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    مةّدمق  -أوال  
    اإلطار التشريعي والوالية  - ألف  

 مـن  ٦٣أُنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عمال باملادة         -١
االتفاقية من أجل حتسني قـدرة الـدول األطـراف وتعاوهنـا علـى حتقيـق أهـداف االتفاقيـة ولتـشجيع                      

 املؤمتر علما باحتياجات الدول مـن املـساعدة   وتقضي هذه األهداف بأن حييط . تنفيذها واستعراضه 
  .إجراءات ضرورية يف هذا الشأن بأيِّ التقنية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، وأن يوصي

ــدول يف أن      -٢ ــة، ينبغــي أن تنظــر ال إىل م بعــضها قــّديومــن أجــل تــشجيع تنفيــذ االتفاقي
وخـصوصا لـصاحل البلـدان    ، أكـرب قـدر ممكـن مـن املـساعدة التقنيـة،       حسب قدراتـه  كلٌّ  ،  بعض

وعلــى ). ٦٠ مــن املــادة ٢الفقــرة (الناميــة، يف خططهــا وبراجمهــا الراميــة إىل مكافحــة الفــساد  
الدول األطراف أن تنظر يف إنـشاء آليـات طوعيـة هبـدف املـسامهة ماليـا يف اجلهـود الـيت تبـذهلا                        

اقيــة مــن خــالل بــرامج البلــدان الناميــة والبلــدان ذات االقتــصادات االنتقاليــة لتطبيــق هــذه االتف 
ومــن املهــم يف هــذا الــصدد اكتــساب  ). ٦٠ مــن املــادة ٧الفقــرة (ومــشاريع املــساعدة التقنيــة 

املعرفة الالزمة بالتـدابري الـيت اختـذهتا الـدول األطـراف لتنفيـذ هـذه االتفاقيـة، والـصعوبات الـيت                      
  ).٦٣ن املادة  م٥الفقرة (واجهتها يف ذلك، من خالل املعلومات اليت تقدمها تلك الدول 

 كــانون ١٤ إىل ١٠ مــن األردنوقــد شــّدد املــؤمتر، يف دورتــه األوىل الــيت عقــدها يف     -٣
، علـى الطـابع الـشامل للمـساعدة التقنيـة والـدور املهـم الـذي تؤديـه يف                    ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

لكـي  ومن مث، أنشأ املؤمتر فريقـا عـامال حكوميـا دوليـا مؤقّتـا مفتـوح العـضوية          . تنفيذ االتفاقية 
  ).١/٥القرار (يسدي املشورة ويساعد يف تنفيذ واليته فيما يتعلق باملساعدة التقنية 

  ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ٢٨وقّرر املـؤمتر، يف دورتـه الثانيـة املعقـودة يف إندونيـسيا مـن            -٤
، أن يواصـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين         ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ١

اعدة التقنية إسداء املشورة للمؤمتر ومساعدته يف تنفيـذ واليتـه يف جمـال املـساعدة التقنيـة،                  باملس
  ).٢/٤القرار (وأن يقّدم تقارير عن أنشطته 

   إىل ٩د املــؤمتر جمــددا، خــالل دورتــه الثالثــة املعقــودة يف الدوحــة، قطــر، مــن         وأكّــ  -٥
 وقّرر أن يتوىل فريق استعراض التنفيـذ        ، أمهية املساعدة التقنية   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣
ة متابعة ومواصلة العمل الذي اضطلع به الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية    مهّم

ويشمل اهلدف من االستعراض، وفقا إلطـاره املرجعـي،        ). ٣/١القرار  (املعين باملساعدة التقنية    
ة الدول على حتديـد االحتياجـات اخلاصـة         مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية ومعاون      

من املساعدة التقنية وتسويغها وتعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية، وتزويـد املـؤمتر مبعلومـات              
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عن جوانب جناح الدول األطـراف يف تنفيـذ االتفاقيـة واالسـتعانة هبـا وعـن املمارسـات اجليـدة                     
وتــــشمل ). CAC/COSP/IRG/2010/6(الــــيت تّتبعهــــا والتحــــّديات الــــيت تواجههــــا يف ذلــــك  
، وهـي   املرجعيـة الـشاملة   التقيـيم الـذايت  املعلومات املتوخى حتليلها البيانات املستمدة مـن قائمـة    

  .أداة حاسوبية جلمع املعلومات ُتستخدم لتيسري توفري املعلومات عن تنفيذ االتفاقية

تحــدة ملكافحــة الفــساد ووفقــا لإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم امل  -٦
، تتمثـل مهـام فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف تكـوين صـورة إمجاليـة عـن عمليـة                      )آلية االسـتعراض  (

االستعراض للوقوف على التحّديات واملمارسات اجليدة والنظـر يف االحتياجـات مـن املـساعدة               
ة حاليـا يف الـسن  وآليـة التنفيـذ هـي    . التقنية، وذلـك بغيـة ضـمان تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو فّعـال            

ن كــل دورة مــن مخــس ســنوات، وتــستعرض الــدورة الراهنــة ّووتتكــ. األوىل مــن دورهتــا األوىل
. مـن االتفاقيـة   ) التعـاون الـدويل   (والفـصل الرابـع     ) التجرمي وإنفـاذ القـانون    (تنفيذ الفصل الثالث    

اســترداد (والفــصل اخلــامس ) التــدابري الوقائيــة(وســوف تــستعرض الــدورة الثانيــة الفــصل الثــاين 
  ).٣/١القرار ) (املوجودات

وقــد أقــّر املــؤمتر اّتبــاع هنــج قُطــري، مبــادرةً وتنفيــذاً، يف تقــدمي بــرامج املــساعدة التقنيــة     -٧
). CAC/COSP/IRG/2010/6) (٣/٤القـرار   (املتكاملة واملنسَّقة يف معرض مواصلة تنفيذ االتفاقية        

ذلـك خـالل دورتـه األوىل املـستأنفة الـيت           ط فريق استعراض التنفيـذ مزيـدا مـن الـضوء علـى              وسلّ
د فقـد أكّـ  . ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١نـوفمرب إىل  / تـشرين الثـاين  ٢٩ُعقدت يف فيينـا مـن      

أحـــد أهــداف آليـــة االســتعراض يتمثـــل يف مــساعدة الـــدول األطــراف علـــى حتديـــد      أنَّ جمــددا 
ــز وتيــسري ت     ــسويغها وتعزي ــة وت ــة  االحتياجــات اخلاصــة مــن املــساعدة التقني قــدمي املــساعدة التقني

)CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1.(  
    

    نطاق التقرير وهيكله  - اءب  
صا لالحتياجات من املساعدة التقنية اليت حددهتا الدول األطراف         ن هذا التقرير ملخّ   يتضّم  -٨

