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 الدورة التاسعة 

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

 * المؤقَّت من جدول األعمال    2البند  
  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   استعراض 

 

آراء الدول األطراف بشأن أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة   
 لمكافحة الفساد

 

 مذكرة من األمانة  

 ملخَّص 
تهـد  ذـ ا المـ كرة  لق تمـديم تحلوـز موجا لالاي التب  عرهـت عنهـا الـدول األارا  يب اتمـا يـ  األمم  

المتحدة لمكايح  المســـــاد أشـــــين  داي الي  ايـــــتقرا  تنمو  اتما ي  األمم المتحدة لمكايح  المســـــاد  و ن  ب  ن ت مر  
ــين  داي ا لـي    ، التب تتضــــــــــــــمن الايCAC/COSP/2021/CRP.3ممترـن  وولقـ  اتجتمـا   اـلدول األارا  أشــــــــــــ

 أالصي   التب ق د ِّمت وها  لق األمان  
 
 

 مقدمة  - أول  

، أين مواصــــــــل   8/2يــــــــلَّم مؤتمر الدول األارا  يب اتما ي  األمم المتحدة لمكايح  المســــــــاد، يب قرالا   -1
المســـــاد قبز انتهاي دولة اتيـــــتقرا  ال اني  عملي  تمويم  داي الي  ايـــــتقرا  تنمو  اتما ي  األمم المتحدة لمكايح   

ايــــتنادا  لق الخبرام المكتســــ   فتق ا ن يب دولة اتيــــتقرا  األولق يمكن  ن يســــهم  يــــهاما كبورا يب تحمو  
نتائج ممودة، و ن تلك القملي  ين  ب  ن تبد  دون المســـــاا أمواصـــــل  تلك األعمال علق  ق وجح يب وقت تف   

يـتقرايـي  ال اني   والم مؤتمر الدول األارا   يضـا، يب  لك المرال،  لق ير   ايـتقرا   أقد انتهاي الدولة ات
التنمو   ن يواصــز، ودعم من األمان ، جما المقلومام  ام الصــل ، أما يب  لك الاي الدول األارا  أشــين  داي 

لمنايم، علق النحو المنصوص الي  ايتقرا  التنمو ، لكب يواصز تمويم  داي الي  ايتقرا  التنمو  يب الوقت ا
ل  48عليح يب الممرة   ، ويب ذ ا الصــــــــدد،  ن يواصــــــــز تمديم التمال ر  لق 5/1من اإلاال المرجقب لالي  والممرَّ

أشـــــــــــين تمويم اإلاال المرجقب  3/1من منطوق المرال   5المؤتمر عن التمدم المحرز، ما مراعاة متطل ام الممرة  
 قرا  يب ختام كز دولة من دولام اتيت 
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، دعت األمان  الدول األارا  يب اتتما ي   لق 2021اب/ غســـــــــط    18ويب م كرة شـــــــــمو   مؤلخ    -2
تمديم الائها،  ن و جدم، أشــين  داي الي  ايــتقرا  التنمو ، وت يــيما أشــين  جراي اتيــتقرايــام المطر   ونتائج  

المتقلم  أالمماليــــام ال ودة و/ و التحديام عمليام اتيــــتقرا  المطرق وءجرايام المتاأق ، أما يب  لك ا لاي  
المسـت ان  يب يـياق  جراي اتيـتقرايـام المطر  ، ونمو ج ال دول الامنب لريـتقرايـام المطر  ، ودول األمان  

 علق النحو المبون يب اإلاال المرجقب لالي ، وك لك  ق مسائز  خرى تقتبرذا  ام صل  

، اتتحاد الرويــــبدول  اريا ذب:   26كانت قد ولدم الاي من  ، 2021تشــــر ن األول/ رتوهر  7وفتق   -3
جمهولـ   ،  تشــــــــــــــيكـيا،  وورلوا،  وورو،  وولـندا،  ووـتان،  ونمـا،   يطـالـيا، اإلمـالام القرهـي  المتحـدة،   لـ انـيا،  األلجنتون

، الني ر،  النرو ج،  ميانمال، المكسـيك،  الم رب،  مدغشـمر،  كوها،  قطر، يرنسـا، الصـون، شـولب، السـن ال، مولدويا
 الوتيام المتحدة األمر كي  ،  نيكالاغوا

