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 اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة  
 األمم المتحدة    لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية

 لمكافحة الفساد  
 2022تشرين الثاني/نوفمبر   11-7فيينا،  
 *من جدول األعمال المؤقت 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   
 المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة 

 لمكافحة الفساد 
  

 مذكرة من األمانة  
 

 مقدمة  - أوال  
ــا ، في قرار    -1  ، المعنون  4/2قرر مؤتمر الـــدول األفراي في اتيـــاممـــم األمم المتحـــدة لم،ـــافحـــم الي ــــــــــــــ

"عقد اجتماعات خبراء ح،وميين ميتوحم المشــــــــــــــارام لتعديد التعاون الدولي"، ان خعقد اجتماعات خبراء ح،وممم 
لم ـــــــاعدة ل  عمما تتعيم  ت ـــــــيمم   ولمم ميتوحم المشـــــــارام تشـــــــون التعاون الدولي إلـــــــداء المشـــــــورة  لم  وتقدخم ا

 المطيوبين والم اعدة القانونمم المتبا لم.

ــاعدة  -2 ــا ان تنود اجتماعات ال براء الودا   التالمم   ا  م ـــــــــ ــ ، قرر المؤتمر اخاـــــــــ وفي القرار ني ـــــــــ
ــاعدة المؤتمر عيى تشــــــوم  التعاون   المؤتمر عيى اكت ــــــاف معاري تراكممم في موال التعاون الدوليم  ف  م ــــ

ن المبا رات القا مم ذات الصــــــيم، الثنا مم منقا واإقيمممم والمتعد ة األفراي، واإلــــــقاأل في تنيي  األح،األ ذات  ي 
الصـــــــــيم من اتياممم األمم المتحدة لم،افحم الي ـــــــــا   توجم  من المؤتمرم  ب  تم ـــــــــير تبا ل ال برات  ين الدول 

ــتبانم التحدخات وتعممم المعيومات عن الممارلـــــــــــات الوي  دة الواجب اتباعقا لتعديد القدرات عيى الصـــــــــــعيد تالـــــــــ
الوفنيم      نـاء الثقـم وتشــــــــــــــوم  التعـاون  ين الـدول الطـالبـم والـدول متيءمـم الطيـب،  تن مم لقـاءات توم   ين  
ال ــيطات الم تصــم وتيمات م،افحم الي ــا  والممارلــين العاميين في موالي الم ــاعدة القانونمم المتبا لم وت ــيمم  

  ه  م اعدة المؤتمر عيى التبانم احتماجات الدول في موال  ناء القدرات.  المطيوبينم

 __________ 

 * CAC/COSP/EG.1/2022/1 . 
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 .2021 لى عاأل  2012وعقدت اجتماعات ال براء ال نويم من األول  لى العاشر في اليترة من عاأل  -3

،  لى مواصــــــــــــــيـم تعديد وتم ــــــــــــــير و عم 8/2من قرار     8وقـد  عـا المؤتمر الـدول األفراي، في اليقرة   -4
 ف  من اتياممم م،افحم   1الدولي والم ــاعدة التقنمم في موال من  الي ــا  وم،افحت ، وفقا لييقرة الير مم  التعاون  

 من االتياممم. 43الي ا ، تغمم تم ير تنيي  اليقرة 

ــافم  لى ذلع، وعمر تقرارات المؤتمر  -5 ــمات المتيم عييقا في اجتما   8/6و 8/2و 1/8وباإضــ والتوصــ
دولي الثــامن الميتوا المشــــــــــــــــاراــم لتعديد التعــاون الــدولي في  فــار االتيــاممــم، المعقو  في  ال براء الح،ومي الــ 

                                           ، ش و  عت الدول األفراي عيى مواصيم تدويد  CAC/COSP/EG.1/2019/4 ان ر الوثمقم   2019اخار/ماتو 
ــات الويدة في موال التعاون الدولي وعن   ــم  األخر   األمانم تمعيومات عن التحدخات القا مم والممارلــــــ المواضــــــ

المبينم في قرارات المؤتمر وتوصـــــــمات اجتماعات ال براء، من اجا ان تواصـــــــا األمانم عميقا التحيييي المتعيم 
 تالتحدخات القا مم في موال التعاون الدولي الم تند  لى االتياممم والمتصا  تنيي  اليصا الرات .

و  عت الدول -6 األفراي اخاـــــــا عيى تبا ل المعيومات عن                                                  وتماشـــــــما م  توصـــــــمات االجتما  ني ـــــــ ، شـــــــ 
متطيباتقا القانونمم المتعيقم تالتعاون الدولي، وا لع المعيومات اإحصـا مم واألمثيم المتصـيم تالتعاون الدولي في  

 قااخا الي ا  العا رة ليحدو  الوفنمم.

د التعاون الدولي في  المعنون " عرن شـــــــــــرأل الشـــــــــــم  حول تعدي   1/ 9وعروة عيى ذلع، فيي قراري المؤتمر   - 7
ــا  وم،افحت  في اوقات الطوارت والتصـــــدي لعامات والتعافي منقا"، و  المعنون "التدامنا المشـــــتر     2/ 9موال من  الي ـــ

تالعما تيعالمم عيى التصــدي ليتحدخات وتنيي  التدا ير الراممم  لى من  الي ــا  وم،افحت  وتعديد التعاون الدولي  متاتعم  
 ليومعمم العامم من اجا م،افحم الي ا "، اي  المؤتمر اجتما  ال براء  والخات اخر .   الدورة االلتثنا مم 

ــمات  وقرارات المؤتمر المتعيقم     د          وقد ا ع  - 8 ت ت   الوثمقم من اجا  فر  اجتما  ال براء عيى حالم تنيي  توصـــــــــ
 ت  وفي تقرير انشطت  المقبيم. تالتعاون الدولي. والغرض منقا تو م اعدة اجتما  ال براء الحا ي عشر في مداوال 

  
 لمحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات اجتماع الخبراء والواليات الصادرة  -ثانيا 

 عن مؤتمر الدول األطراف  
رادت اجتماعات ال براء عيى ثرثم مواضـــم  ر م ـــمم، تماشـــما م  والخات االجتماعات الوار ة في قرار   -9

                                                                                اكت ــــــــــــــاف معـاري تراكممـمم و ف   نـاء الثقـم  ين الـدول الطـالبـم والـدول متيء  مـم الطيـبم  وتي   ا     4/2المؤتمر  
 و ب  الم اعدة التقنمم والتدريب وبناء القدرات.

