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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  
 المعني باسترداد الموجودات 

 2020الثاني/نوفمبر  تشرين 18-16فيينا، 

 *                      من جدول األعمال المؤق ت 2البند 

 لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات 
    المتعلقة باسترداد الموجودات 

التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية    
 المعني باسترداد الموجودات 

  
                  مذك  رة من األمانة  

  
 مقدمة  - أوال  

المعتمد في  4/1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســا ، قمضت ــا قرا    أنشــم مؤتمر الدول األاراف في   -1
 و ته األولا، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح الع ـــــــــــوية المعني قاجـــــــــــتر ا  الموجو ا ، ل ي  ســـــــــــد  

 المشو ة إلا المؤتمر ويساعد  في تنفيذ واليته المتعلضة قإ جاع عائدا  الفسا .

                                                                             كل ف المؤتمر  الفريق  العامل قجملة مهام منها مساعدة المؤتمر علا اكتساب معا ف وفي الضرا  نفسه،   -2
                                                                                                        تراكمية في مجال اجـــتر ا  الموجو ا ، وتيســـير تلا ل المعلوما  والمما جـــا  الجي  دة واألف ا  ،ين الدول، و نا   

 الثضة وتشجيع التعاون ،ين الدول الطاللة والدول متلقية الطللا .

وقر  المؤتمر، في  و اته من الثانية إلا الســـــــــــــاقعة، أن يوااـــــــــــــل الفريق العامل أعماله. وعضد الفريق  -3
 . 2019إلا عام  2007العامل اجتماعاته من األول حتا الثالث عشر جنويا في فيينا في الفترة من عام 

ر علا حالة تنفيذ تواــــــــــياته                                                                     وقد أ عد   هذ  المذكرة إلا الع الفريق العامل أثنا  اجتماعه الراقع عـشـــــــــ  -4
ــتر ا  الموجو ا . و  ــيا  المؤتمر المتعلضة قاجـــــــ ــاعدة الفريق العامل في مداوالته وفي هي وتواـــــــ تهدف إلا مســـــــ

 تحديد أنشطته في المستضبل.
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 لمحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤتمر الدول األطراف والفريق العامل   - ثانيا  

ــيد المعرفي                                ك ز  اجتماعا  الفريق العامل  - 5 ــية هيف  أ  ت وين الراــــــ ــيع  ئيســــــ ــاقضة علا ثالثة موايــــــ الســــــ
 الضد ا .  التراكمي؛ و ب  ،نا  الثضة ،ين الدول الطاللة والدول متلقية الطللا ؛ و ج  المساعدة التضنية والتد يب و نا  

ــيد معرفي تراكمي قشــــــــمن اجــــــــتر ا  الموجو ا ، أ،د  الفريق  -6 العامل اهتمامه  وفيما يتعلق ،ت وين  اــــــ
                                                                                              المســتمر قاجــتحداا نواتر معرفية وأ وا  صا  اــلة من أــمنها أن ت ســه  ل إجرا  إاــالحا  تشــري ية في مجال 

 اجتر ا  الموجو ا .

د    علا أهمية الثضة ،ين الدول التي تطلب اجــتر ا  الموجو ا  والدول المتلقية لهذ  الطللا ، واًــواــا    - 7                                                                                                      وأــ 
 إل ا ة السياجية ونشر ثضافة تلا ل المساعدة الضانونية ولتمهيد السبيل لنجاح التعاون الدولي. قاعتلا ها وجيلة لتعزيز ا 

وناقش الفريق العامل أنواع المســـــــــــاعدة التضنية صا  الًـــــــــــلة قاجـــــــــــتر ا  الموجو ا ، مثل ،نا  الضد ا   -8
                          المســاعدة الضانونية، وجــل م  والتد يب وتحليل الثغرا  والمســاعدة علا اــور تشــريعا  جديدة وتيســير عملية تلا ل

 ،وجو  حاجة ملحة و ائمة إلا توفير التد يب.

                                                                                                      وما فتئ الفريق العامل  شـــــــــــــد  مرا ا  وت را ا  علا أهمية  و   في اإلجـــــــــــــهام قالمعرفة وال برة الفنية في نتائر   - 9
ًــــــل ال اا قاجــــــتر ا  الموجو ا  في الدو ة الثانية  لية اجــــــتع  راض تنفيذ اتفاقية األمم االجــــــتعرايــــــا  المتعلضة قالف

 المتحدة لمكافحة الفسا . 

ــيق ،ين م تلف الملا  ا  الضائمة في  -10 ــرو ة تدنيم التنســـــ ــا  الفريق العامل مرا ا  وت را ا  إلا يـــــ                                                                                               وقد أأـــــ
                                                                                                   مجال اجــــــتر ا  الموجو ا . ونو  ، في هذا الًــــــد ، قالعمل الذ  تضوم قه ملا  ة اجــــــتر ا  الموجو ا  المســــــروقة 

ــتركة ،ين مكتب األمم المتحدة المعني قالم د   ا  والجريمة  المكتب المعني قالم د   ا   ملا  ة "ـجــــــــــ                                                                                              تا "  المشـــــــــ
 والجريمة أو المكتب  والبنك الدولي قالتعاون مع البلدان النامية والمراكز المالية.

  
 تكوين الرصيد المعرفي التراكمي -ألف 

 وتبادلهااألدوات الالزمة لجمع المعلومات  -1 

                                                                                                   أب الفريق العامل علا إجـنا  أولوية عالية لتواف ر المعا ف المتعلضة قاجـتر ا  الموجو ا  وت وين معا ف  - 11
في هذا المجال وإ ا تها. وأ،رز الفريق يرو ة تعميم األ وا  والنواتر المعرفية علا نطاق واجع، ويرو ة أن ينظر  

 ا  متاقعة للتمكد من مد  فعالية وفائدة تلك األ وا  والنواتر. المؤتمر أو الفريق العامل في القيام قعملي 

وأثنا الفريق العامل قًـــــــفة اااـــــــة علا التضدم الذ  أحرزته األمانة قشـــــــمن المكتلة الضانونية التفاقية  -12
ة الفســــــــا  األمم المتحدة لمكافحة الفســــــــا  والبواقة اإلل ترونية الشــــــــاملة لل وا  والموا   المعرفية المتعلضة قمكافح

 . (http://track.unodc.org)                                                         "تراك"  التي أعد ها المكتب المعني قالم د   ا  والجريمة 

                                                                                                 وأــــــــــد   الفريق العامل علا فائدة النواتر المعرفية الحالية، قما في صلك نواتر ملا  ة "جــــــــــتا "، في ،نا    -13
 الوانية، والب إلا األمانة أن تعد قائمة ،تلك النواتر وأن ت فل تعميمها علا أوجع نطاق ممكن.الضد ا  

                                       ، إلا أن ت ــطلعا،  هنا  ،توافر موا   من 8/9والب المؤتمر إلا األمانة و عا ملا  ة جــتا ، في قرا     -14
فية صا  الًــلة ،تنفيذ الفًــل ال ام  اا ج الميزانية، قموااــلة تزويد الدول األاراف قالمعلوما  والنواتر المعر 

من االتفاقية؛ و موااــــــــــلة جمع معلوما  عما ت ــــــــــعه الدول األاراف من أار قانونية وما تت ذ  من إجرا ا  
ــا   ــتر ا  العائدا  اإلجرامية المتمتية من األفعال المجرمة قمضت ـــــــــ ــائية الجـــــــــ قانونية وما ترفعه من  عاو  ق ـــــــــ

ول األاراف ومع مراعاة المعلوما  المجموعة االل  و تي االجـــتعراض األولا االتفاقية، وصلك قالتشـــاو  مع الد

http://track.unodc.org/
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ــا  والمعلوما  التي تجمعها األفرقة وحلضا   ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــ والثانية  لية اجـــــــــ
ــيوعا في ــمن أكثر التحد ا  أــــــ ــا  وبيرها؛ و جمع معلوما  من الدول األاراف قشــــــ اإلجرا ا    النضاش والد اجــــــ
 الض ائية فيما يتعلق قاجتر ا  الموجو ا ، وتضد م تضرير تحليلي ليسترأد قه في تضد م المساعدة التضنية.