وتهـد  ذ ا المـ كرة  لق تـمديم تحلـوز موجا يتـناول ا لاي التب  عرهت عنهـا الدول األارا  يب لدودذا   -4
ــرفام التب  جر ت علق  ــمو   الم كولة  عرا، ومرف،ام عام ، ومقلومام والدة عن اإلصــــــ علق الم كرة الشــــــ

 انب، وتقليمام أشين السبز الممكن  للمضب قدما أقد نهاي  مرفل  اتيتقرا  األولق الصقود الو 

، التب تتضـمن جميا CAC/COSP/2021/CRP.3و ن  ب  ن ت مر  ذ ا الم كرة ممترن  وولق  اتجتما   - 5
م  من الدول األارا  أشـين  داي الي  ايـتقرا  التنمو ، أصـي تها التب ولدم وها،  أما يب  لك  ق الاي    ا لاي الممدَّ

   2021تشر ن األول/ رتوهر    7ولدم أقد 
 
 

 التعليقات الواردة من الدول األطراف  ملخص  - ثانيا  
 

 مرف،ام عام    
 

ة دول  ارا  مقلومام تتقل  أمشالكتها يب الي  ايتقرا  التنمو ، كدول  ارا  مستقَري   -6 قدمت عدَّ
ــا   ــ   يضـــ ــتقرِّيـــ ــطلا أح ا لي  يب تقا ا وكدول  ارا  مســـ و ردم ذ ا الدول م ددا الدول اإلي اوب ال ق تضـــ

تنمـو  اتتمـا ـي  علق نحو يقـال، و رـدم من جـدـيد دعمهـا لهـا، يب فون شــــــــــــــددم أق  اـلدول األارا  علق  ن 
دعما ا لي  مصـمم  تصـميما جودا وتتسـم أحسـن األداي والمقالي   كما  شـالم الدول األارا   لق  ن ا لي  تمدم 

ــاد التب تتخ ذا الدول األارا ، ولتحســـــــــــــون اتمت ال ألفكام اتتما ي    ذاما لتقا ا يقالي  تداوور مكايح  المســـــــــــ
و  شـــور  يضـــا  لق  ن ا لي  تؤدق دولا  يـــايـــيا يب تقا ا  وجح التقاون والتنســـو  المؤيـــســـوون وون يـــلطام  نما  

يب م ال مكايح  المسـاد علق الصـقود الدولب  و عرهت    المانون علق الصـقود المحلب، وك لك يب تواود التقاون 
ــور عملي   ــاعدة الدول األارا  علق تنمو  اتتما ي  ويب تيســــــ عدة دول  ارا  عن تمديرذا لدول األمان  يب مســــــ

 اتيتقرا  وت ادل المقلومام والمماليام ال ودة 
 
 

 ترفام  جراي اتيتقرايام المطر  : المماليام ال ودة والتحديام والمم   
 

فيما يتقل  أالمرافز األولي  لقملي  اتيـــــــتقرا ، اقترفت  فدى الدول األارا  تقديز عملي  يـــــــحم   -7
المرع  أغي   تاف   مكاني  اختيال الدول األارا  التب لديها ن،م قانوني  مماثل   و ممالِّه  وتما يب نم  المنطم   

 التق وز أقملي  اتيتقرا  وتحسون نوعي  المرف،ام ال  رافي ، وذو ما من شينح  ن يساعد علق 

لب عن أقد جميا نماق النما   -8 و وصـــــت دول  ار   خرى أين يتناول جدول  عمال عملي  التداول األوَّ
 وون الدول األارا  المشالك ، وهينح ين  ب يمان مريم  الخبراي الحكوموون له ا القملي  

يط قائم  التمويم ال اتب المرجعي  واختصـــــالذا، أحوز تركا علق و وصـــــت أق  الدول األارا  وت ســـــ  -9
م مقلومام  يافي   ثناي الا الة المطر     المسائز األيايي  يب اتتما ي ، علق  ن تمدَّ
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و وصــب ك لك وتشــ يا الدول األارا  المســتقَريــ  علق التقاون ما الدول األارا  المســتقرِّيــ  يب  -10
ــتقرِّيــــــــــــ   تويور التشــــــــــــر قام والمواعد  واللوائح التن،يمي  وناي علق الطلم، وتاو د خبراي الدول األارا  المســــــــــ

