنشــ
تســتوــي ها المدتب،  غرا إنشــاء وتازتز ســبل االتصــال الم اشــر بين ســلطات إن اذ ال انون الت  تامل على مدافح   و 

ن طاق   أوســـــــــق من البلدان من  د   ف  م ال التااون الدول   ومن شـــــــــفن ذلك أن يم ال ســـــــــاد وت ديم المســـــــــاعدة الت ني   
 بهألا التااون    ت  تانى رسم ، وتدمل المنابر ال اقم  ال ال دول  غير ال تااون  ال االنخراط ف   

  
  حماي  األشخاص المبل غين   

ــاعـدة الت نـي  إلى   -83   ل ـاـقدة حل ـات عمـل    ع ـدطرفـا، و دولـ    18على الصــــــــــــــاـيد الوطن ، قـدم المدـتب المســــــــــــ
الســـــلطات الوطني  ف  إايو يا وإكوادور وتايلند وجنوب أفرتقيا وجنوب الســـــودان وزامبيا وزم ابو  وغانا وكولومبيا  

تالة  الصــــــــياغ   شــــــــفن التشــــــــرتاات الرامي  إلى حماي  أخرة ت والمدســــــــيك  وقدم المدتب خدمات اســــــــتشــــــــارت  و 
ــوانا   ــفن   بر  ونظم المدتب حل   عمل عولبنان  وكوت دي واروكمبوديا  األشــــخاص المبلغين ف  بوتســ اإلنترنت  شــ

  2021حماي  األشخاص المبلغين ل اقدة السلطات الوطني  ف   اراغوا  وشيل  وكولومبيا ف  تموز/يولي  

، شـارص المدتب مق مختلف أصـحاب المصـلح ،  ما ف  ذلك را ط  البرلمانيين  2020وف  أيلول/سـبتمبر   -84
 ش اب ف  كينيا، ف  ت ديم التوجي   شفن وقق واعتماد مشرو  ال انون الَّين  لحماي  المبلغين عن المخال ات ال

ونظم المدتب أيوـــــــــــا حل ات عمل على الصـــــــــــايدين الوطن  واإلقليم   شـــــــــــفن آليات اإلب غ ف  م ال   -85
  لتطوتر قنوات ونظم اإلب غ لحماي  دول  طرفا  وع وة على ذلك، قدم الدعم الت ن   40الرتاق  ل اقدة أكلر من 

األشـــــــخاص المبلغين ف  قطا  الرعاي  الصـــــــحي  ف  البرازتل وجنوب أفرتقيا وكينيا  و اإلقـــــــاف  إلى ذلك، دعم  
 المدتب إنشاء قنوات لإلب غ وتدابير وقاقي  ف  داقرة الحياة البرت  الَّيني  

  
 ناشئة منع الفساد ومكافحته بفعالية في المجاالت ال ن أجل  م لسلطات الوطنية  ى ا ل إ المساعدة التقنية المقدمة    

  وال ساد ف  ال طا  الصح    19- كوفيد   
منأل بداي  ال اقح ، عمل المدتب على قــــــــــــمان النظر إلى مدافح  ال ســــــــــــاد  اعت ار ا جزءا ال يت زأ من  -86

  وتحقي ا لهألا الغرا، دعم الدوَل األطراال من خ ل ســــلســـل   اوالتااف  منه 19-جهود التصــــد  ل اقح  كوفيد
 والم حظات اإلرشادي  والمساعدة الت ني  الموجه   ي ورقات السياسات المن 

ــان/أبرتل   - 87 ــات 2020ومنأل نيســـ ــياســـ ــدر المدتب ما م موع  ســـــت ورقات توجيهي  وورقات ســـ تتالة  منق    ي  ، أصـــ
ــياذ  ــاد ف  ســـ ــل بتخصـــــيص ل احات كوفيد ،  ما ف   19- كوفيد   جاقح    ال ســـ ــاد المتصـــ كما   ( 9)   وتوزتاها   19- ذلك ال ســـ