  
  اكتساب المعارف التراكمية -ألف 

 المعلومات والمنتجات المعرفية ذات الصلة بتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية -1 

واصــا م،تب األمم المتحدة المعني تالم درات والوريمم  الم،تب   عدا  وتعممم ا لم  رشــا خم واتيبات   -10
منشــــــــــــــورا عيى اإنترنــت خعــا  فبــاعتقــا وتوايعقــا تــانت ــاأل. ومنــ     40وا وات اخر . وحتى اآلن، اتمح اكثر من  

 رة "لـتار"  ما موموع  اربعم منتوات اجتما  ال براء ال ـا م، افيقت مبا رة الـتر ا  الموجو ات الم ـروقم  مبا
معرعمم، وم  مراعاة االحتماجات اإقيمممم، نشـــر الم،تب اخاـــا منتوات معرعمم  قيمممم مصـــممم خصـــمصـــا ذات 
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ــيم تالتعاون الدولي، عيى النحو المبين في التقرير المرحيي لييريم العاما الح،ومي الدولي الميتوا العاــــويم  صــ
 .  1  تالمعني تالتر ا  الموجو ا

، نشــر الم،تب  لير عميما تشــون التعاون الدولي في موال التحقيم في قاــاخا الي ــا  2022وفي عاأل  -11
في امري،ـا الونوبـمم والم، ـــــــــــــــمع، ويـقدأل اـلدلـيا لمحـم عـامـم عن األفر الـقانونـمم التي تن م الم ــــــــــــــاعـدة الـقانونـمم  

ــا  في  ــيمم المطيوبين في حاالت الي ــ ــاعدة   يدان.  10المتبا لم وت ــ ــون الم ــ ــا  لير  قيممما تشــ واعد الم،تب اخاــ
 القانونمم المتبا لم في الونوف األفريقي. 

واعــد الم،تــب، تــالشـــــــــــــراكــم م  اليونــم األولمبمــم الــدولمــم،  لير تتعيم تــالنق  القــانونمــم ليتصــــــــــــــدي ليترعــب  - 12
،  Legal Approaches to Tackling the Manipulation of Sports Competitionsتالم ــاتقات الرياضــمم، وعنوان   

ومنشـــــــــورا تتعيم تالتصـــــــــدي ليرشـــــــــوة في موال الرياضـــــــــم  ن رة عامم عيى المعاتير والقوانين ذات الصـــــــــيم، وعنوان   
Tackling Bribery in Sport: An Overview of Relevant Standards and Laws التاتعم    4، اعدت  فرقم العما

ر الـتقا اا من الم،تب واليونم األولمبمم الدولمم، تشـون  ليشـراكم الدولمم لم،افحم الي ـا  في الرياضـم، التي تتشـار  في  
 تعديد التعاون اليعال  ين اجقدة  نياذ القوانين وليطات العدالم الونا مم والمن مات الرياضمم. 

وعروة عيى ذلع، اصـــــدر الم،تب ن ـــــ م م ـــــبقم من التقرير العالمي تشـــــون الي ـــــا  في الرياضـــــم،   - 13
، وتو منشــور تاري ي خ ــيض الاــوء عيى حوم الي ــا   Global Report on Corruption in Sportوعنوان  

                                                                                                  في الرياضــم وم اتر  وتعقيدات ، تما في ذلع امثيم اثيرة لقاــاخا لــبم ان   ت  فيقا ت ــيض الاــوء عيى اتممم 
 التعاون الدولي ليتصدي ليمش،يم.

مت في عاأل وتراد األ وات والموار  المعرعمم الرامم لم،افحم الي ــــــا    وات  -14  2010                               م "ترا " ، التي ا نشــــــ 
، تقرر تحــدتــب البواتــم من خرل  عــا ة  م،يــم 2021كبواتــم إ ارة المعــاري، عيى تنييــ  االتيــاممــم. وفي عــاأل  

محتواتا وإضافم مواالت مواضمعمم جدتدة. ونتموم ل لع، اعيد  فرق  واتم "ترا " خرل الدورة التالعم ليمؤتمر 
، امني  فريد ليحصـول عيى معيومات تشـون 2021شـم  تمصـر، في اانون األول/ خ ـمبر التي عقدت في شـرأل ال

. وتقدأل  واتم "ترا " موموعم متنوعم من الموار  مرتبم ح ـــب    2  الم ــــا ا المتصــــيم تالي ــــا  والورا م االقتصــــا خم
والــــــتر ا  الموجو ات ، وا لع  اليصــــــا من االتياممم  التدا ير الوقا مم، والتوريم وإنياذ القانون، والتعاون الدولي،

ح ـــب الموال المواضـــمعي، تما خشـــما الرياضـــم، ونو  الونو، والبيمم، وجيرتا من المواالت. والبواتم مصـــممم  
اخاــــــــا اوقم إتدا  جمم  الم ــــــــاتمات المقدمم عيى الــــــــاش فوعي من الدول األفراي تشــــــــون تنيي  االتياممم 

ــمالــــــــي ال ي اعتمدت  الومعمم ال ــا ، من قبيا واإعرن ال ــــــ ــتثنا مم من اجا م،افحم الي ــــــ عامم في  ورتقا االلــــــ
 الممارلات الويدة والتقدأل المحرا تشون الت داأل آلمات التعاون الدولي تموجب االتياممم.