 أالتمال ر الحدي   الصادلة عن اليام اتيتقرا  األخرى 

و شـــــــــــــــالم أق  الــدول األارا   لق  ن الا ــالام المطر ــ  الموــدانيــ  تشــــــــــــــكــز جايا ذــامــا من عمليــ   -11
المطر   التب   جر ت عن أقد  و يب شـــكز ذ ون وفضـــول ا  اتيـــتقرا ، وءلق وجود صـــقوهام ترت ط أالا الام

وعبر اإلنترنت(  وشـــــــــــــددم دول  ارا   خرى علق  ن الا الام المطر  ، يـــــــــــــواي التب ت  رى عبر اإلنترنت  و 
فضول ا، تكتسب  ذمي  فايم  يب ايتكمال اتيتقرا  المكتبب وتمك ِّن  يرق  اتيتقرا  من التوصز  لق يهم 

يام و يضــــــز المماليــــــام، و شــــــالم  يضــــــا  لق يــــــرولة  ن تحدد الدول األارا  المســــــتقَريـــــ    ر ر دق  للتحد
  صحاب المصلح  المقنوون قبز الا الام المطر   ووقت كا ، و ن تكمز مشالكتهم 

ــام  - 12 ــتقرايـ ــ  من اتيـ ــتخلصـ ــون ار م  عر  النتائج المسـ ول م  فدى الدول األارا   ن من الممكن تحسـ
ــالم    ــو   ن تكون  ر ر  المطر  ، و شـ ــم المويـ ــمح أال حز فسـ ــتخدام تسـ ــهل  اتيـ ــ  فدي   ويـ ــين منصـ لق  ن من شـ

 يقالي  ويائدة  

وتف،ــت  فــدى الــدول األارا   ن عــدم  خــ  التطولام الرفمــ  للا ــالام المطر ــ  يب اتعت ــال يمكن  ن   - 13
ث  يب تمال ر اتيــــــتقرا  النهائي  والخر  صــــــام الوافي   و شــــــالم  يضــــــا  لق  نح يؤدق  لق  دلاج مقلومام غور محدَّ

ين  ب تمديم مبرلام  ويــــح للخيالام التب   خ  وها يب تحديد الن افام والمماليــــام ال ودة، و ن ذ ا الخيالام ين  ب  
  ن تسترشد أقمليام الت ادل الم اشر وون الدول األارا  المستقَري  والدول األارا  المستقرِّي   

ث ، و وصـــت  فدى الدول األا -14 ــام المطر   ويانام ومقلومام محدَّ ــتقرايـ ــمن تمال ر اتيـ را  أين تتضـ
أالصــــي   التب قدمتها وها الحكومام، عن  وجح التمدم من النافي  التشــــر عي  وال هود المؤيــــســــي  المب ول  فدي ا 

 والرامي   لق تنمو  اتتما ي ، فتق تتضمن التمال ر  فدث المقلومام المتاف  

ــالم  فدى -15 ــز وون الا الام المطر   وءعداد التمال ر  و شــــ الدول األارا   لق المترام الطو ل  التب تمصــــ
 النهائي  لريتقرايام المطر  ، األمر ال ق يؤثر ودولا علق  مكاني  اتيتمادة من نتائج عملي  اتيتقرا  

م الم طر   قبز  و وصــــت أق  الدول األارا  وويــــا الصــــي   النهائي  لمشــــال ا تمال ر اتيــــتقرايــــا -16
الموايم  علق الخرصــــــــام الوافي ، يب فون اقترفت دول  خرى ويــــــــا فد  قصــــــــق لقدد الكلمام التب ترد يب  

 تمال ر اتيتقرايام المطر   

ل  تهد   لق تحســــــــــــــون نوعي  تمال ر  -17 و وصــــــــــــــت دول  ار   خرى وويــــــــــــــا م ادس توجوهي  ممصــــــــــــــَّ
 ال ر الممرا  يب التماصوز والخرصام الشديدة اتقتضاب اتيتقرايام المطر   وتحمو  التوازن وون التم

