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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨-٢٤مراكش، املغرب، 

  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
        املساعدة التقنية

أنشطة املساعدة التقنية املمكنة لتلبية االحتياجات اليت حددهتا الدول     
األطراف خالل السنة األوىل من الدورة األوىل آللية استعراض تنفيذ 

      مم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية األ
      مذكّرة من األمانة    

    مقدمة  -أوال  
ينطوي جوهر آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد علـى تقـدمي                   -١

 .املساعدة التقنية لتلبية ما ُيحّدد من احتياجات

ــؤمترُ    -٢ ــّر امل ــد أق ــهَج٣/٤، يف قــراره وق ــذ  ، الن ــري، مبــادرةً وتنفي ــدمي بــرامج   القط اً، لتق
املساعدة التقنية املتكاملة واملنسَّقة باعتباره وسيلة فّعالة لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وشـّجع اجلهـات              
املاحنة وغريها مـن اجلهـات الـيت تقـّدم املـساعدة علـى تـضمني مفهـوم هـذا النـهج مقترنـا ببنـاء                          

ىل ذلــك، طلــب املــؤمتر إىل  وإضــافة إ .القــدرات يف صــميم براجمهــا اخلاصــة باملــساعدة التقنيــة  
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل التــشارك مــع مقــدِّمي املــساعدة   
التقنيــة احملــتملني يف مــا ُيجمــع مــن معلومــات بنــاء علــى الــردود املقدمــة بواســطة قائمــة التقيــيم 

───────────────── 
  * CAC/COSP/2011/1. 
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مـات عـن االحتياجـات      الذايت املرجعية عن االحتياجات من املساعدة التقنيـة، وخـصوصا املعلو          
 .على الصعيد القُطري

ص أّويل لالحتياجات من املساعدة التقنية اليت حـددهتا الـدول األطـراف          وقد قُدِّم ملخَّ    -٣
املُستعَرضة يف الـسنة األوىل مـن الـدورة األوىل مـن آليـة اسـتعراض التنفيـذ إىل فريـق اسـتعراض            

ــران     ــودة يف حزيـ ــة املعقـ ــه الثانيـ ــذ يف دورتـ ــ/التنفيـ ــة   ٢٠١١ه يونيـ ــها األمانـ ــذكرة قّدمتـ  يف مـ
(CAC/COSP/IRG/2011/3).  التحليـــل يــــستند يف معظمــــه إىل   أنَّ ويف تلـــك الوثيقــــة، ذُكــــر

 دولـة طرفـا أكملـت       ٢٢استعراض ما ورد من معلومات يف تقارير التقيـيم الـذايت املقّدمـة مـن                
ياجـات مـن املـساعدة       وأن حتلـيال مقـبال لالحت      ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢١عملية التقييم الذايت حىت     

 .التقنية سيستند إىل االستنتاجات اليت سترد يف تقارير االستعراض القطرية

 طائفة من مبادرات املـساعدة التقنيـة املتـوّخى االضـطالع هبـا لتلبيـة                وُتبّين هذه الوثيقةُ    -٤
صلني االحتياجات اليت ُحدِّدت من خالل آلية استعراض التنفيـذ فيمـا يتعلّـق بتنفيـذ أحكـام الفـ         

وينبغــي أن يالحــظ، فيمــا يتعلّــق باجملــاالت ذات األولويــة مــن    .الثالــث والرابــع مــن االتفاقيــة 
مواضـيع متعـّددة قـد انبثقـت خـالل        أنَّ   املساعدة التقنية اليت اسُتبينت من خالل هـذا التحليـل،         

حليـل  السنة األوىل من عمـل اآلليـة، وذلـك مـن خـالل قائمـة آليـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة والت                       
ووفقــا لــذلك التحليــل األّويل وتوصــيات  .األويل لنتــائج عمليــة االســتعراض، علــى حــد ســواء

تلبية احتياجات الدول من املساعدة التقنية فيما يتـصل بتنفيـذ            أنَّ   فريق استعراض التنفيذ، يبدو   
 علــى الــصعيد :ز مــن خــالل هنــج ثالثــي املراحــلح أن ُتنَجــالفــصلني الثالــث والرابــع مــن املــرجَّ

ويتيح هـذا النـهج فرصـة كـبرية لتعظـيم       .العاملي وعلى الصعيد اإلقليمي وعلى الصعيد القُطري
ومن شأن هذا النهج أن يتسق مع هنـج تنفيـذ بـرامج املـساعدة      .تأثري الربجمة وفعاليتها واتساقها

راعـي  ، وأن ي  ٣/٤التنقية على الـصعيد القطـري، مبـادرةً وتنفيـذاً، الـذي أقـّره املـؤمتر يف قـراره                    
 .متاما النهجني العاملي واإلقليمي اللذين يتطلبان منظورا أوسع نطاقا

ــذكرةُ    -٥ ــذه امل ــي ه ــذ لتلبيــة       وترم ــارات التنفي ــا يتعلّــق خبي ــشة فيم ــراء مناق  إىل حفــز إج
االحتياجــات مــن املــساعدة التنقيــة وال يقــصد هبــا أن تكــون قاطعــة أو شــاملة فيمــا يتعلّــق           

ل آليـة اسـتعراض التنفيـذ أو فيمـا يتعلّـق خبيـارات وآليـات تنفيـذ                من خـال   احملدَّدةباالحتياجات  
وتستند هـذه املـذكرة إىل عـّدة افتراضـات رئيـسية وتراعـي عـددا مـن األبعـاد              .املساعدة التقنية 

 .الــيت قــد تــؤثر علــى كــل مــن مــضمون أنــشطة املــساعدة التنقيــة املقترحــة وطرائــق تنفيــذها    

 :تالية الواالفتراضات واألبعاد الرئيسية هي
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 منها واليت تتناوهلا هذه املـذكرة       احملدَّدةجماالت املساعدة التقنية واالحتياجات      )أ( 
وهي خاضعة، مـن مثّ، للتغـيري بعـد     . من التحليل احلايل للردود على أسئلة التقييم الذايتدُُّتستَم

ع أن مـن املتوقَّـ  و .أن ُتكمل التقارير القطرية اخلاصة بالسنة األوىل من دورة االسـتعراض األوىل 
تكون التقارير النهائية أساسا لتحليـل أدّق وأكثـر مشـوال وأن تتـضمن معلومـات أكثـر تفـصيال                   

 بشأن االحتياجات من املساعدة التقنية؛

هذه املذكرة ال تتنـاول مجيـع االحتياجـات مـن املـساعدة              أنَّ   من املهم إيضاح   )ب( 
وإّنمـا تقتـصر علـى تنفيـذ         .والرابـع يف الفصلني الثالـث      لتنفيذ مجيع املواد الواردة      احملدَّدةالتقنية  

املواد اليت يكون عدد الطلبات اليت وردت بشأهنا مقارنة بعدد البلدان املستعَرضة قـد بلـغ عتبـة             
ُمعّينــة، وهــو مــا بّينتــه املــذكرة املقّدمــة مــن األمانــة بــشأن تــضمني املــساعدة التقنيــة يف عمليــة     

 ؛(CAC/COSP/IRG/2011/3)االستعراض 

املكتب املعين باملخدرات واجلرمية ليس هـو اجلهـة الرئيـسية وال الوحيـدة الـيت                 )ج( 
وهــي تبــّين املــساعدة الالزمــة لتلبيــة   .تقــّدم أنــواع املــساعدة التقنيــة الــواردة يف هــذه املــذكرة  

 من خـالل آليـة اسـتعراض التنفيـذ، بغـض النظـر عـن هويـة اجلهـة الـيت قـد                        احملدَّدة تاالحتياجا
  م تلك املساعدة؛ُتقّد

 مــساعدة، أو ال جيــري تقــدميها، علــى تفتــرض هــذه املــذكرة أنــه مل تقّــدم أيُّ )د( 
يف ) مــن قبــل جهــات ثنائيــة أو متعــّددة األطــراف  (الــصعيد القطــري أو علــى الــصعيد العــاملي   

اجملــاالت املواضــيعية املــذكورة، مــع أهنــا تعتــرف بــأن مثّــة مــساعدة قيِّمــة جيــري تقــدميها علــى      
ولكـن مـا تتيحـه تلـك اجلهـات مـن معلومـات، عـن املـساعدة الـيت قّدمتـها             . ويات خمتلفـة مست

