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  اخلامسةالدورة 
 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩- ٢٥مدينة بنما، 

  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 
        كافحة الفسادمل استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة

 ح لقائمةلهيكل املواضيعي املُقتَرل األسئلة ولتسلسل ٍط خمطَّمشروُع  
) التدابري الوقائية(  الفصل الثاينالستعراضحة قَّاملناملرجعية التقييم الذايت 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  )استرداد املوجودات(والفصل اخلامس 
      الفساد

      مذكّرة من األمانة  
 ملخَّص   

ــة إىل     ــذه الوثيق ــدهتــدف ه ــؤمتر ا تزوي ــمل ــمب ــسلط شروع خمطَّ ــئلة ولتسل ــهيكل ل األس ل
الســتعراض الفــصل الثــاين والفــصل حــة املنقَّاملرجعيــة  التقيــيم الــذايتح لقائمــة املواضــيعي املُقتــَر

. اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن التدابري الوقائية واسـترداد املوجـودات             
على الدول األطراف باللغة اإلنكليزية فقـط       الكاملة  املرجعية  التقييم الذايت   قائمة   تعميم   وجيري

)CAC/COSP/2013/CRP.6(. دف من تقدمي الوثيقتني هو التماس تعليقـات يف هـذا الـشأن     واهل
التقيـيم الـذايت    حة لقائمـة     الصيغة املنقَّ   اللمسات األخرية على   يف االعتبار عند وضع    تؤخذ   لكي

 . املرجعية للدورة الثانية من آلية استعراض تنفيذ االتفاقية

 
                                                         

  *  CAC/COSP/2013/1.  
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    مةدِّمق -أوالً 
افحـة الفـساد علـى احلـوار     اقيـة األمـم املتحـدة ملك   عت آلية استعراض تنفيذ اتف    جَّشلقد    -١

 عت عمليـةُ  جَّفعلـى الـصعيد الـوطين، شـ       .  على السواء   على الصعيدين الوطين والدويل    والتعاون
 األطـراف علـى تعزيـز احلـوار         الـدولَ املرجعيـة   لتقييم الـذايت    اقائمة   مللءمجع املعلومات الالزمة    

صة وعقـد حلقـات    جلـان توجيهيـة خمصَّـ   إنـشاء ريـق  ما بني األجهزة عن طفيوالتعاون والتنسيق  
 واسـعة مـن     بالفعل جمموعةً عديدة   أطراف   ومن مث أشركت دولٌ   . عمل للتحقق من املعلومات   

 . القائمة املرجعية ملء يف املرحلة املبكرة من اجلهات املعنية

لـى  جلبت عملية التقييم الذايت أيـضاً فرصـاً جديـدة لتحـسني عمليـة مجـع البيانـات ع                  و  -٢
 بوضـع الـسياسة الوطنيـة مـن خـالل           اليت هلا صـلة مباشـرة     الصعيد الوطين وتعزيزها يف اجملاالت      

 يف الوقـت    الـسعي و،  احلاليـة االستفادة من األحباث والتقييمات واإلحصاءات الوطنية والدوليـة         
لقائمـة  ا ملء عملية   وإذا كانت البيانات متناثرة، فإنَّ    . حتسينها واستكماهلا سبل   إىل حتديد    ذاته

  .  املرجعية توفر فرصة ممتازة لوضع نظام أكثر استدامة جلمع البيانات
 عنـد اسـتعراض     ربأكأمهية   هذه النواحي اإلجيابية لعملية التقييم الذايت        تكتسيوسوف    -٣

وســوف يتطلــب الفــصل . الفــصلني الثــاين واخلــامس مــن االتفاقيــة يف دورة االســتعراض التاليــة
 يف  العمـل  جمموعة واسعة من الدوائر احلكومية، وسـوف يـستفيد           الثاين بشكل خاص مشاركة   