ــ   و  -18 ــتقَريـ ــواي كدول  ار  مسـ ــام التب اعتمدتها، يـ و كرم  فدى الدول األارا  عددا من المماليـ
ردول  ار  مســتقرِّيــ ، والتب تشــمز تويور تدل م متخصــص للخبراي الحكوموون المشــالكون يب اتيــتقرا ، 

التمويم ال اتب المرجعي  قبز البدي المقلب لريــــــــــــتقرا ، وتمســــــــــــيم مواد اتتما ي  علق  وءعداد لدودذا علق قائم 
 الخبراي المستقرِّيون ويما لخبرة كز منهم 

ــتناد  لق لدودذا الممدم   لق ذو ام  -19 ــتمادم من المدلة علق اتيـ وتف،ت  فدى الدول األارا   نها ايـ
 التمويم ال اتب المرجعي  ألغرا  الي  ايتقرا  التنمو  اتيتقرا  األخرى عند  عداد لدذا علق قائم  

وتف،ت أق  الدول األارا   ذمي  وجود عملي  تشــاول شــماي  تضــم القديد من  صــحاب المصــلح ،   -20
واقترفت  فدى الدول األارا  التماا الاي الم تما المدنب و صـحاب المصـلح  من المطا  الخاص عن ار    

يب التمال ر، و لك أغي  الحصــول علق صــولة  ر ر دق  للمشــكل   و شــالم  فدى الدول   جراي مماورم وءدلاجها  
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ــام المطر   ين  ب، كماعدة عام ،  ن تتا  تار  القموم  و كرم  فدى   ــتقرايـــــ األارا   لق  ن تمال ر اتيـــــ
 الدول األارا   نها تش ا مشالك   صحاب المصلح  يب ير   ايتقرا  التنمو  

ار   خرى  لق ما ولد يب اإلاال المرجقب  لي  ايــتقرا  التنمو  من م ادس توجوهي   و شــالم دول  -21
وخصـــــــائص تنص علق  ن القملي  الحكومي  الدولي  التب تنطوق علوها ا لي  تحترم مبد ق المســـــــاواة وون الدول  

ــتو ام التنمي  يب الدول األارا  يضـــــر عن تنو  ــيادتها، وتيخ  يب اتعت ال مســـ ــائي   األارا  ويـــ   الن،م المضـــ
ــادي  واتجتماعي  يوها، واتختريام التب تقريها تمالودذا المانوني   ويب مقر   ــي  واتقتصـــــ ــيايـــــ والمانوني  والســـــ
اإلشالة  لق المسم المتقل  أقملي  اتيتقرا  من اإلاال المرجقب،  شالم الدول  الطر  نمسها  لق  ن الممرام  

ن ت،ز تمال ر اتيـــتقرايـــام المطر   يـــر   وعلق  ن الدول  الطر   التب تنص، يـــمن محتو ام  خرى، علق  
ــتقرا  المطرق الخاص وها  و جاي منح  ــر تمر ر اتيـ ــيادق يب نشـ ــ  فمها السـ ا علق مماليـ ــ َّ ــ  ت شـ ــَتقريـ المسـ

 ت سد متطل ام ذام  أالنس   ل ميا الدول األارا ، وخصوصا البلدان النامي ، و ن  ب افترامها افتراما تاما 
 
 

 نمو ج ال دول الامنب لريتقرايام المطر     
 

القديد من الدول األارا  الم و    فيما يتقل  ونمو ج ال دول الامنب لريـــــــــتقرايـــــــــام المطر  ،  كر -22
 نها واجهت تحديام يب التمود أال دول الامنب، ال ق اعتبرتح غور واققب، ومن ثمَّ يإنها توصــــــــــــب وتمديد األار  

شــــــــــــهرا،    18و 12الامني  الوالدة فيح  و وصــــــــــــت  فدى الدول األارا  وتقديز األار الامني  أحوز تتراو  وون  
 ي  للدولة ال اني  دون ت وور شر ط   ن ت،ز المدة اإلجمال

وفيمـا يتقل  تحـدـيدا أمـائمـ  التمويم الـ اتب المرجعيـ ، تف،ـت  فـدى الـدول األارا   ن اإلاـال الامنب  -23
المتا  للدول األارا  لكب تستكمز لدودذا علق قائم  التمويم ال اتب المرجعي  قصور لل اي  ك لك  و كرم دول   

