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*2107634*  

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

 * من جدول األعمال المؤقت 6البند  
   دوليالتعاون ال

المفتوح المشاركة  التقدم المحرز في أنشطة اجتماع الخبراء الحكومي الدولي    
 لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  
 مذكرة من األمانة  

 
 ملخص   

أُعدت هذه المذكرة إلطالع مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد عل  التددم  
 االتفاقيةالمحرز في أنشــ ة اجتماع الخبراا الحكومي الدولي المفتوا المشــالكة لت الا الت اون الدولي في  طال  

 ش ة المدبلة الجتماع الخبراا.األن تحديد التوجيهات و وضع ومساعدة المؤتمر في مداوالته وفي 
   

  

 __________ 

  * CAC/COSP/2021/1 . 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1
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 مقدمة  - أول  
ل مؤتمر اـلدول األطراف في اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد، في قراله   -1 ، الم نون "عـدد 4/2قرَّ

اجتماعات خبراا حكوميين مفتوحة المشـــــــــــال ا ة لت الا الت اون الدولي"، أن ي دد اجتماعات خبراا حكومية دولية 
مفتوحة المشــالكة أشــلن الت اون الدولي إل ــداا المشــولة  ليه ومســاعدته في م الي تســليم الم لوةين والمســاعدة 
ل أن ي دد اجتماعًا واحدًا من هذا الدبيل أثناا دولته الخامســـــــة يســـــــبده اجتماع واحد عل   الدانونية المتبادلة، وقرَّ

 دود الموالد المتوفرة.األقل ُي دد في فترة ما بين الدولات وُلنظَّم في ح

ــا أن تن ا اجتماعات الخبراا الودا   التالية   أ  مســـــــــــاعدة  -2 وفي الدرال نفســـــــــــه، قرل المؤتمر أياـــــــــ
المؤتمر عل  ااتســار لدــيد م رفي في م ال الت اون الدولي(  ر  مســاعدة المؤتمر عل  تشــ يع الت اون بين  

يمـية والمت ـددة األطراف، واإل ــــــــــــــهـام في تنفـيذ األحكـام  ات  المـبادلات الـدا مـة  ات الصـــــــــــــــلة، ال ـنا ـية منهـا واإلقل
الصــلة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد بتوجيه من المؤتمر(  ي  تيســير تبادل الخبرات ييما بين الدول  
أا ـــــــــــتبانة التحديات وت ميم الم لومات عن الممال ـــــــــــات ال يدة الواجا اتباعها لت الا الددلات عل  الصـــــــــــ يد 

وطني(  د  بنـاا ال دـة وتشــــــــــــــ يع الت ـاون بين الـدول ال ـالبـة والـدول متلقاءيـة ال لـا، بتنظيم لدـااات ت مع بين ال
الســل ات المختصــة وهيمات مكافحة الفســاد والممال ــين ال املين في م الي المســاعدة الدانونية المتبادلة وتســليم  

 ول في م ال بناا الددلات.الم لوةين(  ه  مساعدة المؤتمر عل  ا تبانة احتياجات الد

ل المؤتمر، في دولاته من الخامسة  ل  ال امنة، أن يوادل عدد اجتماعات الخبراا. -3  وقرَّ

،  ل  اجتماع الخبراا أن يوادـــــل دلا ـــــة مســـــللة تحديد وتحليل ال قبات 5/1وأوعا المؤتمر، في قراله   -4
 م الفســاد ضــمن  طال االتفاقية، وأن يددم تودــيات الموجودة أمام الت اون في  نفا  الدانون في م ال كشــ  جرا

 أشلن كيفية تذليل تلك ال قبات.

، جمع  حصــااات  الدا مة،  ل  األمانة أن توادــل، ضــمن حدود الموالد 7/1وطلا المؤتمر، في قراله   -5
عدم وجود    أو م لومات أخرى منا ـــبة عن ا ـــتخدام االتفاقية كل ـــال قانوني لتبادل المســـاعدة الدانونية في حال

ــيا  اإلجرااات المدنية واإلداللة وا ـــــــــترداد  ــاللة المف ول، وكذلك ا ـــــــــتخدامها في  ـــــــ ترتيبات ثنا ية وإقليمية  ـــــــ
 الموجودات حي ما كان  لك منا بًا ومتسدًا مع النظم الدانونية الوطنية، وأن تتيح هذه الم لومات للمؤتمر.