ويف نفـس الوقـت، ينبغـي أن    . األخـرى   املعنيـة اجلهـات  مـن مـشاركة   هذا اجملال استفادة كبريةًً  
هلـذه   واسعة من اجلهـات الفاعلـة وسـوف يكـون             استعراض هذين الفصلني جمموعةٌ    تتبىن نتائجَ 

شاريع إصالح القطـاع العـام الـيت        مل التنمية عند دعمهم     لية يف عم  لشركاءلأمهية بالنسبة   النتائج  
  .تتجاوز نطاق قطاع العدالة اجلنائية

وقــد أدى اتــساع نطــاق الفــصلني الثــاين واخلــامس، وخباصــة النطــاق الــشامل للفــصل     -٤
الثاين بشأن املنع، إىل حوار بشأن نطاق الـدورة التاليـة آلليـة االسـتعراض، ومـا إذا كـان جيـب                      

ــة    تطــوير أد ــدة لتقــدمي إرشــادات إىل الــدول بــشأن اســتعراض الفــصل الثــاين بفعالي . وات جدي
 القـدر   واستناداً إىل اخلربة املستمدة من استعراض الفصلني الثالث والرابع، بـصفة خاصـة، فـإنَّ              

 واليت ينبغـي استعراضـها    االستعراض  اليت أفرزهتا عملية    الوفري من املعلومات والبيانات والوثائق      
  .قد أصبحت مدعاة للقلق) هات عديدة ترمجتويف حاال(
القائمـة املرجعيـة خـالل اسـتعراض الفـصلني           املكتسبة من استخدام     وبناء على التجربة    -٥

لقائمة املرجعية تقلل بشكل كـبري مـن عـدد          لحة   جديدة منقَّ  جيري وضع صيغة  الثالث والرابع،   
رشــادات بــشأن املعلومــات  مــن األســئلة، وتقــدم إجمموعــات وجــود ثــالث وتتفــادىاألســئلة، 
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حـذف  ُتوسـوف   . مـوجزة املطلوبة لكل فقرة أو مادة يف خانات تتـضمن مالحظـات إرشـادية              
 مـلء القـائمون علـى     ع  وبدال منها، سُيشجَّ   ،على مستوى املواد والفقرات     وثائق إرفاقخاصية  
ــات  ــى  بيان ــشريعات أو  القائمــة عل ــي بالت ــشهاد الفعل ــصلة االست ــذ ذات ال ــدابري التنفي تقــدمي  وت

ع أن واستناداً إىل التعليقـات املتحـصل عليهـا خـالل الـدورة األوىل، ُيتوقَّـ              . دة هلا صات حمدَّ ملخَّ
كــذلك يف و )Word" (وورد"إلكترونيــة بــصيغة ُتتــاح القائمــة املرجعيــة أيــضاً يف شــكل وثيقــة  

نـسب  األ على اإلنترنت لتمكني الدول األطراف مـن اختيـار التكنولوجيـا              إلكترونية أداةشكل  
  .اهل
مـن أجـل   ألسـئلة  لكامل سلـسلة ا املشروع األول على لدول األطراف   وجيري إطالع ا    -٦

احلـصول  يف  ، وخباصة فيما يتعلق مبدى فائدة األسئلة        )CAC/COSP/2013/CRP.6 ( عليه التعليق
.  بأعباء غـري ضـرورية     ضةة واملستعرِ ضعلى املعلومات املطلوبة دون إثقال كاهل الدول املستعرَ       

 يـضر هـذا النـهج        بشأن التجميع املواضيعي لـضمان أالَّ      اتاك حاجة إىل املزيد من اإلرشاد     وهن
  . بنوعية االستعراضات وعمقها

اجلديـدة  الـصيغة  اختبـار مـشروع   منـها  طلب  تاألمانة ل ب عدة دول أطراف     اتصلتوقد    -٧
للقائمـــة املرجعيـــة علـــى أســـاس طـــوعي وتقـــدمي تعليقـــات بـــشأن حمتـــوى األســـئلة وخانـــات   