يضـمايـ  لل اي ، يب فون  شـالم  فدى الدول األارا   لق  نها لم تواجح  ق   ار   خرى  ن المائم  المرجعي 
 مشارز يب مزي قائم  التمويم ال اتب المرجعي  

و وصــت  فدى الدول األارا  وت ســيط قائم  التمويم ال اتب المرجعي   ويب ذ ا الصــدد،  شــالم أق   -24
  ي  " ومنوبوا" الدول  لق وجود صقوهام تمني  فيما يتقل  أايتخدام ورم

و شــــــــالم  فدى الدول األارا   لق  ن عملي  مزي المائم  المرجعي  تتطلم  جراي مشــــــــاولام ما القديد  - 25
من المؤيــــــــســــــــام علق الصــــــــقود الوانب  وتف،ت أق  الدول األارا   ن مســــــــتوى تقم د عملي  اتيــــــــتقرا ، 

قدل كبور من المقلومام وتن،يمها وترجمتها  وخصــــوصــــا دولة اتيــــتقرا  ال اني ، يقنب  ن ذنام فاج   لق جما 
وتحلولها  ويب ذ ا الصـدد، اقترفت أق  الدول األارا  تمديم تمال ر  ر ر تواترا  لق الدول األارا  المسـتقرِّيـ   

 أشين التمدم المحرز يب اتيتقرايام، من  جز يمان تواير خبراي من الدول األارا  المستقرِّي   

ــتقرا  المحددة يب اإلاال   ز ِّ أحو  وصـــــــــب  -26 ــ  علق التمود أمرافز اتيـــــــ ــتقَريـــــــ الدول األارا  المســـــــ
المرجقب، وهالن،ر يب يبز  يافي  لتش يا الدول األارا  علق مضاعم  جهودذا من  جز ت نم فدوث ما د  

ــيكون من الممود  عا ــائز الت كور  و كرم  فدى الدول األارا   نح يـــــــــــ دة من التيخور، أما يب  لك توجيح ليـــــــــــ
ــتقرا ، و عرهت عن ل ق مؤداا  ن  ــتقرا  مؤلم  من دولتب ايـــ الن،ر فيما   ا كان ين  ب  ن ت،ز مرفل  اتيـــ
الدول األارا  يـتسـتمود من ايـتقرا  المصـول من ال انب  لق الخام  من اتتما ي  يب غضـون اإلاال الامنب 

 المخصص لدولة ايتقرا  وافدة 
 
 

 دول األمان    
 

ول األمـاـن ،  عرـهت مق،م الـدول األارا  الم وـ   عن تمـديرذـا للـدعم المنب والتمنب الـ ق فيمـا يتقل  ـود -27
 تـمدمـح األمـاـن  يب يـــــــــــــــياق الـي  ايــــــــــــــتقرا  التنمـو ، أمـا يب  ـلك يب ـتدلـ م الخبراي الحكوموون وتقا ا ـقدلاتهم   
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م من مكتم األمم ، وهدع2012ويب ذ ا الصــــدد،  شــــالم  فدى الدول األارا   لق  نها ايــــتضــــايت، من  عام 
المتحـدة المقنب أـالمخـدلام وال ر مـ ، دولام تـدل بيـ  لمـائـدة جهـام وصــــــــــــــز وخبراي فكوموون من ولـدان مختلمـ  
ن المشـــالكون يوها من ت ادل المقلومام والمماليـــام ال ودة والخبرام فيما  ع مدم يب مكتم المدعب القام، وتمكَّ

ــام المطر    وت ــتقرايـــ ــالكتهم يب اتيـــ ــام  يتقل  أمشـــ ــتقرايـــ ف،ت  فدى الدول األارا   ن ما   جرق من ايـــ
صــــــــول    ثناي الدولام التدل بي  التب ن،متها األمان ، أشــــــــين م موع  من األنشــــــــط  يب دولة اتيــــــــتقرا  من 
ن الخبراي المشــــــــالكون من  مرفل  اتيــــــــتقرا  المكتبب  لق الا الة الموداني  وفتق اعتماد التمر ر النهائب، قد مكَّ

ــز  ــ   إلثالة  ق التوصـــــ ــز للتطبو  القملب ألفكام اإلاال المرجقب لالي ، كما ميَّي لهم وو   منايـــــ  لق يهم  يضـــــ
 شكوم وشواغز قد تنشي يب يياق عملي  اتيتقرا  المقلي  

