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 اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة 

 لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة 

 لمكافحة الفساد
 2021أيلول/سبتمبر  10-6فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقَّت 3البند 

 تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة  
 لمكافحة الفساد: الدروس المستفادة والممارسات الجيدة 

  والتحديات القائمة 
  

التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المنوطة باجتماع الخبراء الحكومي الدولي   
المتحدة  المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم  

 لمكافحة الفساد
 

 مذكرة من األمانة  

 
 مقدمة  - أوال  

ــا ، فا قرار   -1  ، المعنون  4/2قرر مؤتمر الــدول األاراف فا اتقــااألــ  األمم المتحــدة لمفــافحــ  القهـــــــــــــ
"عقــد اجتمــاعــاء حبراي نفوميين مقتونــ  المعـــــــــــــــاريــ  لتععقع التعــاون الــدولا"، أن  عقــد اجتمــاعــاء حبراي 

ــاعدة لس  ألما يتعل   ولأل  مقت  يننفومي  ــورة الألس وتقد م المهـ ــداي المعـ ــعن التعاون الدولا اسـ ــاري  نعـ ون  المعـ
 بتهلألم المطلوبين والمهاعدة القانونأل  المتبا ل .

التالأل : )أ( مهــاعدة المؤتمر  المهام اجتماعاء الخبراي  تؤ ي وفا القرار نقهــس، قرر المؤتمر أ  ــا أن  -2
فا مجال التعاون الدولا؛ ) ( مهـــــــــــاعدة المؤتمر على تعـــــــــــجأل  التعاون بين  معارف تراكمأل  على اكتهـــــــــــا   

المبا راء القائم  ذاء الصل ، الثنائأل  منها وااقلألمأل  والمتعد ة األاراف، وااسهام فا تنقيذ األنفام ذاء الصل   
ــتبان   من اتقااأل  األمم المتحدة لمفا  ــا  بتوجألس من المؤتمر؛ )ر( تألهـــــــير تبا ل الخبراء بين الدول ناســـــ فح  القهـــــ

__________ 
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  التحـدـ اء وتعمألم المعلوـماء عن المـمارســــــــــــــاء الجـيدة الواجـد اتـباعـها لتععقع الـقدراء على الصـــــــــــــعـيد الوانا؛
بين الهــــــلطاء بناي الثق  وتعــــــجأل  التعاون بين الدول الطالب  والدول متلطأل  الطلد، بتناألم لقاياء تجم   ) (

ــلألم  ــاعدة القانونأل  المتبا ل  وتهــــــ ــين العاملين فا مجالا المهــــــ ــا  والممارســــــ ــ  وايحاء مفافح  القهــــــ المختصــــــ
 ( مهاعدة المؤتمر على استبان  انتألاجاء الدول فا مجال بناي القدراء.هالمطلوبين؛ )

 .2020الى عام    2012 وُعقدء اجتماعاء الخبراي الهنوق  من األول الى التاس  فا القترة من عام -3

وقد أُعدَّء اذ  المذيرة من أجل ااالع اجتماع الخبراي العاشر على نال  تنقيذ توصألاتس وقراراء المؤتمر   - 4
 المتعلق  نالتعاون الدولا. والغرض منها او مهاعدة اجتماع الخبراي فا مداوالتس وفا تقرقر أنعطتس المقبل . 

، الى مواصــــــــــــــلـ  تععقع وتألهــــــــــــــير و عم 8/2من قرار   8الققرة و عـا المؤتمر الـدول األاراف، فا  -5
ــا  ومفافحتس، وفقا للققرة القر أل    ــاعدة التقنأل  فا مجال من  القهـــــــــــ ) ( من اتقااأل   1التعاون الدولا والمهـــــــــــ

 من االتقااأل . 43مفافح  القها ، نغأل  تألهير تنقيذ الققرة 

على أمور منها اعتبار االتقااأل    ،8/6فا قرار   وبااضاف  الى ذلك، شج  المؤتمر الدول األاراف،   -6
أســـــــاســـــــا قانونألا لتهـــــــلألم المطلوبين نعـــــــعن الجرائم المعـــــــمول  بها، عندما تجيع ذلك نامها القانونأل  الوانأل ، 

أو لتععقع فعالأل  اجراياء  المطلوبيناالجتها  فا الهـــــــــــــعا الى ابرام اتقاقاء وترتيباء  نائأل  لتهـــــــــــــلألم  وعلى
 م تكن قد فعلت ذلك نعد.ل التهلألم، اذا

وعمال بتقرقر اجتماع الخبراي الحفوما الدولا الثامن المقتوح المعـــــــاري  لتععقع التعاون الدولا فا ااار   - 7
، والتوصألاء الوار ة  ألس، ُشج ِّعت الدول األاراف على مواصل  2019أ ار/مايو   31االتقااأل ، المعقو  فا فيينا فا  
الجيدة فا مجال التعاون الدولا وعن المواضـأل  األحر   سـاء لتحد اء القائم  والممار تعوقد األمان  نمعلوماء عن ا 

المبين  فا قراراء المؤتمر وتوصـــــــــــــألاء اجتماعاء الخبراي، من أجل أن تواصـــــــــــــل األمان  عملها التحليلا المتعل   
 نالتحد اء القائم  فا مجال التعاون الدولا المهتند الى االتقااأل  والمتصل بتنقيذ القصل الران . 

ــألا م   -8 ــا على تبا ل المعلوماء عن وتماشــ ج ِّعت الدول األاراف أ  ــ ــُ ــس، شــ ــألاء االجتماع نقهــ توصــ
متطلباتها القانونأل  المتعلق  نالتعاون الدولا، ويذلك المعلوماء اانصـــائأل  واألمثل  المتصـــل  نالتعاون الدولا 

 فا ق ا ا القها  العابرة للحدو  الوانأل .