ولـدى تـوافر تلـك املعلومـات، رمبـا تتغّيـر        .بالفعل أو ُتقدمها حاليا، شحيحة يف الوقت الـراهن 
 بارامترات الربجمة وحسابات املوارد؛

ــديرات إرشــادية    التكــاليف املُقدَّ )ه(  ــذكرة هــي تق ــة يف هــذه امل ومل  .للتكــاليفم
ُيحسب يف هذه املرحلة معامال املسامهات العينية املُحتملة وال وفورات احلجم اليت قـد تتحقّـق                

كما مل ُتـراع احلـسابات ذات    .من خالل إعادة تنفيذ مشاريع على الصعيد اإلقليمي أو العاملي
 قّدم املساعدة التقنية؛الصلة فيما يتعلّق بتكاليف دعم املشاريع اليت قد تتكّبدها اجلهة اليت ُت

فرمبـا يتطلـب     .ال تشمل تقديرات التكاليف اإلرشادية اآلجال الزمنية للتنفيـذ         )و( 
 .أنشطة أخرى قد تتطلّب عّدة سنوات أنَّ تنفيذ بعض األنشطة أقل من سنة واحدة، يف حني
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   احملدَّدةاستراتيجية تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية  -ثانيا 
  لية استعراض التنفيذمن خالل آ

    النهج العاملي - ألف 
 مــن خــالل آليــة   احملــدَّدةيــشري التحليــل احلــايل لالحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة         -٦

وضع أدوات وأدلة ميكن تكييفهـا لتـوائم سـياقا          إىل  هناك حاجة ماّسة     أنَّ   استعراض التنفيذ إىل  
ت واألدلــة أن تكــون حمــور هنــج عــاملي، وميكــن لتلــك األدوا .أو طلبــا إقليميــا أو قطريــا حمــّددا

  :ُيركّز على أنواع املساعدة التقنية التالية

حتليل التشريعات وإسداء املشورة، وملخصات املمارسات اجلّيدة، والـدروس          )أ( 
  املستفادة؛

أدوات لتحديــد احتياجــات معّينــة حــسب القطــاع، مبــا يف ذلــك احتياجــات     )ب( 
لنيابـة العاّمـة والـسلطة القـضائية، للتعامـل مـع اجلنـاة املتعـاونني                سلطات إنفاذ القانون وأعضاء ا    

  والشهود واألشخاص املُبلغني ومحايتهم؛

ــيت ميكــن       )ج(  ــة ال ــات االتفاقي ــة جتــّسد متطلب ــة منطي ــة ووحــدات تدريبي ــة عملي أدل
 .تكييفها لتوائم سياقات قُطرية ُمحّددة

ة ومـواد تدريبيـة عامليـة، يـرد وصـفها          والتكلفة اإلرشادية اإلمجالية لوضـع أدوات وأدلـ         -٧
 .دوالر بدوالرات الواليات املتحدة ٨ ٠٤٨ ٥٠٠أدناه، تبلغ 

    
    )٣٧ و٣٣ و٣٢املواد(اجلناة املتعاونون والشهود واألشخاص املُبلغون  - ١ 

ميكن وضـع سلـسلة مـن النـواتج العامليـة مـن أجـل معاجلـة االحتياجـات مـن املـساعدة                         -٨
 ٣٢  لتنفيــذ املــواد(CAC/COSP/IRG/2011/3)املــذكرة املقّدمــة مــن األمانــة   يف احملــدَّدةالتقنيــة 

  . من االتفاقية٣٧ و٣٣و

أعـــاله، ستـــشمل النـــواتج جتميعـــا وحتلـــيال للتـــدابري ) أ (٦ومثلمـــا لـــوحظ يف الفقـــرة   -٩
التشريعية من أجل تيسري تقدمي املشورة التقنيـة وسـتوفر جتميعـا للممارسـات اجلّيـدة والـدروس         

 التكلفـة  ١وتـرد يف اجلـدول    .فادة يف هذه اجملاالت، مع مراعاة خمتلف السياقات القانونيـة املست
 .اإلرشادية لألنشطة
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 ١اجلدول 
    التدابري التشريعية واملمارسات اجلّيدة والدروس املستفادة    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ٢٩٧ اخلربة الفنية

 ٥٠٠ ١٠٢  تقدمي املشورة القانونيةبعثات

 ٠٠٠ ١٠٠ حلقات عمل لتقدمي املشورة القانونية

 ٥٠٠ ٤٩٩ اجملموع
  

 مــن االتفاقيــة، ميكــن أن يكــون النــاتج العــاملي الثــاين  ٣٧ و٣٣ و٣٢ويف إطــار املــواد   -١٠
ــد االحتياجــات        ــة حتدي ــها بغي ــة هــو وضــع أدوات ختــص قطاعــات بعين لتيــسري املــساعدة التقني

دريبية وقياس التقدم املُحرز يف تعزيز القدرات العملياتية على إشراك اجلناة املتعاونني وتـوفري              الت
ولــن تقتــصر القــدرات علــى  .تــدابري احلمايــة للــشهود والــضحايا واخلــرباء واألشــخاص املُــبلغني

مؤســسات ُمعّينــة، ولكــن ميكــن وضــعها، وفقــا لإلطــار املؤســسي يف البلــد، مــن خــالل متكــني  
 مـن هـذه األجهـزة، الـيت     إنفاذ القانون ودوائـر النيابـة العامـة والـسلطة القـضائية، أو أيٍّ       أجهزة  

ومـن شـأن     .حيتاج كل واحد منها ألنواع خمتلفة من القدرات مـن أجـل معاجلـة تلـك املـسائل                 
 .٢وضع ثالث أدوات ختص قطاعات ُمحّددة أن ينطوي على التكاليف املبّينة يف اجلدول 

    
 ٢اجلدول 

    دةات التقييم اخلاصة بقطاعات ُمحدَّأدو    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ١٥٠ اخلربة الفنية

حلقة عمل بشأن التحقّق من صحة 
 ٥٠٠ ١١٢ املعلومات

 ٠٠٠ ٢٥ املنشورات

 ٢٥٠ ٨٠ ي االختبار التجريب

 ٧٥٠ ٣٦٧ اجملموع
  

 مـن  ٣٧ و٣٣ و٣٢جملـاالت املوضـوعية املـشمولة بـاملواد     وفيما يتعلّق بكل جمـال مـن ا     -١١
ــة،  ــاالتفاقي ــة  إنَّف ــدريب    - مــن شــأن األدوات العاملي ــة ووحــدات الت ــة العملي  علــى غــرار األدل

 . أن ُتيــّسر تنفيــذ املــساعدة التقنيــة علــى الــصعيد القُطــري -النمطيــة ألنــشطة بنــاء القــدرات  
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محايـة  ) أ( :النمطيـة كـال مـن املـواد التاليـة     وسـوف تتنـاول األدلـة العمليـة ووحـدات التـدريب       
ــبلغني؛   ــاة مــع ســلطات إنفــاذ القــانون؛    ) ب(املخــربين واألشــخاص امل ــة ) ج(تعــاون اجلن محاي

ووضـع هـذه األدوات سـيأخذ يف االعتبـار اإلجـراءات اجلاريـة يف        .الشهود واخلرباء والـضحايا 
 املـصارف املركزيـة جملموعـة العـشرين         جماالت من قبيل املبادرة الراهنـة لـوزراء املاليـة وحمـافظي           

وتـرد   .من أجل وضع مبادئ توجيهية دولية واستبانة املمارسات اجليدة يف جمال محايـة املُـبلغني  
 .٣التكاليف اإلرشادية يف اجلدول 

    
 ٣اجلدول 

    األدلة العملية ووحدات التدريب النمطية    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ٢١٠ اخلربة الفنية

حلقة عمل بشأن التحقّق من صحة 
 ٥٠٠ ١١٢ املعلومات

 ٠٠٠ ٦٠ املنشورات

 ٢٥٠ ٨٠ ي االختبار التجريب

 ٧٥٠ ٤٦٢ )ألداة واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٢٥٠ ٣٨٨ ١ )لثالث أدوات(اجملموع 
    

    )٢١ و١٦املادتان (رشو األجانب والرشوة يف القطاع اخلاص  - ٢ 
 ٢١ و١٦ لتنفيـذ املـادتني     احملـدَّدة  االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة          تركيزُ لقد انصبَّ   -١٢