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

ًـة "تراك" الضائمة علا اإلنترنت التي أالضها المكتب  -15                                                                                                   تحتو  المكتلة الضانونية، التي ت شـك  ل جز ا  من من
، علا قوانين واجتها ا  قانونية ومعلوما  عن جـلطا  2011أيلول/جـبتمبر  1لجريمة في                        المعني قالم د   ا  وا

ــا  من أكثر من  ــمها  180مكافحة الفســــــ ــائية في جميع أنحا  العالم. وهذ  المكتلة الضانونية، التي أنشــــــ وال ة ق ــــــ
                     ونية م ف هرجـــــة وقا،لة ويديرها المكتب وتدعمها ملا  ة "جـــــتا " ومؤجـــــســـــاتها الشـــــريكة، تجمع وتنشـــــر معلوما  قان 

ــياق  لية اجـــــتعراض                                                                                                     لللحث فيها حســـــب كل حكم من أحكام االتفاقية. وت ســـــت دم البيانا  الضانونية المتلضاة في جـــ
                                                                                                 التنفيذ، التي أكد  اــــــح تها الدول  األاراف المســــــتعر يــــــة، في تحديث المعلوما  الوا  ة في المكتلة. ووااـــــل 

نونية وإعا ة ويــــــــع تًــــــــو  مفاايمي لها من حيث المحتو  وو ائف المكتب عملية إعا ة تًــــــــميم المكتلة الضا
                                                                     اللحث، وهو  عكف ا ن علا نضلها إلا منًة جديدة اجتعدا ا  إلعا ة إاالقها.

ووااــل المكتب اجــت دام النســ ة المطو ة من أ اة كتاقة اللا  المســاعدة الضانونية المتلا لة في األنشــطة   - 16
ــيفه من قيمة. وفي  ل جائحة مرض فيرو   التد يبية وحلضا  العمل، كما  وااـــــــــــل التونية قفوائد األ اة وما ت ـــــــــ

 ،  عكف المكتب علا العمل علا  مر العروض اإل  ـــــــاحية عن األ اة في الدو ا  الد اجـــــــية  19- كو ونا  كوفيد 
ة والتوجـع في  المضدمة عبر اإلنترنت والحلضا  الد اجـية الشـلكية، من أجل تيسـير نشـر المعلوما  عن اجـت دام األ ا 

عد  المما جــــين وال برا  الذين يتلضون التد يب عليها في ،يفة افترايــــية. وتجمع األ اة في اــــيغتها المطو ة ،ين  
المحتويا  المتعلضة قاجــتر ا  الموجو ا  وأأــكال ووجــائل إيــافية للتعاون الدولي في المســائل الجنائية، قما في 

                                                          اجــــــطة الفيديو، و ما  شــــــمل أ  ــــــا ، حســــــب مضت ــــــا الحال، التحقيضا  صلك نضل اإلجرا ا  الجنائية والتداول ،و 
المشــــــــــــــتركة والتعـاون الدولي من أجل إجرا  عملـيا  التســــــــــــــليم المراقب. واأل اة مـتاحة كمرجع مفتوح في الموقع 

 .(www.unodc.org/mla/en/index.html)                                                      الشلكي لمكتب األمم المتحدة المعني قالم د   ا  والجريمة 

ــتا "، التي أالضت في عام  -17 ــتر ا  الموجو ا  التاقع لملا  ة "جـ ــد اجـ ، 2011وال تزال قاعدة ،يانا  مراـ
هي المحاولة المنهجية الوحيدة لتتلع مســا  جهو  جــلطا  المالحضة الض ــائية في جميع أنحا  العالم القتفا  أثر 

وال ة  50                              مداال  تفًـــل ق ـــا ا تشـــمل أكثر من   245تمتية من الفســـا . وتت ـــمن قاعدة البيانا  الموجو ا  الم
ــائية االلة و ــر وثائق عم ا تضا ب قيمته  40ق ـــــــ ــمن في الوقت الحايـــــــ ــائية متلقية للطللا . وتت ـــــــ                                                                           وال ة ق ـــــــ

ــمنهـا أو إ  8,2 عـا تهـا إلا البلـدان ملـيا ا   وال  من األموال المســــــــــــــروقـة التي تم تجمـيدهـا أو الـبت ـقمحكـام قشــــــــــــ
ــاعدة الســــلطا  الوانية في اجــــتحداا أ لة قشــــمن 1980المت ــــر ة، منذ عام  ــا  علا مســ                                                                        . وتعكف الملا  ة أ  ــ

ــاعـدة المحضضين األجـاـنب أو بيرهم من األاراف المهتمـة التي تلحـث                                                                                                   المل ـية االنتفـانـية ت ل ،ـلدـنا  معي ـنة لمســــــــــــ
نا  التي تؤجــــــــ  قمضت ــــــــا قوانين أ  من تلك البلدان. ومتاح عن معلوما  عن هوية المال ين المنتفعين لل يا

                                                                ليال إ أا  ا قشمن المل ية االنتفانية   ل كل منها ،لدا  معي نا . 24                                        حاليا  علا الموقع الشلكي لملا  ة "جتا " 

ااتيا  اإلفال  ،تناول                                     ، نشــــــــــر  ملا  ة "جــــــــــتا " منشــــــــــو ا  جديدا  2019وفي كانون/األول   ســــــــــمبر  -18
 :Going for Brokeعنوانه   ،اجـت دام أ وا  اإلعسـا  لدعم اجـتر ا  الموجو ا  عبر الحدو  في ق ـا ا الفسـا و 

Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases ، ـيوفـر ـلـلمـرة و
                                                                                                األولا  ليال  مفًـل ال طوا  لفائدة المما جـين في مجال اجـتر ا  الموجو ا  قشـمن اجـت دام إجرا ا  اإلعسـا  

م المنشــــــــو ، الذ  أعد قالتعاون مع  اقطة المحامين الدولية، في اجــــــــتر ا  العائدا  المتمتية من الفســــــــا . ويرـجـــــــ 
ال طوط العري ــــــــة لوجرا ا  والتحد ا  المرتلطة قإجرا ا  اإلعســــــــا ، ويوفر ارائق عملية لمعالجة أــــــــوابل 

http://www.unodc.org/mla/en/index.html
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ًـو ة اااـة   اجـا  الحاال  لبيان فوائد اجـت دام إجرا ا  اإلعسـا  عبر  اجـتراتيجية وتضنية م تلفة. ويسـت دم ق
في ق ـــــا ا الفســـــا  الدولية وإلعطا  مزيد من التفااـــــيل عن التحد ا  التي يواجهها المما جـــــون في هذا  الحدو 

                                                                                               المســــــــــــــعا. وقـد ع رض المنشــــــــــــــو  وأ ،رز في عـد  من المنـتدـ ا ، قمـا في صـلك ـندوة لجـنة األمم المتحـدة للضـانون 
 . 2019ضد  في كانون األول/  سمبر                                                                      التجا   الدولي قشمن اقتفا  أثر الموجو ا  المدنية واجتر ا ها، التي ع  

وأتيحت جميع األ وا  والنواتر المعرفية، التي اجــتحدثها المكتب وملا  ة "جــتا "، علا أــلكة اإلنترنت   -19
ــتا المنتد ا  واجتماعا  أفرقة ال برا  وحلضا  العمل  ــاط في أــ                                                                                                         مجانا . وت بذل جهو  لتعميم النواتر المعرفية ،نشــ

                                                                              اإلقليميــة، قمــا في صلــك تعميمهــا علا هــامش مؤتمر الــدول األاراف الــذ  ع ضــ د في كــانون  التــد يبيــة والمؤتمرا  
ــمبر  ــمنة  عدة   نظمت، حيث 2019األول/  ســــــ ــتمر  يوما  كامال  مت ــــــ ــتا " فعالية جانبية اجــــــ                                                                 االله ملا  ة "جــــــ

 جلسا  عن مواييع م تلفة تتعلق قاجتر ا  الموجو ا .