ــم اكثر من   - 15 ــمم لبواتم "ترا " م،تبتقا القانونمم، التي تاـ ــر الر م ـ ــون    70  000ومن العناصـ ــريعي تشـ نص تشـ
                                                                            والخم قاـــــــــــــا مم في جمم  انحاء العالم. وت م،  ن ت   الديا ة في التغطمم الوغراعمم   180اكثر من م،افحم الي ـــــــــــــا  من  

القاــاة واعاــاء النماتات العامم ومقرري ال ــمالــات والممارلــين القانونيين والباحثين وجيرتم من األفراي المقتمم من  
بانم الممارلــات الويدة والتحدخات ووضــ  تشــريعات  الرجو   لى األح،األ التشــريعمم في م تي  الوالخات القاــا مم اللــت 

ــيرلو "   وبواتم "ترا " معا     3  نموذجمم. وحالما، خعما فريقا  واتم الموار  اإلكترونمم والقوانين المتعيقم تالوريمم   واتم "شـــ
 __________ 

  تشون  األمانم م ارة  في الموجو ات  التر ا   لدعم  الدولي تالتعاون   الصيم ذات المعرعمم المنتوات عن  ضاعمم  معيومات  تر   1  
  تالتر ا   المعني العاويم الميتوا الدولي الح،ومي  العاما  اليريم   تاجتما  المنوفم  الوالخات  تنيي  في  المحرا  التقدأل

  . CAC/COSP/WG.2/2022/2    العاما لييريم  عشر ال ا ش لرجتما        ا عدت  التي   الموجو ات، 
 . /https://track.unodc.org   ي التال الراتض عيى  متاحم  2  
 واتم "شيرلو " تي  واتم اخر  إ ارة المعاري تتعقدتا م،تب األمم المتحدة المعني تالم درات والوريمم لتم ير نشر    3  

وفنمم وبروتواوالتقا الثرثم، واإفار  المعيومات المتعيقم  تنيي  اتياممم األمم المتحدة لم،افحم الوريمم المن مم عبر ال
 القانوني الدولي لم،افحم اإرتاف.

https://track.unodc.org/
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حم في قاعدة  مانات  لوعا التشريعات المومعم من خرل آلمم التعراض تنيي  اتياممم األمم المتحدة لم،افحم الي ا  متا 
التشريعات في  واتم "شيرلو " في  فار نو  الوريمم المعنون "الي ا ". وليتمح ت ا الدم   ين  وا تي "ترا " و"شيرلو "  

 تبا ل خبرات الم،تب م  جمقور اول  وتشوم  المديد من الشمولمم. 
  

 دولي على مكافحة الفساد  جمع معلومات عن أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بالتعاون ال  - 2 
 في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها  

ــاراــم لتعديد التعــاون  1/ 9اوعد المؤتمر، في قرار    - 16 ،  لى اجتمــا  ال براء الح،ومي الــدولي الميتوا المشـــــــــــــ
ــاش فوعي عن  ـ دعم من األـماـنم، توم  وتحيـيا المعيوـمات التي تـقدمـقا اـلدول األفراي عيى   اـلدولي، ـتون خقوأل،  الـــــــــــ

افاــــــا الممارلــــــات والتحدخات المتعيقم تالتعاون الدولي عيى م،افحم الي ــــــا  في اوقات الطوارت والتصــــــدي لعامات  
والتعافي منقا،  قدي وض  مبا ت توجيقمم جير ميدمم تشون تعديد التعاون الدولي والمتعد  األفراي لينقوض توقو   

 حقم مرتكبم  في اوقات الطوارت والتصدي لعامات والتعافي منقا. من  الي ا  والتبانت  والتحقيم عم  ومر 

وفي القرار ني ـــــــــــــــ ، قرر المؤتمر اـ لـع ان تـدرب اجتمـا  ال براء الحـا ي عشــــــــــــــر في جـدول اعمـالـ   -17
موضــــــوعا تشــــــون "تعديد التعاون الدولي والمتعد  األفراي لينقوض توقو  من  الي ــــــا  والــــــتبانت  والتحقيم عم   

 ومرحقم مرتكبم  في اوقات الطوارت والتصدي لعامات والتعافي منقا".

ــا،  عـا المؤتمر األمـاـنم  لى ان تعـد، في حـدو  الموار  المـتاحـم، تقريرا عن   -18 ــ  اخاــــــــــــ وفي القرار ني ــــــــــــ
 الصــرت القا مم  ين الي ــا  واألشــ،ال األخر  ليوريمم، وخصــوصــا الوريمم المن مم والوريمم االقتصــا خم، تما
فيقا ج ـا األموال، في اوقات منقا اوقات الطوارت والتصـدي لعامات والتعافي منقا. ولـوي خ ـتند التقرير  لى 

 المعيومات الطو مم المقدمم من الدول األفراي، ويقدأل  لى المؤتمر في  ورت  العاشرة.

ة شــــــــــــيويم، تدعو فيقا م ار  2022تموا/تولم     27وعمر تالوالخات الم اورة اعر ، عممت األمانم في  -19
الدول األفراي  لى تقدخم المعيومات ذات الصــــــيم من خرل الر  عيى االلــــــتبمان المرفم تالم ارة الشــــــيويم، تما 
ــتبانت  والتحقيم عم  ومرحقم مرتكبم ،   ــا  والــــ ــما امثيم عيى التدا ير التي ات  تقا لينقوض توقو  من  الي ــــ خشــــ

الوفني، في اوقات الطوارت والتصــدي لعامات والتعافي منقا، تما  لــواء عيى الصــعيد المحيي او الصــعيد عبر
ــا  وانماف ، تما خشـــما العناصـــر عبر  ــتبانم م افر الي ـ ــميم تالـ في ذلع من خرل التعاون الدولي. وتتعيم األلـ

لـبا الوفنمم، في اوقات الطوارت والتصـدي لعامات والتعافي منقا، والتدا ير المت  ة ليتصـدي ليي ـا  من خرل  
وآلمات م تييم عيى الم ــتويات المحيمم ومن خرل التعاون الدولي، واآلراء ووجقات الن ر تشــون فعالمم الــاليب 
وافر التعاون الدولي في التصـدي ليي ـا  في اوقات الطوارت والتصـدي لعامات والتعافي منقا، والـت داأل ا وات  

صــــــــــــــاءات من اجا تتب  وتحيـيا االتوـاتات المتعيقم  تكنولوجـما المعيومات واالتصــــــــــــــاالت، وجم  البـمانات واإح
ــا  لى تبا ل المعيومات عن التدا ير الوقا مم  ــماقات. و عيت الدول األفراي اخاـــــــــ تالتعاون الدولي في تيع ال ـــــــــ

 الر م مم المت  ة ليتصدي ليي ا  عيى الصعيد المحيي.