يـيم  اخلاضعة لالستعراض يف السنة األوىل من الدورة األوىل، واليت أكملت إجاباهتا املـستندة إىل التق          
  .٢٠١١مارس / آذار٢١ االتفاقية اخلاضعني حاليا للتقييم، حىت لذايت على فصليا

نة يف تقــارير التقيــيم الــذايت الــواردة مــن البلــدان ويــستند التقريــر إىل املعلومــات املتــضّم  -٩
نة يف تقـارير    ويف املـستقبل، سـوف تـستند املعلومـات إىل النتـائج املتـضمّ             . اخلاضعة لالستعراض 

 مـن   ومل يكـن ذلـك ممكنـا وقـت كتابـة هـذا التقريـر، حيـث مل يكـن أيٌّ                    . طريـة قُض ال االستعرا
  .طرية قد ُوضع يف صيغته النهائية بعدقُالتقارير ال
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وفيمــا يتعلــق بكــل حكــم خــضع لالســتعراض، اسُتفــسر مــن الــدول عمــا إذا كانــت قــد      -١٠
نعـم،  ) ب(نعـم؛ و ) أ( هـي  وكانت األجوبة املمكنـة   . اعتمدت التدابري املطلوبة مبوجب هذا احلكم     

، طُلـب  ")ال"أو " نعـم، جزئيـا  ("وعند اإلبالغ عن التنفيذ اجلزئي أو عدم التنفيـذ     . ال) ج(جزئيا؛ و 
إىل الدول أن حتّدد أنواع املساعدة التقنيـة الـيت مـن شـأهنا، إذا تـوافرت، أن تيـسِّر اعتمـاد األحكـام                 

حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية، غـري       وأُتيحت للدول أيضا فرصة     . ذات الصلة من االتفاقية   
  .تلك املدرجة يف القائمة املرجعية، أو اإلفادة بعدم وجود حاجة إىل املساعدة

ووفّــر بعــض الــدول األطــراف أيــضا معلومــات إضــافية عمــا إذا كــان جيــري بالفعــل تقــدمي    -١١
اب طُلـب إليهـا أن حتـدد اجلهـة الـيت            ويف حالـة الـرد باإلجيـ      . املساعدة التقنية الالزمـة لتنفيـذ االتفاقيـة       

  .قدمت تلك املساعدة وما إذا كان متديدها أو توسعيها يزيد من تيسري تنفيذ احلكم قيد االستعراض

وحسبما طلب فريق اسـتعراض التنفيـذ خـالل دورتـه األوىل املـستأنفة، يتمثـل اهلـدف                    -١٢
تركيـز لالحتياجـات مـن املـساعدة        من هذا التقرير يف توفري صـورة إمجاليـة مواضـيعية إقليميـة ال             

ــة  ــست ). CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1(التقنيـ ــه يـ ــالنظر إىل أنـ ــن  وبـ ــدود مـ ــدد حمـ ند إىل عـ
  .نه ال ُيعترب شامال فيما يتعلق باالحتياجات اإلمجالية من املساعدة التقنيةإاإلجابات، ف

هــذا التقريــر؛  املرجعيــة وقــت كتابــة  التقيــيم الــذايت دولــة طرفــا قائمــة٢٢ مــألتوقـد    -١٣
 وأربـع مـن جمموعـة دول آسـيا واحملـيط            )١(وهي سبع دول أطراف من جمموعة الدول األفريقيـة        

وثـالث مـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة          )٣(وأربع من جمموعة دول أوروبا الشرقية      )٢(اهلادئ
ول،  ومـن بـني هـذه الـد        )٥(.عة دول أوروبا الغربيـة ودول أخـرى        وأربع من جممو   )٤(والكاريبـي

.  التفاصـيل حـسب املنطقـة      ١ الـشكل    وُيبيِّن. مساعدة تقنية أهنا يف حاجة إىل      دولة   ١٦أبلغت  
مـساعدة  عـن حاجتـها إىل      ومل ُتبلِّغ بلدان تنتمي إىل جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخـرى             

  .تقنية، ومل يشملها التحليل
    

───────────────── 
  .يب واملغرب والنيجر أوغندا وبوروندي وتوغو ورواندا وسان تومي وبرينسي )1(  
  .األردن وإندونيسيا وبنغالديش ومنغوليا )2(  
  .اأوكرانيا وبلغاريا وكرواتيا وليتواني )3(  
  .األرجنتني والربازيل وشيلي )4(  
  .ريكيةإسبانيا وفرنسا وفنلندا والواليات املتحدة األم )5(  
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  ١الشكل     
       بالفصلني الثالث والرابع، حسب املنطقةاالحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية من أجل تنفيذ الفصلني الثالث   -ثانيا  

      والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
    )الفصل الثالث من االتفاقية(التجرمي وإنفاذ القانون   - ألف  

 االحتياجـات اإلمجاليـة مـن املـساعد التقنيـة للـدول األطـراف املبلِّغـة                 ٢كل  ُيجسِّد الش   -١٤
أن املـواد الـسبع مـن       وقـد جـرى التحليـل بـش       ). التجـرمي وإنفـاذ القـانون     (بشأن الفـصل الثالـث      

  . اليت أُبلغ بشأهنا أكرب عدد من االحتياجات من املساعدة التقنية)٦(الفصل الثالث
    

───────────────── 
الرشوة يف القطاع  (٢١و) رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية (١٦ املواد  )6(  

محاية الشهود واخلرباء  (٣٢و) املالحقة واملقاضاة واجلزاءات (٣٠و) غسل العائدات اإلجرامية (٢٣و) اخلاص
  ).سلطات إنفاذ القانونالتعاون مع  (٣٧و) محاية املبلّغني (٣٣و) والضحايا

Technical Assistance Needs for Chapter III and IV, by Region
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Chapter III. Criminalization and law enforcement
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  ٢الشكل     
     التجرمي وإنفاذ القانون - ثالفصل الثال    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    )٣٧ و٣٣ و٣٢املواد (املتعاونون من مرتكيب اجلرائم والشهود واألشخاص املبلّغني   - ١  
التجـرمي  (لفـصل الثالـث     فيمـا يتَّـصل با    ُيربز حتليل اإلجابات املستندة إىل التقييم الـذايت           -١٥

ة مبـا ُيمكـن أن ُيـشار إليـه مبجـال التعـاون       علـى وجـه التحديـد اجملـاالت املتعلقـ         ) وإنفاذ القانون 
األوســع لــسلطات إنفــاذ القــانون مــع الــشهود واألشــخاص املــشاركني يف جرميــة واألشــخاص  

وينبغــي أيــضا . وُتعــيَّن أدنــاه االحتياجــات احملــددة علــى أســاس كــل مــادة علــى حــدة . املــبلغني
احتياجـات مـن     بـأيِّ    لـشرقية مل ُتبلِّـغ    البلـدان املبلِّغـة املنتميـة جملموعـة دول أوروبـا ا            أنَّ   مالحظة