  . املالحظات اإلرشادية
 األسـئلة، ُتبـّين هـذه       سلـسلة إتاحـة الفرصـة أمـام الـدول األطـراف للتعليـق علـى               بغية  و  -٨

حــة املقترحــة، وتركــز علــى مــادة واحــدة مــن كــل فــصل املــذكرة هيكــل القائمــة املرجعيــة املنقَّ
  .علومات عامة اليت تتعلق مبسئلةاألوة على ، عالاستعراضه سيجري

    
    يكلاهل -اًثاني 

  معلومات عامة   -أوالً  
  اجملاالت املواضيعية   -ثانياً  
  )١٣-٥املواد (املنع   -ألف    
  ) ٥٨ و٥٢ و١٤املواد (غسل األموال  -باء    
  ) ٥٩ واملادة ٥٧-٥٣املواد (استرداد املوجودات   -جيم    
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    معلومات عامة   -أوالً  
 جهة الوصل

 

 االسم والوظيفة 

 

 املؤسسات املستشارة 

 

 مة باملؤسسات املستشارةقائ

    
 التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد يف          عنيرجى تقدمي معلومات      -١

  .بلدكم
املعلومات املطلوبـة هـي التـاريخ الـذي صـدَّق فيـه بلـدكم علـى االتفاقيـة               : مالحظة إرشادية 

هـذه املعلومـات     تكـون وقـد   . وتاريخ إيداع صك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحـدة         
 األوىل الــيت ركــزت علــى الفــصلني الثالــث والرابــع مــن    االســتعراض تقريــر دورةمتاحــة يف
 .االتفاقية

    
  .يرجى وصف النظام القانوين واملؤسسي يف بالدكم بإجياز  -٢

قــانون ( تتعلــق املعلومــات املطلوبــة بالنظــام القــانوين املوجــود يف بلــدكم :مالحظــة إرشــادية
، وحالة األحكام القـضائية، والتسلـسل   )مدين، أو نظام خمتلط أو نظم أخرى   عام، أو قانون    

  . اهلرمي للقوانني، اخل
وتتعلــق املعلومــات اإلضــافية بوضــعية االتفاقيــة يف النظــام القــانوين لبلــدكم، ومــا إذا كانــت  

ــة  ــذ "االتفاقي ــة التنفي ــشريعات    " ذاتي ــاج إىل ت ــا إذا كانــت حتت وميكــن تطبيقهــا مباشــرة، أو م
  .تنفيذلل

نظــام الهــل تتبعــون (واملعلومــات اإلضــافية املطلوبــة هــي نــوع الــدعاوى اجلنائيــة يف بلــدكم  
  . وشكل الدعاوى اجلنائية ومراحلها األساسية)  أم نظاما خمتلطاالتحقيقي أم االهتامي

واليتـها، موظفوهـا،    (وأخرياً، من املهم معرفة أهم املؤسسات املسؤولة عن مكافحة الفساد           
  ).  التحديات اليت تواجهها، اخلهيكلها،
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أو التـدابري األخـرى ذات الـصلة        /الـسياسات و  أو  /يرجى تقدمي قائمـة بـالقوانني و        -٣
 املرجعيـة وإرسـاهلا كمرفقـات يف      التقيـيم الـذايت     قائمـة   علـى   املذكورة يف الردود الـواردة      و

، كمرفقات، منهانسخ كما ُيرجى تقدمي . هة إىل األمانةجَّرسالة بريد إلكتروين منفصلة مو
اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والـصينية     ( من لغات األمم املتحدة الرمسيـة األخـرى    بأيٍّ

  . ، إن وجدت)والعربية والفرنسية
  
 يف أن تؤخذون يرجى أيضاً إرفاق مشاريع القوانني والسياسات والتدابري اليت تودُّ  -٤

  . رسالة بريد إلكتروين منفصلةيفوذلك االعتبار خالل االستعراض، إن وجدت، 
  
  .تخذها بلدكميتدابري مكافحة الفساد اليت بشأن تقييمات متاحة  أيِّيرجى تقدمي   -٥

ــا تقــارير  :مالحظــة إرشــادية ــواردة هن  حتليــل الثغــرات  عــن ميكــن أن تتــضمن املعلومــات ال
كــال ة واإلقليميــة األخــرى ودراســات سياســاتية، علــى  يــوتقــارير آليــات االســتعراض الدول 