ــاا، في قراله   -6 ــلة ت الا وتيســــــــــير ودعم الت اون الدولي ،  8/2ودعا المؤتمر الدول األعاــــــــ ل  موادــــــــ
، من االتفاقية، أغية تيسـير تنفيذ  1والمسـاعدة التدنية في م ال منع الفسـاد ومكافحته، وفدا للفدرة  ر  من المادة 

 من االتفاقية. 43المادة 

ع المؤتمر، في قراله   -7 االتفاقية أ ــــا ــــًا قانونيًا عل  اعتبال  الدول األطراف  ، 8/6وعالوة عل   لك، شــــ َّ
لتســـــــليم الم لوةين أشـــــــلن ال را م المشـــــــمولة بها، عندما ت يا  لك نظمها الدانونية الوطنية، وعل  االجتهاد في  
ــليم،   ا لم ت ن قد   ــليم الم لوةين أو لت الا ف الية  جرااات التســــــ ــ ي  ل   برام اتفاقات وترتيبات ثنا ية لتســــــ الســــــ

 ف لت  لك أ د.

أُعدت هذه الوثيدة إلطالع المؤتمر عل  التددم المحرز في أنشـ ة اجتماع الخبراا، ومسـاعدة المؤتمر و  -8
 األنش ة المدبلة الجتماع الخبراا.تحديد التوجيهات و  وضعفي مداوالته وفي 

ة وتتاـمَّن هذه الوثيدة أياـا م لومات عن المسـاعدة التدنية واألنشـ ة األخرى التي تاـ لع بها األمان  -9
 في م ال الت اون الدولي في  طال االتفاقية.
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أنشطة اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي  -ثانيا 
 في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

كلافه أه المؤتمر،  وادـــل فرلل الخبراا، منذ ان داد الدولة ال امنة للمؤتمر، أداا مهامه عل  النحو الذ   -10
اما وادــــــــل تنفيذ الواليات المنصــــــــور عليها في الدرالات  ات الصــــــــلة التي اعتمدها المؤتمر، عل  الر م من 

  وتلثيرها في تنظيم االجتماعات الحكومية الدولية. 19-الظروف الناشمة عن تفشي جا حة كوفيد

  23و  22لي  االجتمـاع األول يومي  عشــــــــــــــرة اجتمـاعـات للخبراا، عل  النحو التـا  توحت  اآلن، عدـد -11
واالجتمـاع (  2013تشــــــــــــــرلن ال ـاني/نوفمبر    26و  25واالجتمـاع ال ـاني، يومي  (  2012تشــــــــــــــرلن األول/أاتوةر  

تشــــــــــــــرلن ال ــاني/نوفمبر    3و  2واالجتمــاع الراأع، يومي  (  2014تشــــــــــــــرلن األول/أاتوةر    10و  9ال ــالـي، يومي  
ــرلن ال اني/نوفمبر   18و  17واالجتماع الخامس، يومي  ( 2015 ــادل، يومي  ( 2016تشــــــ   7و  6واالجتماع الســــــ

أيال/مايو  31واالجتماع ال امن في  ( 2018حالران/يونيه  8واالجتماع الساأع في  (  2017تشرلن ال اني/نوفمبر  
واالجتماع ال اشر من (  نت  عبر اإلنتر   2020تشرلن ال اني/نوفمبر   18 ل   16واالجتماع التا ع من ( 2019

 ه ين .في شكل   2021أيلول/ بتمبر   10 ل   6

وكان االجتماعان التا ــــــع وال اشــــــر مشــــــتركين مع فرلل ا ــــــت را  التنفيذ والفرلل ال امل الحكومي الدولي  - 12
ــولة  المفتوا ال  ــتركان وفدًا لدرال المؤتمر   اـ ــترداد الموجودات. وُعدءد االجتماعان المشـ ، الذ  ُطلا ييه  1/ 6الم ني أا ـ

م كيكـل جـداول األعمـال المؤقـتة للهيـمات الفريـية التي أنشــــــــــــــلهـا المؤتمر، عل  نحو يت ـنا ت رال   ل  األمـاـنة أن تنظاء
- 2020عل  نحو يتماشــ  مع خ ة ال مل الم تمدة للفترة المناقشــات، مع مراعاة الواليات المســندة  ل  تلك الهيمات، و 

2021    CAC/COSP/2019/17 لها الحدًا مكتا المؤتمر. ال الي والمرفل   102، الفدرة    التي عدَّ

بين اجتماع الخبراا الحكومي   وةاإلضــافة  ل   لك، تدلل األمانة خيالات لموادــلة ت الا أوجه الت زل -13
الدولي المفتوا المشـــالكة لت الا الت اون الدولي في  طال اتفاقية مكافحة الفســـاد والفرلل ال امل الم ني أالت اون  
الدولي الذ  أنشـــــــــله مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ال رلمة المنظَّمة عبر الوطنية من خالل  

 .2023لهيمتين في عام ل ة أو مت اقبةمشترك اتعدد اجتماع

الـــــــــــــوثـــــــــــــا ـــــــــــــل   -14 فـــــــــــــي    CAC/COSP/EG.1/2020/3و  CAC/COSP/EG.1/2020/2وتـــــــــــــرد 
ملخصــــــــــات وقا ع اجتماعات الخبراا الم دودة   CAC/COSP/EG.1/2021/4و  CAC/COSP/EG.1/2021/2و

االجتمــاع. ولتاــــــــــــــمن التدرلر عن   وم لومــات عن التدــدم المحرز في تنفيــذ واليــات  2021و  2020في عــامي  
  مدترحات قدمتها الدول األطراف خالل  لك االجتماع، CAC/COSP/EG.1/2021/4اجتماع الخبراا ال اشـــر  

تصــد  للتحديات في م ال  أما في  لك اقتراا أإنشــاا ل نة خادــة للتنســيل مع الدول األطراف المهتمة، أغية ال
 الت اون الدولي والمساعدة عل  ت الا ال دة واالتصال.