مـــن االتفاقيـــة حـــىت اآلن علـــى تقـــدمي املـــشورة وصـــوغ التـــشريعات، وكـــذلك علـــى تعمـــيم 
وانطالقا من اجملال املواضيعي السابق، ميكن أن يكـون النـاتج العـاملي األّول     .املُمارسات اجلّيدة

فيذ املساعدة التقنية عبـارة عـن جتميـع وحتليـل للتـدابري التـشريعية واملمارسـات اجلّيـدة                   لتيسري تن 
ــة        ــسياقات القانوني ــف ال ــاة خمتل ــع مراع ــذه اجملــاالت، م ــستفادة يف ه ــدروس امل ــة  .وال والتكلف

 ).دوالر ٤٩٩ ٥٠٠( نفسها ١اإلرشادية لألنشطة هي التكلفة املُبّينة يف اجلدول 

 مــن  ٢١ و١٦نــوع مــن نــوعي الرشــاوى املــشمولني باملــادتني       وفيمــا يتعلّــق بكــل      -١٣
ــة،  ــاالتفاقي ــة  إنَّف ــدريب    - مــن شــأن األدوات العاملي ــة ووحــدات الت ــة العملي  علــى غــرار األدل

وملّـا   . أن ُتيـّسر تنفيـذ املـساعدة التقنيـة علـى الـصعيد القُطـري       -النمطية ألنشطة بناء القـدرات  
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ن وينطويان على اعتبارات خمتلفة يف سـياقات ُمختلفـة،          كان نوعا الرشاوى املشموالن ُمتمايزي    
 .٤وترد التكاليف اإلرشادية يف اجلدول  .فهناك حاجة إىل دليلني ُمختلفني

    
 ٤اجلدول 

    األدلة العملية ووحدات التدريب النمطية    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ١٥٠ اخلربة الفنية

مل بشأن التحقّق من صحة حلقة ع
 ٥٠٠ ١١٢ املعلومات

 ٠٠٠ ٢٥ املنشورات

 ٢٥٠ ٨٠ ي االختبار التجريب

 ٧٥٠ ٣٦٧ )ألداة واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٥٠٠ ٧٣٥ )لدليلني ووحدات منطية(اجملموع 
    

    )٢٣املادة (غسل عائدات اجلرمية  - ٣ 
 التــدريب الــيت تعــاجل مــسائل مــع أنــه يوجــد حاليــا العديــد مــن األدلــة الدوليــة وأدوات  -١٤

تتعلّق بغسل األموال يف السياق الدويل، فقـد كـشف حتليـل استعراضـات التقيـيم الـذايت للـسنة                    
 .األوىل من دورة االستعراض األوىل عن احتياجات كبرية للمزيد من املـساعدة يف هـذا اجملـال   

وتعزيـزا المتثـال    .ئمـة وميكن تلبية بعض االحتياجات من خالل استخدام األدلـة واألدوات القا 
ثني للتـدابري التـشريعية واملمارسـات       إصدار جتميع وحتليل ُمحدَّ   إىل  مثّة حاجة    أنَّ   االتفاقية، يبدو 

والتكلفــة  .اجلّيــدة والــدروس املــستفادة يف هــذا اجملــال، مــع مراعــاة خمتلــف الــسياقات القانونيــة
 ).دوالر ٤٩٩ ٥٠٠(نفسها  ١اإلرشادية لوضع النصوص هي التكلفة املُبّينة يف اجلدول 

    
    )٣٠املادة (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  - ٤  

 مــن االتفاقيــة علــى ٣٠ لتنفيــذ املــادة احملــدَّدةُتركــز االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة   -١٥
ة ر معاجلـ  ومـن املقـرَّ    . القانوين وتوزيع جتميع للُممارسـات اجلّيـدة والـدروس املـستفادة           اإلرشاد

، واليت تتناول مـساعدة اخلـرباء امليدانيـة ووضـع           ٣٠ للمادة   لتقنية األخرى احملدَّدة  االحتياجات ا 
 التكلفـة اإلرشـادية   وعلى الصعيد العاملي، فـإنَّ  .خطة عمل، على الصعيدين اإلقليمي والقطري
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 نفـسها  ١نـة يف اجلـدول   لوضع النصوص القانونية وجتميـع املمارسـات اجليـدة هـي التكلفـة املُبيَّ      
 ).دوالر ٤٩٩ ٥٠٠(
    

 )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة  - ٥ 
مع أّنه يوجد يف تقارير التقييم الذايت عدد أقـلّ مـن االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة               -١٦

 لتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقيـة مقارنـة بالفـصل الثالـث، فقـد اسـتأثرت االحتياجـات                   احملدَّدة
ومن مثّ، ينبغـي أن   .اعدة قانونية متبادلة بأكرب عدد من الطلباتللمساعدة التقنية يف شكل مس

ُتعطى األولوية على الصعيد العاملي للتوجيـه القـانوين واملمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة                 
والتكلفـة   .واملواد التدريبية اليت سُتستخدم أساسا ألنشطة بناء القدرات علـى الـصعيد القُطـري   

ــه القــ  ــة يف    اإلرشــادية للتوجي ــدة والــدروس املــستفادة هــي التكلفــة املُبّين انوين واملمارســات اجلّي
 التكلفـة اإلرشـادية إلعـداد دورة    ٥وتـرد يف اجلـدول    ).دوالر ٤٩٩ ٥٠٠( نفسها ١اجلدول 

تدريبيــة باالتــصال احلاســويب املباشــر ألغــراض التوجيــه والتــدريب تــستند إىل دورات مــشاهبة    
 .متصلة بالتعاون الدويل

    
 ٥ول اجلد

    دورة تدريبية باالتصال احلاسويب املباشر ألغراض التوجيه والتدريب    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ٢٣٠ اخلربة الفنية

حلقة عمل بشأن التحقّق من صحة 
 ٥٠٠ ١١٢ املعلومات

 ٠٠٠ ٣٥ املنشورات

 ٢٥٠ ٨٠ ي االختبار التجريب

 ٧٥٠ ٤٥٧ اجملموع
    

   )٤٨املادة (التعاون يف جمال إنفاذ القانون  - ٦ 
 يف جمال التعاون على إنفـاذ القـانون         احملدَّدة تركيز االحتياجات من املساعدة التقنية       إنَّ  -١٧

 .ينصّب على وضع اتفاقات وترتيبات منوذجية وتعميم املُمارسات اجلّيدة والدروس املـستفادة 

وضــع اتفاقــات وترتيبــات منوذجيــة مــن شــأنه أن  أنَّ ، ُيفتــرضوبغيــة حتديــد التكلفــة اإلرشــادية
والتكلفــة اإلرشــادية لوضــع االتفاقــات  .يتطلّــب خــربة فنيــة بــسياقات وتقاليــد قانونيــة ُمختلفــة
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 نفــسها ١النموذجيــة واملمارســات اجلّيــدة والــدروس املــستفادة هــي التكلفــة املُبّينــة يف اجلــدول 
كلفة اإلرشادية لوضع األدلة العمليـة ووحـدات التـدريب          الت أنَّ   ، يف حني  )دوالر ٤٩٩ ٥٠٠(

 ). دوالرا٣٦٧ ٧٥٠( نفسها ٤النمطية هي التكلفة املُبّينة يف اجلدول 
    

   )٤٩املادة (التحقيقات املشتركة  - ٧ 
 مـن االتفاقيـة مـن خـالل     ٤٩ لتنفيـذ املـادة      احملدَّدة االحتياجات من املساعدة التقنّية      إنَّ  -١٨

 ٤٨املـادة   أنَّ ويف حني .٤٨ للمادة احملدَّدةالتقييم الذايت مشاهبة لالحتياجات عملية استعراض 
ُتركّز على التعاون يف جمال إنفاذ القانون من حيث التواصـل وتبـادل املعلومـات، تتنـاول املـادة                   

 إجراء حتقيقات ُمشتركة واحتمـال إنـشاء هيئـات حتقيـق مـشتركة، ممـا ُيـسفر عـن مـسائل                      ٤٩
واألدوات العملية ومـواد التـدريب الـيت ستوضـع علـى       .٤٨ية ال تشملها املادة وحتديات تشغيل