اء المهــندة الوار ة فا قراري المؤتمر المذيورقن ســانقا، واســتنا ا وقد أُعدَّء اذ  الو ألق  عمال نالوال   -9
 الى توصألاء اجتماع الخبراي الثامن.

معارف وتوحألا لتألهــــير تنقيذ الوال اء المذيورة أعال ، وبغأل  مهــــاعدة اجتماع الخبراي على اكتهــــا   -10
ــقوق  فا  تراكمأل  البت فيها معلوماء عن   2021و أ ار/ماي  4، أرســـــلت األمان  الى الدول األاراف مذيرة شـــ

المطلوبين والمهــــــاعدة  لألماســــــتخدام االتقااأل  يعســــــاع قانونا للتعاون الدولا، نما فا ذلك  ألما يتصــــــل بتـهـــــ 
 القانونأل  المتبا ل  وإنقاذ القانون.

ــمن اذ  الو ألق   -11 ــاف  الى ذلك، تت ـــــــ ــا  وبااضـــــــ لاللتعاماء المتعلق  نالتعاون الدولا التا تم  ملخصـــــــ
ــتثنائأل  المتعلق  نمفافح   ــألاســـــــــــا الذي اعتمدتس الجمالأل  العام  فا  ورتها االســـــــــ التعهد بها فا ااعالن الهـــــــــ

نما فيها معلوماء عن  ولا،القهــــــــــا ، ومعلوماء محد   عن األ واء والخدماء الخاصــــــــــ  بتععقع التعاون الد
التا أالقت مؤحرا، والدليل االكترونا   شــبف  العملألاء العالمأل  لهــلطاء انقاذ القانون المعنأل  نمفافح  القهــا 

للهـلطاء الوانأل  المختصـ ، ومنصـ  بوان  األ واء والموار  المعر أل  المتعلق  نمفافح  القهـا  )بوان  "ترا "(. 
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ــا معلوماء م ــمن أ  ــ ــطل  بها األمان  فا   حد  واا تت ــ ــط  األحر  التا ت ــ ــاعدة التقنأل  واألنعــ عن المهــ
 اار االتقااأل .مجال التعاون الدولا فا ا

  
 استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني للتعاون الدولي  - ثانيا  

 ول  ارفا قد قدمت، استجان  للمذيرة العقوق ، معلوماء  30، يانت 2021نعقران/يونألس  18نتى  -12
من مواصــل  عملها نعــعن اســتخدام اتقااأل  مفافح  القهــا  يعســاع قانونا للتعاون الدولا، نغأل  تمفين األمان   

اـلدولا المهــــــــــــــتـند الى االتقـااأـل    ن التحليلا المتعل  ـنالتحـدـ اء القـائمـ  والممـارســــــــــــــاء الجـيدة فا مجـال التعـاو 
ــائأل  عن اســـــتخدام اتقااأل   والمتصـــــل بتنقيذ القصـــــل الران . وتت ـــــمن مذيرة األمان  المعنون  "معلوماء انصـــ

م المطلوبين والمهــــــاعدة القانونأل  المتبا ل  والتعاون فا األمم المتحدة لمفافح  القهــــــا  يعســــــاع قانونا لتهــــــلأل 
( تحليال للر و  الوار ة  عمل أمثل  على التنقيذ والتحد اء CAC/COSP/EG.1/2021/3مجال انقاذ القانون" )

القائم  فا اذا الصــــــــــــــد ، ويذلك اقتراناء لتحهــــــــــــــين اااار الخاد ناألســــــــــــــاع القانونا للتعاون الدولا. 
 للمالنااء الرئألهأل  المنبثق  عن تحليل المعلوماء الوار ة من الدول األاراف. ملخصا أ نا  أ   وقر 

وقد أشارء الغالبأل  العامى من الدول األاراف الى أنها ال تعتمد على المعااداء الرسمأل  يعساع  -13
ى اســــتخدام قانونا عند تلقا الباء تهــــلألم مطلوبين أو ارســــالها. وأكدء عدة  ول أاراف صــــران  قدرتها عل

ععـــــــــــر  ول أاراف نعنها    وأفا ءاالتقااأل  يعســـــــــــاع قانونا للمهـــــــــــاعدة القانونأل  المتبا ل ، من ني  المبدأ. 
 استخدمت االتقااأل  يعساع قانونا لتهلألم المطلوبين، ولكن لونظ بوجس عام أن انا  نقصا فا اانصاياء. 

ت االتقااأل  يعســــــــاع قانونا للمهــــــــاعدة وأفا ء الغالبأل  العامى من الدول األاراف نعنها اســــــــتخدم -14
ــا ، واو مـا يؤيـد اـلدور اـلداعم اـلذي تؤ ـ س االتقـااأـل   القـانونأـل  المتـبا ـل   ألمـا يتعل  ـنالجرائم المتصـــــــــــــــل  ـنالقهــــــــــــ

 يتعل  نعبفاء التعاون الدولا.  ألما

ــتخدام عدم أفا ء ن و ألما يتعل  نالتعاون فا مجال انقاذ القانون، لونظ أن أغلبأل  الر و  المقدم   -15 اســـــ
االتقـااأـل  يـعســــــــــــــاع قـانونا لهـذا التعـاون. وفا نين أكـدء حم   ول أاراف اســــــــــــــتخـدامهـا العملا لالتقـااأـل  

 صران  اذ  اامفانأل . ندةكعساع للتعاون فا مجال انقاذ القانون، استبعدء  ول  ارف وا
  

في اإلعالن  االلتزامات المتعلقة بالتعاون الدولي التي تم التعهد بها    ملخص  -ثالثا  
السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها االستثنائية المتعلقة  