أالضت الملا  ة  جــالة إالا ية فًــلية لتزويد المشــتركين ،ها قمعلوما  عن   ،2018وفي نيســان/أ،ريل  -20
ز المجــاال  الموايــــــــــــــي يــة المهمــة والفعــاليــا  المضبلــة أنشــــــــــــــطتهــا وعن أحــدا نواتجهــا المعرفيــة، وكــذلــك إل،را

(https://star.worldbank.org/content/star-quarterly) . 

إلنفاص و التعاون مع  اقطة المحامين الدولية، تعكف الملا  ة علا إاــــــــدا  منشــــــــو  جديد م ًــــــــل   -21
 أوامر المًا  ة األجنبية وعلا إعدا  اجتبيان يتعلق ،دو  يحا ا الفسا  وويعهم في اإلجرا ا  الجنائية.

جـتر ا  األاـول المنهو ةف مرأـد ال الدليل                                                    ويجر  حاليا  ويـع اللمسـا  النهائية علا نسـ ة محدثة من  -22
ــا   في . وتعتزم الملا 2011، الذ  اـــد  أول مرة في عام للمما جـــين ــا  البد  في تحديث منشـــو ها الًـ                                            ة أ  ـ

اجــتر ا  األاــول المنهو ةف  ليل للمما جــا  الحســنة قشــمن مًــا  ة األاــول  ون االجــتنا  قعنوان  2009عام 
 إلا حكم إ انة.

  
                                                                                           جمع معلومات عن التجارب العملية للدول في مجال إدارة الموجودات المجم دة والمحجوزة والمصادرة،  -2 

 امها والتصرف فيها، وعن أفضل الممارسات في إدارة الموجودات المحجوزة والمصادرةواستخد

                                                                  ، الدول األاراف ومكتب األمم المتحدة المعني قالم د   ا  والجريمة علا 7/ 1                        أـــــــــــــج ع المؤتمر، في قرا     - 23
                                                                                                       موااـــــلة تلا ل ال برا  المتعلضة قإ ا ة الموجو ا  المجم دة والمحجوزة والمًـــــا  ة واجـــــتلانة المما جـــــا  الف ـــــلا، 

 ع ملا ئ توجيهية بير ملزمة قشمن هذ  المسملة. حسب االقت ا  و االعتما  علا الموا   الضائمة، والنظر في وي 

ــلما جا  في قرا     -24 ــل الفريق العامل جمع المعلوما  المتعلضة 8/1وقر  المؤتمر، حســـــــــــ ، أن يوااـــــــــــ
                                                                                              قمف ـــل المما جـــا  من الدول األاراف، ،هدف اجـــت مال مشـــروع الملا ئ التوجيهية بير الملز مة قشـــمن إ ا ة 

ــة المعنونة                             الموجو ا  المجم دة والمحجوز  ــا  ة وتحديث الد اجـــ ــا  ة ة والمًـــ إ ا ة الموجو ا  المحجوزة والمًـــ
 .والتًرف فيها قًو ة فعالة 

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

الدول األاراف إلا تضد م   ائها قشـــــــمن   2018                                               عت األمانة في مذكرة أـــــــفوية ع ممت في تموز/يوليه  -25
الملا ئ التوجيهية بير الملزمة، وأتاحت لفريق اجــــــــــــــتعراض التنفيذ اــــــــــــــيغة منضحة من الملا ئ التوجيهية بير 

حة فيها،  CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14الملزمة، تر  في و قة االجتماع  قضد  اإلمكان، التعليضا                  الم ويـــــــ 
 الوا  ة من الدول األاراف. 

https://star.worldbank.org/content/star-quarterly
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واجـتنا ا إلا التواـيا  الًـا  ة عن فريق اجـتعراض التنفيذ، وااـلت األمانة تنقيب الملا ئ التوجيهية  -26
ــفوية أار  في كانون الثاني/يناير  البت فيها إلا الدول األاراف تضد م   2019بير الملزمة، وعممت مذكرة أــــــــ

 الجديدة للملا ئ التوجيهية. لا الًيغةتعليضاتها ع

                                                                                                  وقد و ج  ه انتلا  الفريق العامل، في اجتماعه الثالث عشـــر، إلا المشـــروع المنضب للملا ئ التوجيهية بير   -27
  .CAC/COSP/WG.2/2019/3الملزمة قشمن إ ا ة الموجو ا  المجمدة والمحجوزة والمًا  ة  انظر الوثيضة 

                                                                                      جت تعليضا  أار  و    من الدول األاراف في اـــــــــــــيغة محد ثة للملا ئ التوجيهية بير الملزمة     وأ   -28
 .CAC/COSP/2019/16أتيحت للمؤتمر في مرفق الوثيضة 

إ ا ة الموجو ا  المحجوزة ، أــــــــــرعت األمانة في تحديث الد اجــــــــــة المعنونة 8/1وعمال قضرا  المؤتمر  -29
ــا  ة والتًـــــرف فيها قًـــــو ة فعالة ــلة والمًـــ ــائل منها إ  اج ال برا  والمما جـــــا  الجيدة صا  الًـــ ، وصلك ،وجـــ

                                                                                                       المســــتمدة من اائفة أوجــــع من الوال ا  الض ــــائية. وتتمثل ال طوة التالية، التي ت نف ذ فو  االنتها  من التحديث، 
                                                                             ثضة عنه في مشــروع الملا ئ التوجيهية بير الملز مة قشــمن إ ا ة الموجو ا  المجمدة في إيرا  النتائر الجديدة المنب 

                                                                                              والمحجوزة والمًـــــا  ة. وجـــــوف ت عرض علا الفريق العامل الًـــــيغة المنضحة للد اجـــــة وكذلك الًـــــيغة المنضحة 
 للملا ئ التوجيهية بير الملزمة. 

  
لموجودات المسروقة المستردة والمعادة والتصرف جمع معلومات عن الممارسات الجيدة في مجال إدارة ا -3 

                             فيها دعما  للتنمية المستدامة

الدول األاراف علا االجـتفا ة التامة من إمكانية إ،رام اتفاقا  أو ترتيلا    7/1                       أـجع المؤتمر  في قرا     -30
من  57ن المـا ة م 5                                                                              متفق عليهـا من أجـل إعـا ة الممتل ـا  المًــــــــــــــا  ة أو التًــــــــــــــرف فيهـا نهـائـيا عمال  ـقالفضرة 

االتفاقية، وعلا مراعاة أهداف التنمية المســـــــــــتدامة في اجـــــــــــت دام وإ ا ة الموجو ا  المســـــــــــتر ة مع االحترام التام 
ــؤون الداالية للدول  ــيها وعدم التدال في الشــــ ــيا ة والمحافظة علا جــــــالمة أ ايــــ ــاو  الدول في الســــ لملا ئ تســــ

ة. و اإليــافة إلا صلك، أهاب قالدول األاراف أن توااــل تلا ل من االتفاقي  4األار ، تماأــيا مع أحكام الما ة 
ــلة  المما جــــا  الف ــــلا والمعلوما  الدقيضة عن التجا ب الناجحة للتعاون فيما ،ينها في تنفيذ األحكام صا  الًــ
                                                                                                قاجـــــــتر ا  الموجو ا  من االتفاقية؛ والب المؤتمر إلا األمانة أ  ـــــــا  أن توااـــــــل العمل، قالتشـــــــاو  مع الدول 
األاراف، علا جمع معلومــا  عمــا ت ـــــــــــــعــه الــدول األاراف من أار قــانونيــة ومــا تت ــذ  من إجرا ا  قــانونيــة 