  
 لمحة عامة عن األنشطة الرئيسية في الفترة المشمولة بالتقرير -ألف 

لت الا الت اون الدولي أموجا    مشـــــــــالكة لكا االجتماعان الحكوميان الدوليان التا ـــــــــع وال اشـــــــــر المفتوحا ال  - 15
ت الا وتيسير ودعم أغر  عين ل يسيين هما   أ  النهج والممال ات التي تتب ها الدول األطراف  االتفاقية عل  موضو 

اتفاقية   من   1مع الفدرة  ر  من المادة   تماشـــــــــياً الت اون الدولي والمســـــــــاعدة التدنية في م ال منع الفســـــــــاد ومكافحته،  
 من االتفاقية(  ر  ا تخدام االتفاقية كل ال قانوني للت اون الدولي.   43مكافحة الفساد، بهدف تسهيل تنفيذ المادة 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/17
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2020/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2020/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/4
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تعزيز وتيسير ودعم التعاون الدولي بغرض  النهج والممارسات التي تتبعها الدول األطراف  -باء 
   1مع الفقرة )ب( من المادة   تماشيا  والمساعدة التقنية في مجال منع الفساد ومكافحته، 

 من التفاقية  43اتفاقية مكافحة الفساد، بهدف تسهيل تنفيذ المادة من 
آر/أ ســــــ س   5ي ، ف8/6و 8/2لمتاأ ة تودــــــيات المؤتمر، وال  ــــــيما التودــــــيات الوالدة في قرالله  -16

ــفولة  ل  جميع الدول األطراف بهدف جمع م لومات عن النهج والممال ــــــات  2020 ، أل ــــــلت األمانة مذكرة شــــ
ــلة  ــاعدة التدنية، أما في  لك أغر   لدول األطراف  التي تتبناها ا ات الصـــ ــير الت اون الدولي والمســـ ت الا وتيســـ

 الدانونية للت اون الدولي.التحديات والممال ات ال يدة والمت لبات 

الجتماع الخبراا التا ـــع    1  دولة طرفاً  44وأتيح تحليل مفصـــل للردود عل  المذكرة الشـــفولة الوالدة من  -17
 . CAC/COSP/EG.1/2020/2في الوثيدة 

  
 حلقات النقاش

، عددت حلدة نداش مواضـــــــــيجية خالل اجتماع 8/2من قرال المؤتمر   8دا للفدرة  لتيســـــــــير المداوالت وف -18
   أ  المواضــيع ال ملية المت لدة أداــايا تســليم  الخبراا التا ــع. وتناولت حلدة النداش موضــوعين فرعيين مختلفين

، 8/6الم لوةين التي تن و  عل  جرا م منصــــــــــــــور عليهـا في االتفـاقيـة، عل  النحو الـذ  أبرزه قرال المؤتمر  
وشــالف في حلدة النداش خبراا    .من االتفاقية  48 ر  الت اون الف ال في م ال  نفا  الدانون والشــبكات  المادة 

 انيا و نغافولة ووكالة االتحاد األولوةي للت اون في م ال  نفا  الدانون.من كندا ولوم

وفي المناقشــــــة التي تلت  لك، الحد المندوةون أن الممال ــــــين ال ياالون يواجهون تحديات ييما يت لل  -19
الرامية  ل  تيسـير   أالمسـاعدة الدانونية المتبادلة في المسـا ل ال نا ية وتسـليم الم رمين، ودعوا  ل  ت الا التدابير

ــيرالت اون الدولي. وقد  ــية من حيي الت اون الدولي الف ال   ضــــــمن أشــــ طلا قدل كبير من  ل  التحديات الر يســــ
اإلجرااات    مدة  تنفيذ المساعدة الدانونية المتبادلة، وطولمت لدة ب الرفض ال  حاالتو ال بيرة الم لومات، والتلخيرات  

 التدللا والموالد ال ايية. الدانونية وت لفتها، واالفتدال  ل 

د المندوةون عل  عل  نحو  الت اون الدولي تحديل  ومن أجل   -20 ــدَّ ــرلع وف ال، شــ جملة أمول منها  أهمية   ــ
ــ يد المحلي، واألدوات  ــين والمبادلات، والت اون بين الوكاالت عل  الصــــــــ ــبكات الممال ــــــــ وقنوات اإلل ترونية شــــــــ

الســـــــــل ات المركالة المت لدة أ ف ال  ل  الم لومات  ات الصـــــــــلة  عل  نحو  دـــــــــول و ، والاإلل ترونية االتصـــــــــال
 ومت لبات طلبات المساعدة الدانونية المتبادلة. 