  .تقنية لتنفيذ هذه املواد الثالثاملساعدة ال
    

    )٣٧املادة (التعاون مع سلطات إنفاذ القانون   )أ(  
أشــار أغلــب البلــدان اخلاضــعة لالســتعراض يف جمموعــة الــدول األفريقيــة وجمموعــة دول   -١٦

 والكاريبــي إىل وجـود حاجـة إىل املـساعدة           آسيا واحمليط اهلادئ وجمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة         
وقد تفاوتت أنـواع املـساعدة   .  املتعلقة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون ٣٧التقنية لتنفيذ املادة    
ــو  ــا كــبريا، ول ــة      أنَّ تفاوت ــدان أعربــت عــن احلاجــة إىل املــشورة القانوني ــة واضــحة مــن البل غالبي

وُتـبني األشـكال أدنـاه    . سـات اجليـدة والـدروس املـستفادة    والصياغة التشريعية وإىل التزّود باملمار   
البلـدان اخلاضـعة لالسـتعراض       أنَّ   ومن املثري لالهتمام  . التوزيع اإلقليمي ألنواع املساعدة املطلوبة    

يت 
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األ

ل 
دو
ال

إىل
ج 
حتتا

نية
 تق
دة
ساع

 م

 
 املواد



 

V.11-81485 7 
 

CAC/COSP/IRG/2011/3 

سواء يف جمموعة الدول األفريقية أو يف جمموعـة دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ أشـارت إىل حاجتـها           
  . عن إنشاء وإدارة برامج احلمايةطات املسؤولةإىل برامج لبناء قدرات السل

    
  ٣الشكل     
      جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤الشكل     
    جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

On-site assistance by a 
relevant expert

12%

on/agreement/ 
ement
%

Other assistance
6%

Development of an action plan 
for implementation

12%
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15%
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for authorities r
establishing a

protection pr
6%

Legal advice
14%

Summary of good 
practices/lessons learned

15%
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٦٪

ملخص للممارسات
  الدروس /اجليدة
  تفادةاملس
١٥٪ 

 املشورة
  القانونية
١٤٪

  وضع خطة 
  عمل للتنفيذ

١٢٪ 
  مساعدة أخرى

٦٪ 

 /اتفاقات/تشريعات
  ترتيبات منوذجية

٢٠٪ 

 املساعدة يف املوقع 
  من خبري ذي صلة

١٢٪ 

 الصياغة التشريعية
١٥٪ 

/ 

assistance
9%

ive drafting
9%

Capacity-building 
programmes for 

Summary
practices

learn
18

Legal advice
28%

p
implementation

9%

برامج بناء قدرات
 السلطات املسؤولة 
 عن إنشاء وإدارة 
  برامج احلماية

٩٪

ملخص للممارسات
تفادةالدروس املس/اجليدة

١٨٪ 

 املشورة القانونية
٢٨٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
٩٪ 

  مساعدة أخرى
٩٪ 

ترتيبات /اتفاقات
  منوذجية

 ٩٪ 

 املساعدة يف املوقع 
  من خبري ذي صلة

٩٪ 
 الصياغة التشريعية

٩٪ 
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  ٥الشكل     
  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي    

  

  

  

  

  

  

  
    

    )٣٢املادة (لضحايا محاية الشهود واخلرباء وا  )ب(  
 بـشأن محايـة الـشهود واخلـرباء والـضحايا هـي       ٣٢كانت املساعدة التقنية لتنفيذ املادة     -١٧

ــةثــاين أعلــى االحتياجــات الــيت حــدّ  وهــذا جمــال وثيــق الــصلة بالتعــاون مــع   . دهتا البلــدان اجمليب
ة إىل بـرامج لبنـاء   وأشار عدد كبري من تقارير التقيـيم الـذايت إىل احلاجـ         . وكاالت إنفاذ القانون  

ومـن  . قدرات السلطات املسؤولة عـن إنـشاء وإدارة بـرامج محايـة الـشهود واخلـرباء والـضحايا         
أنــواع املــساعدة املتــسمة باألولويــة يف مجيــع املنــاطق املــشورة القانونيــة وملخــص للممارســات  

  .الدروس املستفادة والتشريعات واالتفاقات والترتيبات النموذجية/اجليدة
    

  ٦شكل ال    
    جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  

Summar
practice

lea

Le

e 

g
arrangement

14%

 املشورة القانونية
٢٨٪ 

ملخص للممارسات
الدروس املستفادة/اجليدة

٢٩٪ 

 الصياغة التشريعية
٢٩٪ 

ترتيبات /اتفاقات
  منوذجية
١٤٪ 

tance

ement/ 
nt

On site assistance by a

Ca
pro

autho
for e
man
exp

praimplementation
13%

16% ملخص للممارسات
الدروس املستفادة/اجليدة

١٦٪ 

 املشورة القانونية
وضع خطة عمل للتنفيذ ٪١٦

١٣٪ 
  مساعدة أخرى

٦٪ 

 /اتفاقات/تشريعات
  ترتيبات منوذجية

 املساعدة يف املوقع ٪٢٦
  من خبري ذي صلة

١٠٪ 

برامج بناء قدرات
  السلطات املسؤولة

عن إنشاء وإدارة برامج 
محاية الشهود واخلرباء 

  والضحايا
١٣٪ 
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  ٧الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٨الشكل     
  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي    

  

  

  

  

  

  
    

    )٣٣املادة (محاية األشخاص املبلِّغني   )ج(  
  املـادةُ  وفقـا ملـا تـنّص عليـه       اص املـبلِّغني     األشـخ  ذات الصلة محايةُ  األخرى   من اجملاالت   -١٨
 ومتثَّلـت . ملـساعدة التقنيـة يف تنفيـذ هـذه املـادة     إىل اوقد أعربت بلدان عديدة عن احلاجـة    . ٣٣

 احلاجـة إىل املمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة،      يف جمموعة الدول األفريقيـة      لدى األولويةُ
وأعربت جمموعة دول آسـيا واحملـيط       . ة الفساد  من خبري يف مكافح    يف املوقع وكذلك املساعدة   

ملشورة القانونية واملمارسات اجليـدة والـدروس املـستفادة         إىل ا اهلادئ عن حاجتها بنفس القدر      
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  والضحايا
٢٤٪ 
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  مساعدة أخرى ٪٨
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 عدة يف املوقع املسا
  من خبري ذي صلة

١٣٪ 
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Model le
34ble 

d 
nd 
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٣٣٪ 

برامج بناء قدرات 
  السلطات املسؤولة 
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  والضحايا
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 املشورة القانونية
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وبرامج بناء قدرات السلطات املسؤولة عن إنشاء وإدارة بـرامج وآليـات التبليـغ ووضـع خطـة                  
وباملثـل، كانـت االحتياجـات      . ة الفـساد  عمل للتنفيذ واملساعدة يف املوقع من خـبري يف مكافحـ          