ترفعه من  عاو  ق ـائية الجـتر ا  العائدا  اإلجرامية المتمتية من الفسـا ، قمضت ـا االتفاقية، مع مراعاة جملة   وما 
أمو  منها المعلوما  التي  جر  جمعها من االل  لية اجــتعراض التنفيذ وحلضا  النضاش والد اجــا ، وأــجع الدول  

 ،هذا الشمن، من أجل تلا ل المما جا  الجيدة.  األاراف علا أن تتيب علا نطاق واجع المعلوما  المتعلضة 

                                                                  ، الدول األاراف علا أن تراعي، وفضا  لضوانينها المحلية و ما يتماأــــــــا  8/9وأــــــــجع المؤتمر، في قرا     -31
 في اجت دام الموجو ا  المعا ة. 2030مع األولويا  المحلية، اطة التنمية المستدامة لعام 

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

                                                                                         قاأـــــــــر المكتب المعني قالم د   ا  والجريمة، جـــــــــ يا  إلا  فع مســـــــــا  العمل ق دما  في مجال اجـــــــــتر ا   -32
ــلما ير  في الغا ة  ــتدامة لعام   4-16الموجو ا  المســـــروقة وإعا تها، حســـ ، 2030من أهداف اطة التنمية المســـ

ر ة والمعا ة والتًـرف فيها، وصلك                                                                        عملية  الجـتلانة المما جـا  الجيدة في مجال إ ا ة الموجو ا  المسـروقة المسـت 
ــتدامة. وع ضد االجتماع األول لفريق ال برا  في                                                                                                   ،دعم مشــــــترك من إثيو يا وجــــــويســــــرا، من أجل  عم التنمية المســــ

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2019/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/16
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ــلاط/فبراير   ، والتضا فيه ألول مرة مما جـــــــــــون  عملون في مجال 2017إاا  تلك الملا  ة في أ    أقاقا في أـــــــــ
 ارون  عملون في مجال تمويل التنمية.اجتر ا  الموجو ا  وإعا تها و 

، وأار  أ جـلت للتذكير قما جا  في األولا 2018وفي مذكرة أـفوية أ جـلت في كانون األول/  سـمبر  -33
،  عت األمانة الدول األاراف إلا تضد م المعلوما  المتاحة لديها عما يليف  أ  حاال  2019في أـــــلاط/فبراير  

                                                                ف، واًـــــــــواـــــــــا  توفير معلوما  تتعلق قإعا ة عائدا  الفســـــــــا  المًـــــــــا  ة أو نجاح التعاون ،ين الدول األارا
ــتر ا  عائدا   ــت دمة الجــــ ــائية المســــ ــرف فيها؛ و ب  اإلاا  الضانوني واإلجرا ا  الضانونية والدعاوة الض ــــ التًــــ

 الجريمة وإعا تها والتًرف فيها ،نجاح؛ و ج  الطريضة المست دمة في إعا ة تلك العائدا . 

ــوع تحليل المعلوما  المجمعة في اجتماع ابرا    ونوقش -34 ــروقة،  ثانمويـ ــمن إعا ة الموجو ا  المسـ قشـ
. وـقد نظم هـذا االجتمـاع المكـتب المعني ـقالم ـد ا  2019أـ ا /مـايو  9إلا  7                                ع ـضد في أ    أـقاـقا في الفترة من 

التحليل المضدم ومن حاال  والجريمة و عمته حكومتا إثيو يا وجــــــــويســــــــرا. واجــــــــتنا ا إلا الد و  المســــــــتفا ة من 
أار ، ومع المسـاهما  التي قدمتها ملا  ة "جـتا "، أ،رز ال برا  المما جـا  الجيدة في مجال إعا ة الموجو ا ، 
مـثل التوااــــــــــــــل الملكر والشـــــــــــــــفاف ،ين اـلدول الطـالـلة واـلدول متلقـية الطلـلا ، و ـنا  الثـضة ،ين الشــــــــــــــركـا  وفهم 

                                                                            لمتطللا  المحلية فيما يتعلق قاجتر ا  الموجو ا  وإعا تها. وأد  ال برا  أ  ا  االاتالفا  في النظم الضانونية وا
علا يرو ة توفير المساعدة التضنية والتد يب قغرض تمكين البلدان من تحضيق اجتفا ة كاملة من جميع ال يا ا  

 المتاحة الجتر ا  الموجو ا  وإعا تها.

 .(CAC/COSP/2019/CRP.3)ع في أكل و قة اجتماع                                       وقد ع ر ض علا المؤتمر تضرير عن االجتما -35

، نظم 2019                                                                        وعلا هامش اجتماع مجموعة العشــــــــرين الذ  ع ضد في قا ي  في تشــــــــرين األول/أكتو ر  -36
المكتب، ،دعم من الوال ا  المتحدة األمريكية، فعالية جانبية قشـمن أف ـل المما جـا  الرامية إلا تعزيز الشـفافية 

لموجو ا . واجــــــــــــــتنـد  هـذ  الفعـاليـة إلا التضـدم المحرز االل المنتـد  العـالمي المعني والمســــــــــــــا لـة في إعـا ة ا
                                                                              قاجتر ا  الموجو ا  واجتماعي ال برا  األول والثاني اللذين ع ض دا في أ    أقاقا.

  
جمع المعلومات عن قضايا استرداد الموجودات على الصعيد الدولي، بما في ذلك ما يتعلق منها بحجم  -4 

 الموجودات المجمدة والمضبوطة والمصادرة والمعادة 

                                       ، إلا أن ت ـطلعا،  هنا  ،توافر موا   من 8/9الب المؤتمر إلا األمانة و عا ملا  ة "جـتا "، في قرا    -37
ًـعيد الدولي فيما اا ج الميزانية، قجم ع المعلوما  من الدول األاراف قشـمن ق ـا ا اجـتر ا  الموجو ا  علا ال

  ل األفعال المجرمة قمضت ــــــا االتفاقية، قما في صلك ما يتعلق منها قحجم الموجو ا  المجمدة والم ــــــبواة 
لمفتوح الع ــــــــــــوية المعني والمًــــــــــــا  ة والمعا ة؛ و تضد م تضرير عن النتائر إلا الفريق العامل الحكومي الدولي ا

 قاجتر ا  الموجو ا  وإلا المؤتمر، في  و تيهما المضبلتين، وتحديث قاعدة ،يانا  مراد اجتر ا  الموجو ا .

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

ــل إلا جميع الدول  9/ 8وفضا للضرا    - 38 ــتبيان أ  جـــــــ ــتا " جمع المعلوما ، من االل اجـــــــ ــتهلت ملا  ة "جـــــــ                                                                            ، اجـــــــ
ًــــعيد الدولي فيما   ل األفعال المجرمة قمضت ــــا  األاراف في   االتفاقية قشــــمن ق ــــا ا اجــــتر ا  الموجو ا  علا ال

االتفاقية، قما في صلك ما يتعلق منها قحجم الموجو ا  المجمدة والم ــبواة والمًــا  ة والمعا ة. وجــتشــكل المعلوما   
لدولية الرامية إلا اجــتر ا  عائدا  الفســا  وإعا تها  األجــا  إلجرا    اجــة جديدة عن التضدم المحرز عالميا في الجهو  ا 

، في  2019إلا عام    2010                                                                                       قطريضة منهجية وقا،لة للمضا نة  وليا. وجت ست دم نتائر الد اجة، التي تغطي الفترة من عام  
 تضرير مضبل تعد  ملا  ة "جتا " ولتحديث قاعدة ،يانا  مراد اجتر ا  الموجو ا . 
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جارب والممارسات الفضلى بشأن تدابير وسبل تعزيز التعاون الدولي واسترداد جمع معلومات عن الت -5 
 الموجودات ذات الصلة بالفساد، بما في ذلك في الحاالت المتعلقة بمقادير هائلة من الموجودات