ــميم  - 20 ــماق الر  عيى الــ و  عت الدول األفراي عيى ان تتبنى، في لــ ــ  ــعا عمما تتعيم                                                             وشــ ــتبمان، من ورا والــ االلــ
تووقات الطوارت والتصــــــــدي لعامات والتعافي منقا، خشــــــــما حاالت الطوارت اإن ــــــــانمم، والكوار  الطبمعمم، وحاالت  

  . 19- دا ، وحاالت الطوارت الصحمم، مثا جا حم مرض فيروش اورونا  كوفيد دا  وما تعد انتقاء الن الن 

وبغرض توفير المعيومات لمداوالت اجتما  ال براء، اعدت األمانم ورقم    االلـــــــتبمان،  وبناء عيى الر و  عيى  - 21
اجتما  عن افاــا الممارلــات والتحدخات المتعيقم تالتعاون الدولي عيى م،افحم الي ــا  في اوقات الطوارت والتصــدي  

اإضــــــــــــــافــم  لى  . والغرض من ورقــم االجتمــا ، تــ CAC/COSP/EG.1/2022/CRP.1لعامــات والتعــافي منقــا   
ــر، تو توفير معيومات إجراء المديد من المداوالت تغرض   ــات التي جرت خرل اجتما  ال براء الحا ي عشــــ المناقشــــ
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وضــ  مبا ت توجيقمم جير ميدمم تشــون تعديد التعاون الدولي والمتعد  األفراي لينقوض توقو  من  الي ــا  والــتبانت   
 لطوارت والتصدي لعامات والتعافي منقا. والتحقيم عم  ومرحقم مرتكبم  في اوقات ا 

ــا  لى تقدخم معيومات فو مم، مثا  -22 ــيويم ني ــــــــقا،  عت األمانم الدول األفراي اخاــــــ وفي الم ارة الشــــــ
التحييرت او التقيممات التي اجرتقا، عن الصــــرت القا مم  ين الي ــــا  واألشــــ،ال األخر  ليوريمم، وخصــــوصــــا  

ــا خم، تما فيقا ج ـــــــــــا األموال، في اوقات منقا اوقات الطوارت والتصـــــــــــدي الوريمم المن مم والوريمم االقت  صـــــــــ
 لعامات والتعافي منقا، تغرض  عدا  تقرير عن ت ا الموضو  لتقدخم   لى المؤتمر في  ورت  العاشرة.

  
                                                     بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول متلق  ية الطلب -باء 

 السلطات المركزية -1 

ــيطاتقا المراديم  1/ 7حب المؤتمر، في قرار    - 23                                                                        ، الدول األفراي عيى ايالم تحدتب المعيومات المقد مم عن لـــــ
 من االتياممم، من اجا تعديد الحوار تشون الم اعدة القانونمم المتبا لم.    46من الما ة   13                      والم تصم وفقا  لييقرة 

وتماشـــــــما م  توصـــــــمم اجتما  ال براء، واصـــــــيت األمانم تحدتب الدليا اإلكتروني لي ـــــــيطات الوفنمم  -24
   .https://sherloc.unodc.org/cld//v3/sherloc/cna/index.jspxالم تصم  متاا في  

 تيي  عمامعيومات ، اان الدليا تتامن 2022وحتى آف/اج طو  -25

  ولم فرفام  133ال يطات المراديم الم ؤولم عن الم اعدة القانونمم المتبا لم في   ا  

  ولم فرفام  120ال يطات المعنمم تالمن  في   ف  

  ولم فرفام  86جقات الوصا المعنمم تالتر ا  الموجو ات في   ب  

  ولم فرفام  36ؤولم عن ت يمم المطيوبين في ال يطات المراديم الم      

 36جقات الوصـــــــــــا المعنمم تالتعاون الدولي في الـــــــــــت داأل اإجراءات المدنمم واإ اريم في    تـ  
  ولم فرفا.

ولكي ت ـــــــــتييد الدول األفراي من وجو  مصـــــــــدر واحد ليحصـــــــــول عيى معيومات تشـــــــــون ال ـــــــــيطات   -26
                                                             صـيم تالم،تب، ا  م  الدليا اإلكتروني لي ـيطات الوفنمم الم تصـم  الم تصـم في  فار جمم  المعاتدات ذات ال

 . 2019المعنمم تموجب االتياممم في  ليا ال يطات الوفنمم الم تصم في  واتم "شيرلو " في تموا/تولم  
  

 تشغيل شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد -2 

ــاعدة التقنمم في موال  احد  -27 ــمم لرتياممم تو تروي  وتم ـــير و عم التعاون الدولي والم ـ األجراض الر م ـ
في موال التر ا  الموجو ات. وقد  عا المؤتمر مرارا  لى ات اذ تدا ير معداة  من  الي ا  وم،افحت ، تما في ذلع

 والم اعدة التقنمم في موال من  الي ا  وم،افحت .تقدي  لى مواصيم تعديد وتم ير و عم التعاون الدولي 

ــب،م العميمات العالممم ل ــــــــيطات  نياذ القانون المعنمم تم،افحم  2021وفي حديران/تونم    -28                                                                       ، ا نشــــــــمت شــــــ
الي ــا   شــب،م لــيطات م،افحم الي ــا   تحت رعاخم الم،تب تغرض تم ــير التعاون جير الرلــمي ومعالوم  ماف  

ــب،م عالممم حءمءمم ل ـــــ  ــي ال ي اعت مد في  شـــ ــمالـــ ــا . وفي اإعرن ال ـــ                                                                              يطات  نياذ القانون المعنمم تم،افحم الي ـــ
و  عت الدول عيى المشــارام في الشــب،م وااللــتيا ة                                                                                                        الدورة االلــتثنا مم ليومعمم العامم من اجا م،افحم الي ــا ، شــ 

 منقا عيى افاا وج ، ح ب االقتااء.