 بمكافحة الفساد
ــا ، المعقو ة فا القترة من   - 16 ــتثنائأل  المتعلق  نمفافح  القهــــ الى    2اعتمدء الجمالأل  العام ، فا  ورتها االســــ
  نالعمل نقعالأل  على التصـدي للتحد اء وتنقيذ  ، ااعالن الهـألاسـا المعنون "التعامنا المعـتر 2021نعقران/يونألس  4

 الدولا"، الذي يت من قهما عن التعاون الدولا.  لتعاون التدابير الرامأل  الى من  القها  ومفافحتس وتععقع ا 

ااعالن الهـألاسـا، التعمت الدول األع ـاي بتععقع المهـاعا المعـتري  لالسـتقا ة الكامل  من  ذلك وفا   - 17
من الصــفو  القانونأل  لتععقع التعاون الدولا عند من  القهــا  ومفافحتس على جمأل  المهــتوقاء،  االتقااأل  وغيراا 

ــها البعب نعكبر قدر من المهـــــاعدة القانونأل  المتبا ل   ــاعدة ومد نع ـــ التقنأل  ذاء الصـــــل ، واتخاذ تدابير   والمهـــ
مجال ومعالجتها والتغلد عليها.  تهدف الى التصـــــــــــــدي للتحد اء والحواجع الدولأل  التا تعوه التعاون فا اذا ال 
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ــاي الى اتباع نهن معـــــتر  بين الوياالء  ألما بين مختل  الهـــــلطاء   ــاف  الى ذلك،  عت الدول األع ـــ وبااضـــ
 ذاء الصل  فا النام التناألمأل  المحلأل .   القصور المختص  ومعالج  أوجس  

تععقع انقاذ القانون على وفا ااعالن الهــألاســا أ  ــا، التعمت الدول األع ــاي بتحهــين اســتخدام و  -18
الصـــعيد الدولا وااقلألما واألقالألما ويذلك، نهـــد االقت ـــاي، شـــبفاء التعاون الق ـــائا بوصـــقها منصـــاء 

المعـارف  تطوقربين الهــــــــــــــلطـاء المختصـــــــــــــــ  من أجـل تبـا ل المعلومـاء والمهـــــــــــــــاعـدة القـانونألـ  المتبـا لـ  و 
ج ِّعت على اسـتخدام وتععقع مراكع التنهـي  المناسـب  لتألهـير تبا ل   المتخصـصـ  وتعمألمها، والنات أنها قد شـُ

بينها، م  مالنا  االتقاقاء القائم ، أو المنتد اء أو العــــبفاء الرســــمأل  الدولأل  المقام  لهذا  المعلوماء  ألما
ــرا    ــروق   الجنائأل الغرض، نما فا ذلك المنام  الدولأل  للعــــ ــتر ا  الموجو اء المهــــ )اانتربول(، ومبا رة اســــ

لعـبف  العالمأل  لجهاء التنهـي ، وشـبف  سـلطاء مفافح  القهـا . وبااضـاف  الى ذلك،  عت الدول "سـتار"، وا
الى مواصـــــــــــــل  العمل فا  تربولاألع ـــــــــــــاي مفتد األمم المتحدة المعنا نالمخدراء والجرقم  )المفتد( واان 

ــاالء وااجراياء المو وق  والعالأل  الجو ة والجيدة التوقيت والقعال ، وذلك  تعاون و ي  من أجل تععقع االتصــــــ
 من حالل وسائل منها قنواء االتصال االكترونأل  اآلمن .

  
 إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد  - رابعا  

ان أند األغراض الرئألهــــــــــــــأل  التقااأل  مفافح  القهــــــــــــــا  او تروقن وتألهــــــــــــــير و عم التعاون الدولا  -19
والمهـــــــاعدة التقنأل  فا مجال من  القهـــــــا  ومفافحتس، نما فا ذلك  ألما يتعل  ناســـــــتر ا  الموجو اء. وقد  عا 

ــل مؤتمر الدول األاراف فا االتقااأل  مرارا الى اتخاذ تدابير مععزة تهدف الى م تععقع وتألهــــــــــير و عم  واصــــــــ
 التعاون الدولا والمهاعدة التقنأل  فا مجال من  القها  ومفافحتس.

، ُأنعحت شبف  العملألاء العالمأل  لهلطاء انقاذ القانون المعنأل  نمفافح  القها  )شبف  2021وفا عام  - 20
ــبف    ــير التعاون غير الرســــما ومعالج  معــــفل  عدم وجو  شــ ــا ( تحت رعا   المفتد لتألهــ ســــلطاء مفافح  القهــ

الهــألاســا الذي اعتمدتس الجمالأل    اعالن ا عالمأل  نطألطأل  لهــلطاء انقاذ القانون المعنأل  نمفافح  القهــا . وعمال ن 
العام  فا  ورتها االستثنائأل  المتعلق  نمفافح  القها ، تهدف شبف  سلطاء مفافح  القها  الى توفير أ اة سرقع  
ومرن  وفعال  لتألهــير التعاون الدولا فا مجال مفافح  القهــا ، وتععقع تبا ل االتصــاالء والتعلم من األقران بين 

 القانون المعنأل  نمفافح  القها ، م  استكمال المنصاء القائم  للتعاون الدولا والتنهي  معها.  ذ سلطاء انقا 

ــعو     - 21 ــ  المملك  العربأل  الهــ ــا أ ناي رئاســ ــاســ ــا  أســ ــلطاء مفافح  القهــ ــبف  ســ ــاي شــ ــ  مقترح انعــ وقد ُوضــ
ين أجهعة انقاذ القانون المعنأل   ، فا شــفل مبا رة الرقاض لتععقع التعاون الدولا ب 2020لمجموع  الععــرقن فا عام 