الــصعيد العــاملي للمــساعدة علــى تنفيــذ املــساعدة التقنيــة علــى الــصعيد القطــري مــن شــأهنا أن   
ترتكز على مبادرات تعاون دوليـة أخـرى جيـري تنفيـذها بالفعـل، مثـل املبـادرات الـيت تـشارك                  

والتكلفــة اإلرشــادية لوضــع التــدابري   ".يوروُجــست"ي األوروبيــة فيهــا وحــدة التعــاون القــضائ 
 نفــسها ١التــشريعية واملمارســات اجلّيــدة والــدروس املــستفادة هــي التكلفــة املُبّينــة يف اجلــدول   

تكلفــة وضــع األدلــة العمليــة واملــواد التدريبيــة هــي التكلفــة   أنَّ ، يف حــني)دوالر ٤٩٩ ٥٠٠(
 ).دوالرا ٣٦٧ ٧٥٠( نفسها ٤املُبّينة يف اجلدول 

  
   )٥٠املادة (أساليب التحري اخلاصة  - ٨ 

 من االتفاقية تركّـز يف املقـام        ٥٠ لتنفيذ املادة    احملدَّدة االحتياجات من املساعدة التقنية      إنَّ  -١٩
 إىل  هنـاك حاجـةً  جلّيـدة والـدروس املـستفادة، مـع أنَّ       األّول على املـشورة القانونيـة واملمارسـات ا        

ر بوضــع دليــل عملــي ووحــدات  ُتيــسَّ أن الــيت ميكــنن املــساعدات لبنــاء القــدراتزيــد مــتــوفري امل
والتكلفة اإلرشادية للتوجيه القانوين واملمارسـات اجلّيـدة والـدروس املـستفادة هـي       .تدريب منطية

تكلفـــة وضـــع األدلـــة  أنَّ ، يف حـــني)دوالر ٤٩٩ ٥٠٠( نفـــسها ١التكلفـــة املُبّينـــة يف اجلـــدول 
 ). دوالرا٣٦٧ ٧٥٠( نفسها ٤لنمطية هي التكلفة املُبّينة يف اجلدول ووحدات التدريب ا

وفيمــا يتعلّــق بــاألدوات ذات الــصلة بــإدارة املعــارف، مبــا يف ذلــك تقــدمي املــشورة            -٢٠
القانونيــــة واملمارســــات اجلّيــــدة والــــدروس املــــستفادة، وكــــذلك التــــشريعات النموذجيــــة،  

تعاون الدويل يف املـسائل اجلنائيـة، فـإن أحـد الـسبل      واملعاهدات والترتيبات واالتفاقات بشأن ال    
اليت ميكن من خالهلا جعل هذه األدوات متاحة يتمثّـل يف بوابـة األدوات واملـوارد الالزمـة مـن                    

، اليت ستدعمها املبادرة اخلاصـة باسـترداد        ")تراك("أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد        
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ّدة جهـات منـها الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة             مبساعدة ع ") ستار("املوجودات املسروقة   
الفــساد وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــدويل ومــصرف التنميــة اآلســيوي ومنظمــة  
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومعهــد بــازل للحوكمــة ومركــز أوتــشتاين ملــوارد         

ة مــن أجــل حتــسني تقــدمي املــساعدة  وميكــن إدراج املــواد واملــوارد التوجيهيــ .مكافحــة الفــساد
، وذلك إضـافة إىل مكتبـة قانونيـة ُتـصّمم لتوليـد ونـشر املعـارف عـن               "تراك"التقنية على منصة    

هذا األمر ال ُيقـصد بـه    أنَّ ويف حني .التشريعات الوطنية املعتمدة أو املعّدلة بغية تنفيذ االتفاقية
 ميكــن أن ُتقـّدم مــن خالهلــا تلــك املــساعدة  هـي اآلليــة الوحيــدة الــيت " تــراك"اإلحيـاء بــأن بوابــة  

. التقنيــة، فمــن املُتوقّــع أن ُتــستخدم هــذه البوابــة ألغــراض املــساعدة التقنيــة العامليــة املبّينــة أدنــاه
 .والتكلفة اإلرشادية ُتجّسد هذا االفتراض

    
    النهج اإلقليمي –باء 

ة التقنيـة وتنـسيقها مــن   علـى الـصعيد اإلقليمـي، ميكــن تلبيـة االحتياجـات مـن املــساعد        -٢١
ومـن شـأن نـشر خـرباء مكافحـة الفـساد        .خالل شبكة إقليمية من مستشاري مكافحة الفـساد 

قليمــي أن يــساعد علــى تعزيــز التعــاون والتنــسيق اإلقليمــيني، وحتــسني معاجلــة اإلعلــى الــصعيد 
عدة التقنيـة   املسائل اليت تنشأ على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، وتوفري قدرات من املسا           

من املمكن نشرها سريعا على حنو ُيمكِّن الدول األطراف من تلبية الطلبات الطارئة للحـصول               
وإضـافة إىل ذلـك،    .على املـساعدة ضـمن إطـار دورة االسـتعراض وخارجـه، علـى حـد سـواء        

ميكن لنشر خرباء مكافحة الفساد على الصعيد اإلقليمي أن يـساعد علـى إنـشاء آليـات تنـسيق                 
ة الفــساد اإلقليميــة وتيــسري عملــها فيمــا يتعلّــق بالــسلطات الوطنيــة الــيت قــد تــشارك يف مكافحــ

كمـا ُيتوقّـع أن يتـولّى هـؤالء      .أنشطة التعـاون الـدويل والتحقيقـات املـشتركة وتبـادل البيانـات      
اخلرباء تنظـيم وتـسيري حلقـات عمـل علـى الـصعيد دون اإلقليمـي جتمـع بـني املمارسـني وقـادة                        

 الـــصعيد اإلقليمـــي وتتنـــاول أنـــشطة بنـــاء القـــدرات يف اجملـــاالت األساســـية  القطاعـــات علـــى
 . من املساعدة التقنيةاحملدَّدةلالحتياجات 

وتبلغ التكلفة اإلرشادية اإلمجالية إلقامة شبكة إقليمية من مستشاري مكافحة الفـساد              -٢٢
ينـة أدنـاه، مـا مقـداره      ودعمها ومساندهتا، وتنظيم حلقات العمـل اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املب           

ومن شأن اتباع هنج إقليمي لتقـدمي املـساعدة التقنيـة أن يـشمل مجيـع       . دوالرا٢٠ ٢٨٠ ٦٢٥
البلدان يف املناطق دون اإلقليمية املعنيـة، دون االقتـصار علـى البلـدان اخلاضـعة لالسـتعراض يف                    

 .سنة معينة
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ــل اســتراتيجي لالحتياجــات مــن املــساعدة     -٢٣ ــة واســتنادا إىل حتلي ــسنة احملــدَّدة التقني  يف ال
ــا مبكافحــة الفــساد يف كــل    ١١األوىل مــن دورة االســتعراض، سُينــشر   ــا معني ــشارا إقليمي  مست

ومــن املتوقّــع أن يتطلّــب هــذا النــشر أيــضا مــوارد للــدعم   .منطقــة مــن املنــاطق املــذكورة أدنــاه
 :اإلداري وتقدمي املساعدة التقنية على الصعيد اإلقليمي يف كل من

 شرق أفريقيا؛ وغرب أفريقيا؛ واجلنوب األفريقي؛ ومشال أفريقيا؛ :أفريقيا )أ( 

الشرق األوسط؛ وجنوب شـرق آسـيا؛ وجنـوب آسـيا؛      :آسيا واحمليط اهلادئ )ب( 
 .واحمليط اهلادئ؛ وآسيا الوسطى

 .أمريكا الوسطى والكاريـيب؛ وأمريكا اجلنوبية :أمريكا الالتينية والكارييب )ج( 

ــرد يف  -٢٤ ــشاري    ٦ اجلــدول وت ــة ملست ــشاء شــبكة إقليمي  التكــاليف اإلرشــادية املتــصلة بإن
 ). شهرا٢٤للعمل ملدة (مكافحة الفساد 

    
 ٦اجلدول 

    شبكة إقليمية ملستشاري مكافحة الفساد    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية   البند