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx
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، اانت 2022آف/اج ـــــطو    9م من   فرققا. وحتى وقد نمت شـــــب،م لـــــيطات م،افحم الي ـــــا  ت ـــــرع -29
  ولم فرفا في االتياممم ومرامبا واحدا. 63ليطم من  112الشب،م تام 

ــ،ا توين في اليترة من  -30 ــب،م في فيينا في شـــــــــــ ــرين   17 لى  15وعقد االجتما  العاأل األول ليشـــــــــــ تشـــــــــــ
ميثاق شـب،م لـيطات م،افحم الي ـا ، وانشـوت  اجتماعقا األول  فياعتمدت الوي ـم العامم  . 2021الثاني/نوفمبر  

 م،يقا اإ اري لاــــــمان الــــــتواتم انشــــــطتقا الحتماجات اعاــــــا قا تشــــــ،ا مباشــــــر. وخرل االجتما ، اختيرت 
ال ــــيطات من  لــــبانما والمميكم العربمم ال ــــعو خم ر م ــــا ليشــــب،م ونا با لر م ــــقا، واختيرت ال ــــيطات من االتحا  

قوريم اوريا و ولم في طين ورومانما وامبا وي وشييي والصين والمغرف ومقدونما الشمالمم والم، مع الرولي وجم
 وموريشيوش ونمويريا والوالخات المتحدة األمري،مم اوعااء آخرين في اليونم التوجيقمم.

  قاأل  بحب وخرل الدورة التالـعم ليمؤتمر، الـتاـافت شـب،م لـيطات م،افحم الي ـا  فريقا رعم  الم ـتو  -31
ــب،م   ــب،ات الممارلــــــين، وافاــــــا ال ــــــبا لاــــــمان فعالمم الشــــ التحدخات في موال التعاون عبر الحدو ، و ور شــــ
واياءتقا. وباإضــافم  لى حيقم النقاا الرعمعم الم ــتو ، ن مت امانم الشــب،م عد ا من االجتماعات الثنا مم  ين 

 التعاون الدولي.ال يطات األعااء وممثيي الوفو  اآلخرين من اجا تعديد 

المعنون "تعديد التعـاون الـدولي  ين لــــــــــــــيطـات  نيـاذ القـانون المعنمـم تم،ـافحـم   9/5وفي قرار المؤتمر   -32
الي ــــــا "، رحب المؤتمر، في جميم امور، تالعما ال ي اضــــــطي  ت  الم،تب في  نشــــــاء شــــــب،م لــــــيطات م،افحم  

ون المعنمم تم،افحم الي ـا  لدتقا عيى االناـماأل  لى الي ـا ، و عا الدول األفراي  لى تشـوم  لـيطات  نياذ القان 
 الشب،م والمشارام فيقا تيعالمم وااللتيا ة منقا عيى افاا وج ،  ن لم تكن فعيت ذلع تعد.

 30 لى  28                                                                           وع قد االجتما  العاأل الثاني لشــــــــــــــب،م لــــــــــــــيطات م،افحم الي ــــــــــــــا  في فيينا في اليترة من  -33
 28                                                        من ثرـثم اجداء  فعـالـمم ليتواصــــــــــــــا الشــــــــــــــب،ي ع قـ دت تعـد دقر توأل   . وـتول  االجتمـا 2022حديران/تونـم   

 30حديران/تونم ، وجي ـــــــــــم ميتوحم توأل   29حديران/تونم ، وجي ـــــــــــم مغيقم لممثيي ال ـــــــــــيطات األعاـــــــــــاء توأل  
                                                                                               حديران/تونم    عي  ليقا مراقبون وشــــب،ات ومن مات وتيمات  ولمم اخر  ذات صــــيم. وحاــــر االجتما  الثاني  

ــي وعبر اإنترنت   العاأل  تال ــ صــ ــور الشــ ــوا من   62من الممثيين عن   105حاــ ــيطم عاــ ــر    47لــ  يدا. وحاــ
من لـــــــــــيطات  نياذ القانون في    6تعثم  ا مم و  11من مم  ولمم و 14الوي ـــــــــــم الميتوحم لرجتما  ممثيون عن 

 موال م،افحم الي ا  التي لم تنام تعد  لى عاويم الشب،م.

 لشب،م ليطات م،افحم الي ا  وخرل االجتما  العاأل الثاني  -34

اقر االجتما  خطم العما ال ـنويم ليشـب،م واصـدر تعيممات  لى امانم الشـب،م تمواصـيم  عدا    ا  
 م2023تقارير عن التقدأل المحرا في  فار م،وناتقا،  قدي  رشا  وتوجم  عميمم وض  خطم العما لعاأل 

  ات التات  لمعقد تاال ليحواممماقر صيم المراقب ليمراد الدولي اللتر ا  الموجو   ف  

وافم عيى حا مؤقت عمما تتعيم تاالتصــــــــاالت اآلمنم، وقرر  نشــــــــاء فرقم عما اللــــــــتطر     ب  
 لبا  خوا  حا فويا األمد لمنصم االتصال اآلمنم، وتقدخم المشورة تشون   لعم

العما المعنمم   وافم عيى  نشــــاء ثرثم افرقم عاميم مواضــــمعمم في  فار الشــــب،م، وتي افرقم     
 تالعميمات، والمراد المتكاما عيى شب،م اإنترنت لع وات والموار ، وتنممم المعاري والقدراتم 