، الدول األاراف إلا أن تضدم معلوما  عن التجا ب والمما جـا  الف ـلا 7/2 عا المؤتمر، في قرا     -39
بل تعزيز التعاون الدولي واجـــــــتر ا  الموجو ا  في مجال مكافحة الفســـــــا ، قشـــــــمن                                                                                                  التدا،ير الجنائية والمدنية وجـــــــ 

  شمل الحاال  المتعلضة قمضا ير هائلة من الموجو ا . قما

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

مع تلك الوال ة، كما و   في تضرير جـــــــــا،ق، أ جـــــــــلت األمانة، في  صا /ما   ونيســـــــــان/أ،ريل        أـــــــــيا  اتم -40
المعلومـــا  صا  الًــــــــــــــلـــة. ونشــــــــــــــر  األمـــانـــة، يــــــــــــــمن الوثيضـــة   لتضـــد م، البين إلا الـــدول األاراف 2018

CAC/COSP/2019/13 اهما  المضدمة من الدول األاراف، إلا جانب نتائر اجتماعي فريق ، مل ًــــا  للمســــ
                                                                                                        ال برا  المعنيين قالفســـــــا  المتعلق قمضا ير هائلة من الموجو ا ، اللذين ع ض دا في ليما في كانون األول/  ســـــــمبر 

 .2019وفي أوجلو في حزيران/يونيه  2018

لا جمع معلومــا  إيـــــــــــــــافيــة عن التجــا ب                                                 وعالوة  علا صلــك، تعكف األمــانــة، في إاــا  المتــاقعــة، ع -41
والمما جا  الف لا مع التركيز علا توايا  محد ة و    في ،يان أوجلو قشمن الفسا  المتعلق قمضا ير هائلة 

 ، المرفق الثاني .CAC/COSP/2019/13من الموجو ا   

  
                                                         معلومات عن النهوج المت بعة بشأن شفافية الملكية االنتفاعيةجمع  -6 

                                                                                                نو   الفريق العامل قملا  ة األمانة، ،دعم من االتحا  الروجي، ،تنظيم اجتماع لفريق ابرا  قشمن أفافية  -42
                                                                                        المل ية االنتفانية، والب إلا األمانة موافاة الفريق قمعلوما  محد ثة عن نتائر صلك االجتماع. 

كمـا أ،رز الفريق العـامـل أهمـية   اجــــــــــــــة التحـدـ ا  المرتلطـة ـقالحًــــــــــــــول علا معلومـا  عن المـال ين  -43
                                                                                                   المنتفعين والتغلب علا تلك التحد ا ، والب إلا األمانة موااــلة موافاة الفريق قمعلوما  محد ثة عن األنشــطة 

 المضبلة في هذا الًد .

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

والجريمة وملا  ة "جـــــــتا " علا إعدا  تضرير في إاا  متاقعة اجتماع فريق   قالم د ا   عكف المكتب المعني  - 44
ــرين الثاني/نوفمبر  ــي، في تشــــــ ، و كز علا العوائق التي قد  2018                                                                         ال برا  الدولي الذ  ع ض د، ،دعم من االتحا  الروجــــــ

هنية أمام المحضضين الذين  ســــــــعون إلا جمع معلوما  أثنا   تشــــــــكلها االمتيازا  المهنية الضانونية أو  واعي الســــــــرية الم 
 . 2021تحقيضاتهم، وال جيما التحقيضا  المتعلضة قالمل ية االنتفانية. ومن المضر  أن  ًد  التضرير في عام 

، قشــــمن النظم 2021                                                                    ويعمل المكتب أ  ــــا  علا إجرا    اجــــة متعمضة، من المضر  أن تًــــد  في عام  -45
 فة المتعلضة قشفافية المل ية االنتفانية في عدة ،لدان في أتا المنااق.الضائمة والناأ

  
 جمع معلومات عن الممارسات الفضلى التي تتبعها الدول في تحديد هوية جميع أنواع الضحايا وتعويضهم -7 

 6/2، انتلا  الدول األاراف إلا األعمال التي نفذ  قموجب الضرا   8/9اجــــــــــــــترعا المؤتمر، في قرا     -46
                                                                                                   الذ  أ وعز فيه إلا الفريق العامل قاجــتهالل عملية الجــتلانة المما جــا  الف ــلا في تحديد هوية يــحا ا الفســا  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/13
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/13
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ــمن تحد ــا  الضائمة قشــ ــجع الدول األاراف علا تضد م معلوما  عن الضوانين والمما جــ ــهم، وأــ يد ومعايير تعوي ــ
 هوية يحا ا الفسا  وتعوي هم.

وفي اجتماع الفريق العامل الثالث عشـر، البت الرئيسـة موااـلة المناقشـا  قشـمن المما جـا  الف ـلا  -47
                                                                                                   لتحـدـيد هوـية م تلف أنواع ال ــــــــــــــحـاـ ا وتعوي ــــــــــــــهم وفضـا  ألحكـام االتفـاقـية والتحـد  ـ ا  المتعلضـة ـقاألاراف الـثالـثة 

قمضت ـــا الفًـــل ال ام ، وإ  اج هذ  المناقشـــا  في جدول أعمال االجتماع   وتمثيرها علا اجـــتر ا  الموجو ا 
 الراقع عشر للفريق العامل.

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

                                                                                        ومن المزمع أن تتوااــــــــــــل، االل االجتماع الراقع عشــــــــــــر للفريق العامل، المناقشــــــــــــة التي أ جريت أثنا    - 48
                                                      لتحديد هوية م تلف أنواع ال حا ا وتعوي هم وفضا  ألحكام   االجتماع الثالث عشر للفريق قشمن المما جا  الف لا 

                                                                                                   االتفاقية والتحد   ا  المتعلضة قاألاراف الثالثة وتمثيرها علا اجتر ا  الموجو ا  قمضت ا الفًل ال ام . 

                                                                                           وجــــ يا  إلا توفير المعلوما  لمداوال  الفريق العامل، أعد   األمانة وثيضة قشــــمن المما جــــا  الف ــــلا  -49
                                                                                                دـيد هوـية م تلف أنواع ال ــــــــــــــحـاـ ا وتعوي ــــــــــــــهم وفضـا  ألحكـام االتفـاقـية والتحـد  ـ ا  المتعلضـة ـقاألاراف الـثالـثة لتحـ 

 .(CAC/COSP/WG.2/2019/5)وتمثيرها علا اجتر ا  الموجو ا  قمضت ا الفًل ال ام  

                                                                                       ويعتزم المكتب أ  ــــــا  إجرا    اجــــــة، جنلا  إلا جنب مع ملا  ة "جــــــتا "، تتركز علا تعوي  يــــــحا ا  -50
 الفسا ، قحيث تست مل الوثيضة التي أعدتها األمانة قشمن هذ  المسملة. 