  
 للتعاون الدولياستخدام التفاقية كأساس قانوني   -جيم 

أن توادل، ضمن حدود الموالد الموجودة، جمع  حصااات   ل  األمانة  ، 7/1المؤتمر، في قراله  طلا   -21
أو م لومات منا ــــــبة أخرى عن ا ــــــتخدام االتفاقية كل ــــــال قانوني للمســــــاعدة الدانونية المتبادلة، وأن تتيح تلك 

، شــــــــــــــُ  ـت الـدول  2019أيـال/مـايو    31الم لومـات للمؤتمر. وفي اجتمـاع الخبراا ال ـامن، المن دـد في فيينـا في 
مة والممال ـــــــــــات ال يدة في م ال الت اون األطراف عل  موادـــــــــــلة تاولد األمانة أم لومات عن التحديات الدا  

ــل ــيات اجتماعات الخبراا، من أجل أن توادـــ ــيع األخرى المبينة في قرالات المؤتمر وتودـــ  الدولي وعن المواضـــ

 __________ 

  بانيا،   را يل،  اوادول، ألمانيا، أولو وا ، البحرلن، البرتغال، بل يكا، بلغاللا، بوتسوانا،  االتحاد الرو ي، األلجنتين، األلدن،     1   
بولوند ، تركمانستان، تركيا، تشيكيا، جمهوللة تناانيا المتحدة، جمهوللة كوللا، الدانمرف، لومانيا،  اموا،  لوفينيا، السنغال،  

البوليفاللة ، قبرر، ق ر، كمبوديا، كوةا، التفيا، ليتوانيا، مددونيا  –  جمهوللة   السودان، الصين، طاجيكستان، الفلبين، فناولال 
 . الشمالية، المكسيك، الممل ة ال رةية الس ودية، ميانمال، النرولج، النمسا، هنغاللا، الياأان، اليونان 
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األمانة عملها التحليلي المت لل أالتحديات الدا مة في م ال الت اون الدولي المستند  ل  االتفاقية والمتصل بتنفيذ 
  أ  . 47، الفدرة CAC/COSP/EG.1/2019/4الفصل الراأع  

مذكرة شـــــــــفولة طلبت  ، 2021أيال/مايو    4في   ،وةناا عل   لك، أل ـــــــــلت األمانة  ل  الدول األطراف -22
ــليم الم لوةين  ــت  منها تســـ ــال قانوني للت اون الدولي في م االت شـــ ــتخدام االتفاقية كل ـــ فيها م لومات عن ا ـــ

 ، والت ـاون في م ـال  نفـا  46من المـادة    7 ، والمســـــــــــــــاعـدة الدـانونيـة المتبـادلـة  الفدرة  44من المـادة    5 الفدرة  
  .48من المادة  2الدانون  الفدرة 

ــفولة الوالدة من وأ -23 ــل للردود عل  المذكرة الشـــ ــردولة طرفًا الجتماع الخبراا ال 30تيح تحليل مفصـــ   اشـــ
    CAC/COSP/EG.1/2021/3.  2في الوثيدة 

 
 حلقات النقاش

اجتماع الخبراا ال اشـــــــر أشـــــــلن ا ـــــــتخدام االتفاقية أغية تســـــــهيل المداوالت، ُعدءدت حلدة نداش خالل   -24
ــال قانوني للت اون الدولي ــير تنفيذ الفدرة   ،ال ــــ  2، والفدرة  46من المادة  7، والفدرة  44من المادة  5و لك لتيســــ

 والصين.  وةنما من االتفاقية. وشالف في حلدة النداش خبراا من ألبانيا 48من المادة 

ــدَّ  -25 ــال قانوني للت اون الدولي، عل  أهم  المندوةون  دوشـ ــتخدام االتفاقية كل ـ ــال و ية ا ـ  ل  التحديات وا أشـ
ــيما  ــير الت اون الدولي، ال  ــــ ــاعدة من دول أخرى، ودعوا  ل  اتخا  تدابير م ازة لتيســــ التي تواجه التمال المســــ

   3  افحة الفساد.أمدتا  اإلعالن السيا ي الذ  اعتمدته ال مجية ال امة في دولتها اال ت نا ية المت لدة أمك

ومن التحـدـيات التي أبرزهـا المنـدوةون عـدم وجود  جرااات مبســــــــــــــ ـة للمســــــــــــــاعـدة الدـانونيـة المتبـادلـة،  -26
 م الددلة عل  توفير تدابير م ينة م ل  عادة الموجودات.ا دان ومت لبات اإلثبات المرهءدة، و 