ــة    ــدة  ي والكــاريبالــيت أشــارت إليهــا جمموعــة دول أمريكــا الالتيني  يف جمــاالت املمارســات اجلي
والدروس املستفادة وبرامج بناء قدرات الـسلطات املـسؤولة عـن إنـشاء وإدارة بـرامج وآليـات             

  .التبليغ ووضع خطة عمل للتنفيذ
    

  ٩الشكل     
   األفريقيةجمموعة الدول    

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  ١٠الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    
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٦٪ 
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 التشريعات النموذجية
٩٪ 

املساعدة يف املوقع
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  ١١الشكل     
  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي    

  

  

  

  

  

  

  

  
    

     يف القطاع اخلاصةرشو األجانب والرشو  - ٢  
، ١٥لتقنيـة لتنفيـذ املـادة    يف حني مل يكن أغلب البلدان املبلِّغة يف حاجة إىل املـساعدة ا            -١٩

 املتعلقـة برشـو     ١٦من الدول املبلِّغة عن احلاجة إىل املـساعدة يف تنفيـذ املـادة              كبري  أعرب عدد   
 املتعلقــة ٢١املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤســسات الدوليــة العموميــة واملــادة        

ن جمموعـة أوروبـا الـشرقية مل        البلـدان املبلِّغـة مـ      أنَّ   وجتدر مالحظة .  يف القطاع اخلاص   ةبالرشو
تلـك املنتميـة إىل جمموعـة أمريكـا الالتينيـة            وأنَّ   مساعدة تقنيـة لتنفيـذ هـاتني املـادتني،        إىل  حتتج  

  .٢١ريعات منوذجية لتنفيذ املادة والكاريبـي مل ُتعرب سوى عن احلاجة إىل تش
    

    )١٦املادة (دولية رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات العمومية ال  )أ(  
كانت االحتياجات من املساعدة التقنية املطلوبة من البلدان املبلِّغة من جمموعـة الـدول                -٢٠

ــة، ومشلــت        ــشابه مــن األولوي ــستوى م ــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ ذات م ــة وجمموع األفريقي
ــع مــن خــبري يف مكافحــة الفــساد واملمارســات      ــشريعية واملــساعدة يف املوق ــصياغة الت ــدة ال اجلي

  .س املستفادة واملشورة القانونيةوالدرو

Capacity-building 
programmes for 

authorities responsible 
for the establishment 
and management of 

reporting programmes

Summary of g
practices/lesso

learned
34%

ment of an 
plan for 

mentation
3%

ملخص للممارسات
فادةالدروس املست/اجليدة

٣٤٪ 

برامج بناء قدرات
السلطات املسؤولة 
عن إنشاء وإدارة 

 وآليات التبليغبرامج 
٣٣٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
٣٣٪ 
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  ١٢الشكل     
  جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  

  
    

  ١٣الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  

  
    

    )٢١املادة  ( يف القطاع اخلاصةالرشو  )ب(  
 أنَّ  موعة دول آسيا واحمليط اهلـادئ     الحظت البلدان املبلِّغة من جمموعة الدول األفريقية وجم         -٢١

؛ وهــي، بالترتيــب حــسب ٢١ األنــواع التاليــة مــن املــساعدة التقنيــة لتنفيــذ املــادة  هنــاك حاجــةً إىل
األولوية، املشورة القانونية والصياغة التـشريعية واملمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة، وكـذلك          

 مـن  بلـدانٌ  هي اجملال الوحيد الذي أفادت      جية النموذ التشريعاُتوكانت  . وضع خطة عمل للتنفيذ   
  .٢١ملادة فيما يتَّصل باساعدة تقنية أهنا حتتاج فيه إىل م جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي

Legal advice
14%

-site assistance by 
n anti-corruption 

expert
19%

nt of an 
n for 
ation

ssistance
%

Model legislation
14%

Legislative dr
20%

Sum
prac
ملخص للممارسات

الدروس املستفادة/اجليدة
١٤٪ 

 املشورة القانونية
١٤٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
١٤٪ 

  مساعدة أخرى
 التشريعات النموذجية ٪٥

١٤٪ 

املساعدة يف املوقع
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

١٩٪ 

 الصياغة التشريعية
٢٠٪ 

On-site assistance by 
an anti-corruption 

expert
14%

of an 
for 
ion

ation

Legislative drafting
21%

S
p

Legal advic
22%

ملخص للممارسات
الدروس /اجليدة

  املستفادة
٢٢٪ 

 املشورة القانونية
٢٢٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
٧٪ 

 التشريعات النموذجية
١٤٪ 

املساعدة يف املوقع
   من خبري يف

 مكافحة الفساد
١٤٪ 

 الصياغة التشريعية
٢١٪ 
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  ١٤الشكل     
  جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  

  

  ١٥الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  
        

  ١٦الشكل     
  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي    

  

  

  

  

On-site assistance by 
an anti-corruption 

expert
14%

t of an 
n for 
ation

Model legislation
14%

Legislative dr
22%

Summar
practices

lear
22

Legal advice
7% ملخص للممارسات

الدروس /اجليدة
  املستفادة
٢٢٪ 

 املشورة القانونية
٧٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
٢١٪ 

 التشريعات النموذجية
١٤٪ 

املساعدة يف املوقع
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

١٤٪ 

 الصياغة التشريعية
٢٢٪ 

On site assistance by 
an anti-corruption 

expert
11%

t of an 
 for 

ation

egislation
1% Legislative drafting

22%

Summary o
practices/le

learne
22%

Legal advice
23%

ملخص للممارسات
الدروس /اجليدة

  ةاملستفاد
٢٢٪ 

 املشورة القانونية
٢٣٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
١١٪ 

 التشريعات النموذجية
١١٪ 

املساعدة يف املوقع
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

١١٪ 

 الصياغة التشريعية
٢٢٪ 

Model legislationالتشريعات النموذجية 
١٠٠٪ 
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    )٢٣املادة (غسل العائدات اإلجرامية   - ٣  
ــ  -٢٢  عــن احلاجــة إىل املــساعدة التقنيــة مــن أجــل ضــمان التنفيــذ الكامــل    ت بلــدان كــثريةأعرب

يت وكانـت أنـواع املـساعدة التقنيـة الـ         ). ٢٣املـادة   (لألحكام يف جمال آخر وهو جترمي غسل األمـوال          
طُلبت يف هذا اجملال مـن البلـدان املبلِّغـة يف جمموعـة الـدول األفريقيـة هـي وضـع خطـة عمـل للتنفيـذ                           

ة مـن جمموعـة آسـيا واحملـيط         لـدان املبلِّغـ   مـا تطلبـه الب    وكـان   . واملمارسات اجليدة والدروس املـستفادة    
 بلـدان جمموعـة   أّمـا   . ةالتشريعية والتشريعات النموذجيـ    املشورة القانونية وكذلك الصياغة       هو اهلادئ