ــرق  ــا  التا رند بها االجتماع الوزاري لمجموع  الععــــ ــا ، الذي عقد فا   ن نمفافح  القهــــ ــرقن    22لمفافح  القهــــ تعــــ
. 2020تعرقن الثانا/نوفمبر   22و   21، ومؤتمر قم  قا ة مجموع  الععرقن، الذي عقد يوما 2020األول/أكتوبر 

لهـــــعو    التموقل المبدئا لدعم انعـــــاي العـــــبف  وتعـــــغيلها حالل الهـــــنواء الخم   وقدمت نفوم  المملك  العربأل  ا 
 ذلك، سألعتمد المفتد على المبا راء القائم  والموار  المتان  لمواصل   عم العبف .   ى األولى. وبااضاف  ال 

ــلطاء  -22 ــبف  عالمأل  لهـ ــاي شـ ــر، اا: )أ( انعـ ــا  من  ال   عناصـ ــلطاء مفافح  القهـ ــبف  سـ وتتكون شـ
ــاي مريع للخـدمـ  المتكـامـل  عبر  ــا ، تتخـذ من فييـنا مقرا لهـا؛ ) ( انعــــــــــــ انقـاذ القـانون المعنأـل  نمفـافحـ  القهــــــــــــ

)ر( تطوقر معارف   ؛وقناة اتصـــــال  من   "شـــــجرة للقراراء"اانترنت   ـــــم موار  الكترونأل  مختلق ، وقت ـــــمن 
من اتقااأل   36العــبف  وقدراتها. وع ــوق  العــبف  مقتون  أمام الهــلطاء المتخصــصــ  الوار  ذيراا فا الما ة 
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مفافح  القهــا ، من الدول األع ــاي فا األمم المتحدة والدول األاراف فا االتقااأل . وقمفن للدول أن تقرر، 
 وفقا النتألاجاتها، االن مام الى العبف .

ممت شـــبف  ســـلطاء مفافح  القهـــا  من أجل اســـتكمال ما ت ـــطل  نس العـــبفاء القائم  من  -23 وقد صـــُ
عمل، وضـــــــمان الدعم المتبا ل والتهزر فا اذا الصـــــــد ، عمال نالدعوة الوار ة فا ااعالن الهـــــــألاســـــــا الذي 

ــاف ــا . وبااضـ ــتثنائأل  المتعلق  نمفافح  القهـ ــوق  المقتون ، ال   اعتمدتس الجمالأل  العام  فا  ورتها االسـ ى الع ـ
 مفن للعـــبف  أ  ـــا أن ت ـــم فحاء أحر  من الع ـــوق  رانا نمعقد من المناقعـــ ، نغأل  ضـــمان شـــمول جمأل  

 . ألما بينهاتععقع أوجس التهزر من  م المناماء والعبفاء الدولأل  ذاء الصل ، و 

ــا ، عقد المفتد اجتماعا عبر اانترنت  -24 ــلطاء مفافح  القهــــــ ــبف  ســــــ ــاي شــــــ ومن أجل ااعدا  انعــــــ
 ولــ  من  53حبيرا تقنألــا ومعـــــــــــــــاريــا من  130، ضــــــــــــــم أكثر من 2021 ذار/مــارع  4و 3للخبراي يوما 

 ون عــــــــــــــاريمن المنامـاء والكألـاـناء الـدولألـ . واقترح الم 21المجموعـاء ااقلألمألـ  الخم  فا األمم المتحـدة و
 عمل مؤقت  مختلق  لتقد م المعورة نععن مختل  عناصر العبف .  فرقأانعاي 

وعمال ناالقتراح المقدم فا ذلك االجتماع،  عا المفتد البلدان الى ترشـــألب حبراي وممثلين عن المناماء  - 25
قلألمأل  الخم   والعــبفاء الدولأل  ذاء الصــل ، ف ــال عن فرا   الخبراي من ذوي العــهرة، من حالل المجموعاء اا 

، المعنأل  نإنعـــــــــاي شـــــــــبف  1العمل المؤقت  الثالث: )أ( فرق  العمل المؤقت      فرق أ فا األمم المتحدة، للمعـــــــــاري  فا  
، المعنأل  نعوجس التهزر م  الـعبفاء والمنـصاء القائم   2ـسلطاء مفافح  القـها  وتـعغيلها؛ ) ( فرق  العمل المؤقت  

ــبف . وتتعل    ، 3األحر ؛ )ر( فرق  العمل المؤقت   العمل المؤقت       فرق أ المعنأل  ناأل واء والخدماء التا توفراا العــــــــ
ــبفــاء والكألــانــاء الــدولألــ ، و  13 ولــ  و  28حبيرا من  90من  اجتمــاعــا فا   16عقــدء قــد من المنامــاء والعـــــــــــ

 لمناقع  مجموع  من المهائل المتعلق  نإنعاي العبف .   2021نألهان/أبرقل وأ ار/مايو 

العمل المؤقت  الثالث عن نواتن مختلق ، منها: )أ( وض  العناصر الرئألهأل  لميثاه شبف      فرق أ وأسقر عمل  - 26
ــألاء  ) ( (؛ 1ســـــلطاء مفافح  القهـــــا  )فرق  العمل المؤقت   وضـــــ  حرائو لع ـــــوق  مختل  العـــــبفاء وإعدا  توصـــ

(؛ )ر( وضـــ  المقاهألم األولأل  لمريع الخدم   2لتععقع أوجس التهزر بين العـــبف  والعـــبفاء القائم  )فرق  العمل المؤقت  
ضــعت  المتكامل ، ومنصــ  االتصــال اآلمن ، وتطوقر المنتجاء المعر أل ، وتعمألم أســاليد البناي الهــرق  للقدراء. يما وُ 