 ٠٠٠ ٣٦٠ مستشار إقليمي

 ٠٠٠ ٨٠ الدعم اإلداري

 ٠٠٠ ٢٠٠ يل ابتدائي لألنشطةمتو

 ٠٠٠ ٦٤٠ )ملستشار واحد(اجملموع الفرعي 

 ٠٠٠ ٠٤٠ ٧ ) مستشارا١١لـ(اجملموع 
  

ومن أجل تقدمي الدعم الكايف للشبكة اإلقليمية ملستشاري مكافحـة الفـساد، سـيكون                -٢٥
توجيــه مــن الــضروري إنــشاء قــدرات يف املقــر بغيــة تقــدمي الــدعم واملــساندة واملــشورة الفنيــة و 

ــاملي      ــصعيد الع ــيت توضــع علــى ال ــسياسات ال ــوارد وال ــواد وامل ــشر األدوات وامل ــسياسات ون  .ال
جـل ضـمان االتـساق والتماسـك يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف مجيـع                  وإضافة إىل ذلك، ومـن أ     

أحناء الـشبكة اإلقليميـة ملستـشاري مكافحـة الفـساد، سـيكون مـن املفيـد جـدا تنظـيم اجتمـاع                     
ــوفري          ــسّنى ت ــسائل حــىت يت ــن م ــستجد م ــا ي ــدان واســتبانة م ــشة التحــديات يف املي ســنوي ملناق

 التكلفـة اإلرشـادية لتـوفري    ٧وتـرد يف اجلـدول    .ستجّدةاالستجابة الفعالة لتلبية االحتياجات املُـ 
 ). شهرا٢٤واحدة يف السنة على مدى (تلك القدرات وتنظيم حلقيت عمل 
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  ٧اجلدول 
    تنسيق أعمال الشبكة اإلقليمية ملستشاري مكافحة الفساد    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ٢٦٤ ١ اخلربة الفنية

 ٧٥٠ ١٣٢ حلقتا عمل خالل سنتني

 ٧٥٠ ٣٩٦ ١  اجملموع
  

إضافة إىل ذلك، وبغية تعزيز شبكة مستشاري مكافحة الفساد وتيسري توثيق الـروابط               -٢٦
بني اخلـرباء، مبـن فـيهم ممثلـو مقـدمي املـساعدات الثنائيـة، يف خمتلـف املنـاطق، مـن أجـل تبـادل                          

يات إقليميــة لتبــادل املعــارف بــشأن جهــود مكافحــة املعلومـات واملعــارف، ُيقتــرح إنــشاء منتــد 
وجيري النظر بالفعل يف مفهوم مشروع من هذا القبيل، يف شكل شـراكة بـني املكتـب     .الفساد

وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، بغيـة إعـداد الـدول وتدريبـها علـى متطلبـات االتفاقيـة، وبنـاء                      
 التكـاليف  ٨وتـرد يف اجلـدول    .تـشجيع عليـه  القدرات، وتيسري تبادل املعلومـات واملعـارف وال  

 .، مبا يف ذلك سبع حلقات عمل) شهرا٢٤ملدة (اإلرشادية للمنتديات 
    

 ٨اجلدول 
    منتديات لتبادل املعارف واملعلومات    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ٧١٨  حلقات عمل

 ٠٠٠ ٤٢٠ اخلربة الفنية

 ٠٠٠ ١٣٨ ١  اجملموع
    

    أفريقيا - ١ 
عمليـة التقيـيم الـذايت      من خـالل احملدَّدة االحتياجات من املساعدة التقنية  حتليلُشَفكَ  -٢٧

العديد من اجملاالت املواضيعية واألولويات اليت تالئم متاما تقدمي املساعدة التقنيـة علـى الـصعيد                
يل ومواجهة التحديات اإلقليميـة املـشتركة     اإلقليمي يف أفريقيا، وال سيما يف جمايل التعاون الدو        

 :وُيقترح عقد حلقيت عمل إقليميتني يف أفريقيا .اليت تعترض سلطات إنفاذ القانون

حلقــة عمــل ملناقــشة املعاهــدات النموذجيــة لتيــسري تقــدمي املــساعدة القانونيــة    )أ( 
 ؛) من االتفاقية٤٦املادة (املتبادلة 
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 النموذجيــة وترتيبــات التعــاون يف جمــال إنفــاذ  حلقــة عمــل ملناقــشة االتفاقــات  )ب( 
 ).٤٩ و٤٨املادتان (القانون ويف التحقيقات املشتركة 

وستكون حلقتا العمل ملتقى جيمع بـني الـسلطات الوطنيـة يف أفريقيـا وستـستندان إىل               -٢٨
لفـة   التك٩وتـرد يف اجلـدول    .املوارد واألدوات العاملية اليت يـرد وصـفها يف البـاب الثـاين أعـاله     

 .اإلرشادية حللقيت العمل
    

 ٩اجلدول 
    حلقتا العمل :أفريقيا    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٥٠٠ ٤٨٨ حلقة عمل

 ٠٠٠ ٣٠ اخلربة الفنية

 ٥٠٠ ٥١٨ )حللقة عمل واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٠٠٠ ٠٣٧ ١ )حللقيت العمل(اجملموع 
  

ــل ع   -٢٩ ــم متامــا تقــدمي     وقــد حــّدد حتلي ــذايت اجملــاالت املوضــوعية الــيت ُتالئ ــيم ال ــة التقي ملي
وستــستند  .املــساعدة التقنيــة علــى مــستوى املمارســني يف كــل منطقــة دون إقليميــة يف أفريقيــا 

حلقـــات العمـــل بـــشأن اجملـــاالت املواضـــيعية علـــى األدوات واملمارســـات اجليـــدة والـــدروس   
البــاب الثــاين أعــاله، وستــشمل كــل جمــال مــن اجملــاالت املــستفادة العامليــة الــيت يــرد وصــفها يف 
 :التالية ذات األولوية للمساعدة التقنية

 ٣٧املـادة   (تنفيذ األحكام ذات الصلة بالتعاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون               )أ( 
؛ ومحايــة األشــخاص املــبلغني )٣٢املــادة (؛ ومحايــة الــشهود واخلــرباء والــضحايا )مــن االتفاقيــة

 ؛)٣٣املادة (

املمارسات اجليدة والدروس املُستفادة، وكذلك تقدمي املشورة القانونيـة فيمـا            )ب( 
 ؛)٢١ و١٦املادتان (يتصل باألحكام املتعلقة برشو األجانب والرشوة يف القطاع اخلاص 

املمارسات اجليدة والـدروس املُـستفادة فيمـا يتـصل باألحكـام املتعلقـة بتقـدمي                 )ج( 
 ؛)٤٦املادة (دلة املساعدة القانونية املتبا

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما يتصل باألحكـام املتعلقـة بالتعـاون             )د( 
 ؛)٤٩املادة (والتحقيقات املشتركة ) ٤٨املادة (يف جمال إنفاذ القانون 
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 حلقـة عمـل دون إقليميـة        ١٦ إمجـايل التكـاليف اإلرشـادية لتنظـيم          ١٠ويبني اجلـدول      -٣٠
حلقــة عمــل منفــصلة بــشأن كــل جمــال مــن اجملــاالت املواضــيعية املبّينــة  أنَّ ضيف أفريقيــا، بــافترا

ــا       ــع يف أفريقي ــة األرب ــاطق دون اإلقليمي ــة مــن املن ــا،  (أعــاله ســتنظّم يف كــل منطق شــرق أفريقي
 ).وغرب أفريقيا، وأفريقيا اجلنوبية، ومشال أفريقيا

    
  ١٠اجلدول 

    حلقات العمل دون اإلقليمية :أفريقيا    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(لتكلفة اإلرشادية ا البند

 ٦٢٥ ١٢٩ حلقة عمل

 ٠٠٠ ٣٠ اخلربة الفنية

 ٦٢٥ ١٥٩ )حللقة عمل واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٠٠٠ ٥٥٤ ٢ ) حلقة عمل١٦لـ(اجملموع 
    

    آسيا واحمليط اهلادئ - ٢ 
ل عمليـة التقيـيم     كشف حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحـّددت مـن خـال              -٣١

مـشاهبة لتلـك الـيت      (الذايت العديـد مـن اجملـاالت املواضـيعية واألولويـات آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                  
اليت ُتالئم متاما تقدمي املـساعدة التقنيـة علـى الـصعيد اإلقليمـي، وال سـيما يف                  ) ُحّددت ألفريقيا 

ت إنفـاذ القـانون علـى      جمايل التعاون الدويل ومواجهة التحـديات املـشتركة الـيت تعتـرض سـلطا             
 :ويقترح عقد حلقات العمل اإلقليمية التالية آلسيا واحمليط اهلادئ. الصعيد اإلقليمي