املــشورة القانونيــة والــصياغة التــشريعية واملمارســات  فقــد متثَّلــت احتياجاهتــا يف دول أوروبــا الــشرقية
ومل ُتبلِّغ بلدان جمموعـة     .  من خبري يف مكافحة الفساد     يف املوقع اجليدة والدروس املستفادة واملساعدة     

  .٢٣ملادة فيما يتَّصل بااعدة التقنية  املسدول أمريكا الالتينية والكاريبـي عن احتياجات من
    

  ١٧الشكل     
  جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  
    

  ١٨الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

y
an anti-corruption 

expert
15%

of an 
for 
ion

er assistance
5% Model legislation

15%

Legislative drafting
10%

Summ
pract

Legal advice
15%

ملخص للممارسات
الدروس املستفادة/اجليدة

٢٠٪ 

 املشورة القانونية
١٥٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
٢٠٪ 

  مساعدة أخرى
 التشريعات النموذجية ٪٥

١٥٪ 

املساعدة يف املوقع
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

١٥٪ 

 الصياغة التشريعية
١٠٪ 

an anti-corruption 
expert
11%

pment of an 
n plan for 
mentation
11%

Model legislation
L i l ti d fti

S
p

Legal advice
23%

 املشورة القانونية
٢٣٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
١١٪ 

 التشريعات النموذجية
٢٢٪ 

املساعدة يف املوقع
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

١١٪ 

 ةالصياغة التشريعي
٢٢٪ 

ملخص 
للممارسات 

الدروس /اجليدة
  املستفادة
١١٪ 
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  ١٩الشكل     
  جمموعة دول أوروبا الشرقية    

  

  

  

  

  

  
    

    )٣٠املادة (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات   - ٤  
ادة فيمـا يتَّـصل باملـ      أكثـر مـن غريهـا        عنـها نت احلاجة إىل املساعدة التقنية اليت أُبلـغ         كا  -٢٣
 املتعلقـــة باملالحقـــة واملقاضـــاة واجلـــزاءات هـــي ملخـــص للممارســـات اجليـــدة والـــدروس ٣٠

وطلبت جمموعة الدول األفريقية عالوة على ذلك املساعدة يف املوقـع مـن خـبري ذي               . املستفادة
وطلبت جمموعة دول آسيا واحملـيط اهلـادئ أيـضا وضـع خطـة              .  للتنفيذ صلة ووضع خطة عمل   

ــة دول أو      ــت جمموع ــساعدة أخــرى، وطلب ــذ، وكــذلك م ــل للتنفي ــشرقية املــشورة   عم روبــا ال
  .القانونية

    
  ٢٠الشكل     
  جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  

  
  

ance by 
ption 

gal advice
25%

Legislative draft
25%

Summa
practice

lea
2

 املشورة القانونية
٢٥٪ 

وقعاملساعدة يف امل
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

٢٥٪ 

 الصياغة التشريعية
٢٥٪ 

ملخص للممارسات
الدروس /اجليدة

  املستفادة
٢٥٪ 

opment of an 
on plan for 
ementation
20%

ance

ssistance by 
ant expert
5%

Legislative drafting
5%

Summ
pract

Legal advice
15%

ملخص للممارسات
الدروس املستفادة/اجليدة

٣٠٪ 

 املشورة القانونية
وضع خطة عمل للتنفيذ ٪١٥

٢٠٪ 

  مساعدة أخرى
٥٪ 

املساعدة يف املوقع
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

٢٥٪ 

 الصياغة التشريعية
٥٪ 
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  ٢١الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  

  
  

  ٢٢الشكل     
  جمموعة دول أوروبا الشرقية    

  

  

  

  
    

    )الفصل الرابع من االتفاقية(التعاون الدويل   - باء  
 املــساعدة التقنيــة لتنفيــذ املــواد  عــن حاجتــها إىل دولٌ أقــلّ عــدداً تبوجــه عــام، أبلغــ   -٢٤

  االحتياجــات٢٣وُيجــسِّد الــشكل ). التعــاون الــدويل(موضــع االســتعراض يف الفــصل الرابــع  
 وأُجـري تـصنيف     )٧(.طـراف املبلِّغـة بـشأن هـذا الفـصل         اإلمجالية من املساعدة التقنية للـدول األ      

أكرب عـدد مـن االحتياجـات       عن  إقليمي لالحتياجات بشأن هذه البنود األربعة اليت أُبلغ بشأهنا          
  .يف جمال املساعدة التقنية

    

───────────────── 
) التحقيقات املشتركة (٤٩و) التعاون يف جمال إنفاذ القانون (٤٨و) املساعدة القانونية املتبادلة (٤٦املواد  )7(  

  ). اخلاصةأساليب التحري (٥٠و

an anti-corruption 
expert
11%

ment of an 
plan for 

mentation
2%

Other asssistance

On-s
r

Su
pra

11%

ملخص للممارسات
الدروس املستفادة/اجليدة

٢٣٪ 

 املشورة القانونية
١١٪ 

وضع خطة عمل للتنفيذ
٢٢٪ 

  مساعدة أخرى
٢٢٪ 

املساعدة يف املوقع
  من خبري يف 
 مكافحة الفساد

١١٪ 

املساعدة يف املوقع من
  خبري ذي صلة

١١٪ 

Summ
practce
ملخص للممارسات

الدروس املستفادة/اجليدة
٥٠٪ 

 املشورة القانونية
٥٠٪  
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Chapter IV. International Cooperation
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  ٢٣الشكل     
   التعاون الدويل- الفصل الرابع    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة   - ١  
كانت املساعدة القانونية املتبادلة هي اليت استأثرت بـأكرب عـدد مـن طلبـات املـساعدة                   -٢٥

وأسـندت البلـدان املبلّغـة مـن جمموعـة الـدول األفريقيـة              . التقنية يف تقارير التقييم الذايت املقّدمـة      
ومشلـت االحتياجـات األخـرى إىل       . من أجل تنفيذ املـادة    األولوية للحاجة إىل معاهدة منوذجية      

املساعدة التقنية املتسمة باألولوية برامج بنـاء قـدرات الـسلطات املـسؤولة عـن التعـاون الـدويل                   
يف املـــسائل اجلنائيـــة ووضـــع خطـــة عمـــل للتنفيـــذ، وكـــذلك املمارســـات اجليـــدة والـــدروس   

 آسـيا واحملـيط اهلـادئ األولويـة للحاجـة إىل            وأسندت الدول املبلِّغة من جمموعة دول     . املستفادة
املشورة القانونية واملساعدة يف املوقع من خبري ذي صلة، وكـذلك معاهـدة منوذجيـة، يف حـني                  