حرقط  ارق  من أجل انعــاي العــبف . وتبين الخرقط  ااار عمل العــبف ، الذي يت ــمن عناصــراا األســاســأل  وقوفر  
ــاع الالز  ــبفا   م األســــ ــل  تطوقراا. وقمفن االاالع على جمأل  اذ  الو ائ  على الموق  العــــ ــمام اليها ومواصــــ لالن ــــ

 (. https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/en/about.htmlالجديد الخاد نالعبف  ) 

جانبا ر أل  المهتو    ندث، ُأالقت شبف  سلطاء مفافح  القها  أ ناي 2021نعقران/يونألس   3وفا   -27
ــتثنائأل  للجمالأل  العام  المتعلق  نمفافح  م على اامش الدورة االســــــ ــبف  تتوقجا   ُنا ِّ ــا . ويان اااله العــــــ القهــــــ

للعمـــل المفث  الـــذي اضــــــــــــــطل  نـــس حبراي من جمأل  المجموعـــاء ااقلألمألـــ  فا األمم المتحـــدة والمنامـــاء 
ــال   ــل ، ف ـــال عن حبراي أفرا  من جمأل  أنحاي العالم. وشـــد  األمين العام فا رسـ ــبفاء الدولأل  ذاء الصـ والعـ

ء انقاذ القانون من معالج  ااجراياء القانونأل  من حالل التعاون فيديو حاصـ  على أن العـبف  سـتمف ِّن سـلطا
غير الرســما عبر الحدو ، واو ما من شــعنس أن  هــاعد على بناي الثق  وتقد م المدانين نارتكا  جرائم القهــا  

ء لى العدال . يما ســـــــــلو األمين العام ال ـــــــــوي على التوقعاء نعن تعو ِّ  العـــــــــبف  جمأل  البلدان نحلول وأ وا ا
. ائم ق ــــــــائألا، اســــــــتكماال ل ار الق مرتكبيهاعملأل  تمف ِّنها من تعقد القهــــــــا  والتحقي  فا جرائمس ومالنق   

ممثل عن الدول األع ـــــــــــاي والمناماء والعـــــــــــبفاء الدولأل    300اااله العـــــــــــبف  نحو   ندثوشـــــــــــار  فا  

https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/en/about.html
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ون عبر الحدو  فا الوقت الصـــــل  ومناماء المجتم  المدنا واألوســـــاة األكا  مأل ، وناقعـــــوا أامأل  التعا ذاء
 مفافح  القها . ءالمناسد من أجل الق اي على القها ، والدور القرقد الذي تؤ  س شبف  سلطا

ويخطوة تالأل ، يدعو المفتد، من حالل البعثاء الدائم  لد  األمم المتحدة فا فيينا، ســلطاء انقاذ  -28
ســلطاء مفافح  القهــا ، اســتجان  للدعوة الوار ة فا القانون المعنأل  نمفافح  القهــا  الى االن ــمام الى شــبف  

المتعلق  نمفافح  القهــــــا ، وقخطو  ائأل ااعالن الهــــــألاســــــا الذي اعتمدتس الجمالأل  العام  فا  ورتها االســــــتثن 
ــرقن األول/أكتوبر  ــبتمبر أو تعــــــ ــبف  فا أيلول/ســــــ ــاف  الى ذلك، 2021لتناألم االجتماع األول للعــــــ . وبااضــــــ

العمل    فرقأســـيواصـــل المفتد اقام  الهألاكل األســـاســـأل  وتعبح  الموار  لصـــالب العـــبف ، اســـتنا ا الى ارشـــا اء  
 .والنواتن التا ستخلص اليها الثالث قت المؤ 
  

 الدليل اإللكتروني للسلطات الوطنية المختصة، ومنصة بوابة األدوات  -خامسا  
 تعلقة بمكافحة الفساد )بوابة "تراك"( والموارد المعرفية الم 

تماشــــألا م  توصــــأل  اجتماع الخبراي الهــــا ع، واصــــلت األمان  تحدي  الدليل االكترونا للهــــلطاء  -29
 (.https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlالوانأل  المختص  )متاح فا: 

 ، يان الدليل يت من معلوماء عما يلا:2021ونتى نعقران/يونألس  -30

  ول  ارفا؛ 133الهلطاء المريعق  المهؤول  عن المهاعدة القانونأل  المتبا ل  فا  )أ( 

  ول  ارفا؛ 120الهلطاء المعنأل  نالمن  فا  ) ( 

   ارفا؛ ول 86جهاء الوصل المعنأل  ناستر ا  الموجو اء فا  )ر( 

  ول  ارفا؛ 32الهلطاء المريعق  المهؤول  عن تهلألم المطلوبين فا  ) ( 

 جهاء الوصــــــــــــــل المعنأل  نالتعاون الدولا فا اســــــــــــــتخدام ااجراياء المدنأل  واا ارق  فا  )اـ( 
  ول  ارفا. 35

قااأل  فا ، ُأ من الدليل االكترونا للهــــلطاء الوانأل  المختصــــ  نموجد االت 2019وفا تموز/يولألس  -31
 ليل الهــــلطاء الوانأل  المختصــــ  فا بوان  الموار  االكترونأل  والقوانين المتعلق  نالجرقم  )بوان  "شــــيرلو "(. 

الهــلطاء الوانأل  المختصــ  من  واعوقمفن للدول األاراف اآلن أن تحصــل على المعلوماء نعــعن مختل  أن 
 مصدر واند من حالل بوان  "شيرلو ".

 د اعا ة تصـــــــمألم وصـــــــألاغ  المفتب  القانونأل  التا تعـــــــفل جعيا من بوان  "ترا "، كما واصـــــــل المفت  -32
من نيـ  محتوااـا ووئـائقهـا البحثألـ ، واو نصــــــــــــــد  نقلهـا الى منصــــــــــــــ  جـديـدة اســــــــــــــتعـدا ا اعـا ة ااالقهـا. 