- أجرة المدتب عدة دراســـات إقليمي   شـــفن آليات مدافح  ال ســـاد والرقا   المتال    حزم تدابير التصـــد  ل اقح  كوفيد 
ــات 19 ــياســ ــرتن األول/أكتو ر   ي    وقاد المدتب عملي  إعداد ورق  ســ ــر ا ف  تشــ على نطاذ األمم المتحدة من المتوقق نشــ

 __________ 

 (9) “Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency economic 

rescue packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic” (April 2021); “Advisory note: 

COVID-19 and corruption in the Pacific” (May 2020); “Guidelines on prevention of corruption during the 

COVID-19 pandemic” (UNODC Country Office in Myanmar, May 2020); “COVID-19 fiscal response and 

the prevention of corruption” (July 2020); “Preventing corruption in sport and manipulation of competitions” 

(July 2020); and “COVID-19 vaccines and corruption risks: preventing corruption in the manufacture, 

allocation and distribution of vaccines” (December 2020)   
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التااف  على نحو أفول: تسخير الرتاق  ب األمم المتحدة  انوان  منظوم   ، ودعم إعداد موجز دعوة على نطاذ  2021
   ب 19- يد إعادة فتح االقتصاد واالنتااش وال درة على الصمود ف  مرحل  ما  اد كوف   - ألغراا التنمي  والس م 

مناقشـــــ  المواقـــــيق المتصـــــل   ال ســـــاد ف  قطا  الرعاي   من أجل  وتســـــر المدتب ع د اجتماعات للخبراء   -88
 A Prescription for Health: A Guide on how to Assess  الصـــــحي  الاام ،  غي  إعداد منشـــــورتن  انوان

and Manage Corruption Risks in Public Health System Organizations (ن أجل  وصـــــــــــــ   طبي  م
ــح : دليل  ــفنالصــ ــح  الا  شــ ــات نظام الصــ ــســ ــاد ف  مؤســ  Something’sو ؛ام (كيفي  ت ييم وإدارة مخاطر ال ســ

Off: An Introduction to Corruption Risks Related to Food Safety    (م ـــدمـــ  عن   نـــاص خلـــل مـــا :
ــاد المتال    ســــــ م  األغألي    وتســــــر 2021ف  نهاي  عام ماا المتوقق إصــــــدار المنشــــــورتن    ومن  (مخاطر ال ســــ

ونظم عدة     2021المدتب إجراء ت ييم لمخاطر ال ســاد ف  قطا  الصــح  ف  غانا ف  حزتران/يوني  وأيلول/ســبتمبر  
ــاد ف    فااليات  ــ   ل و وأســــهم فيها  19- ل اح كوفيد  اســــتخدام  شــــفن مخاطر ال ســ  وانب أخرة من كأللك الشــــفن  النســ

ــد   الحدومات  ر الت  اتخألتها لتدابي ا  ــ    فاالي  ومنها   ؛ لألزم   من أجل التصـــــ ــتلناقي   نظمت  خاصـــــ خ ل الدورة االســـــ
ــاد ف  حزتران/يوني   المتال     لل معي  الاام    ــ ديتان نظمهما مصــــــرال  2021مدافح  ال ســــ ــيتان شــــ ، وحل تان دراســــ

  ع دتها منظم  بشـركاء أورو يون من ، وحل   دراسـي  شـ دي 2021التنمي  اآلسـيو  ف  آب/أغسـط  وأيلول/سـبتمبر  
   2021ف  أيار/مايو   أجل مدافح  ال سادب وش د  ن اط االتصال األورو ي  من أجل مدافح  ال ساد، 

وعلى الصــــــــــــايدين اإلقليم  والوطن ، قدم المدتب الدعم والتدرتب للدول األطراال  شــــــــــــفن منق ال ســــــــــــاد   -89
 اراغوا      وشــمل ذلك19-حدومات من أجل التصــد  ل اقح  كوفيدالتدابير الت  اتخألتها ال  إطار ومدافحت  ف 