و  وصـــب أمواصـــل  تن،يم الدولام التدل بي  لمائدة جهام الوصـــز والخبراي الحكوموون،  و فتق تن،يمها   -28
 اترا، أما يب  لك عبر اإلنترنت أصولة  ر ر تو 

ـث   -29 ودعـت  فـدى اـلدول األارا  األمـاـن   لق اتفتمـاا، ألغرا  الـي  ايــــــــــــــتقرا  التنمـو ، أمـائمـ  محـدَّ
 تضم الكيانام الواني  المم  ِّل  للدول األارا ، أما يب  لك ويانام اتتصال وها 

قاى  لق محــــدوديـــ  عـــدد الموصمون المختصـــــــــــــون ت  يمكن  ن  فـــدثـــت تـــيخورام من جـــانـــم األمـــانـــ ،  و  - 30
ــتقرايــــام   ــتراتي يام جديدة للمضــــب قدما يب اتيــ ــتكشــــي ايــ ــتقرايــــام المطر    وا لم  لق األمان   ن تســ أاتيــ
د الــدول األارا ، يب دولام ير   ايـــــــــــــتقرا  التنموــ ، أمقلومــام محــدثــ  ومنت،مــ  عن التمــدم  المطر ــ ، و ن تاو ِّ

 رايام  المحرز يب  جراي اتيتق 

و شـــالم أق  الدول األارا   لق التحديام المرت ط  وترجم  الوثائ  يب يـــياق اتيـــتقرايـــام المطر    - 31
ــون  جرايام تحديد واختيال  ــت  فدى الدول األارا  وتحســــ ــمو    ثناي الا الام المطر  ، و وصــــ وك لك الترجم  الشــــ

 م المطر    المترجمون الشمو ون المقَتام اتيتقان  وهم  ثناي الا الا 

عـدد من الـدول األارا   ذميـ  تقا ا  وجـح التـعزل ما اليـام اتيــــــــــــــتقرا  األخرى المنشــــــــــــــية   و ورز -32
أموجم اتما يام  خرى، وخصـــوصـــا فيما يتقل  أال دول الامنب، وتحمو  اتيـــتمادة الم لق من الموالد، واختيال 

 ك ا ليام المناا  التب يتخضا لريتقرا ، أغي  اتيتمادة من خبرام تل

و وصــــــــــــــت  فـدى اـلدول األارا  ـأين تموم األمـاـن  وتحـدـيز ـقاعـدة البـياـنام الخـاصــــــــــــــ  وبواـأ  األدوام   -33
والموالد المقرفي  المتقلم  أمكايح  المســــاد ووواأ  "ترام"( لتشــــمز الموانون التب ت كرذا الدول األارا  يب لدودذا 

 علق قائم  التمويم ال اتب المرجعي  

 ألمان   لق  يري اذتمام خاص لطل ام المساعدة التمني  التب تمدمها الدول األارا  ود عوت ا -34

 و ورزم  فدى الدول األارا   ن المســـــاعدة التمني  عنصـــــر ذام جدا يب الي  ايـــــتقرا  التنمو ، ن،را ألنها  - 35

ئد المساعدة التمني  وك لك ت تشكز عنصرا من عناصر اليام اتيتقرا  األخرى  ويب ذ ا الصدد، وهغي  تق،يم يوا 
تشــــــ يا الدول األارا  علق تمديم مقلومام عن افتياجاتها الحالي  من المســــــاعدة التمني  لتنمو  اتتما ي ، أما يشــــــمز  
 اتفتياجام المســــــــت ان  خرل عملي  اتيــــــــتقرا ،  وصــــــــت الدول  الطر  أين تؤخ  القناصــــــــر التالي  يب اتعت ال:  

ثــ  يب وقــت تف   و ( اتخــا   جرايام المتــا  أقــ  أصـــــــــــــولة دول ــ  ويب الوقــت المنــايــــــــــــــمح وب( تمــديم مقلومــام محــدَّ
 لريتقرايامح وج( شر  اإلجرايام المتقلم  أكيفي  اتيتمادة من المساعدة التمني  علق وجح الدق   