اتيم عيى عقد االجتما  الثالب ليونم التوجيقمم واالجتما  العاأل الثالب في الرب  األخير من   تـ  
 .2022عاأل 

لتنممم المعاري وبناء القدرات تقدي من خرل     واخيرا، تتاــمن شــب،م لــيطات م،افحم الي ــا  عنصــرا -35
ــتراتمومات  ــا  التدريب وااللـ ــب،م  لى ان تقدأل لي ـــيطات العاميم عيى ال طوم األماممم في موال م،افحم الي ـ الشـ
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واأللـاليب واأل وات التي تحتاجقا ليماـي قدما في م،افحم الي ـا . ويوري حالما الـتكشـاي م رجات محد ة في  
 . فار ت ا العنصر

 
 المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات -جيم 

ــتار"، تاالشـــــترا  م  البنع الدولي، تقدخم خدمات  - 36 واصـــــا الم،تب، تما في ذلع من خرل مبا رة "لـــ
 ناء القدرات وال دمات االلــــتشــــاريم المصــــممم خصــــمصــــا لتيبمم االحتماجات المطيوبم عيى الصــــعيد العالمي  

يد التعاون الدولي عمما  واإقيممي والوفني، اما واصـــا المشـــارام في االجتماعات والمؤتمرات الراممم  لى تعد 
 .  4   ين الدول األفراي 

                                                                                               وقد شـقد الم،تب نموا مطر ا في الطيب عيى الم ـاعدة التقنمم عيى الصـعيد الق طري. واضـطي  الم ـتشـارون   - 37
                                                                                                         الميدانيون والق طريون المعنيون تم،افحم الي ـــــــــــا  التاتعون ليم،تب  دور مقم في تقدخم الم ـــــــــــاعدات ومشـــــــــــورة ال براء 

عند الطيب، وواصــا الم،تب  خيا  م ــتشــارين ذوي م ــؤولمات  قيمممم. ولمواجقم التحدخات المد وجم المتعيقم    ال ــريعم 
تحوم العما والطا يم الوالــعم من المقارات التقنمم الم تييم الرامم لتيبمم تيع الطيبات، شــر  الم،تب في  نشــاء مراكد 

 في جنوف افريءما والم، مع.  قيمممم لم،افحم الي ا . وحتى اآلن، انشئ مرادين  

وواصــــا الم،تب العما م  الم، ــــمع وم   ول افراي في جنوف شــــرق آلــــما وشــــرق افريءما والونوف  -38
ــتبينت من خرل المنصـــــــــات  ــمعمم ذات اولويم الـــــــ األفريقي وامري،ا الونوبمم لتنيي  انشـــــــــطم في مواالت مواضـــــــ

وتعتبر جمم  ت   المنصــــــات تقريبا ان التعاون الدولي من اإقيمممم التي انشــــــمت لت ــــــري  تنيي  اح،األ االتياممم. 
 المواالت ذات األولويم التي تيدأل تقدخم الم اعدة فيقا تغمم تعديد تنيي  االتياممم.

ــاعدة الدول   - 39 ــعيدتن اإقيممي و ون اإقيممي، وم ــ ــا تن مم عدة حيقات عما عيى الصــ ــا الم،تب اخاــ وواصــ
ــر و  ــعيدتن اإقيممي واألقالممي. وفي األفراي عيى  قامم تعاون مباشــــــــــ اكثر فعالمم في موال  نياذ القانون عيى الصــــــــــ

ــاعدة القانونمم   ر الم ـ ــ   ــما، التي تم ـ ــرق آلـ ــب،م العدالم في جنوف شـ ــيم عما شـ ــا الم،تب تن ـ ــما، واصـ ــرق آلـ                                                                                                     جنوف شـ
طقم تغرض تعديد التعاون في  المتبا لم عمما  ين ال ــــــيطات المراديم المعنمم تالم ــــــاعدة القانونمم المتبا لم في تيع المن 

، خ ــرت شــب،م العدالم في جنوف شــرق آلــما  2022موال الوريمم المن مم عبر الوفنمم والي ــا . وحتى شــبام/فبراتر  
م ــولم تتعيم تالم ــاعدة القانونمم المتبا لم اانت معيقم. والــتقا الم،تب اخاــا  رالــم  قيمممم عن األفر التن مممم    42

  جراء التحءمقات المالمم في  يدان جنوف شرق آلما. والتحدخات التي تواج  

ــا  عبر  -40 وفي امري،ـا الرتينـمم والكـاريبي،  عم الم،ـتب اليريم العـامـا المت صــــــــــــــص في م،ـافحـم الي ــــــــــــ
ــ    الوفني التات  لمن مم امري،ا الرتينمم ومنطقم البحر الكاريبي ليمؤلــــ ــــات العيما لمراجعم الح ــــاتات في وضــ

 .2022شبام/فبراتر  9مات  ين المؤل ات العيما لمرامبم الح اتات، وصدر الدليا في  ليا لتبا ل المعيو 

ــ ــــــات الوفنمم  - 41 ــب،م المؤلــــ ــنويم ال ام ــــــم لشــــ ــتين ليومعمم العامم ال ــــ وفي جرف افريءما،  عم الم،تب جي ــــ
ــا  في جرف افريءـما، عـقدـتا عبر اإنترـنت في حديران/تونـم    . 2022ار/ـمارش  وفي ا وـجا في آذ  2021لمـ،افـحم الي ـــــــــــ

 ورة تدريبمم عبر اإنترنت حول مبا ت  نغالور تشــــون لــــيو   2021وباإضــــافم  لى ذلع، ن م الم،تب في اخار/ماتو  
الوقاا القاـا ي، شـميت اخاـا  رشـا ات  ولمم جدتدة تشـون القاـاخا الون ـانمم والـت داأل ولـا ا التواصـا االجتماعي،  

 ما لي يطات المراديم والمدعين العامين لم،افحم الوريمم المن مم. لوقات الوصا المعنمم في شب،م جرف افريء 