  وف  جنوب شــرذ آســيا، ي وم المدتب   عداد دراســ   ليشــت  وجنوب أفرتقيا وال لبين وفييت نام وكولومبيا-وتيمور
 عن مخاطر ال ساد ف  ال طا  الصح  ف  تايلند وال لبين وماليزتا 

  
  األ ااد ال نساني  لل ساد   

ــاد ف    -90 ــتلناقي  المتال    مدافح  ال ســ ــ  الأل  اعتمدت  ال معي  الاام  ف  دورتها االســ ــياســ  ف  اإلع ن الســ
ــاء  ف مي  تحســـــــين فهم الروا ط 2021حزتران/يوني    2 ــاني  ال اقم  ، أقرت الدول األعوـــــ بين االعت ارات ال نســـــ

ــاد،  ما ف  ذلك الطر  ــاد على اق وال ســ التزمت الدول و المرأة والرجل  شــــدل مختلف  ة الت  يمدن أن يؤار بها ال ســ
 األعواء أيوا  مواصل  تازتز المساواة بين ال نسين وتمدين المرأة 

تحليل متامة   وصـدر أول وخ ل ال ترة المشـمول   الت رتر، اسـتَّشـف المدتب األ ااد ال نسـاني  لل سـاد وتناولها    - 91
ــو   )حان الوقت    The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions of Corruption   انوان لهألا الموقـ

الصــايد الوطن  وخصــص فصــ     على   ( 10) مارفي    كما أعد المدتب ا ا  منت ات لماال   األ ااد ال نســاني  لل ســاد( 
الأل  ســــيصــــدر   ت رتر  الاالم  عن حماي  الرتاقــــ  من ال ســــاد  عت ارات ال نســــاني  وال ســــاد ف  م ال الرتاقــــ  ف   ل 

  وع وة على ذلــك، أطلة المدتــب ف   Global Report on Safeguarding Sport from Corruption انوان  
 مظل  الش د  الاالمي  لنزا   ال واء  ورق  عن المساقل ال نساني  ف  ال هاز ال واق  تحت    2020ش اط/فبراير  

لمســـــاعدة الت ني ، على ســـــبيل الملال من خ ل  ل     ت ديم إطار  وأدرج المدتب منظور  نو  ال ن  والشـــــمول ف    - 92
ف  آليات اإلب غ عن جراقم ال ـساد وحماي  األـشخاص المبلغين  وف     ين ال نسـ بين    وارذ التفكيد على ـقرورة مراعاة ال 

، شـارص المدتب ف  الندوة الماني  بتاميم مراعاة المنظور ال نسـان  وتمدين المرأة من أجل مدافح   2020شـ اط/فبراير  
 __________ 

 (10) Gender and Corruption in Nigeria (December 2020); “Thematic brief on gender and corruption in Myanmar: 

initial insights from focus group discussions” (October 2020); and Anti-Corruption Toolkit for Women-Owned 

Micro, Small and Medium Businesses in Fiji (UNODC and UNDP Pacific Office in Fiji, August 2020)  
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، 2020األول/ديســمبر  ال ســاد، الت  نظمها منتدة التااون االقتصــاد  آلســيا والمحيط الهادئ ف  ماليزتا  وف  كانون  
ف  مال  وأعوـــاء شـــ د     ق  ال وـــا   ال هاز   نظم المدتب دورة تدرتبي   شـــفن نزا   ال وـــاء واالعت ارات ال نســـاني  ل اقدة 

 غرب أفرتقيا للسلطات المركزت  والمدعين الاامين المانيين  مدافح  ال رتم  المنظم   

ــفة مؤختنمي   وت اعل المدتب مق منظم    -93 ــ م ، وأطلاها  المرأة المنشـ ــ   إلى منظم  التااون اإلسـ را والمنتسـ
، قدم فر  ال ســــــــــاد وال رتم  2020على خبرت   شــــــــــفن دور المرأة ف  مدافح  ال ســــــــــاد  وف  كانون اللان /يناير  