حلقــة عمــل ملناقــشة التــشريعات النموذجيــة ملكافحــة غــسل عائــدات اجلرميــة     )أ(  
 ؛) من االتفاقية٢٣املادة (

دة القانونيــة حلقــة عمــل ملناقــشة املعاهــدات النموذجيــة لتيــسري تقــدمي املــساع    )ب(  
 ؛)٤٦املادة (املتبادلة 

حلقة عمـل ملناقـشة االتفاقـات والترتيبـات النموذجيـة للتعـاون يف جمـال إنفـاذ                    )ج(  
 ).٤٩ و٤٨املادتان (القانون ويف التحقيقات املشتركة 

وستكون حلقات العمل الثالث ملتقـى جيمـع بـني الـسلطات الوطنيـة يف منطقـة آسـيا                     -٣٢
. ند إىل املوارد واألدوات العاملية اليت يـرد وصـفها يف البـاب الثـاين أعـاله      واحمليط اهلادئ وستست  

 . التكاليف اإلرشادية حللقات العمل الثالث١١وترد يف اجلدول 
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 ١١اجلدول 

    حلقات العمل اإلقليمية: آسيا واحمليط اهلادئ    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ١٢٥ ٤٣٤  حلقة عمل

 ٠٠٠ ٣٠ اخلربة الفنية

 ١٢٥ ٤٦٤ )حللقة عمل واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٣٧٥ ٣٩٢ ١ )لثالث حلقات عمل(اجملموع 
  

قــد حــّدد حتليــل عمليــة التقيــيم الــذايت جمــاالت مواضــيعية ُتالئــم متامــا تقــدمي املــساعدة    -٣٣
ــة يف آســيا واحملــي     ــة علــى مــستوى املمارســني يف كــل منطقــة دون إقليمي ط اهلــادئ متاثــل  التقني

ــا   ــّددت ألفريقي ــيت ُح ولكــن اســُتبينت جمــاالت مواضــيعية إضــافية آلســيا واحملــيط     . اجملــاالت ال
 احملـدَّدة وستستند حلقات العمل دون اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ، على غـرار تلـك               . اهلادئ

ــة الــيت     يــرد وصــفها يف ألفريقيــا، إىل األدوات واملمارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة العاملي
 :الباب الثاين أعاله، وستشمل كل جمال من جماالت املساعدة التقنية ذات األولوية التالية

 مـن  ٣٧املـادة  (تنفيذ األحكـام ذات الـصلة بالتعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون                )أ(  
 ؛)٣٣ملادة ا(؛ ومحاية األشخاص املُبلغني )٣٢املادة (؛ ومحاية الشهود واخلرباء والضحايا )االتفاقية

املمارسات اجليدة والدروس املُستفادة، وكذلك تقدمي املشورة القانونيـة فيمـا             )ب(  
 ؛)٢١ و١٦املادتان (يتصل باألحكام املتعلقة برشو األجانب والرشوة يف القطاع اخلاص 

املمارسات اجليدة والـدروس املـستفادة فيمـا يتـصل باألحكـام املتعلقـة بتقـدمي                  )ج(  
 ؛)٤٦املادة (ونية املتبادلة املساعدة القان

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما يتصل باألحكـام املتعلقـة بالتعـاون              )د(  
 ؛)٤٩املادة (والتحقيقات املشتركة ) ٤٨املادة ( القانون إنفاذيف جمال 

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة، وكذلك تقدمي املشورة القانونيـة فيمـا             )ه(  
 ).٥٠املادة (حكام املتعلقة بأساليب التحري اخلاصة يتصل باأل

 حلقـة عمـل دون إقليميـة آلسـيا          ٢٥ إمجايل التكـاليف اإلرشـادية لــ       ١٢ويبني اجلدول     -٣٤
حلقة عمل منفصلة بشأن كل جمال من اجملـاالت املواضـيعية املبّينـة     أنَّ واحمليط اهلادئ، بافتراض 
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الــشرق (فرعيــة اخلمــس يف آســيا واحملــيط اهلــادئ  أعــاله ســتنظّم يف كــل منطقــة مــن املنــاطق ال 
 ).األوسط؛ وجنوب شرق آسيا؛ وجنوب آسيا؛ واحمليط اهلادئ؛ وآسيا الوسطى

    
 ١٢اجلدول 

    حلقات العمل دون اإلقليمية: آسيا واحمليط اهلادئ    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٦٢٥ ١٢٩  حلقة عمل

 ٠٠٠ ٣٠ نيةاخلربة الف

 ٦٢٥ ١٥٩ )حللقة عمل واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٦٢٥ ٩٩٠ ٣ ) حلقة عمل٢٥لـ(اجملموع 
    

    أمريكا الالتينية والكارييب  - ٣  
 مـن خـالل عمليـة التقيـيم الـذايت           احملـدَّدة كشف حتليل االحتياجات للمـساعدة التقنيـة          -٣٥

ساعدة التقنية على الـصعيد اإلقليمـي يف        بضعة جماالت مواضيعية وأولويات ُتالئم متاما تقدمي امل       
وُيقتــرح االقتــصار علــى عقــد حلقــة عمــل إقليميــة واحــدة . منطقــة أمريكــا الالتينيــة والكــارييب
حلقـة عمـل ملناقـشة التـشريعات النموذجيـة بـشأن مواجهـة              : ملنطقة أمريكا الالتينيـة والكـارييب     

 ).٢١املادة (الرشوة يف القطاع اخلاص 

لعمل ملتقى جيمـع بـني الـسلطات الوطنيـة يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة             وستكون حلقة ا    -٣٦
وتـرد  . والكارييب وستستند إىل املوارد واألدوات العاملية اليت يرد وصفها يف الباب الثـاين أعـاله       

 . التكاليف اإلرشادية حللقة العمل١٣يف اجلدول 
    

 ١٣اجلدول 
    يميةحلقة العمل اإلقل: أمريكا الالتينية والكارييب    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٥٠٠ ٤٨٨  حلقة العمل

 ٠٠٠ ٣٠ اخلربة الفنية

 ٥٠٠ ٥١٨ اجملموع
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ــة جمــاالت املواضــيعية ُتالئــم متامــا تقــدمي        -٣٧ ــذايت ثالث ــيم ال ــة التقي وقــد حــّدد حتليــل عملي
ن املنــاطق دون إقليميــة يف أمريكــا املــساعدة التقنيــة علــى مــستوى املمارســني يف كــل منطقــة مــ

وستـــستند حلقـــات العمـــل بـــشأن اجملـــاالت املواضـــيعية علـــى األدوات   . الالتينيـــة والكـــارييب
ــاين أعــاله،         ــاب الث ــرد وصــفها يف الب ــيت ي ــة ال ــستفادة العاملي ــدروس امل ــدة وال واملمارســات اجلي

  :ةوستشمل كل جمال من اجملاالت التالية ذات األولوية للمساعدة التقني
 مـن   ٣٧املادة  (تنفيذ األحكام ذات الصلة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون            )أ(  
  ؛ ومحايـــة األشـــخاص املـــبلغني )٣٢املـــادة (؛ ومحايـــة الـــشهود واخلـــرباء والـــضحايا )االتفاقيـــة

 ؛)٣٣املادة (

املمارسات اجليدة والـدروس املـستفادة فيمـا يتـصل باألحكـام املتعلقـة بتقـدمي                  )ب(  
 ؛)٤٦املادة ( القانونية املتبادلة املساعدة

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة، وكذلك تقدمي املشورة القانونيـة فيمـا             )ج(  
 ).٥٠املادة (يتصل باألحكام املتعلقة أساليب التحري اخلاصة 

 إمجـايل التكـاليف اإلرشـادية حللقـات العمـل دون اإلقليميـة ملنطقـة        ١٤ويبني اجلـدول      -٣٨
حلقــة عمــل منفــصلة بــشأن كــل جمــال مــن اجملــاالت   أنَّ التينيــة والكــارييب، بــافتراضأمريكــا ال

املواضيعية الثالثة املبّينة أعاله سـتنظّم يف كـل منطقـة مـن املنطقـتني دون اإلقليميـتني يف أمريكـا                  
 ).أمريكا الوسطى والكارييب؛ وأمريكا اجلنوبية(الالتينية والكارييب 