  
 العمل الجاري لدى الفريق العامل  -8 

ــلة جهو    1/ 8قر  المؤتمر، في قرا     - 51 ، أن يوااــــــــل الفريق العامل عمله من االل جملة أمو  منها موااــــــ
الرامية إلا جمع المعلوما  عن التحد ا  والعوائق التي تواجه الدول األاراف، وكذلك أف ــــــل المما جــــــا  في مجال  

 مة، قغية اقتراح توايا  محتملة قشمن التنفيذ التام والفعال للفًل ال ام  من االتفاقية. اجتر ا  وإعا ة عائدا  الجري 

، إلا األمانة و عا ملا  ة "جتا " إلا أن تت ذا اإلجرا ا  8/9من قرا     12والب المؤتمر، في الفضرة   -52
 التالية،  هنا ،توافر موا   من اا ج الميزانيةف

اجـت دام ا ليا  الضانونية البديلة والحلول  ون محاكمة، قما فيها    اجـة كي   مكن أن يؤ    أ  
                                                                                                       التســــــــويا ، المتعلضة قمًــــــــا  ة عائدا  إجرامية وإعا تها، وفضا  لالتفاقية، مع مراعاة ما  ضدم من معلوما  قائمة 

 صا  الة، إلا تحسين فعالية تطبيق الفًل ال ام  من االتفاقية؛ 

ت ــعه الدول األاراف من أار قانونية وما تت ذ  من إجرا ا  موااــلة جمع معلوما  عما   ب  
ــا   ــتر ا  العائدا  اإلجرامية المتمتية من األفعال المجرمة قمضت ـــــــــ ــائية الجـــــــــ قانونية وما ترفعه من  عاو  ق ـــــــــ
االتفاقية، وصلك قالتشـــاو  مع الدول األاراف ومع مراعاة المعلوما  المجموعة االل  و تي االجـــتعراض األولا 

 انية  لية اجتعراض التنفيذ والمعلوما  التي تجمعها األفرقة وحلضا  النضاش والد اجا  وبيرها؛ والث 

جمع معلوما  من الدول األاراف قشمن أكثر التحد ا  أيوعا في اإلجرا ا  الض ائية فيما   ج  
 .نيةيتعلق قاجتر ا  الموجو ا ، وتضد م تضرير تحليلي ليسترأد قه في تضد م المساعدة التض

 يفيل من الضرا  نفسه، إلا الفريق العامل قمن  ضوم قما 15وعالوة علا صلك، أوعز المؤتمر، في الفضرة  -53

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2019/5


CAC/COSP/WG.2/2020/3 
 

 

V.20-05393 9/16 

 

أن يوااــل، ،دعم من األمانة، جمع معلوما  عن اجــت دام الدول األاراف لتليا  الضانونية    أ  
ــا  ة ع                                        ائدا  إجرامية وإعا تها، وفضا  لالتفاقية البديلة والحلول  ون محاكمة، قما فيها التســــــــــويا ، المتعلضة قمًــــــــ

                                                                                                        وللضــانون المحلي، وأن  حلــل العوامــل التي تؤثر علا الفروق ،ين الملــالق المحض ضــة في ا ليــا  الضــانونيــة البــديلــة 
                                                                                                      األار  والحلول  ون محاكمة، قما فيها التســـــــويا ، المتعلضة قمًـــــــا  ة عائدا  إجرامية وإعا تها، وفضا  لالتفاقية 

ــع ملا ئ توجيهية من أجل وللضان  ــر ة، قغية النظر في جدو  ويــــ ون المحلي، والملالق المعا ة إلا الدول المت ــــ
 تيسير االجتعانة ،نهر أكثر تنسيضا وأفافية للتعاون ،ين الدول األاراف المت ر ة؛

أن  جمع معلومــا  عن التحــد ــا  المطروحــة والممــا جـــــــــــــــا  الجيــدة والــد و  المســــــــــــــتفــا ة   ب  
  التي تتيب مًــــــا  ة عائدا  الفســــــا   ون اــــــدو  إ انة جنائية، من الدول األاراف التي الضت هذ  واإلجرا ا

 من االتفاقية؛  54 ج  من الما ة  1                      التدا،ير وفضا  للفضرة 

أن يبلق، ،دعم من األمانة، المؤتمر في  و ته المضبلة قالنتائر التي تواــــــل إليها فيما   ل   ج  
 .كال من هذ  األمو 

وفي الضرا  نفســـــــــه، أوعز المؤتمر إلا الفريق العامل أن يوااـــــــــل، قمســـــــــاعدة من األمانة، عملية اجـــــــــتلانة   - 54
 . من االتفاقية   56                                                                                            المما جا  الف لا وويع ملا ئ توجيهية للملا  ة ،تلا ل المعلوما  في الوقت المناجب وفضا  للما ة 

ــع اطة عمل جد -55 ــا  ويــ ــلة                                                    والب المؤتمر إلا الفريق العامل أ  ــ ــنوا  من أجل موااــ يدة متعد ة الســ
، مع تحديد ،نو  معينة من جدول األعمال لتناقش ،وافها المويوع 2021-2020أعماله التحليلية االل الفترة  

 الرئيسي ل ل  و ة.

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

                                                                                              أعد  األمانة، تنفيذا  للوال ا  المذكو ة جلفا ، مشروع اطة عمل لتنظيم أعمال الفريق العامل حتا عام  -56
2021 (CAC/COSP/WG.2/2020/2) .كي ينظر فيها الفريق في اجتماعه الراقع عشر 

ــيااوتم -57 ــت  أــ ــي ية الم ط  إجرااها في االجتماع الراقع مع هذ  الوال ا ، جــ ــا  الموايــ  ًــــل المناقشــ
                                                                                                   عشـر ألكثر التحد ا  والعوائق أـيوعا ، وكذلك المما جـا  الف ـلا في مجال اجـتر ا  عائدا  الجريمة وإعا تها، 

ــائية األجنبية واالاتالفا  ،  ــا  ة الجنائية في الوال ا  الض ــــــــ ين  مع التركيز ،وجه ااا علا إنفاص أوامر المًــــــــ
 النظم الضانونية من حيث المتطللا  اإلثلاتية ومعايير اإلثلا .

                                                                                     وإيـــــافة  إلا صلك، البت األمانة إلا الدول األع ـــــا ، في  جـــــالة أـــــفوية أ  جـــــلت في نيســـــان/أ،ريل،  -58
تضدم معلوما ، قما يتماأـا مع الوال ا  الجديدة، في إاا  عملية جمع المعلوما  من الدول األاراف قشـمن  أن

 ا اجـــــتر ا  الموجو ا  علا الًـــــعيد الدولي فيما   ل األفعال المجرمة قمضت ـــــا االتفاقية، قما في صلك ق ـــــا
 يتعلق منها قحجم الموجو ا  المجمدة والم بواة والمًا  ة والمعا ة. ما

 وعالوة علا صلك، تســــــــــــــتعـد األمانة لدعوة الدول األاراف إلا تـضد م معلوما  تتعلق قا لـيا  الـضانونـية -59
                                                                                                         البديلة والحلول  ون محاكمة، قما فيها التســــــــويا ، المتعلضة قمًــــــــا  ة عائدا  إجرامية وإعا تها، وفضا  لالتفاقية، 
والمتعلضة قاإلجرا ا  التي تتيب مًـــــــــا  ة عائدا  الفســـــــــا   ون اـــــــــدو  إ انة جنائية، من الدول األاراف التي 

االتفــاقيــة، وصلــك في مــذكرتين أــــــــــــــفويتين من المضر  من  54 ج  من المــا ة  1نفــذ  تلــك التــدا،ير وفضــا للفضرة 
 .2020إ جالهما في تشرين الثاني/نوفمبر 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/2
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                                                                                                  وتســتعد األمانة أ  ــا  لدعوة الدول األاراف إلا التعليق علا مشــروع الملا ئ التوجيهية بير الم لز مة قشــمن  - 60
ــب وفضا  للما ة  ــلكا     56                                              تلا ل المعلوما  في الوقت المناجــ ــيق ،ين م تلف أــ ــال والتنســ ًــ ــين االت من االتفاقية وتحســ

 .2020  إ جالها في تشرين الثاني/نوفمبر مما جي اجتر ا  الموجو ا ، وصلك في مذكرة أفوية من المضر 

                                                                                         وجـتوااـل األمانة عملها في االيـطالع ،هذ  الوال ا ، وجـتضدم إلا الفريق العامل وفضا  لذلك معلوما   -61
                                محد ثة عن التضدم الذ  أحرزته.  

  
 بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات -باء 

                                                 وج هات الوصل والشبكات المعنية باسترداد الموجوداتالسلطات المركزية  -1 

الب الفريق العامل إلا األمانة أن تدعو الدول األع ـــا  التي لم تعين قعد جـــلطاتها المركزية المعنية  -62
                                                                                                  قالمساعدة الضانونية المتلا لة إلا أن تفعل صلك. ووج ه المؤتمر اللا  مماثال  إلا جميع الدول األاراف. 