ــفن   ــترص بين مدتب األمم المتحدة ف  فيينا والمدتب  شـــــ ــادي  التا ق للمدتب الدعم للبرنام  الاالم  المشـــــ االقتصـــــ
من خ ل المســــا م  ف  أدوات التوجي  والموجزات المتال   بتاميم مراعاة  ،بين ال نســــين وتمدين المرأة المســــاواة 

 المنظور ال نسان  ف  وقق برام  مدافح  ال ساد وتن يأل ا 
  

  حماي  الرتاق  من ال ساد   
لحماي  الرتاقـــــــــــ  من ال ســـــــــــاد خ ل ال ترة المشـــــــــــمول   الت رتر، قدم المدتب من خ ل برنام   الاالم   -94

صـــــــل  ف  تن يأل    اتمصـــــــلح  ذ   صـــــــاح  جه   دول  طرفا ومنظم  رتاقـــــــي  و  130وال رتم  الدعم إلى أكلر من 
ال رارات الت  اعتمد ا المؤتمر واإلع ن الســــياســــ  الأل  اعتمدت  ال معي  الاام  ف  دورتها االســــتلناقي  المتال   

  2021حزتران/يوني   2 مدافح  ال ساد ف  

وعلى الصــايد الاالم ، نظم المدتب  الشــراك  مق الل ن  األولمبي  الدولي  حل ات عمل توــم أصــحاب   - 95
ل اقدة موظ   إن اذ ال انون وســـــــــــــلطات الادال  ال ناقي  ومدافح  ال ســـــــــــــاد والمنظمات   المتاددين   المصـــــــــــــلح  

ـــي  من أكلر من   ا  وف  ال ترة من أـيار/مـايو أو دَعمهـ    ـأل  الحل ـات  بـلدا، أو شــــــــــــــارص ف  تنظيم 50الرـتاقــــــــــــ
م التدرتب أيوـــا لل ان األولمبي  الوطني  واإلقليمي  والمنظمات الرتاقـــي  د   ، قل 2021إلى نيســـان/أبرتل    2019
 آليات اإلب غ والَّشف عن ال ساد ف  الرتاق    شفن 

دعم تن ـيأل   لن أجـ م، وقق المدـتب مـألكرة ت ـا م مق االتحـاد اـلدول  لَّرة ال ـدم  2019وف  أيلول/ســــــــــــــبتمبر   -96
حل ـ  عمـل ل ـاـقدة حدومـات واتحـادات كرة قـدم   15برـنام ـ  الاـالم  للنزا ـ   وف   ـألا اإلطـار، دعم المدـتب ع ـد  

  2021مختارة تا ا  ل تحاد الدول  لَّرة ال دم منأل آذار/مارس 

 اط/فبراير  وف  المدسيك ف  ش  2020مت ف  مصر ف  كانون األول/ديسمبر وعلى الصايد الوطن ، نلظ    -97
قدمت المسـاعدة الت ني  لليونان من  كما حل ات عمل  شـفن التصـد  لل سـاد وال رتم  ف  م ال الرتاقـ     2021

 ( 11) والمدر ين تدرتبي  محددة ل اقدة الرتاقيين والحدام  نماقطأجل إعداد ا ث 
  

  ال ساد من حيث ع قت   ال راقم الت  تؤار على البيئ    
المانون بمنق ال ســــاد ومدافحت  من حيث ع قت   ال راقم   8/12اعتمد المؤتمر، ف  دورت  اللامن ، ال رار   -98

 الت  تؤار على البيئ ب 

وخ ل ال ترة المشــــــــمول   الت رتر، تولى المدتب تيســــــــير ت ييم مخاطر ال ســــــــاد واعتماد تدابير للتخفيف من  أل   - 99
ــاقد األســــــــــماص والغا ات وغير ا من  المخاطر من جانب مختلف الســــــــــلطات الم  ســــــــــؤول  عن إدارة الحياة البرت  ومصــــــــ

ــوانا و وليفيا )دول   ــط  ف  أوغندا و وتســــ ــل   البيئ   ون ألت أنشــــ المتاددة ال وميات(    - المنظمات الت  لها واليات متصــــ
يونان  كما دعم المدتب الدول وجمهورت  تنزانيا المتحدة والســــنغال وغانا وكينيا وم و  وموزامبية وميانمار وني يرتا وال 