    
 ١٤اجلدول 

    حلقات العمل دون اإلقليمية: ينية والكارييبأمريكا الالت    
 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٦٢٥ ١٢٩ حلقة عمل

 ٠٠٠ ٣٠ اخلربة الفنية

 ٦٢٥ ١٥٩ )حللقة عمل واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٧٥٠ ٩٥٧ )لست حلقات عمل(اجملموع 
    

    أوروبا الشرقية  - ٤  
 مـن خـالل عمليـة التقيـيم         احملـدَّدة ل االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة          استنادا إىل حتلي    -٣٩

حلقــة عمــل ملناقــشة : الـذايت، ُيقتــرح عقــد حلقـة عمــل إقليميــة واحـدة ملنطقــة أوروبــا الـشرقية    
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املمارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة فيمــا يتــصل بــاحلكم املتعلّــق مبواجهــة غــسل عائــدات   
 ).ية من االتفاق٢٣املادة (اجلرمية 

وستكون حلقة العمل ملتقى جيمع بني السلطات الوطنية يف أوروبا الشرقية وستـستند               -٤٠
وترد التكلفة اإلرشـادية يف   .إىل املوارد واألدوات العاملية اليت يرد وصفها يف الباب الثاين أعاله

 .١٥اجلدول 
    

 ١٥اجلدول 
    حلقة العمل اإلقليمية: أوروبا الشرقية    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(إلرشادية التكلفة ا البند

 ٦٢٥ ٢٢٥ حلقة العمل

 ٠٠٠ ٣٠ اخلربة الفنية

 ٦٢٥ ٢٥٥ اجملموع
    

    النهج القطري  - جيم  
ُيعد تقدير تكاليف املساعدة التقنية وأنشطة تنفيذها على الصعيد القطـري هـو األكثـر                 -٤١

كل بلـد، وبـسبب أّنـه ُتكمـل سـوى           صعوبة، وذلك بالنظر إىل االحتياجات املتنوعة واخلاصة ب       
تقارير قطرية هنائية قليلة يف السنة األوىل من دورة االسـتعراض األوىل، حـىت حـني إعـداد هـذه                    

ويــرد أدنــاه تقــدير تقــرييب للتكلفــة اإلرشــادية اســتنادا إىل حتليــل استعراضــات التقيــيم . املــذكرة
 .يد القطري يف معظم احلاالتالذايت واملساعدة التقنية اليت ُيرّجح أن ُتطلب على الصع

وتبلــغ التكلفــة اإلمجاليــة اإلرشــادية لتنفيــذ املــساعدة التقنيــة علــى الــصعيد القطــري يف    -٤٢
 ١١ ٢٦٤ ٠٠٠السنة األوىل من دورة االستعراض األوىل، مبا يف ذلك األنـشطة املبينـة أدنـاه،                

ا يـرد وصـفه أدنـاه، مبـا        وال يشمل هذا الرقم أنواع املساعدة التقنية األخرى خـالف مـ           . دوالر
، والـيت  )مثل تكنولوجيا املعلومـات واألدوات الربجميـة واللـوازم املكتبيـة       (يف ذلك املوارد املادية     

 .ميكن أن تؤدي إىل تكاليف إمجالية أعلى بكثري لتقدمي مساعدة تقنية شاملة
    

    متابعة ما بعد االستعراض على املستوى القطاعي ووضع خطة عمل  - ١  
لعديـــد مـــن استعراضـــات التقيـــيم الـــذايت، ذكـــرت الـــدول األطـــراف احلاجـــة إىل يف ا  -٤٣

ويف مجيع احلاالت الـيت تطلـب فيهـا مـساعدة           . املساعدة يف وضع خطة عمل للمساعدة التقنية      
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تقنية، سيكون أول نشاط عقـب وضـع التقريـر القطـري يف صـورته النهائيـة هـو حتليـل التقريـر              
ضع خطة عمل للمساعدة التقنية مـن أجـل حتقيـق األهـداف             والتشاور مع السلطات الوطنية لو    

 :التالية

زيادة حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة لتعزيز االمتثال ألحكـام             )أ(  
 الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية؛

وضع ما ُيحّدد من االحتياجات من املساعدة التقنيـة يف الـسياق املناسـب مـن         )ب(  
طلبات اهليكلية الشاملة للبلد مـع مراعـاة جمـاالت احلوكمـة أو اإلدارة العامـة أو نظـام          حيث املت 

 العدالة اجلنائية األوسع نطاقا؛

حتديد أولويات االحتياجات من املساعدة التقنية من أجـل وضـع خطـة عمـل                 )ج(  
 واقعية وحمددة زمنيا وعملية املنحى وُتقّدر تكلفتها تقدير جيدا؛

 . العمل اخلاصة باملساعدة التقنيةتنفيذ خطة  )د(  

 التكلفــة اإلرشــادية لتقــدمي املــساعدة يف صــوغ خطــة العمــل       ١٦تــرد يف اجلــدول  و  -٤٤
ــيغته       ــري يف صـ ــتعراض القطـ ــر االسـ ــع تقريـ ــب وضـ ــة عقـ ــساعدة التقنيـ ــة باملـ ــا . اخلاصـ ووفقـ

رير،  الـيت قـّدمت تقـا      ٢٢ دولة، من الدول األطراف الـ     ١٦الستعراضات التقييم الذايت، طلبت     
 مـن هـذا النـشاط يف الـسنة األوىل مـن      ١٦مساعدة تقنية؛ وستستفيد تلك الـدول األطـراف الــ         

 .دورة االستعراض األوىل
    

 ١٦اجلدول 
    وضع خطة عمل للمساعدة التقنية    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ٧٥  اخلربة الفنية

 ٠٠٠ ٢٧  حلقات العمل الوطنية

 ٠٠٠ ١٠ ترمجة خطة العمل وتنفيذها

 ٠٠٠ ١١٢ )لدولة طرف واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٠٠٠ ٧٩٢ ١ ) دوال أطرافا١٦لـ(اجملموع 
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    الدعم التشريعي  - ٢  
وفقا لتحليل استعراضات التقييم الذايت، تشمل أشكال املساعدة التقنيـة املطلوبـة األكثـر                -٤٥

، والتوجيـه التـشريعي، واخلـربة الفنيـة يف الـصياغة لتيـسري تعزيـز                املـشورة القانونيـة   : شيوعا ما يلي  
ولـن  . التشريعات ذات الصلة بغية ضمان االمتثال ألحكام الفصلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة               

تقتصر هذه املساعدة على صياغة تشريعات جديدة لسد ما قد يوجـد مـن ثغـرات تـشريعية، بـل                    
تعديل القوانني جلعلـها متـسقة مـع املتطلبـات املنـصوص عليهـا              ستشمل أيضا توفري التوجيه بشأن      

 ١٦ أنَّ  التكلفة اإلرشادية هلذه املـساعدة، وتـستند إىل افتـراض   ١٧وترد يف اجلدول    . يف االتفاقية 
دولة من الدول األطراف سـتطلب نوعـا مـن املـساعدة التـشريعية وسـتكون هـذه املـساعدة ذات                     

 .لفصلني الثالث والرابعصلة بتنفيذ األحكام الواردة يف ا
    

 ١٧اجلدول 
    الدعم التشريعي    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

 ٠٠٠ ١٥٠ اخلربة الفنية

حلقات العمل الوطنية لتقدمي لدعم 
 ٤٠٠ ٢٤  التشريعي

 ٤٠٠ ١٧٤ )لدولة طرف واحدة(اجملموع الفرعي 

 ٤٠٠ ٧٩٠ ٢ ) دوال أطرافا١٦لـ(اجملموع 
    

    بناء القدرات  - ٣  
ــه          -٤٦ ــا بّينت ــا مل ــصعيد القطــري، وفق ــة علــى ال ــة شــكل آخــر مــشترك مــن املــساعدة التقني مثّ

استعراضات التقييم الذايت، وهو أنشطة بناء القدرات القطاعية، اليت ستتألف يف املقـام األّول مـن                
بلـد معـني تباينـا كـبريا حبـسب      وسيتباين مقدار الدعم املطلوب لبنـاء القـدرات يف       . برامج تدريبية 