  .الصعيدين الوطين والدويل
    
  . يرجى وصف العملية املستخدمة يف جتميع املعلومات  -٦

القائمـة   مـلء  يرجى وصف مصادر املعلومات واملؤسـسات املـشاركة يف           :مالحظة إرشادية 
اجملتمـع املـدين، والعمليـات التـشاورية        /املرجعية، من كل من القطاع العـام والقطـاع اخلـاص          

  .، اخل اليت عقدت من أجل التحقق من صحة املعلوماتعملالحلقات اليت ُعقدت، مثل 
    

    اجملاالت املواضيعية -ثانياً 
    )١٣-٥املواد (املنع   -ألف  

    سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية  :٥املادة     
    ١الفقرة     

تقــوم كــل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين، بوضــع     -١  
ــ ــسقة ملكافحــة   وتنفي ــة من ــشاركة اجملتمــع   ذ أو ترســيخ سياســات فعال ــزز م ــساد تع  الف
ــة العامــة د مبــادئ ســيادة القــانون وحــسن إدارة الــشؤون   ّسوجتــ واملمتلكــات العمومي

  .والنـزاهة والشفافية واملساءلة
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  .)بياهنا وتلخيصها(التدابري املطبقة /يرجى وصف التدبري  -١
تنفيـذ هـذا احلكـم، بيـان ووصـف          كيفيـة   نـد تلخـيص      لعلكـم تـودون، ع     :مالحظة إرشادية 

  :التدابري اليت تقوم مبا يلي
  ، إن وجدتا يف هذا الشأن االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وخطة العملتطبيق  •  
النص على تطبيق سياسات مشتركة بني املؤسسات وكيفية وضعها، مبا يف ذلـك مـدى                 •  

ــدين و   ــع امل ــشاركة اجملتم ــاع/م ــة و / اخلــاص وأو القط ــات املهني ــاط /أو الرابط أو األوس
  األكادميية

ذ وفقاً لسيادة القـانون واحتـرام مبـادئ حـسن إدارة             السياسات الوطنية ُتنفَّ   نَّتوضيح أ   •  
  للمساءلةذ بنـزاهة وشفافية وختضع الشؤون العامة واملمتلكات العمومية وأهنا ُتنفَّ

  ل هذه السياساتبيان كيفية التنسيق الفعال يف تنفيذ مث  •  
  اإللزام بإخضاع هذه السياسات للتقييم من حيث مدى فعاليتها  •  

    
  .يرجى تقدمي أمثلة على التنفيذ  -٢

  : دة املطلوبة ما يلي تتضمن املعلومات احملدَّ:مالحظة إرشادية
  أو خطة العمل/التقارير املرحلية املتعلقة بتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد و  •  
  منع الفساد واكتشافهحالة العمل على بشأن أو العامة سنوية التقارير سائر ال  •  
  خذة ملنع الفساد واكتشافه تَّتقارير تقييم فعالية التدابري امل  •  
  مقاييسهسات املعنية بالفساد أو االدر  •  
  الفساد يف قطاعات متعددةانتشار سات االستقصائية للتصور العام بشأن مدى االدر  •  
  تقدير املخاطر يف جماالت أو قطاعات عرضة للفساد بقدر كبري   •  

    
[...]  
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    )٥٨ و٥٢ و١٤املواد (غسل األموال   -باء  
    تدابري منع غسل األموال : ١٤املادة     
     )أ( ١الفقرة الفرعية     

  : على كل دولة طرف  -١  
ــة واإلشــراف علــى املــصارف       )أ(     ــا شــامال للرقاب ــا داخلي أن تنــشئ نظام