خالل ت الا الشــــــــــفايية في الت اون  والحد المندوةون أياــــــــــا أنه يمكن التغلا عل  هذه التحديات من  -27
ــاعـدة   ندـلالـدولي، وت الا دول الســــــــــــــل ـات المركاـلة وقـدلتهـا، وال التلدـا ي للم لومـات، واالتفـاقـات ال ـنا ـية للمســــــــــــ

 بو ـا لالدانونية المتبادلة، فاـاًل عن الترتيبات ال نا ية  ير الر ـمية، واالتصـال والتنسـيل المبكرلن والمباشـرلن،  
ــبكات  نفا  الدانون، ــاالت وشــ ــات االتصــ ــ  لمنصــ ــتخدام النشــ ــتخدام الموالد   منها اال ــ عبر اإلنترنت  المتاحة وا ــ

 هذه ال لبات. المت لدة ب تسهيل م ال ة ال لبات وجمع البيانات الرامية  ل  والنظم اإلل ترونية  
  

 مكافحة الفسادإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية ب -دال 
ترولج وتيســــــير ودعم الت اون الدولي والمســــــاعدة األ را  الر يســــــية التفاقية مكافحة الفســــــاد   من بين -28

دعا المؤتمر مرالًا  ل  و التدنية في م ال منع الفســـــــاد ومكافحته، أما في  لك ييما يت لل أا ـــــــترداد الموجودات.  
  ل  مكتا األمم المتحدة الم ني أالمخدلات وال رلمة  ،5/1قراله  في   ،ااتخا  تدابير لت الا الت اون الدولي وطل  

  تدابير   أالمســــــــــاعدة التدنية م نيةبرام ه ال  تاــــــــــمين  وادــــــــــلأن ي   المكتا الم ني أالمخدلات وال رلمة/ المكتا
ال را م التي تشــــــــــــملها االتفاقية، قبل التمال المســــــــــــاعدة شــــــــــــلن  أ ه الت اون  لت الا ف الية الت اون الدولي، أما يي 

ع  كما  الدانونية المتبادلة.  الخبراا الدول األطراف عل  أن توادــــــــل ت الا قنوات الت اون الر ــــــــمية اجتماع شــــــــ َّ

 __________ 

المت ددة  -البرتغال، بنما، بوتان، بولندا، بوليفيا  دولةاالتحاد الرو ي، أ تراليا، ألبانيا، ألمانيا، أيرلندا، أالا وا ،    2  
  –الدوميات ، بيرو، جمهوللة كوللا، الدانمرف، دومينيكا،  لوفاايا، شيلي، الصين، طاجيكستان، فناولال  جمهوللة 

 .نالبوليفاللة ، ال اميرون، كندا، كوةا، كولومبيا، ليتوانيا، ميانمال، النرولج، نيبال، هنغاللا، اليونا
اللتاامات المت لدة أالت اون الدولي التي تم الت هد بها في اإلعالن السيا ي الذ  اعتمدته ال مجية ال امة في ليرد ملخص    3  

 . CAC/COSP/EG.1/2021/2من الوثيدة  ال الي  دولتها اال ت نا ية المت لدة أمكافحة الفساد في الدسم 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2019/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/2
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والف الية أما في  لك،  ن أمكن، تبادل ضـــــــبال االتصـــــــال   و ير الر ـــــــمية وإقامة قنوات اتصـــــــال تتســـــــم أال فااة
  .CAC/COSP/EG.1/2018/4 ه  من الوثيدة  43ة النش ة في شبكات الممال ين  الفدرة والمشالك

ال مليات ال المية لسـل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة الفسـاد في عام وةناا عل   لك، ُأنشـمت شـبكة   -29
هذه تيســــــــــــير الت اون  ير الر ــــــــــــمي. وتهدف   لأج من الم ني أالمخدلات وال رلمة تحت لعاية المكتا  2021

ــاد، ال ــير الت اون عبر الوطني في م ال مكافحة الفسـ ــرعة والمرونة وال فااة لتيسـ ــم أالسـ ــبكة  ل  توفير أداة تتسـ شـ
ــاد، وال مل في الوقت   وت الا تبادل االتصـــــــاالت وت لم األقران بين  ـــــــل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة الفســـــ

ل م ها. وفي  طال  نشـــاا الشـــبكة، شـــرع المكتا في  نفســـه ك نصـــر مكماءل لمنابر الت اون الدولي الدا مة والتنســـي 
فر  عمل مؤقتة   دا مة في فيينا، واجتماعًا للخبراا، واألهم من  لك،  نشاا ثالثالب  ات العملية تشاوللة شملت  

في اإلعالن الســيا ــي الذ  اعُتمد ، ل مجية ال امةولحبت ا   ــداا المشــولة أشــلن مختل  مكونات الشــبكة.أغية 
ــت نا ية   تهافي دول  ــاد الأ   المت لدةاال ـ ــبكة ال مليات   ،2021حالران/يونيه   2في   تي ُعددت مكافحة الفسـ ــاا شـ أإنشـ

 ال المية وش  ت الدول عل  المشالكة فيها واال تفادة منها عل  أفال وجه، حسا االقتااا.