ــة      ــا الالتيني ــة دول أمريك ــن جمموع ــدان م ــت بل ــاريبطلب ــدروس   ي والك ــدة وال  املمارســات اجلي
مـساعدة أخـرى    إىل  قية عـن حاجتـها      وأعربت البلدان املبلِّغـة مـن أوروبـا الـشر         . املستفادة فقط 

  .د شكل املساعدة األخرى املطلوبة؛ بيد أهنا مل ُتحد٢٦ و٢لفقرتني فيما يتَّصل بافقط 
    

نية
 تق
دة
ساع

ت م
طلب

يت 
ف ال

طرا
األ

ل 
دو
ال

 
 وادامل
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  ٢٤الشكل     
  جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  
    

  ٢٥الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  

  
    

  ٢٦الشكل     
   الشرقيةجمموعة دول أوروبا    

  

  

  

  

evelopment of an 
action plan for 
implementation

18%

nce

eaty(ies)
3% On-site assistance by a 

l t t

Capa
prog

authorit
for i

coopera

Summar
practices

lear
17

Legal advice
12%

ملخص للممارسات
ملستفادةالدروس ا/اجليدة

١٧٪ 

 املشورة القانونية
وضع خطة عمل للتنفيذ ٪١٢

١٨٪ 

  مساعدة أخرى
٦٪ 

املساعدة يف املوقع
من خبري ذي صلة

٦٪ 

برامج بناء قدرات
 السلطات املسؤولة 
 عن التعاون الدويل 
  يف املسائل اجلنائية

١٨٪ 
)املعاهدات(املعاهدة 

  النموذجية
٢٣٪ 

p
action plan for 
implementation

7%

treaty(ies)
21%

O it i t b

Capacity-buildin
programmes fo

authorities respon
for internationa

ti i i

Summary of
practices/les

learned
14%

Legal advice
22% ملخص للممارسات

الدروس املستفادة/اجليدة
١٤٪ 

 لقانونيةاملشورة ا
وضع خطة عمل للتنفيذ ٪٢٢

٧٪ 

املساعدة يف املوقع
من خبري ذي صلة

٢٢٪ 

برامج بناء قدرات
 السلطات املسؤولة 
 عن التعاون الدويل 
  يف املسائل اجلنائية

١٤٪ 

)املعاهدات(املعاهدة 
  النموذجية

٢١٪ 

Other assistanceمساعدة أخرى 
١٠٠٪ 
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  ٢٧الشكل     
  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي    

  

  

  

  

  
    

    )٤٨املادة (التعاون يف جمال إنفاذ القانون   - ٢  
يف جمال التعاون هذا، مل ُتبلِّغ سوى بلدان من جمموعة الدول األفريقيـة وجمموعـة دول                 -٢٦

ى حنــو أسـند األولويـة للممارســات   آسـيا واحملـيط اهلــادئ عـن حاجـة إىل املــساعدة، وذلـك علـ      
اجليدة والدروس املستفادة وبرامج بناء قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون الدويل يف جمـال              
إنفــاذ القــانون عــرب احلــدود واملــساعدة التكنولوجيــة واملــساعدة يف املوقــع مــن خــبري ذي صــلة   

  .واالتفاقات والترتيبات النموذجية
    

  ٢٨الشكل     
    ول األفريقيةجمموعة الد    

  

  

  

  

  

  

  

Summary of goodملخص للممارسات
الدروس املستفادة/اجليدة

١٠٠٪ 

23%

Capacity-building pr
authorities responsi

border law enforceme
23%

On site assistance by a relevant
Other assistance

6%

or 

gement of 
rmation-sharing 
ems)
8%

ملخص للممارسات
الدروس /اجليدة

  املستفادة
٢٣٪ 

 مساعدة أخرى
٦٪  

وضع خطة عمل للتنفيذ
١٢٪ 

املساعدة يف املوقع
من خبري ذي صلة

١٨٪

برامج بناء قدرات
السلطات املسؤولة
عن التعاون الدويل
 إلنفاذ القانون 

   احلدودعرب
٢٣٪ 

املساعدة التكنولوجية
مثل إنشاء وإدارة (

نظم /قواعد البيانات
 )تبادل املعلومات

١٨٪ 
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  ٢٩الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  

  
        

    )٤٩املادة (التحقيقات املشتركة   - ٣  
عالوة على ذلك، يف جمال التحقيقات املشتركة، مل تطلُـب سـوى بلـدان مـن جمموعـة                    -٢٧

ــساعدة       ــادئ م ــيا واحملــيط اهل ــة دول آس ــة وجمموع ــدول األفريقي ــادة موضــع    ال ــذ امل ــة لتنفي تقني
ــتعراض ــت االحتياجــات ذات األول . االس ــدها املمارســات اجليــدة      وكان ــيت جــرى حتدي ــة ال وي

والدروس املستفادة واالتفاقات والترتيبات النموذجية واملساعدة يف املوقـع مـن خـبري ذي صـلة             
  .وبرامج بناء قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون يف جمال إنفاذ القانون عرب احلدود

    
  ٣٠الشكل     
  جمموعة الدول األفريقية    

  

  

  

  

  

  

sharing systems)
18%
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  ٣١لشكل ا    
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  

  

  

  

  

  

  
    

    )٥٠املادة (أساليب التحري اخلاصة   - ٤  
أخريا، يف جمال أساليب التحري اخلاصة، مل ُتبلِّغ سوى بلـدان مـن جمموعـة دول آسـيا                    -٢٨

 ة، علمـا  باحلاجـة إىل املـساعدة التقنيـ    ي  والكـاريب واحمليط اهلادئ وجمموعة دول أمريكـا الالتينيـة         
  .أغلبها طلب املمارسات اجليدة والدروس املستفادة واملشورة القانونيةبأنَّ 

    
  ٣٢الشكل     
  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    
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  ٣٣الشكل     
  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي    

  

  

  

  

  

  

      االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
    ية بشأن أولويات املساعدة التقنية الالزمة وأنواعهاالنتائج األول  - ألف  

االحتياجات من املساعدة التقنية اليت خضعت للتحليـل يف هـذه    فإنَّ   كما أُشري من قبل،     - ٢٩
حاجتـها   أشـارت إىل  ١٦ دولـة طرفـا، منـها    ٢٢الورقة مستمدة من عّينة صغرية، أي مـن ردود      

 املساعدة التقنية يف هذه الورقـة مـن ردود          إىلاجات  وقد اسُتخلصت االحتي  . ساعدة التقنية إىل امل 
ــة  ــى قائمـ ــراف علـ ــدول األطـ ــذايتالـ ــيم الـ ــة التقيـ ــة .  املرجعيـ ــدر مالحظـ ــايل، جتـ ــذه  أنَّ وبالتـ هـ

ــتغري أثناءهــا هــذه       ــة االســتعراض الــيت ُيمكــن أن ت ــل خــالل عملي االحتياجــات مل ختــضع للتحلي
وُيمكـن أن   .  الـدول األطـراف املـستعرضة      االحتياجات، إذا أُخذت يف احلسبان نتيجة احلوار مع       