واملؤسسات املالية غري املصرفية، مبـا يف ذلـك الشخـصيات الطبيعيـة أو االعتباريـة الـيت                  
تقدم خدمات نظامية أو غري نظامية يف جمال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمـة، وعنـد                  

ى اهليئـات األخـرى املعّرضـة بوجـه خـاص لغـسل األمـوال، ضـمن نطـاق                   االقتضاء علـ  
اختصاصها، من أجل ردع وكشف مجيـع أشـكال غـسل األمـوال، ويـتعني أن يـشدد                  
ذلــك النظــام علــى املتطلبــات اخلاصــة بتحديــد هويــة الزبــائن واملــالكني املنــتفعني، عنــد 

  االقتضاء، وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؛
  
بياهنــا (يف هــذا الــشأن طبقــة نيرجــى وصــف الــسياسات واملمارســات والتــدابري امل   -١

  .)وتلخيصها
  : دة املطلوبة ما يليتتضمن املعلومات احملدَّ: مالحظة إرشادية

  مبكافحة غسل األموال اخلاصة معلومات بشأن القواعد التنظيمية واإلشرافية   •  
  واعد قائمة باملؤسسات ذات الصلة اخلاضعة للق  •  
  قائمة بالسلطات التنظيمية واإلشرافية ذات الصلة   •  
  كافحة غسل األموال ذات الصلة ملقائمة باملتطلبات الرئيسية   •  

برصــد مـا يتعلـق   ومـن ضـمنها   ( املالحظـات اإلرشــادية  عـن ون إدراج معلومـات  ولعلكـم تـودُّ  
المتثــال امــدى واإلرشــادات والتــدريبات واســتعراض   ) عمليــات غــسل األمــوال وكــشفها   

  .  تقييم ملخاطر غسل األموالقد أُجريوجزاءات عدم االمتثال، عالوة على ما إذا كان 
 حتـت  )"سـتار "مبـادرة  (استرداد املوجودات املسروقة هتا مبادرة دَّ اليت أعةوصلة إىل الدراس  [

 The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen:عنـوان 

Assets and What to Do About It[  
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  .يرجى تقدمي أمثلة على التنفيذ  -٢
  : دة املطلوبة تتضمن املعلومات احملدَّ:مالحظة إرشادية

ــدريبات املن  •   ــالت ــها  مبــا يف ذلــك (ذة فَّ برصــد املعــامالت والكــشف عــن  مــا يتعلــق من
  ) املعامالت املشبوهة

  ) نطاقها وتواترها(استعراض حاالت االمتثال   •  
  ) إحصاءات عن الثالث سنوات املاضية(بسبب عدم االمتثال املوقعة اجلزاءات   •  

ويرجى تقدمي معلومات إحـصائية عـن الـثالث سـنوات املاضـية، إن تـوافرت، تتـضمن عـدد          
املعـامالت املـشبوهة، واجلـرائم األساسـية ذات الـصلة، ونتـائج حتليـل               مـة عـن     البالغات املقدَّ 
ا إذا كانــت هــذه مَّــععــامالت املــشبوهة، عــالوة علــى معلومــات  املمــة عــن البالغــات املقدَّ

  .يةاملالحقة القضائ/أُحيلت إىل السلطات املختصة للتحقيق  قدالبالغات
    

[...]  
    

    )٥٩ واملادة ٥٧- ٥٣املواد (استرداد املمتلكات   - جيم  
    تدابري االسترداد املباشر للممتلكات : ٥٣املادة     
    )أ(الفقرة الفرعية     

  :على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي   
أن تتخذ ما قد يلـزم مـن تـدابري للـسماح لدولـة طـرف أخـرى برفـع                      )أ(    

دعوى مدنيـة أمـام حماكمهـا لتثبيـت حـق يف ممتلكـات اكتـسبت بارتكـاب فعـل جمـّرم                      
  وفقا هلذه االتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛

  
  .)بياهنا وتلخيصها(يف هذا الشأن طبقة نبري املالتدا/املنطبقيرجى وصف التدبري  -١

 تتضمن املعلومات املطلوبة التـشريعات الـيت متـنح وضـعية قانونيـة للـدول                :مالحظة إرشادية 
األطراف األخرى وتسمح هلا برفـع دعـاوى مدنيـة أمـام احملـاكم يف بلـدكم إلثبـات حقـوق                     

  .قاً لالتفاقيةامللكية يف املمتلكات املكتسبة بارتكاب أفعال جمرَّمة وف
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   عامة بشأن الفصل اخلامسمراجع
 Asset Recoveryحتــت عنــوان " ســتار"الــصادر عــن مبــادرة دليــل املمارســني وصــلة إىل [

Handbook: A Guide for Practitioners[  
 Barriers to Asset: حتــت عنــوان " ســتار"وصــلة إىل الدراســة الــصادرة عــن مبــادرة     [

Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action[  
ــادرة    [ ــن مب ــصادرة ع ــة ال ــتار"وصــلة إىل الدراس ــوان " س  Towards a Global: حتــت عن

Architecture for Asset Recovery[  
وصــلة إىل الدراســة الــصادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومبــادرة [
 Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments: A: حتـت عنـوان  " سـتار "

Progress Report and Recommendations for Action[  
  )] الحقاًستصدر (وصلة إىل خالصة قضايا استرداد املوجودات [
  )]الحقاًستصدر (وصلة إىل دراسة عن التسويات [

   ٥٣مراجع حمددة بشأن املادة 
ن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومبــادرة وصــلة إىل الدراســة الــصادرة عــ[
 Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery: A :حتـت عنـوان  " سـتار "

Joint OECD-StAR Analysis[  
    
  .غري ذلك ذات الصلة أو مبا يف ذلك القضايايرجى تقدمي أمثلة على التنفيذ،   -٢

ــة قــضايا وإحــصاءات    ت:مالحظــة إرشــادية ــّين  أو تــضمن املعلومــات املطلوب ــة أخــرى ُتب أدل
مـن  و. بوضوح عدم وجـود مـا يعيـق دولـة أخـرى مـن البـدء يف مثـل هـذه الـدعاوى املدنيـة                

ويرجــى تقــدمي إحــصاءات عــن الــثالث ســنوات .  مت فيهــا ذلــكحلــاالتاملفيــد تقــدمي منــاذج 
  . املاضية، إن وجدت

    
[...]  
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  املساعدة التقنية 
  : ج األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية هناية كل مادة يف اجملاالت املواضيعية، ُتدَريف
ضة أو حتـسني تنفيـذها،      عَرالزمة لضمان تنفيذ املادة املست    الاإلجراءات  يرجى بيان     -١

  . دة قد تواجهكم يف هذا الصددحتديات حمدَّ أيِّووصف 
. مـة إصـدار قـانون واإلطـار الـزمين إلصـداره            قد تشمل اإلجـراءات الالز     :مالحظة إرشادية 

ــزة، وخــصوصيات النظــام        ــني األجه ــسيق ب ــصلة التن ــضمن التحــديات ذات ال وميكــن أن تت
كالقــدرات التكنولوجيــة واملؤســسية (القــانوين، وتــضارب األولويــات، وحمدوديــة القــدرات 

ــدرات   ــن الق ــا م ــوارد املخصَّــ  )وغريه ــة امل ــذ ، وحمدودي ــش (صة للتنفي ــة كــاملوارد الب رية واملالي
ــوارد   ــن امل ــا م ــارات    )وغريه ــة اخلــربات وامله ــار سياســايت، وحمدودي ــاب إط ويرجــى . ، وغي

  .التحديد، إن أمكن، عند وصف هذه املسائل
    
ريجـى  فهل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،               -٢

  : ملثالعلى سبيل ا. حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة
  املساعدةنوع يرجى وصف : مساعدة تشريعية