ثالثة عنادر، هي    شبكة ال مليات ال المية لسل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة الفساد منوتت ون   -30
 أ   نشــــــاا شــــــبكة عالمية لســــــل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة الفســــــاد، تتخذ من فيينا مدرا لها(  ر   نشــــــاا 

 تاـــــــــــمن "شـــــــــــ رة للدرالات" وقناة اتصـــــــــــال آمنة( ت اـــــــــــم موالد  ل ترونية مختلفة، و ت مت املة    ل ترونيةمنصـــــــــــة 
 .  ي  ت ولر م الف الشبكة وقدلاتها

ومن أجل اإلعداد إلنشــاا شــبكة ال مليات ال المية لســل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة الفســاد، عدد  -31
، ضــــــم أا ر 2021آ ال/مالل   4و 3المكتا الم ني أالمخدلات وال رلمة اجتماعًا عبر اإلنترنت للخبراا يومي 

ــالكــًا من    130من   من   21الخمس في األمم المتحــدة ودولــة من الم موعــات اإلقليميــة    53خبيرًا تدنيــًا ومشـــــــــــــ
ــاا فر  عمل مؤقتة مختلفة  ــداا المشــــولة أشــــلن   لمن أجالمنظمات وال يانات الدولية. واقترا المشــــالكون  نشــ   ــ

 مختل  عنادر الشبكة.

وعماًل أـــاالقتراا المدـــدم في  لـــك االجتمـــاع، دعـــا المكتـــا البلـــدان، من خالل الم موعـــات اإلقليميـــة  -32
ــاًل عن الخمس لألمم الم ــلة، فاــــ ــبكات الدولية  ات الصــــ ــيح خبراا ومم لين عن المنظمات والشــــ تحدة،  ل  ترشــــ

، الم نية أإنشــاا  1   أ  فرقة ال مل المؤقتة ةالمؤقتة ال الث    ال ملر  للمشــالكة في فء خبراا مشــهوللن من األفراد،  
ــبكة وعملياتها(  ر  فرقة ال مل المؤقتة ال ــات الدا مة األخرى(  ، الم نية ألوجه الت زل مع ا2شـــ ــبكات والمنصـــ لشـــ

 90، الم نية أاألدوات والخدمات التي توفرها الشــــبكة. وتتلل  فر  ال مل المؤقتة من 3 ي  فرقة ال مل المؤقتة  
ــبكة دولية وكيانًا دوليًا، وعددت   13دولة و 28خبيرا من  ــان/أبرلل وأيال/مايو   16منظمة وشــــــــ اجتماعًا في نيســــــــ

 مناقشة م موعة من المسا ل المت لدة أإنشاا الشبكة.أغية  2021

، ُأطلدت شــــــبكة ال مليات ال المية لســــــل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة  2021حالران/يونيه   3وفي  -33
م ةليي   ةجانبي   ف اليةالفسـاد أثناا   عل  هامش الدولة اال ـت نا ية لل مجية ال امة المت لدة أمكافحة    تالمسـتوى ُنظاء
ــاد. و  ــكلالفســــ ــ لع أه خبراا من جميع ا  شــــ ــبكة تتول ًا لل مل المك َّ  الذ  اضــــ لم موعات اإلقليمية  طال  الشــــ

ألمم المتحدة والمنظمات والشــبكات الدولية  ات الصــلة، فاــاًل عن خبراا أفراد من جميع أنحاا ال الم. وشــالف ل
ــبكة  ف اليةفي  ــلة    يمم لمن  300نحو    طال  الشــــــ ــبكات الدولية  ات الصــــــ ــاا والمنظمات والشــــــ الدول األعاــــــ

ــال األااديمية، و  ــوا أهمية الت اون عبر الحدود في الوقت المنا ـــا إلنهاا ومنظمات الم تمع المدني واألو ـ ناقشـ
 الفرلد للشبكة. الفساد والدول  

، أل ــــــــــــــلـت األمـاـنة  ل  الـدول األطراف مـذكرة شــــــــــــــفوـلة ـتدعو الســــــــــــــل ـات  2021تموز/يولـيه   5وفي   -34
من االتفاقية  ل  االناــمام  ل  شــبكة ال مليات ال المية لســل ات  نفا   36المتخصــصــة التي تندلي تحت المادة 
ــاد. و  ــرلن األول/أاتوةر  12  حت الدانون الم نية أمكافحة الفســــ ــول عل  2021تشــــ ، تلدت األمانة طلبات للحصــــ
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ــافة  ل  ال اــــولة ال 30 ــــل ة من  49 من  اــــولةال ــم فمات   امدولة. وةاإلضــ ــًا أن تاــ ــبكة أياــ ة، يمكن للشــ
، أغية ضـــمان شـــمول جميع المنظمات والشـــبكات الدولية اتمالد من المناقشـــ إجراا الأخرى من ال اـــولة لهنًا أ 

  ات الصلة، ومن ثم ت الا أوجه الت زل ييما بينها.