ــافم  لى عما الم،تب اإقيممي واألقالممي، قدأل الم،تب  عما عيى الصـــــــــــعيد الق طري  لى الدول  -42                                                                                       وإضـــــــــ
ــاـ ا المتعيقـم ـتالتعـاون اـلدولي. فيي  نن مثر، ـقدأل الم،ـتب، في   ــون الم ــــــــــــ األفراي في مـنالـــــــــــــــبات عـدـتدة تشــــــــــــ

 __________ 

 ،"لتار" مبا رة   قا تاطي   التي القدرات   ناء  انشطم  عن المعيومات من مديد  عيى لرفر    4  
 . CAC/COSP/WG.2/2022/2 الوثمقم  ان ر
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، المشــــــورة التشــــــريعمم تشــــــون تنءمح قانون اإجراءات الونا مم، تما خشــــــما األح،األ المتعيقم 2022يا  نم ــــــان/ا ر 
تالتعاون الدولي، التنا ا  لى التوصمات المنبثقم عن آلمم التعراض التنيي . وفي  ندونم ما، اجر  الم،تب  رالم  

مات الح،وممم في موالي الم ـــــاعدة القانونمم ولـــــي ـــــيم من مناقشـــــات الما دة الم ـــــتدترة لتعديد القدرة العامم ليقي 
ــون التحءمقات   ــما وتاتيند وفييت ناأل، ني  الم،تب  رام  تدريبمم تشــــــ ــتر ا  الموجو ات. وفي  ندونم ــــــ المتبا لم والــــــ

،  2021اانون األول/ خ ـــــــــمبر  17المالمم م  الترايد عيى التعاون الدولي والم ـــــــــاعدة القانونمم المتبا لم. وفي  
والنماتم العامم الشــعبمم العيما في فييت ناأل حيقم عما لصــماجم التشــريعات لمناقشــم مشــرو  القانون  ن م الم،تب 

 الودتد تشون الم اعدة القانونمم المتبا لم في الم ا ا الونا مم. 

ــا   - 43 ــم من الي ـــــــــــ ــا م، ن م الم،ـتب، من خرل  رنامـو  المتعيم تحـماخم الرياضـــــــــــ ومـن  اجتـما  ال براء ال ـــــــــــ
نشـــــــــافا او لـــــــــاتم فيقا او  عمقا، تما في ذلع حيقات عما وفنمم وإقيمممم لبناء القدرات م    40والوريمم، اكثر من  

 ترء اتتماأل تالغ لتعديد التعاون  ين ليطات  نياذ القانون وليطات العدالم الونا مم والمن مات الرياضمم. ومن األمثيم  
بمم الدولمم لتقدخم حيقات عما ألفريءما وبيدان الشـــــــمال األوروبي وح،ومات الباراة عيى ذلع الشـــــــراكم م  اليونم األولم 

م تارة تنتمي  لى منطقم اتحا  امري،ا الشــــــــــمالمم والولــــــــــطى والكاريبي لكرة القدأل. وتعاون الم،تب اخاــــــــــا م  االتحا   
ــمــم ألكثر من    29الــدولي لكرة القــدأل لتنييــ    لنداتــم والم ـــــــــــــؤولين  من الموديين المعنيين تــا   400حيقــم عمــا افتراضـــــــــــ

 الح،وميين من جمم  انحاء العالم، في  فار البرنام  العالمي لينداتم التات  لرتحا  الدولي. 

ــون التعاون الدولي، منقا اجتماعات  -44 ــار  الم،تب في اجتماعات ومؤتمرات تشــــــ ــافم  لى ذلع، شــــــ وإضــــــ
ليريم العاما المعني تم،افحم الي ــــــا  التات   اليريم العاما المعني تم،افحم الي ــــــا  التات  لموموعم العشــــــرين، وا

لرتحا  الرولــــي والبراايا وجنوف افريءما والصــــين والقند، وفريم ال براء العاما المعني تم،افحم الي ــــا  وتعديد  
 الشياعمم التات  لمنتد  التعاون االقتصا ي آللما والمحمض القا ت.

  
 للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسادمتابعة الدورة االستثنائية   -ثالثا 

ــا   -45 ــتثنا مم تشــــــــــــون التحدخات والتدا ير الراممم  لى من  الي ــــــــــ اعتمدت الومعمم العامم في  ورتقا االلــــــــــ
، اإعرن ال ــــــمالــــــي 2021حديران/تونم    4 لى  2وم،افحت  وتعديد التعاون الدولي، المعقو ة في نيويور  من 

العما تيعالمم عيى التصــــــــــــــدي ليتحدخات وتنيي  التدا ير الراممم  لى من  الي ــــــــــــــا  المعنون "التدامنا المشــــــــــــــتر  ت 
وم،افحت  وتعديد التعاون الدولي". وتو خشــــــــــــــما جمم  جوانب من  الي ــــــــــــــا  وم،افحت  والنقوض تودول اعمال 

الجتما   م،افحم الي ا ، ويتامن ق ما خاصا عن التعاون الدولي تتناول عدة مواالت مشمولم تالمقاأل الم ندة
 ال براء ومواضم  ت   الوثمقم.  

وفي اإعرن ال ـــــمالـــــي، التدمت الدول األعاـــــاء  تعديد الم ـــــاعي المشـــــترام لرلـــــتيا ة الكاميم من  -46
من  الي ـا  وم،افحت  عيى جمم  الم ـتويات،  عيىاالتياممم وجيرتا من الصـ،و  القانونمم لتعديد التعاون الدولي 

ــقا البع  توك ــيم، وات اذ تدا ير  ومد تعاـــ ــاعدة التقنمم ذات الصـــ ــاعدة القانونمم المتبا لم والم ـــ بر قدر من الم ـــ
تقدي  لى التصــــــــــــــدي ليتحدخات والحواجد الدولمم التي تعوق التعاون في ت ا الموال ومعالوتقا والتغيب عييقا.  