وتف،ت  فدى الدول األارا   ن عملي  اتيـــــــتقرا  يب  اال الدولة ال اني   صـــــــ حت  ر ر تدخر،  -36
 ن صــياغ  التوصــيام علق وجح الخصــوص  صــ حت  ر ر صــرام  وتوجوها، و ن التوصــيام نمســها تكون يب  و 

لة  و متناقضـ  ما توصـيام صـادلة يب يـياقام  خرى، ومنها م ر توصـيام يرق  القمز  أق  الحاتم  ما مكرَّ
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شــالم ذ ا الدول  الطر   لق المقني  أاإلجرايام المالي  وم موع  الدول المناذضــ  للمســاد  ويب ذ ا الصــدد،  
 من اإلاال المرجقب  لي  ايتقرا  التنمو ، التب تحدد دول األمان   49الممرة 

و شـالم  فدى الدول األارا   لق ما يتمتا أح موصمو األمان  من لو  مهني  ومقايور  خر ي  عالي ،  -37
رل تشــ يا ت ادل  يضــز المماليــام  وما قدموا من مســاعدة وءلشــادام ذام  للدول األارا ، وخصــوصــا من خ

 وافترام الن،ام المانونب لكز دول  ار  
 
 

 نتائج عمليام اتيتقرا  المطرق وءجرايام المتاأق : اإلصرفام التب  جر ت علق الصقود الوانب   
 

فيما يتقل  أالمتاأق  أقد انتهاي اتيـتقرا ،  شـالم  فدى الدول األارا   لق  ن التحديام المسـت ان   -38
 يب عملي  اتيتقرا  يمكن الت لم علوها أمساعدة تمني  من األمان ، وك لك من الدول األارا   

ــام الحكوم  - 39 ــسـ ــيم ير   عمز يدمج جميا المؤيـ ــالك  يب منا و كرم  فدى الدول األارا   نها  نشـ ي  المشـ
 المساد ومكايحتح، و لك أغي  تق وز اتتصاتم وون الوكاتم وتنسو  الردود الواني  يب يياق اتيتقرا  المطرق  

و شــــالم الدول األارا   لق يــــرولة متاأق  تنمو  التوصــــيام التب قدمها الخبراي الحكوموون المنتمون  -40
ف،ت  ن الي  ايـــــتقرا  التنمو  تمتمر  لق التداوور المنايـــــ   لحز  ت  ولكنها لق الدول األارا  المســـــتقرِّيـــــ ، 

الدول األارا  علق مقال    وجح المصـول التب ايـت انها الخبراي المسـتقرِّيـون  واقترفت  فدى الدول األارا   
ــبوز الم ال، يمكن ل مان   ن تموم أ ما ــتكشـــــــــي األمان  خيالام مختلم  إلجراي ذ ا المتاأق   يقلق يـــــــ   ن تســـــــ

مقلومام عن اإلجرايام التب تتخ ذا البلدان لريـت اأ  للتوصـيام الممدم  يب كز دولة ايـتقرا ، ويما للدولة،  
ولهما نشــــــر تلك المقلومام علق الموقا الشــــــ كب لمكتم األمم المتحدة المقنب أالمخدلام وال ر م ، لذنا وتواير 

ماعام ير   ايـــــتقرا  التنمو  أاعت الذا يرصـــــ   مام الموالد  كما اقترفت ذ ا الدول  الطر  اتيـــــتمادة من اجت 
 الدول األارا  لتمديم مقلومام عن تنمو ذا للتوصيام المنب م  عن دولتب اتيتقرا  كلتوهما 

و  وصــــــب وتشــــــ يا الدول األارا  علق تنمو  التوصــــــيام المنب م  عن اتيــــــتقرايــــــام المطر   وتمديم   -41
ير   ايتقرا  التنمو ، وهايتكشا   مكاني  ويا  داة لتت ا التنمو  من  جز  تمال ر عن ذ ا التنمو  خرل دولام  

 لصد تنمو  الدول األارا  لرلتاامام المنصوص علوها يب اتتما ي  ويمان الشمافي  وه ا الشين 

ــي  والمانوني   -42 ــسـ ــ َّقت اإلصـــرفام المؤيـ ــتقرا  شـ ــالم أق  الدول األارا   لق  ن عملي  اتيـ و شـ
ود الوانب  وقدَّمت  فدى الدول األارا   م ل  محددة علق ذ ا اإلصرفام، تشمز  دخال تقديرم علق الصق