 طالع األعاـاا عل  أعمال أغية ل المكتا الر ـالة اإلخباللة الفصـلية األول  وعالوة عل   لك، أدـد -35
ــ ة الت اون عبر الحدود من  ــاد وعل  أنشـــ ــل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة الفســـ ــبكة ال مليات ال المية لســـ شـــ

   .https://globenetwork.unodc.orgأجل الداـــاا عل  الفســـاد، وأطلل موق ًا شـــبكيًا مخصـــصـــًا للشـــبكة  
تشــــــــــــــرلن   17 ل   15في فييـنا في الفترة من     ــــــــــــــي ـددونظَّم المكـتا أياــــــــــــــًا االجتمـاع األول للشــــــــــــــبكـة، اـلذ   

 يوادل ت ولر الهياال األ ا ية والموالد الالزمة للشبكة.هو ، و 2021ال اني/نوفمبر  
  

 واألنشطة األخرى المتعلقة بالتعاون الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الفساد المساعدة التقنية   - هاء  
وادــــــــــــــل المكـتا الم ني ـأالمخـدلات وال رلمـة، من خالل مـبادلة ا ــــــــــــــترداد الموجودات المســــــــــــــروقـة،  -36

ــتراف  ــًا لتلبية   ،دوليمع البنك الوةاالشــــ ــيصــــ ــمَّمة خصــــ ــاللة المصــــ ــتشــــ تدديم خدمات بناا الددلات والخدمات اال ــــ
حتياجات عل  الصــ يد ال المي واإلقليمي والوطني، كما وادــل المشــالكة في االجتماعات والمؤتمرات الرامية  اال

  ل  تنسيل الت اون الدولي ييما بين الدول األطراف.

واضــــــــ لع المســــــــتشــــــــالون الميدانيون الم نيون أمكافحة الفســــــــاد التاأ ون للمكتا بدول مهم في توفير  -37
ت فنية  ــرل ة المنال. ووادــل المكتا  يفاد مســتشــاللن  و  مســؤوليات  قليمية  ل  أمرلكا  مســاعدة مهنية وخبرا

  و رر وو ــــــ  أفرلقيا 2021ال نوةية والمحي  الهادئ وجنور شــــــر  آ ــــــيا وجنور آ ــــــيا  حت  حالران/يونيه 
في فيينا. ومن المدرل  يفاد مســـتشـــاللن   ي ملمســـتشـــال عالمي كبير   حين كان ، فيوشـــر  أفرلقيا و رر البلدان

  ل   ثيوةيا والمكسيك وإل  آ يا الو   . ضافيين 

وأتيحت م لومات مفصـــــــــلة عن المســـــــــاعدة التدنية الجتماعي الخبراا التا ـــــــــع وال اشـــــــــر في الوثيدتين   -38
CAC/COSP/EG.1/2020/2  وCAC/COSP/EG.1/2021/2. 

  
 الدليل اإللكتروني للسلطات الوطنية المختصة -واو 

ع اجتماع الخبراا ا  - 39 الدول األطراف عل   جراا تحديي منتظم للم لومات الوالدة في دليل الـسل ات   لتاـ ع ـش َّ
ة، وأودـــ  الفرلل الدول األطراف ألن تنظر في تدديم م لومات إلدلاجها في دليل الســـل ات الوطنية   الوطنية المختصـــَّ

ة  المـتاا عل  الموقع اإلل تروني   ــَّ  ،   ا لم www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlالمختصـــــــــــ
ــلـت تحـدـيي اـلدليـل    ت ن قـد قـدمـت تلـك الم لومـات أ ـد.  ـــية، تلدـت األمـاـنة م لومـات ووادـــــــــــ وةـناا عل  تلـك التودـــــــــــ

 يلي ، كان الدليل يحتو  عل  الم لومات المت لدة أما 2021أيلول/ بتمبر    22  حت  اإلل تروني. و 

 دولة طرفا(  133السل ات المركالة المسؤولة عن المساعدة الدانونية المتبادلة في   أ  

 دولة طرفا(  120السل ات الم نية أالمنع في   ر  

 دولة طرفا(  86جهات الودل الم نية أا ترداد الموجودات في   ي  

 دولة طرفا(  32السل ات المركالة المسؤولة عن تسليم الم لوةين في   د  

 35جهات الودـــــــــــل الم نية أالت اون الدولي في ا ـــــــــــتخدام اإلجرااات المدنية واإلداللة في    هـ  
 دولة طرفا.