 ين م تي  ال ــــــيطات  وباإضــــــافم  لى ذلع،  عت الدول األعاــــــاء  لى اتبا  نق  مشــــــتر   ين الوااالت عمما  
 الم تصم ومعالوم اوج  القصور ذات الصيم في الن م التن مممم المحيمم.

وفي اإعرن ال ـمالـي اخاـا، التدمت الدول األعاـاء  تح ـين الـت داأل وتعديد  نياذ القانون عيى الصـعيد   - 47
يقا منصــــات  ين ال ــــيطات  الدولي واإقيممي واألقالممي وا لع، ح ــــب االقتاــــاء، شــــب،ات التعاون القاــــا ي  وصــــ 

الم تصـــم من اجا تبا ل المعيومات والم ـــاعدة القانونمم المتبا لم وتطوير المعاري المت صـــصـــم وتعمممقا، والح ت  
                                                                                                             انقا قد ش و  عت عيى الت داأل وتعديد مراكد التن يم  جقات الوصا  المنالبم لتم ير تبا ل المعيومات عمما  ينقا، م  

م، او المنتدخات او الشب،ات الرلممم الدولمم المقامم لق ا الغرض، تما في ذلع الشب،م العالممم  مرح م االتياقات القا م 
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لوقات التن ـــــــيم المعنمم تالـــــــتر ا  الموجو ات، المشـــــــترام  ين المن مم الدولمم ليشـــــــرفم الونا مم  اإنتربول  ومبا رة  
لدول األعاــاء الم،تب واإنتربول  لى مواصــيم "لــتار"، وشــب،م لــيطات م،افحم الي ــا . وباإضــافم  لى ذلع،  عت ا 

العما في تعاون وثيم من اجا تعديد االتصـــاالت واإجراءات الموثوقم والعالمم الوو ة والويدة التوقيت واليعالم، وذلع 
 من خرل ولا ا منقا قنوات االتصال اإلكترونمم اآلمنم. 

معنون "التدامنا المشـــــــــــتر  تالعما تيعالمم عيى ال 9/2وباإضـــــــــــافم  لى ذلع، فيب المؤتمر، في قرار    -48
ــا  وم،ـافحـت  وتعديد التعـاون اـلدولي  مـتاتعـم اـلدورة  ــدي ليتحـدـخات وتنيـي  الـتدا ير الرامـمم  لى من  الي ــــــــــــ التصــــــــــــ
االلتثنا مم ليومعمم العامم من اجا م،افحم الي ا "،  لى الم،تب ان تنشئ ويتعقد جقم إتدا  جمم  الم اتمات 

ــي ال ي اعتمدت  الومعمم  المقدمم عي ــمالـ ــون تنيي  االتياممم واإعرن ال ـ ــاش فوعي من الدول األفراي تشـ ى الـ
العامم في  ورتقا االلـــــتثنا مم من اجا م،افحم الي ـــــا ، من قبيا الم ـــــاتمات تشـــــون الممارلـــــات الويدة والتقدأل 

 المحرا تشون الت داأل آلمات التعاون الدولي تموجب االتياممم. 

مـ ارة شــــــــــــــيويـم تـدعو الـدول األفراي  لى تقـدخم   2022يى ذلـع، عمم الم،تـب في تموا/تولمـ   ور ا ع -49
معيومات عن التدا ير المت  ة لتنيي  االتياممم والوفاء تااللتدامات الوار ة في اإعرن ال ـــمالـــي. ولـــمقوأل الم،تب 

  تحييا الر و  وتدويد اجتما  ال براء تمعيومات محدثم عن النتا  .
  

 اإلبالغ والمتابعة  - ا رابع  
لــوي تواصــا األمانم جم  معيومات  ضــاعمم من الدول األفراي عمر تالوالخات الم ــندة  ليقا الوار ة  -50

 وتوصمات اجتما  ال براء. 9/1و 8/6و 8/2في قرارات المؤتمر 

الم ـــا ا التي قد ت ـــتحم  ولعا اجتما  ال براء الحا ي عشـــر تو  تقدخم مديد من التوجم   لى األمانم تشـــون  - 51
المقبيم، تما في ذلع في متاتعم م تي  االلتدامات المتعيقم تالتعاون الدولي المتعقد    مواصــــيم الن ر فيقا في اجتماعات  

  قا في اإعرن ال مالي ال ي اعتمدت  الومعمم العامم في  ورتقا االلتثنا مم من اجا م،افحم الي ا . 

، خم،ن  ترء اتتماأل اخاــــــا  لى ضــــــرورة ت صــــــمص قدر ااي من الموار   وفي لــــــماق اجتما  ال براء -52
لتـدريـب ال ــــــــــــــيطـات الم تصــــــــــــــم المعنمـم تـالتعـاون الـدولي وبنـاء قـدراتقـا، تمـا في ذلـع الوقـات المـانحـم ومقـدمو 

 الم اعدة التقنمم، من اجا تعديد فاعيمم التعاون الدولي.

لى تعديد التعاون الدولي عيى م،افحم الي ــــــــا  في اوقات  ويم،ن اإشــــــــارة تحدتدا  لى التدا ير الراممم   -53
 الطوارت والتصدي لعامات والتعافي منقا.

الدول األفراي  لى تشــــــــــــوم  لــــــــــــيطات  نياذ القانون المعنمم   عوةولعا اجتما  ال براء تو  اخاــــــــــــا  -54
  ة منقا عيى افاـــــا وج ،  تم،افحم الي ـــــا  لدتقا عيى االناـــــماأل  لى الشـــــب،م والمشـــــارام فيقا تيعالمم وااللـــــتيا

  ن لم تكن فعيت ذلع تعد.

ــاعـمم لكيـاـلم  -55 واخيرا، لعـا اجتمـا  ال براء تو  ان تن ر في الحـاجـم  لى ان تت ـ  األمـاـنم  جراءات اضــــــــــــ
 تنيي  الوالخات ذات الصيم.

 