القــدرات احلاليــة والقــدرات املطلوبــة الــيت ُحــّددت خــالل حتليــل التقريــر القطــري وخطــة العمــل  
بيد أّنه، يف مجيع احلاالت، ُيقتـرح أن جيـري بنـاء القـدرات يف ثـالث                 . ملرحلة ما بعد االستعراض   

ــد    : مراحــل، هــي  ــدريب امل ــّدم، وت ــدريب املتق ــدريب األساســي، والت ــذا ألحكــام  . رِّبنيالت وتنفي
الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، فإن القطاعات اليت ُيرّجح يف األغلـب أن حتتـاج إىل أنـشطة           
ــات مكافحــة         ــة، وهيئ ــات املالي ــانون، ووحــدات التحري ــاذ الق ــزة إنف ــشمل أجه ــدرات ت ــاء الق بن

ــة، والق    ــسلطات املركزي ــة، والقــضاة، وال ــة العاّم والتكلفــة . طــاع اخلــاص الفــساد، وأعــضاء النياب



 

V.11-85022 21 
 

CAC/COSP/2011/11 

، تقـوم علــى افتــراض تنظــيم  ١٨اإلمجاليـة اإلرشــادية لبنــاء القــدرات، كمـا هــو ُمبــّين يف اجلــدول   
ــاع    ــالث دورات يف كــل قط ــّدم، وتــدريب املــدرِّبني     (ث ، )التــدريب األساســي، والتــدريب املتق

رة  دولـــة طرفـــا تطلـــب يف الـــسنة األوىل مـــن دو ١٦وأربعـــة قطاعـــات مـــستهدفة بالتـــدريب، و
االستعراض األوىل شكال من أشكال املساعدة يف بنـاء القـدرات، وستـستند إىل مـا سُيوضـع مـن            

 .أدلة ومواد تدريبية على الصعيد العاملي الحقا وُتعّد وفقا ملواصفات كل بلد على حدة
    

 ١٨اجلدول 
    برنامج بناء القدرات    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة اإلرشادية  البند

أربعة قطاعات يستهدفها (اخلربة الفنية 
 )التدريب، ثالث دورات لكل قطاع

٠٠٠ ١٨٠ 

 ٦٠٠ ٢٣٧ ) حلقة عمل١٢(حلقات العمل التدريبية 

 ٦٠٠ ٤١٧ )لكل دولة طرف(اجملموع الفرعي 

 ٦٠٠ ٦٨١ ٦ ) دوال أطرافا١٦لـ(اجملموع 
  

على الصعيد القطـري، سـتكون      وإضافة إىل اجملاالت املذكورة أعاله للمساعدة التقنية          -٤٧
هناك بال شك جماالت إضافية من املساعدة التقنية املطلوبة مـن أجـل ضـمان االمتثـال ألحكـام                  

ومــن املــرجح أن تــشمل هــذه املــساعدة مــا يلــي، دون . الفــصلني الثالــث والرابــع مــن االتفاقيــة
 بيانـات ونظـم     وضع وتنفيـذ نظـام شـامل إلدارة القـضايا، وإنـشاء قواعـد             : االقتصار على ذلك  

املبّينـة  (لتبادل املعلومات على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي؛ واالحتياجـات مـن املـوارد املاديـة                  
ــساد أو      ) أعــاله ــة أو أجهــزة مكافحــة الف ــسلطات املركزي ــشغيلها، كال ــشاء املؤســسات وت إلن

مـن  ويف الوقـت الـراهن، يكـاد يكـون          . وحدات إنفاذ القـانون واملالحقـة القـضائية املتخصـصة         
ــة بدقــة كــبرية باســتخدام املعلومــات      املــستحيل التنبــؤ بتلــك االحتياجــات مــن املــساعدة التقني

 .املتاحة حاليا، ولكن التكاليف املتصلة بتلبية تلك االحتياجات ُيرّجح أن تكون كبرية
    

    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا  
ــذ لت      -٤٨ ــارات التنفي ــز النقــاش حــول خي ــة االحتياجــات مــن  ُيقــصد هبــذه املــذكرة حتفي لبي

 مـن خـالل     احملـدَّدة املساعدة التقنية وال ُيراد هبا أن تكون تقييمـا هنائيـا أو شـامال لالحتياجـات                 
وتقـّدم املـذكرة استعراضـا      . آلية استعراض التنفيذ أو خليارات وطرائق تنفيذ تلك االحتياجـات         
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رحـــة لتلبيـــة تلـــك ملـــا يـــرّجح أن متثلـــه بعـــض تلـــك االحتياجـــات؛ وتتـــضمن اســـتراتيجية ُمقت 
 .االحتياجات

املناقشة الواردة أعاله تستند إىل املؤشرات األولية لالحتياجـات مـن املـساعدة        أنَّ   ومع  -٤٩
وتبلـغ التكلفـة اإلمجاليـة      . تلبية تلـك االحتياجـات سـتتطلب مـوارد كـبرية           أنَّ   التقنية، فإهنا تبني  

ل األطـراف مـن املـساعدة التقنيـة يف      لألنشطة اإلرشادية املذكورة أعاله لتلبية احتياجـات الـدو        
وسـيكون مـن   .  دوالرا٣٩ ٥٩٣ ١٢٥السنة األوىل مـن دورة االسـتعراض األوىل مـا مقـداره       

ولعل الـدول األطـراف     . الضروري توافر موارد كافية لتحقيق كفاءة املساعدة التقنية وفعاليتها        
دة التقنيــة علــى أســاس ترغــب يف النظــر يف طرائــق لــضمان تــوفري مــوارد كافيــة لتقــدمي املــساع  

متعــدد الــسنوات، وذلــك ملراعــاة الــسنوات التاليــة آلليــة اســتعراض التنفيــذ وضــمان االســتقرار  
 .والقدرة على التنبؤ والتخطيط املتوسط األجل والطويل األجل

ــدا وأن       -٥٠ ــة تنــسيقا جي وســيكون مــن الــضروري أيــضا أن ينــّسق تقــدمي املــساعدة التقني
ــةيكــون اســتراتيجي املنحــى   وحتقيقــا هلــذه الغايــة، ينبغــي الــسعي إىل   . وأن يتفــادى االزدواجي

حتقيق التآزر مع األعمال اجلارية يف اجملاالت ذات الصلة مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وينبغـي              
وتعزيـزا هلـذا اهلـدف،    . النظر يف االحتياجات من املساعدة يف إطار برامج التنمية األوسع نطاقا  

ات التنـسيق الفعالـة بـني مجيـع أوسـاط مقـدمي املـساعدة، مبـا يف ذلـك األمـم                      ينبغي تـدعيم آليـ    
ــائي        ــصعيد الثن ــى ال ــساعدة عل ــدمي امل ــة ومق ــات الدولي ــائر املنظم ــدول  . املتحــدة وس ــلّ ال ولع

 قد يلزم وضعها أو تعزيزها لتيسري هذا التنـسيق علـى             اليت األطراف ترغب يف النظر يف الطرائق     
 والقطــري، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تــوفري معلومــات بــشأن أنــشطة  الــصعيد العــاملي واإلقليمــي

 .املساعدة التقنية اجلارية حاليا

ع أن ُتيــّسر أدلــة وأدوات املــساعدة التقنيــة علــى الــصعيد العــاملي تقــدمي        ومــن املتوقَّــ   -٥١
وإضـافة إىل ذلـك، ينبغـي    . املساعدة التقنية حىت بعد السنة األوىل من دورة االسـتعراض األوىل         

 تــستمر األنــشطة اإلقليميــة املــذكورة أعــاله مــن أجــل تعزيــز الــشبكات اإلقليميــة، وتبــادل    أن
املعلومــات واملمارســات اجليــدة، وتعزيــز التعــاون عــرب احلــدود، وينبغــي أن تــستفيد منــها أيــضا 

 .البلدان األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية خالف البلدان املُستعَرضة

 الالزمة لتنفيذ أنـشطة املـساعدة        أقرب وقت ممكن املواردُ    ومن املستصوب أن ُتتاح يف      -٥٢
اة على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وذلـك هبـدف وضـع املـواد التدريبيـة واألدلـة               التقنية املتوخَّ 

ــساد        ــز شــبكات مكافحــة الف ــستفادة، وتعزي ــدروس امل ــدة وال ــة، ومجــع املمارســات اجلي العملي
 .د القطري بعد االنتهاء من عملية االستعراضاإلقليمية لتيسري التنفيذ على الصعي