https://globenetwork.unodc.org/
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2020/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/2
http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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أموجا االتفاقية  الم ينة ، ُأدمج الدليل اإلل تروني للسـل ات الوطنية المختصـة2019في تموز/يوليه  و  -40
 بواأة "شــيرلوف" .   في دليل الســل ات الوطنية المختصــة في بواأة الموالد اإلل ترونية والدوانين المت لدة أال رلمة

ــة من  ــل ات الوطنية المختصـــ ــلن مختل  أنواع الســـ ــل عل  الم لومات أشـــ ولمكن للدول األطراف اآلن أن تحصـــ
 مصدل واحد من خالل بواأة "شيرلوف".

دـل المكتا الم ني أالمخدلات وال رلمة أياـا  عادة تصـميم ودـيا ة المكتبة الدانونية التي تشـكل ووا -41
بواـأة "تراف"، من حـيي محتواهـا وودـا فهـا  -جااًا من بواـأة األدوات والموالد الم ريـية المت لدـة أمكـافحـة الفســــــــــــــاد
مع عملية الدمج، ي ك  المكتا   وةالتواز    البح ية، وهو أصدد ندلها  ل  منصة جديدة ا ت دادًا إلعادة  طالقها.

تحديي الم لومات الوالدة في المكتبة الدانونية. وت تســي الم رفة المت مدة بتشــرل ات مكافحة الفســاد والنظم عل  
الدانونية المختلفة أهمية حا ــــــــمة للتنفيذ ال امل لبرنامج عمل المكتا وتبادل الممال ــــــــات ال يدة واالطالع عل  

 دا مة ييما بين الدول األطراف.التحديات ال
  

 التوصيات  - ثالثا  
الحكوميان الدوليان التا ـــــــع  ا الخبرااالنظر في األنشـــــــ ة التي اضـــــــ لع بها اجتماع  يود المؤتمر ل ل -42

 طال اتفاقية مكافحة الفســــاد وتدديم مالد من التوجيه  ل   لت الا الت اون الدولي فيمشــــالكة  وال اشــــر المفتوحا ال
متاأ ة عل   ـــبيل ، أما في  لك اهفي  النظر موادـــلةلخبراا أشـــلن ما   ا كانت أ ض المســـا ل تســـتحل  اجتماع ا

مختل  االلتاامات المت لدة أالت اون الدولي التي تم الت هد بها في اإلعالن الســـــــــــيا ـــــــــــي الذ  اعتمدته ال مجية  
ــت نا ية   ــاد.   المت لدة أمكافحةال امة في دولتها اال ــــــــ ــا النظر في المدترحات التي يود  المؤتمر  ول لالفســــــــ أياــــــــ

 قدمتها الدول األطراف خالل اجتماع الخبراا ال اشر.

أشــلن وضــع  توجيهتدديم المالد من ال أياــا وعل  ضــوا التحديات المشــال  ليها آنفًا، ل لَّ المؤتمر يود   -43
 من اتفاقية راأعالفصــــــــل التحســــــــين تنفيذ    لمن أج المبادئ التوجيهية، والممال ــــــــات ال يدة و يرها من األدوات،

ــاد كفالة التنســـيل  أســـبل منهاالدولي،  الية الت اون  كذلك التركيا عل  تحســـين فيود  المؤتمر  ل ل  . و مكافحة الفسـ
السليم بين السل ات المختصة الم نية أاال ت اأة ل لبات الت اون الدولي في المسا ل ال نا ية أموجا االتفاقية. 

  تشـــ يع الســـل ات المختصـــة من الدول األطراف عل  االناـــمام  ل  شـــبكة  ودالمؤتمر ي  ل لوفي هذا الســـيا ،  
 ها.أعمال ال مليات ال المية لسل ات  نفا  الدانون الم نية أمكافحة الفساد المنشلة حدي ا والمساهمة في

ــل ات   -44 ــيص قدل كافا من الموالد واالهتمام لتدللا السـ ــرولة تخصـ ــًا  ل  ضـ ولمكن  يالا االهتمام أياـ
 وال هــات المــانحــة ومدــدم  جهــات مختلفــة منهــا  من جــانــاتصـــــــــــــــة الم نيــة أــالت ــاون الــدولي وةنــاا قــدلاتهــا،  المخ

 الية الت اون الدولي.  المساعدة التدنية، من أجل ت الا ف

ــلة جهوده لاـــــمان الت زل بين عمله  ل   لا  أن ي النظر في   يودالمؤتمر  ل لو  -45 اجتماع الخبراا موادـــ
الم ني أـالت ـاون الـدولي الـذ  أنشــــــــــــــله مؤتمر األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة  وعمـل الفرلل ال ـامـل 

 ال رلمة المنظَّمة عبر الوطنية.
 