 __________ 

ف  ت رتر األمان  المانون بحال  تن يأل قرارات المؤتمر    بهألا الشــفن  ت منشــورات إقــافي  ف  م ال منق ال ســاد  وترد مزتد من الت صــيلدَّ ألع (11) 
 ( CAC/COSP/2021/12 شفن منق ال سادب ) 8/14و 8/12و 8/11و 8/8و 8/7
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ــاقد   ــاد المتصــــــــــل  ال راقم المرتَّ   ف  قطاعات الحياة البرت  ومصــــــــ األطراال ف  إجراء تحقي ات مالي  وم ح   ال ســــــــ
ـــيك وموزامبية وـناميبـيا  وـقدم  ــمـاص والغـاـ ات ف  أوغـندا و يرو وكولومبـيا والمدســـــــــــ الـتدرـتب على ت نـيات  المدـتب  األســـــــــــ

المتاــددة ال وميــات( و يرو وتــايلنــد    - األرجنتين و وليفيــا )دولــ     موظف عموم  من   800حو  التحقي ــات المــاليــ  إلى ن 
ف  كينيا    األجهزة المدتب وقــق ترتي ات للتااون بين    دعم   و اإلقــاف  إلى ذلك، والصــين وال لبين وكولومبيا والمدســيك 

لغا ات  وتـسر المدتب أيـوا التااون الدول  تازتز التنـسية عند التـصد  لل راقم ـقد األحياء البرت  وا   ل من أج وأوغندا  
   ع  حياء البرت  ومنت ات األحياء البرت  غير المشرو نس   لأل ال   م صد  ال مصدر و ال وت ادل المساعدة ال انوني  بين بلدان  

وأعد المدتب عدة منت ات مارفي   شــــــفن ال ســــــاد المرت ط  ال راقم قــــــد األحياء البرت  والغا ات  وتولى  -100
لنهوا  الن اش الاالم   شــفن ال ســاد بوصــ   مســا ما ف  انحســار الغا ات   ا  لمن أجتيســير اجتماعات للخبراء  

 Rooting out Corruption: An Introduction to Corruption that  ومن المتوقق إط ذ المنشــــور المانون 

Fuels Forest Loss    (استئصال ال ساد: م دم  عن ال ساد الأل  ي اقم انحسار الغا ا)2021ف  نهاي  عام  ت  
  

 النظر فيها   مواصلة المساعدة التقنية: مسائل تتطلب  - خامسا  
إلى   19- ، أدت جـاقحـ  كوفـيد 2019ف  ـكانون األول/ديســـــــــــــمبر    الما ودة   مـنأل اـلدورة الـلامـن  لمؤتمر األطراال  - 101

تاطيل الامل اليوم  للحدومات، وف   ا، األحيان توقف أيوـــــا ت ديم المســـــاعدة الت ني   وعلى غرار ماظم م دم  
المـساعدة الت ني  اآلخرتن، ـساى المدتب إلى تَّييف ت ديم مـساعدت  الت ني  ل ـست ا   لم االت الخطر ال ديدة، وذلك، 

، وال ســيما ف  ال طا  الصــح   وف  الوقت ن ســ ، تااف  ج تدابير مدافح  ال ســاد ف  جهود ال على ســبيل الملال،   دما 
 ساى المدتب أيوا إلى إي اد سبل جديدة لمواصل  تن يأل البرام  ال ارت   

 تها  وإلى جانب أيوــــــــا ن اط الوــــــــاف ف  األطر المؤســــــــســــــــي  وال انوني  وعمَّ   19- وقد أبرزت جاقح  كوفيد  - 102
د  لهألا الو اء،  من أجل التصد  التحديات ال ديدة الناشئ  عن تدابير الطوارئ المن ألة   على الحاج  إلى تاميم تدابير  شد  