بـشأن هـذه   مـة   أن ترتبط أشكال املساعدة التـشريعية بـالردود املقدَّ      نبغي ي :مالحظة إرشادية 
وميكـن أن تتـضمن أشـكال املـساعدة         .  حتـديات مـستبانة يف تنفيـذها       املادة، عـالوة علـى أيِّ     

ــاً /أو صـــياغة قانونيـــة و/جيـــة، ودة مـــثالً ترتيبـــات واتفاقـــات منوذالتـــشريعية احملـــدَّ أو دعمـ
  . استشارياً

    
   املساعدة نوعيرجى وصف : بناء املؤسسات

هــذه مــة بــشأن أن تــرتبط أشــكال بنــاء املؤســسات بــالردود املقدَّينبغــي  :مالحظــة إرشــادية
وميكـن أن تتـضمن أشـكال املـساعدة         .  حتـديات مـستبانة يف تنفيـذها       املادة، عـالوة علـى أيِّ     

ــاء املؤســسات مــثالً ملخــصاً للممارســات اجليِّــ   دة احملــدَّ دة والــدروس املــستفادة، يف جمــال بن
أو /ل خــبري يف هــذا اجملــال وَبــِقوترتيبــات واتفاقــات منوذجيــة، وتقــدمي مــساعدة موقعيــة مــن 

  . وضع خطة عمل للتنفيذوكذلك تقدمي توجيه، 
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   املساعدةنوعيرجى وصف : وضع السياسات
ة بـشأن هـذه    مـ  أن تـرتبط أشـكال وضـع الـسياسات بـالردود املقدَّ             ينبغـي  :مالحظة إرشادية 

وميكـن أن تتـضمن أشـكال املـساعدة         .  حتـديات مـستبانة يف تنفيـذها       املادة، عـالوة علـى أيِّ     
دة والــدروس املــستفادة، دة يف جمــال وضــع الــسياسات مــثالً ملخــصاً للممارســات اجليِّــاحملــدَّ

أو تقـدمي  /ل خبري يف هـذا اجملـال و   َب موقعية من قِ   وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة     
  .توجيه

    
   املساعدة نوعيرجى وصف : بناء القدرات

هـذه املـادة،   بـشأن   جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات بالردود املقدمـة     :مالحظة إرشادية 
 يف  دةوميكن أن تتضمن أشكال املـساعدة احملـدَّ       . تنفيذهايف   حتديات مستبانة    عالوة على أيِّ  

أو تقــدمي /ل خــبري يف هــذا اجملــال وَبــجمــال بنــاء القــدرات مــثالً تقــدمي مــساعدة موقعيــة مــن ِق
أو املؤســسية للــسلطات املعنيــة مــن خــالل التــدريب  /توجيــه، وتعزيــز القــدرات العملياتيــة و

  .اإلنترنت، ووضع خطة عمل للتنفيذوالتعلم عن طريق 
    

  يرجى التحديد : مساعدات أخرى
   مساعدة تقنية؟ بالفعل على أيِّهل حتصلون 

ريجـى  ف إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنيـة أو حـصلتم عليهـا سـابقاً،                :مالحظة إرشادية 
مـة للمـساعدة ووصـف األهـداف الرئيـسية واملـدة وامليزانيـة              بيان ذلك مبا يشمل اجلهـة املقدِّ      

ل عــام إىل أقــصى  املــساعدة التقنيــة يف شــكعــنويرجــى إدراج املعلومــات . والنتــائج واألثــر
 الـيت ال تنـدرج مباشـرة ضـمن فئـة مكافحـة الفـساد وإن        املـشاريع درجة حبيث تشمل أيـضاً     

ى توضـيح مـا     رجَـ كمـا يُ  . كانت تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد           
أو توســيع نطاقهــا مــن شــأنه أن يــساعد بلــدكم علــى تــبين / هــذه املــساعدة وىإذا كـان مــد 
  . ردة يف املادة املستعرضةالتدابري الوا

  