. قـــــانونألـــــ م  عملألـــــ  الـــــدمن،  عف  المفتـــــد على تحـــــديـــــ  المعلومـــــاء الوار ة فا المفتبـــــ  ال وبـــــالتوازي 
ــا  والنام القانونأل  المختلق  أامأل  ناســــــم  للتنقيذ الكامل ا وتكتهــــــا لمعرف  المتعمق  بتعــــــرقعاء مفافح  القهــــ

 لبرنامن عمل المفتد وتبا ل الممارساء الجيدة واالاالع على التحد اء القائم   ألما بين الدول األاراف.
  

https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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 في إطار   المساعدة التقنية واألنشطة األخرى المتعلقة بالتعاون الدولي  -سادسا 
 اتفاقية مكافحة الفساد

البنك وبالتعاون م  واصـــل المفتد، عبر قنواء منها مبا رة اســـتر ا  الموجو اء المهـــروق  "ســـتار"  -33
الدولا، تقد م حدماء بناي القدراء والخدماء االسـتعـارق  المصـمم  حصـألصـا لتلبأل  االنتألاجاء على الصـعيد 

الى تنهــــــــي  التعاون  رامأل واصــــــــل المعــــــــاري  فا االجتماعاء والمؤتمراء الالعالما وااقلألما والوانا، يما 
 بين الدول األاراف. الدولا  ألما

ــا  التانعون للمفتد بدور مهم فا تقد م   -34 ــارون الميدانيون المعنيون نمفافح  القهـــ ــتعـــ ــطل  المهـــ واضـــ
المهـاعداء ومعـورة الخبراي الهـرقع  عند الطلد. وواصـل المفتد ا قا  مهـتعـارقن ذوي مهـؤولألاء اقلألمأل  الى 

( وغر  ووســـو 2021ألس أمرقفا الجنوبأل  والمحألو الها ئ وجنو  شـــره  ســـألا وجنو   ســـألا )نتى نعقران/يون 
ــتعـــــــار عالما يبير مقر  فا فيينا. ومن المقرر ا قا   أفرقطألا وشـــــــره أفرقطألا وغر  البلقان. ولد  المفتد مهـــــ

 مهتعارقن اضافيين الى ا يوبألا والمفهألك وإلى  سألا الوسطى.

  وواصـل المفتد العمل م  المفهـألك وم   ول أاراف فا جنو  شـره  سـألا وشـره أفرقطألا والجنو  -35
األفرققا وأمرقفا الجنوبأل  لتنقيذ أنعــــــط  فا مجاالء مواضــــــألالأل  ذاء أولوق  اســــــُتبينت من حالل المنصــــــاء 

ــا . وتعتبر جمأل   المنصــــــــاء تقرقبا أن  اذ ااقلألمأل  التا ُأنعــــــــحت لتهــــــــرق  تنقيذ أنفام اتقااأل  مفافح  القهــــــ
 دة فيها نغأل  تععقع تنقيذ االتقااأل .التعاون الدولا من المجاالء ذاء األولوق  التا يلعم تقد م المهاع

ــتمل ذلك على  -36 ــعيدين ااقلألما و ون ااقلألما. واشـ ــا عدة نلقاء عمل على الصـ ونام المفتد أ  ـ
نعـــعن المهـــاعدة القانونأل  المتبا ل  لبلدان الجنو  األفرققا، ونلق   2021نلق  عمل ُعقدء فا نألهـــان/أبرقل 

ــبفأل  ُعقدء فا  ذار/مارع  ــأل  شــــ ــتخبارق  المقتو   2021 راســــ ــعن المعلوماء االســــ ــاليد   ن نعــــ ــدر وأســــ المصــــ
الدف  الجديدة فا ســــــألاه التحقي  فا القهــــــا  فا جنو  شــــــره  ســــــألا. وفا يانون  أســــــاليدو التحقي  المبتكرة 
ــمبر  ــائل اا ارق  أ ناي نلق  العمل 2020األول/  هــ ــعن التعاون الدولا فا المهــ ر المفتد عقد  ورة نعــ ــَّ ،  هــ

التا نامتها منام  أمرقفا الالتينأل  ومنطق  البحر  ا لمعنأل  نالمهــــــــــــــاعدة المتبا ل  لمفافح  القـهـــــــــــــ ااقلألمأل  ا
 الكارقبا ل جهعة العلألا للرقان  المالأل  العام  والمحاسب .

ــاعدة الدول األاراف على اقام  تعاون مباشـــــــر وأكثر فعالأل  فا مجال  -37 وواصـــــــل المفتد يذلك مهـــــ
 ن فالمحققي ليدين ااقلألما واألقالألما. يما  عم المفتد انعـــــــــاي العـــــــــبف  ااقلألمأل   انقاذ القانون على الصـــــــــع

وملد ف.  اق ــــــــا ا القهــــــــا  وغهــــــــل األموال فا منطق  المحألو الهندي، التا ت ــــــــم بنغال  ش وســــــــري النك
ــألاه، نام المفتد عدة  اذا وفا ــتديرةالهـ ــاء مائدة مهـ ــتري  اجراي  مناقعـ ــ  مبا ئ توجيهأل  معـ من أجل وضـ
لتحطألقاء المعقدة العابرة للحدو  فا ق ــا ا القهــا  وغهــل األموال من شــعنها أن تععز التعاون العملألاتا بين  ا

 العبف . ىالهلطاء المعنأل  وتمف ِّن البلدان األحر  من االن مام ال

ر  -38 وفا جنو  شـره  سـألا، واصـل المفتد تنهـي  عمل شـبف  العدال  فا جنو  شـره  سـألا، التا تألهـ ِّ
المنطق  تلك عدة القانونأل  المتبا ل   ألما بين الهـلطاء المريعق  المعنأل  نالمهـاعدة القانونأل  المتبا ل  فا  المهـا

 نغأل  تععقع التعاون لمفافح  الجرقم  المنام  عبر الوانأل  والقها .