النزا   ومنق ال سـاد  ولالَّ المؤتمر يود  أن يحث الدول األطراال على قـمان أن يظل ت ديمها للمسـاعدة الت ني  يحظى  
   وأشمل انتااش أقوة    مرف   منق ال ساد   ير خ لها تداب   تَّون التااف  من األزم ، الت     األولوت  طوال فترة 

ــتاراا التن يأل -103 ــتفن  ، لوحظ أن  كلما تم االنتهاء من إجراء مزتد    وخ ل دورة فرتة اسـ ــرة المسـ الحادي  عشـ
لت  تشــير إلى أن الدول تواج  تحديات من االســتاراقــات، زادت التوصــيات واالحتياجات من المســاعدة الت ني  ا

حلول جديدة  ومن الم االت الت  حددت فيها الدول  اســــــــــــت ان مماال  ف  تن يأل االت امي   ولأللك، ام  حاج  إلى 
ــتخدام الحلول التَّنولوجي   ــاعدة تلك المتال    اســــ األطراال من مختلف الم موعات اإلقليمي  احتياجات من المســــ

د مق تازتز المســـــاءل   وتن غ  ل ميق الدول أن تســـــخر  أل  الحلول فيما يتالة بنظم كوســـــيل  لمنق فرص ال ســـــا
 وغير ا من نظم الحدوم  اإللَّتروني    ممو الا شتراءإقرارات الألم  المالي  والتح ة منها واال

ومدافحت  ف   وع وة على ذلك، يمدن أن يدون لل حوث وت ديم المســـــاعدة الت ني  ف  م ال منق ال ســـــاد  -104
ــئ الم االت ال ــادناشـ ــاني  لل سـ ــبل مدافح    ، ، ملل زتادة فهم األ ااد ال نسـ ــاد، وسـ ــ  من ال سـ وكيفي  حماي  الرتاقـ

ــاد ف  الم االت الت  كان يمدن    ــاد المتصــــــل  األحياء البرت  وال راقم البيئي ، أار  ام على التصــــــد  لل ســــ ال ســــ
 ف مي     قرارل المؤتمر يود النظر ف  دعوة الدول األطراال إلى اإلراد  نســبيا  ولاأ   مواصــل  الت شــ  فيها دون 

وتخصيص ناشئ   منق ال ساد ومدافحت  ف   أل  الم االت الم ال  إجراء المزتد من ال حوث والمساعدة الت ني  ف   
 التموتل لمواصل  إي اد حلول مبتَّرة 

رتها االســتلناقي  المتال    مدافح  ال ســاد م هوم  وتدرر اإلع ن الســياســ  الأل  اعتمدت  ال معي  الاام  ف  دو  - 105
ــاد إال إذا  كما أن بت ديم أكبر قدرب من المســـــاعدة الموجود ف  االت امي     ال َّرة ال اقل   فن  ال يمدن التصـــــد  آلف  ال ســـ

االنوــــمام الاالم   وســــواء تالة األمر  تح ية  مق كون االت امي  ت ترب اآلن من   تتماشــــى   بأللت الدول جهودا مشــــترك  
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تيســير التااون الدول  أو إعادة عاقدات ال ســاد بن اح، ف د عزز   و أ ت ادل الممارســات ال يدة   و أ بت ديم المســاعدة الت ني   
    188فيها و و   ألطراال ل  الادد الحال    اإلع ن الســـــــــــــياســـــــــــــ  االلتزام الاالم   الت يد  ماايير االت امي  إلى ما يت اوز 

ــيتازز تن يأل خط  عام   ــ  من خ ل ترجم   ألا االلتزام المت دد إلى    2030وســـــــــ   ولال المؤتمر يود أن  تدابير ملموســـــــــ
ـــبل جـدـيدة ومبتَّرة للتاـاون وتـ ادل الماـارال والمالومـات   ـيدعو جميق اـلدول األطراال ف  االتـ امـي  إلى ال حـث عن ســـــــــــ

 سياس   تصميم عملي  متا ا  تن يأل اإلع ن ال إدراجها ف  إطار  و 
 