ــلكة عالمية لجها  الواــــل   والب -63 ــا  أــ ــملة إنشــ المؤتمر إلا الفريق العامل أن يوااــــل النظر في مســ
                                                                                                     المعنية قاجـــــتر ا  الموجو ا  ل ي تعمل كشـــــلكة للمما جـــــين،  ون از واجية مع الشـــــلكا  الضائمة، تيســـــيرا  لزيا ة 

ــل   ــلكة عالمية لجها  الواــــ ــا  ة الموجو ا                                                                            فعالية التعاون. وأك د الفريق علا الحاجة إلا ،نا  أــــ المعنية قمًــــ
                                                                                   واجتر ا ها ت م ابرا  تضنية، وأد   علا يرو ة التعاون والتنسيق ،ين الشلكا  اإلقليمية.

ــلطاتها المركزية  1/ 7وحث المؤتمر، في قرا     - 64                                                                        ، الدول األاراف علا كفالة تحديث المعلوما  المضد مة عن جـ
 تفاقية، من أجل تعزيز الحوا  قشمن المساعدة الضانونية المتلا لة.  من اال   46من الما ة   13                      والم تًة وفضا  للفضرة 

، الدول األاراف علا القيام، في إاا  جهو  مشـتركة، ،تطبيق الد و  8/1وأـجع المؤتمر، في قرا     -65
المســتفا ة في جميع مجاال  التعاون علا اجــتر ا  الموجو ا ، ،وجــائل منها تعزيز المؤجــســا  المحلية وتدنيم 

ــلة، مثل جها  الواــــــل ا ــين الدولية صا  الًــــ ــلكا  المما جــــ ــا كة في أــــ لتعاون الدولي قطرائق من ،ينها المشــــ
المعنـية ـقاجــــــــــــــتر ا  الموجو ا  في إاـا  االتـفاقـية، والمـلا  ة العـالمـية لجهـا  الواــــــــــــــل، المـدعومـة من المنظمة 

المشــــــــــتركة ،ين الوكاال  الجــــــــــتر ا                                                                   الدولية للشــــــــــراة الجنائية  اإلنتر ول ، وملا  ة "جــــــــــتا "، وأــــــــــلكة كامد ن 
 الموجو ا ، وجائر الشلكا  المماثلة، وكذلك الملا  ا  اإلقليمية، حسب االقت ا . 

وأواـــــــــــا الفريق العامل قمن  ســـــــــــت شـــــــــــف المكتب ال ينية التي  مكن ،ها تعديل قاعدة ،يانا  جها   -66
ــنا التمك د من ،يان  ــتر ا  الموجو ا ، ل ي يتسـ ــل المعنية قاجـ ــة قاألأـــ اا الموجو ين                                                             الواـ ــال ال ااـ ا  االتًـ

 في وال ا  ق ائية أار . 

ــتلانة ومعالجة العوائق العملية التي  -67 ــلة العمل علا اجــــ وحث الفريق العامل الدول األاراف علا موااــــ
 تعترض التعاون في مجال اجتر ا  الموجو ا  وعلا إ جا  حلول لها. 

لتها األمانة قغية  مر  ليل الســــــلطا  الم تًــــــة اإلل تروني مع وأأــــــا  الفريق العامل قالجهو  التي ،ذ -68
 ليــل  ار في إاــا  ،واقـة الموا   اإلل ترونيــة والضوانين المتعلضــة قـالجريمــة  ،واقــة "أــــــــــــــيرلوك" ، والــب إليهــا أن 

 تواال تلك الجهو .

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

الم تًـة المعنية، قما فيها السـلطا  المركزية المسـؤولة عن                                          أ تيب الدليل اإلل تروني للسـلطا  الوانية   -69
 المســــــــــــــــاعـــدة الضـــانونيـــة المتلـــا لـــة وجهـــا  الواــــــــــــــــل المعنيـــة قـــاجــــــــــــــتر ا  الموجو ا ، علا الراق  الشــــــــــــــلكي

www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html. 
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ــة. وفي  -70 ــلطا  الوانية الم تًــــــ ــلت األمانة تحديث الدليل اإلل تروني للســــــ ــبتمبر  11ووااــــــ أيلول/جــــــ
 ، كان الدليل  حتو  علا المعلوما  المتعلضة قما يليف2020

              ولة ارفا ؛  132السلطا  المركزية المسؤولة عن المساعدة الضانونية المتلا لة في   أ  

              ولة ارفا ؛  119ي السلطا  المعنية قمنع الفسا  ف  ب  

              ولة ارفا ؛  85                                          جها  الوال المعني ة قاجتر ا  الموجو ا  في   ج  

              ولة ارفا ؛  29السلطا  المركزية المسؤولة عن تسليم المطلو ين في      

 34                                                                             جها  الواـــــــــــل المعني ة قالتعاون الدولي في اجـــــــــــت دام اإلجرا ا  المدنية واإل ا ية في    هـ  
             ولة ارفا .

ًـة المعي نة قموجب االتفاقية إلا  ليل  -71                                                                                               ونضلت األمانة ،يانا  الدليل اإلل تروني للسـلطا  الوانية الم ت
الســـــلطا  الوانية الم تًـــــة في ،واقة "أـــــيرلوك". وأاـــــلب في مضدو  الدول األاراف أن تحًـــــل قســـــهولة من 

 ة. مًد  واحد علا المعلوما  المتعلضة قم تلف أنواع السلطا  الوانية الم تً

، ملا  ة الشـــــلكة العالمية لجها  الواـــــل، لدعم التحقيضا  في 2009                               وأ الضت، في كانون الثاني/يناير  -72
ــاعدا  بير  ــائي ا، من االل التعاون الدولي وتضد م مســ ــا  ة ومالحضة مرت بيها ق ــ ــا  والجرائم االقتًــ                                                                                                   جرائم الفســ

ــا  ة وتعض   ــا  والجرائم االقتًــــ بها وتجميدها واجــــــتر ا ها في نها ة المطاف.                                                        جــــــمية لغرض كشــــــف عائدا  الفســــ
ــا  واجـــــتر ا  الموجو ا  من االل  ويمكن لجها  الواـــــل أن تتلا ل المعلوما  والمعا ف التضنية المتعلضة قالفســـ

ًـال المممون الجـتر ا  الموجو ا  التاقع لونتر ول. وفي أيلول/جـبتمبر  ، واـل عد  المشـا كين  2020نظام االت
         ،لدا .   136                      مست دما  مسجال   مثلون  243ل ترونية إلا في هذ  المنًة اإل

ووااـــــــــل المكتب وملا  ة "جـــــــــتا "  عمهما لتعزيز الشـــــــــلكا  اإلقليمية المعنية قاجـــــــــتر ا  الموجو ا   -73
                                                                                                   ومًـــا  تها. وفي وقت إعدا  هذا التضرير، كانت هناك ثماني أـــلكا  إقليمية، هيف أـــلكة كامد ن المشـــتركة ،ين  

ا  الموجو ا ، وعلا برا  النموصج نفســه، أــلكة  جــيا والمحي  الها ئ المشــتركة ،ين الوكاال  الوكاال  الجــتر 
ي، وأـــــلكة أـــــرق أفريقيا، وأـــــلكة الجنوب األفريضي، وأـــــلكة برب الجـــــتر ا  الموجو ا ، وأـــــلكة منطضة ال ا يب 

 ا  الموجو ا  التاقعة لفرقة أفريقيا، وما يوجد منها في برب ووج   جيا، والشلكة المشتركة ،ين الوكاال  الجتر 
 العمل المعنية قاإلجرا ا  المالية المتعلضة قغسل األموال في أمريكا الجنو ية.

ووقت كتاقة هذا التضرير، كان  جر  اجـــــت شـــــاف إمكانية إنشـــــا  أـــــلكة عالمية لســـــلطا  إنفاص الضانون   -74
 36  المعنية قمكافحة الفسـا  المشـمولة قالما ة المعنية قمكافحة الفسـا ، لتيسـير التعاون بير الرجـمي ،ين ال يانا

 من االتفاقية.  