ــاف  الى ما   ـــــــطل  نس المفتد من عمل اقلألما وأقالألما، واصـــــــل تقد م الدعم الى الدول  -39 وبااضـــــ
ألاراف نعـعن المهـائل المتعلق  نالتعاون الدولا. فقا مالا مثال، قدم المفتد المعـورة التعـرقالأل  نعـعن تنطألب  ا
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ــألاء المنبثق  عن  ا،قانون ااجراياء الجنائأل ، نما  عــــمل األنفام المتعلق  نالتعاون الدول ــتنا ا الى التوصــ اســ
ــألا وجمهورق  الو الد   ــتعراض التنقيذ. وفا اندونألهــــ ــعبأل  وفي  لأل  اســــ نام ويمبو  ا، نقذ المفتد  تي مقرااأل  العــــ

برامن تـدرقبألـ  نعـــــــــــــــعن التحطألقـاء المـالألـ  م  الترييع على التعـاون الـدولا والمهـــــــــــــــاعـدة القـانونألـ  المتبـا لـ .  
بلدا، نما فا ذلك المهاعدة  18من حالل مبا رة "ستار"، المهاعدة التقنأل  الى   ،، قدم المفتد2020 عام وفا
 اصالناء تعرقالأل  وتحهين التعاون الدولا على استر ا  الموجو اء المهروق . اجرايعلى 

ــير التعاون الدولا. فقا عام  -40 ــل المفتد تألهــــــــ ــبيل المثال،  عمت مبا رة   2021وقد واصــــــــ على ســــــــ
ــتار" مبا رة قا ت  ــتها لمجموع  الدول "ســ ها المملك  المتحدة لبرقطانألا العامى وأيرلندا العــــمالأل ، فا ااار رئاســ

ــاعدة القانونأل  المتبا ــعن الباء المهـ ــب ، اعدا  وتحدي  أ ل  ُقطرق  نعـ ــتر ا  الموجو اء.   ل الهـ المتعلق  ناسـ
الباء المهــاعدة القانونأل    وتوســو المفتد أ  ــا اقام  اتصــاالء بين عدة ســلطاء وانأل  نغأل  تألهــير تنقيذ

المتبا ل . فعلى سبيل المثال، ساعد المفتد  ول  بولألفألا المتعد ة القومألاء فا الحصول على معلوماء تثبت 
 موجس الى الوال اء المتحدة األمرقفأل  ناستخدام االتقااأل  يعساع قانونا. ألماز واجأل  التجرقم نععن الد تهل

  4صــــحا  المصــــلح  المعنيين. فعلى ســــبيل المثال، ُأالقت فرق  العمل كما واصــــل المفتد العمل م  أ  - 41
م عبر اانترنت فا نألهــــــــــان/أبرقل   ندث  التانع  للعــــــــــراك  الدولأل  لمفافح  القهــــــــــا  فا الرقاضــــــــــ  فا    . 2021ُنا ِّ

اون بين  الدولأل ، بهدف تععقع التع  ولمبأل  وقد ُأنعــــــــــحت فرق  العمل، التا يتعــــــــــار  فا رئاســــــــــتها المفتد واللجن  األ 
ــاف  الى ذلك، نام المفتد  ــأل . وبااضـــــــ    مانا كألاناء انقاذ القانون وســـــــــلطاء العدال  الجنائأل  والمناماء الرقاضـــــــ

نلقاء عمل اقلألمأل  ونلقتا عمل وانيتين نعـعن التصـدي للقهـا  فا مجال الرقاضـ ، نعسـاليد منها تععقع التعاون  
 نإنقاذ القانون فا مجال الرقاض  وسلطاء العدال  الجنائأل  ومن  القها  والمناماء الرقاضأل .  معنأل  بين الوياالء ال 

وشــار  المفتد فا اجتماعاء ومؤتمراء نعــعن التعاون الدولا، نما فا ذلك اجتماعاء القرق  العامل  - 42
فا ذلك التعاون غير الرسـما المعنا نمفافح  القهـا  التان  لمجموع  الععـرقن. وبهدف تألهـير اذا التعاون، نما 

انقاذ القانون المعنأل  نمفافح  القهـا ، رند    ء والمهـاعدة القانونأل  المتبا ل ، وتععقع االتصـال المباشـر بين سـلطا 
القرق  العـــامـــل نمبـــا رة الرقـــاض لتععقع التعـــاون الـــدولا بين أجهعة انقـــاذ القـــانون المعنألـــ  نمفـــافحـــ  القهـــــــــــــــا ، 

قن أ ناي رئاســ  المملك  العربأل  الهــعو    )انار القصــل الران  أعال (. ورند القرق  أالقتها مجموع  الععــر  التا 
ــتر ا  الموجو اء   رق  العامل بو  ــا    والجناة واســــــ ــعن التعاون الدولا فا مجال الجرائم االقتصــــــ تحديد النطاه نعــــــ

أمان  فرق  العمل المعنأل   المهــــــــروق ، التا أعدتها منام  التعاون والتنمأل  فا الميدان االقتصــــــــا ي نالتعاون م  
، قا  المفـتد عملأـل   2021نااجراياء الـمالأـل  والمفـتد والبـنك الدولا لصـــــــــــــالب مجموع  الععـــــــــــــرقن. وفا عام 