علق تشـر قاتها لمكايح  المسـاد أغي  تنمو  التوصـيام التب صـدلم  ثناي عملي  اتيـتقرا ، واتيـت مال يب وناي  
ح  المســــاد، وءنشــــاي شــــع    المدلام وهد  المضــــب قدما يب تطو ر المهالام المتخصــــصــــ  لموصمب يــــلط  مكاي

 مخصص  مقني  أاإلدالة المقال  للموجودام المضبوا   و الم مدة 

ــاأـــ   -43 ــائب ايــــــــــــــت ـ ــا ال نـ ــانونهـ و كرم دولـــ  ار   خرى  م لـــ  تراوفـــت وون تقـــديرم   دخلـــت علق قـ
كايح   من اتتما ي ، وءنشـــــــــــاي مكتم تنمو ق لم 21و  18و 16و  15للمرف،ام التب  وديت أشـــــــــــين تنمو  المواد  

غســــــــز األموال وتمو ز اإللذاب، واعتماد عدد من الســــــــيايــــــــام واللوائح واألدل  المتقلم  أمنا المســــــــاد ومكايحتح  
 وتقا ا ن،امها الوانب لمكايح  المساد وهد  جقلح متوايما ما اتتما ي  

  جديدة و شــــــالم  فدى الدول األارا   لق  ن عملي  اتيــــــتقرا   دم  لق اعتماد ايــــــتراتي ي  واني  -44
لمكايح  المسـاد وءليـاي  ار قانوني  ومؤيـسـي  جديدة، يب فون  شـالم دول  ار   خرى  لق  ن الي  ايـتقرا   
نتها من  فراز تمدم يب  اال اإلصـرفام التشـر عي  المتقلم  وتحديد مسـؤولي  الموصمون األجانم ومدد  التنمو  مكَّ

 التمادم والقموهام الممروي  علق جرائم المساد 
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 مسائز  خرى: متاأق  المرفل  الحالي    
 

  وصـــــــب  يضـــــــا أين ين،ر المؤتمر يب ويـــــــا الي  متاأق ، وذو ما يـــــــوتطلَّم موالد  قز من تلك التب  -45
يــــــــتتطلَّبها دولة ايــــــــتقرا  ثال  ، أغي  تمويم التمدم ال ق  فرزتح الدول األارا  يب تنمو  التوصــــــــيام الســــــــاأم  

م  يب  اال ايـتقرايـات  ها المطر  ، و ن ين،ر المؤتمر  يضـا يب ويـا مقايور  و عت   يمكن علق  يـايـها الممدَّ
اعت ال  ن دولة اتيــــــتقرا  قد اخت تمت، علق  ن تســــــتخدم الي  ايــــــتقرا  تنمو  اتما ي  األمم المتحدة لمكايح   

 ال ر م  المن،م  عبر الواني  كيياا لتحديد تلك المقايور 

نــح، لــدى الن،ر يب دولة جــديــدة محتملــ   ليــ  ايـــــــــــــتقرا  التنموــ ، ذنــام  ول م  فــدى الــدول األارا     - 46
 مكاني  إلعادة الن،ر يب الن،ام المطبَّ ، وخصــوصــا فيما يتقل  أال وانم التالي : و ( ات ا  نهج مصــمَّم خصــيصــا  

ــائز المت  ي  من الدولتون األ  ــامل  لقدة قطاعام، والتحديام والمســــــــ ــائز الشــــــــ  ولق وال اني ح  يركا علق اإلنما  والمســــــــ

ط، يكون  قرب  لق   د وم ســــــــــَّ وب( ت ســــــــــيط قائم  التمويم ال اتب المرجعي ح وج(  عداد تمر ر ايــــــــــتقرا  قطرق موفَّ
 النمو ج الحالب للخرص  الوافي   

 
 

 الخالصة  - ثالثا  

ويم  داي لقز المؤتمر يود الن،ر يب ا لاي التب  عرهت عنها الدول األارا  يب  اال مداوتتح أشـين تم -47
 الي  ايتقرا  التنمو  ويبز المضب قدما أقد انتهاي مرفل  اتيتقرا  األولق 

 