  .يؤدي هذا التحليل، الذي ُيستنتج من مالحظات االستعراض ونتائجه، إىل نتائج أكثر تفصيال

مـن   أنَّ   فعلـى سـبيل املثـال، يبـدو       . وحىت يف هذه املرحلة املبكـرة تـربز أولويـات معّينـة             -٣٠
مايـة الـشهود واألشـخاص املـبلِّغني        هذه األولويات اجملال الـذي ُيمكـن اإلشـارة إليـه عمومـا حب             

  .تعاوهنم مع سلطات إنفاذ القانونو

ــى           -٣١ ــع عل ــث والراب ــصلني الثال ــة للف ــساعدة التقني ــن امل ــة م ــت االحتياجــات العاملي وكان
ــة، كمــا يلــي      ــسواء، مرّتبــة حــسب األولوي ملخــص للممارســات اجليــدة والــدروس    ) ١: (ال

املساعدة يف املوقـع مـن      ) ٣(أو اتفاق منوذجي، و   تشريع أو معاهدة أو ترتيب      ) ٢(املستفادة، و 
وضـع خطـة    ) ٥(املـشورة القانونيـة، و    ) ٤(خبري يف مكافحة الفـساد أو مـن خـبري ذي صـلة، و             

وبالتايل، ميكن أن يكـون اسـتنتاج مبكـر لتقـارير           . ٣٤د ذلك يف الشكل     ويتجّس. عمل للتنفيذ 
لِّغة ذات االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة         الدول األطراف املب   أنَّ   التقييم الذايت املُستعرضة هو   

S f dملخص للممارسات
الدروس املستفادة/اجليدة

١٠٠٪ 
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أي ملخـص للممارسـات اجليـدة والـدروس         (حتتاج أكرب قدر من املساعدة فيما يتعلق باألمثلـة          
ومنـاذج لكيفيـة تنفيـذ الفـصلني اخلاضـعني لالسـتعراض، وهـو مـا ميكـن دعمـه علـى                     ) املستفادة

املـشورة القانونيـة الـيت تأخـذ يف     ره خـبري ذو صـلة و    النحو األمثل من خالل التوجيـه الـذي يـوفّ         
  ).أي خطة عمل للتنفيذ(االعتبار استراتيجية طويلة األجل 

    
  ٣٤الشكل     
  لفصلني الثالث والرابعفيما يتَّصل بااالحتياجات العاملية من املساعدة التقنية     

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

ملــساعدة التقنيــة علــى وجــه    ، طُلبــت ا)التجــرمي وإنفــاذ القــانون  (ويف الفــصل الثالــث    -٣٢
رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤســسات    (١٦ملواد فيمــا يتَّــصل بــا اخلــصوص 

 ٣٠و) غــسل العائــدات اإلجراميــة (٢٣و) الرشــوة يف القطــاع اخلــاص( ٢١و) العموميــة الدوليــة
) ايـة املـبلّغني  مح (٣٣و) محاية الشهود واخلرباء والـضحايا  (٣٢و) املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  (
طُلبـت  ) التعـاون الـدويل   (لفصل الرابع   وفيما يتَّصل با  ). التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     (٣٧و

التعـاون يف جمـال      (٤٨و) املساعدة القانونية املتبادلة   (٤٦ملواد  يف ُمعظَمها فيما يتَّصل با    املساعدة  
وقد جـرى تنـاول     ). ري اخلاصة أساليب التح  (٥٠و) التحقيقات املشتركة  (٤٩و) إنفاذ القانون 

  .هذه املواد فرادى حسب املنطقة يف التحليل

) التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون          (٣٧وقد طلب املساعدة فيما يتعلق بتنفيـذ املـادة            -٣٣
محاية  (٣٢وكانت املادة اليت اجتذبت ثاين أكرب عدد هي املادة          . أكرب عدد من الدول األطراف    
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املــساعدة القانونيــة  (٤٦، والــيت اجتــذبت ثالــث أكــرب عــدد املــادة  )اياالــشهود واخلــرباء والــضح
  ).نقل اإلجراءات اجلنائية (٤٧ملادة فيما يتَّصل با مساعدة تقنية ومل ُتطلب أيُّ). املتبادلة

لفصل الثالث، ركّزت االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة يف املقـام األول              وفيما يتَّصل با    -٣٤
ة والدروس املستفادة والتشريعات أو املعاهدات أو الترتيبات أو االتفاقات          على املمارسات اجليد  

النموذجية واملشورة القانونية واملساعدة يف املوقع من خبري يف مكافحة الفـساد أو مـن خـبري ذي                
فيمـا يتَّـصل    وُحـددت احتياجـات مماثلـة مـن املـساعدة التقنيـة             . صلة ووضـع خطـة عمـل للتنفيـذ        

ث احتلّت املمارسات اجليدة والـدروس املـستفادة جمـال األولويـة األول ومـن               لفصل الرابع، حي  با
جمــال األولويــة  أنَّ بيــد. بعــدها التــشريعات أو املعاهــدات أو الترتيبــات أو االتفاقــات النموذجيــة 

الثالث كان برامج بناء القدرات ومن بعدها املساعدة يف املوقع من خـبري يف مكافحـة الفـساد أو       
وكـان الفـارق األساسـي بـني الفـصلني الثالـث            . لة ووضـع خطـة عمـل للتنفيـذ        من خـبري ذي صـ     

بـرامج بنـاء القـدرات هـي أولويـة ثالثـة يف إطـار الفـصل الرابـع بـدال مـن املـشورة                 أنَّ   والرابع هو 
وقد يكون ذلك راجعا يف جـزء منـه إىل األطـر األكثـر رسـوخا القائمـة علـى مـا يبـدو              . القانونية

  .طار التعاون الدويل األقل رسوخا وإنفاذ القانون، على عكس إلتجرميفيما يتَّصل با

وكانــت جمموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ وجمموعــة الــدول األفريقيــة مهــا املنطقــتني   -٣٥
أمـا جمموعـة دول أمريكـا       . اللتني حددتا أكرب عدد مـن االحتياجـات يف جمـال املـساعدة التقنيـة              

  .ا الشرقية فقد طلبتا مساعدة أقلروب وجمموعة دول أوي والكاريبالالتينية 
    

    حنو استجابة فّعالة لالحتياجات من املساعدة التقنية اليت جرى حتديدها  - باء  
 يؤدي املضي يف حتليل أكثر تفـصيال للتحـديات الـيت تواجـه التنفيـذ إىل نتيجـة مؤداهـا                     -٣٦
د فريــق وقــد أكّــ. اعليــةمثــة حاجــة عاجلــة إىل ضــمان تقــدمي املــساعدة التقنيــة يف حينــها وبفأنَّ 