صــــــــألاغ  مقالين تحليليين من مجموع  الععــــــــرقن، تناول أنداما التعاون فا مجال انقاذ القانون فا نين تناول 
وسـاام فا اعدا  مقال عن اسـتر ا  الموجو اء يلخص اآلراي الهـائدة  اآلحر الحرمان من المالذ اآلمن والدحول، 

للقرق . وبغأل  تألهــير التعاون الدولا وتبا ل الممارســاء الجيدة على الصــعيد  صــا على الصــعيد الدولا وققترح فر 
فا الجمالأل  العام  الهــــــــنوق  لعــــــــبف  المؤســــــــهــــــــاء الوانأل   2021ااقلألما، شــــــــار  المفتد فا نعقران/يونألس 

 افح  القها  فا غر  أفرقطألا، التا ن رتها الهلطاء الوانأل  المعنأل  نمفافح  القها . لمف 

 وواصـــــــــــــــل المفتـد أ  ـــــــــــــــا اعـدا  وتعمألم أ لـ  ارشـــــــــــــــا  ـ  ويتيبـاء وأ واء أحر . وأتألب أكثر من  -43
 رة ، أصـدرء مبا2020منعـورا على اانترنت  عا  اباعتها وتوزقعها نانتاام. وفا يانون األول/  هـمبر  30

ــتار" الطبع  الثانأل  من  ليلها المعنون " " Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners"ســــــ
) ليل اســــتر ا  الموجو اء:  ليل الممارســــين(، الذي يتناول تطوراء من قبيل التعــــرقعاء الجديدة وأمثل  على 

، أصــــــــدرء نعــــــــرة جديدة 2021نألس ناالء تهــــــــتند الى الخبرة ُجمعت حالل العقد الماضــــــــا. وفا نعقران/يو 
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 The Role and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight against Illicit Financialنعنوان "

Flows: A Unifying Framework  ور نراع البوانــاء ومهــــــــــــــؤولألــاتهم فا مفــافحــ  التــدفقــاء المــالألــ ( " 
ــوراء ا ــروع : ااار موند(. ويان عد  من المنعـــ لمتعلق  نالتعاون الدولا قيد ااعدا ، نما فا ذلك غير المعـــ

فا ق ـــا ا القهـــا  فا أمرقفا الجنوبأل  والمفهـــألك، و ليل اقلألما نعـــعن   كتيد عن التعاون الدولا فا التحقي 
المهــاعدة القانونأل  المتبا ل  فا الجنو  األفرققا، و ليل نعــعن التعاون الدولا ألغراض اســتر ا  الموجو اء، 

 المهاعدة القانونأل  المتبا ل  فا مقدونألا العمالأل . و ليل نععن

وأحيرا، ويما ذير أعال ، تت ــــمن شــــبف  ســــلطاء مفافح  القهــــا  عنصــــرا لتنمأل  المعارف والقدراء  -44
توف ِّر من حالـلس للهــــــــــــــلطـاء المهــــــــــــــتقـل  العـامـل  على الخطوة األمـامأـل  فا مجـال مفـافحـ  القهــــــــــــــا  الـتدرـقد 

 واأل واء التا تحتاجها للم ا قدما فا مفافح  القها .واالستراتألجألاء واألساليد 
  

 االستنتاجات والتوصيات  - سابعا  
ــندة اليها  -45 ــا أل  من الدول األاراف عمال نالوال اء المهــــ ــل األمان  جم  معلوماء اضــــ ــوف تواصــــ ســــ

 وتوصألاء اجتماع الخبراي. 8/6و 8/2الوار ة فا قراري المؤتمر 

اجتماع الخبراي العاشـــــــر يو  تقد م معقد من التوجألس الى األمان  نعـــــــعن ما اذا يانت وم  ذلك، لعل  -46
ــبيل متانع  مختل  االلتعاماء المتعلق   ــائل تهـــــــتح  المعقد من النار فيها، نما فا ذلك على ســـــ نعب المهـــــ

ورتها االسـتثنائأل   العام  فا    جمالأل نالتعاون الدولا التا تم التعهد بها فا ااعالن الهـألاسـا الذي اعتمدتس ال
 المتعلق  نمفافح  القها .

ضـــرورة تخصـــألص قدر ياف من الموار    مفن ايالي ااتمام أ  ـــا الىوفا ســـألاه اجتماع الخبراي،   -47
ــ  المعنأل  نالتعاون الدولا وبناي قدراتها، نما فا ذلك الجهاء المانح   ــلطاء المختصــــــــ واالاتمام لتدرقد الهــــــــ

 أجل تععقع فاعلأل  التعاون الدولا.ومقدمو المهاعدة التقنأل ، من 

ــجأل  الدول األاراف على زقا ة الجهو  الرامأل  الى التو أل  نقوائد االتقااأل  واألمتها   -48 ــا تعــ وقمفن أ  ــ
 الم اف  ناعتباراا أساسا قانونألا للتعاون الدولا.

ــعن  ولعــل اجتمــاع الخبراي يو  أن ينار فا تناألم نلقــاء نقــاء للخبراي، فا  وراتــس الم -49 قبلــ ، نعـــــــــــــ
المواضــأل  ذاء الصــل  نحاالء التعاون الدولا على أســاع االتقااأل  والتحد اء المطرون  والممارســاء الجيدة 

 ذاء الصل .

ولعل اجتماع الخبراي يو  أ  ــــــــــــــا تقد م معقد من االقتراناء الى األمان  نعــــــــــــــعن العملألاء الجارق   -50
 لتطوقر شبف  العملألاء العالمأل .

ضـــــا أل  ال اجتماع الخبراي يو  أ  ـــــا أن ينار فا الحاج  الى أن تتخذ األمان  اجراياء  وأحيرا، لع -51
 لكقال  تنقيذ الوال اء ذاء الصل .

 