اســتعراض التنفيــذ أمهيــة التنــسيق يف ســبيل االســتفادة علــى أفــضل حنــو مــن املــوارد الــشحيحة    
والفريـق يف موقـف جيـد يـسمح لـه بتيـسري تقـدمي املـساعدة                 . وضمان التنفيـذ الفّعـال لالتفاقيـة      

يـة يف الوقـت     وسوف يتطلب هذا التيسري صـورة دقيقـة وكاملـة ملقـّدمي املـساعدة التقن              . التقنية
وسوف يتعّين على الفريق أيضا أن ينظر يف أفضل اخليارات بشأن كيفية تلبيـة خمتلـف                . الراهن

وأخـريا،  . مقدمي املساعدة التقنية لالحتياجات احملددة من هذه املساعدة بطريقة كفـؤة وفّعالـة            
 تطلبـها الـدول     سوف يتطلب التنفيذ الفّعال لالتفاقية التمويل الكـايف للمـساعدة التقنيـة حيثمـا             

  .مصداقية االتفاقية واآلليةمن أجل وتتسم كل هذه األمور بأمهية أساسية . األطراف
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وبغية حتقيق هذه األهداف، ناقش الفريق خـالل دورتـه األوىل املـستأنفة تنظـيم حلقـة                   -٣٧
عمل الستكشاف خيارات تعزيز توافر املساعدة التقنيـة وتقـدميها، مـع التركيـز بـشكل خـاص                  

الطريقة اليت ميكنه هبا النهوض بواليته علـى أفـضل حنـو يف جمـال     : دمي توصيات له بشأن   على تق 
حتديــد أولويــات املــساعدة التقنيــة؛ والــدور الــذي ميكنــه االضــطالع بــه يف ضــمان مواءمــة          
االحتياجـــات احملـــددة خـــالل عمليـــة االســـتعراض باملـــساعدة املتاحـــة؛ والـــدور الـــذي ميكنـــه   

وقـد قامـت األمانـة باستكـشاف        . يل الكايف لتقدمي املساعدة التقنية    االضطالع به لضمان التمو   
ني مـن مجيـع     إمكانية تنظيم حلقة العمل هذه قبيل الدورة الثانية املستأنفة للفريـق مبـشاركة ممـثل              

  .اجملموعات اإلقليمية

 واستنادا إىل التحليل األويل لالحتياجات من املساعدة التقنيـة الـوارد أعـاله، رمبـا يـودّ                  -٣٨
فريق تنفيذ االستعراض النظر يف طرق استحداث أدوات وأدلة للمساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك                 
املمارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة، وكــذلك التــشريعات أو املعاهــدات أو الترتيبــات أو   

وُيمكن إتاحة هذه األدوات واألدلة للدول من خالل األدوات واملـوارد           . االتفاقات النموذجية 
صة للمعارف املتعلقـة مبكافحـة الفـساد التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                    املخص

وسـوف تكـون املـوارد الالزمـة لالسـتفادة مـن التحـّسن يف تقـدمي           . واجلرمية الـيت سـُتطلق قريبـا      
املــساعدة التقنيــة موجــودة بالفعــل علــى هــذه املنــّصة، إىل جانــب مكتبــة قانونيــة تولِّــد وتنــشر    

  .بشأن التشريعات الوطنية اليت ُتعتمد أو ُتعدَّل من أجل تنفيذ االتفاقيةاملعارف 

ــادة    -٣٩ ــدعو امل ــة      ٦٠وت ــية دون إقليمي ــات دراس ــؤمترات وحلق ــد م ــة إىل عق ــن االتفاقي  م
وإقليمية ودولية من أجل تعزيز التعاون واملساعدة التقنيـة وتـشجيع مناقـشة املـشاكل الـيت متثـل             

صدد، رمبـا يتمثـل أحـد طُـرق التـصدي لالحتياجـات الـشائعة مـن                 ويف هذا الـ   . شاغال مشتركا 
ال سيما املتصلة بالفـصل     (املساعدة التقنية يف عقد حلقات عمل إقليمية ُتقدم املشورة القانونية           

وحلقات عمـل عـن بنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ تـدابري التعـاون الـدويل يف إطـار                        ) الثالث
 العمـل هـذه يف األحـوال املثلـى إىل وضـع خطـط عمـل           وسوف تـؤدي حلقـات    . الفصل الرابع 

  .فردية للتنفيذ من جانب الدول األطراف املشاركة فيه

وقد استهل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بـرامج إقليميـة ومواضـيعية،                - ٤٠
ـــ      ــاليف الت ــة تـ ــصادية، بغيـ ــة االقتـ ــساد واجلرميـ ــع الفـ ــيعي ملنـ ــامج املواضـ ــا يف ذلـــك الربنـ صدي مبـ

األنـشطة ُمدرجـة     أنَّ   وهتدف الربامج إىل ضـمان    . قةسَّ احملددة بطريقة مفتَّتة وغري من     لالحتياجات
طريــة قُالعتبــار األولويــات اإلقليميــة واليف اســتراتيجية وخطــة عمــل طــويليت األجــل تــضعان يف ا 

  .لالزمةاحملددة وتوفران يف الوقت ذاته إطارا مفاهيميا وتشغيليا متكامال لتقدمي اخلربة ا
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ومراعــاة لــذلك، رمبــا يــوّد فريــق اســتعراض التنفيــذ أن يطلــب إىل األمانــة أن تواصــل      -٤١
مي املـساعدة   استكشاف وعقد الشراكات وعالقـات التـآزر والربجمـة املـشتركة مـع سـائر مقـدّ                

 علـى حنـو يتـسم    التـصدِّي دي األطراف والثنائيني بشأن تقدمي تلـك املـساعدة بغيـة            التقنية املتعدّ 
  .كفاءة والفعالية لالحتياجات من املساعدة التقنية احملددة أعالهبال

ورمبا حيثّ الفريـق كـذلك الـدول وسـائر املـاحنني علـى مواصـلة تـوفري املـوارد الالزمـة                 -٤٢
ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة فيمـا يبذلـه مـن جهـود بـشأن املـساعدة بغيـة                        

  .واصلة تقدمي املساعدة املنسَّقةتعزيز تنفيذ االتفاقية، وعلى م

بإمكان مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن           أنَّ   وأخريا، جتدر مالحظة    -٤٣
ر للدول األطراف املزيد مـن املـساعدة بـشأن طلبـات حمـددة للمـساعدة التقنيـة وذلـك عـن                      يوفّ

 وخــربة الــدول األطــراف طريــق االعتمــاد علــى قاعــدة بياناتــه اخلاصــة خبــرباء مكافحــة الفــساد 
 السـتخدام أدوات    ي  التجـريب رة مـن األمانـة عـن االختبـار          مـذكّ "األخرى، حسبما أُشري إليه يف      

تقنيـة وترتيـب    التقييم اخلاصة باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف اسـتبانة املـساعدات ال                 
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