  
 التعاون بين وحدات االستخبارات المالية وأجهزة مكافحة الفساد -2 

ــا   -75 ــت لا ا  المالية وأجهزة مكافحة الفسـ ــر التعاون ،ين وحدا  االجـ ــا الفريق العامل ،توايد أوااـ أواـ
والســــــــلطا  المركزية المســــــــؤولة عن تلا ل المســــــــاعدة الضانونية علا الًــــــــعيدين الواني والدولي. كما أواـــــــا 

بل زيا ة التعاون مع الشــلكا  والمؤجــســا  الضائمة، مثل مجموعة إ غ مونت لوحدا  االجــت لا ا                                                                          قاجــت شــاف جــ 
 المالية والراقطة الدولية لسلطا  مكافحة الفسا . 

ــانحة من 8/9                         وأـــــج ع المؤتمر، في قرا     -76 ، الدول األاراف علا أن تنظر في ابتنام فرا التعاون الســـ
وملا  ة االل أــــلكا  المما جــــين الضائمة، مثل جها  الواــــل المعنية قاجــــتر ا  الموجو ا  في إاا  االتفاقية، 
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                                                                                                 الشــــلكة العالمية لجها  التنســــيق، وأــــلكة كامد ن المشــــتركة ،ين الوكاال  الجــــتر ا  الموجو ا ، واالجــــتفا ة من 
                                                                                                     المعلوما  المضد مة علا اعيد وحدا  االجت لا ا  المالية، في جياق تضد م اللا  لتلا ل المساعدة الضانونية.

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

ــا ،  -77                                                                                                   يتعاون المكتب المعني قالم د   ا  والجريمة تعاونا  وثيضا  مع الراقطة الدولية لســــــلطا  مكافحة الفســــ
 ويدعمها ويشا ك في لجنتها التنفيذ ة.  

ويوااــــــل المكتب المشــــــا كة في أنشــــــطة مجموعة إ غمونت. ووااــــــلت ملا  ة "جــــــتا " والبرنامر العالمي  - 78
                                                                       جريمـة وتموـيل اإل هـاب الـتاقع للمكـتب المعني ـقالم ـد   ا  والجريمـة العمـل مع لمكـافحـة بســــــــــــــل األموال وعـاـئدا  ال 

وحدا  االجـــــــــــت لا ا  المالية لمســـــــــــاعدتها في االن ـــــــــــمام إلا مجموعة إ غمونت وتنفيذ معاييرها في مجال تلا ل 
ون ،ين الوكاال ، المعلوما  قشمن مكافحة بسل األموال وتمويل اإل هاب. كما واال البرنامر العالمي تعزيز التعا 

 مع تسلي  ال و  علا أهمية هذا التعاون في نجاح النظم في مكافحة بسل األموال ومكافحة تمويل اإل هاب. 

ــتا " في حوا  أجرا  االتحا  األفريضي قشـــــــمن منع التدفضا  2019وفي أ ا /مايو  -79 ، أـــــــا كت ملا  ة "جـــــ
                                  ، أـــــا كت الملا  ة أ  ـــــا  في فعاليا  2020ن/يونيه وحزيرا 2019المالية بير المشـــــروعة. وفي أيلول/جـــــبتمبر 

 نظمتها منظمة الدول األمريكية و كز  علا بسل األموال والجريمة المنظمة.

، أــــــــــــــا كـت المـلا  ة كـذـلك في حلـضة عمـل إقليمـية قشــــــــــــــمن حرمـان 2019وفي تشــــــــــــــرين األول/أكتو ر  -80
ــروقة ــدين من المالصا  ا منة والموجو ا  المســــ ــؤولين الفاجــــ ــا  في المســــ ، نظمتها اللجنة الوانية لمكافحة الفســــ

ـتايلـند ومكـتب األمم المتحـدة المعني ـقالم ـد ا  والجريمـة في إاـا  االجتمـاع ال ـام  عشــــــــــــــر لمـدير  مجموعـة 
                                                                                                أاراف جنوب أــرق  جــيا لمكافحة الفســا . وقدمت الملا  ة عريــا  إ  ــاحيا  عن التحد ا  والمما جــا  الف ــلا 

ا  إلا  اجـــا  وكاال  مكافحة الفســـا  من  اقطة أمم جنوب أـــرق  جـــيا وإلا ممثلي في مجال اجـــتر ا  الموجو 
 والًين.                                                                                        لجنة اإلأراف الوانية في الًين، مشجعة  علا توايد أواار التعاون عبر الحدو  ،ين أع ا  ا لية

، التي ، أــــــا كت الملا  ة في االجتماع العاأــــــر لشــــــلكة إنفاص الضانون 2019وفي تشــــــرين األول/أكتو ر  -81
تشــــكل جز ا من أــــلكة مكافحة الفســــا  في أو و ا الشــــرقية و جــــيا الوجــــطا التاقعة لمنظمة التعاون والتنمية في 
                                                                                                  الميدان االقتًــا  ، الذ  ع ضد في اشــضند، وأعقله عضد حلضة عمل لل برا  اجــت ــافتها أــلكة مكافحة الفســا  في 

 أو و ا الشرقية و جيا الوجطا في قا ي .

  
 تشجيع الحوار وإزالة الحواجز التي تعيق استرداد الموجودات -3 

ــجيع الحوا  ،ين   -82 ــل األمانة تعزيز جهو ها الرامية إلا تشــــ ــرو ة أن توااــــ ــد   الفريق العامل علا يــــ                                                                                         أــــ
                                                                                                       الدول المضدمة للطللا  والدول المتلقية لها، و نا  الثضة، وتعزيز اإل ا ة الســـــــياجـــــــية وتوايدها يـــــــمانا  الجـــــــتر ا  

 .موجو ا ، في عملها مع المنظما  الحكومية الدولية األار  وفي جياق مجموعة العشرين و سبل أار  ال

، علا النظر، قما يتماأا مع الملا ئ األجاجية لضوانينها  8/1وحث المؤتمر الدول األاراف، في قرا    -83
الوكاال  أو ،ين األجهزة الحكومية المحلية ويتســـــــــق مع االتفاقية، في إنشـــــــــا  أو موااـــــــــلة تطوير التعاون ،ين 

ًـا  تها وإعا تها، مما جـيمكن الدول األاراف  الدولية في اجـتلانة عائدا  الجريمة وتعضبها وتجميدها وحجزها وم
 من تحسين عملية كشف و  ع ومنع الفسا .
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التدا،ير   وفي الضرا  نفســــــــــــه، أــــــــــــجع المؤتمر الدول األاراف علا إزالة العقلا  التي تحول  ون تنفيذ -84
المتعلضة قاجـــــتر ا  الموجو ا ، اًـــــواـــــا عن اريق تلســـــي  إجرا اتها الضانونية، عند االقت ـــــا  ووفضا لضوانينها  

 المحلية، ومنع إجا ة اجت دام هذ  اإلجرا ا .

                                                             ، جميع الــدول األاراف علا التعــاون، وفضــا  لالتفــاقيــة، علا اجــــــــــــــتر ا  8/9وحــث المؤتمر، في قرا    -85
ــا  ة، وفضا  عائدا  الجري  ــمان إعا ة الموجو ا  المًـ ــعيد الداالي وال ا جي، وإ،دا  التزام قو  ق ـ                                                                                          مة، علا الًـ

 من االتفاقية. 57للما ة 

وأواـــا الفريق العامل قاجـــت شـــاف جدو  اعتما  نهر يتمثل في إنشـــا  مكتب مســـاعدة قشـــمن اجـــتر ا    -86
                                                  ة للض ا ا وإحالة مضد  مي الطللا  إلا نظرا  قا  ين الموجو ا  ل ي  ضدم مشو ة بير  جمية االل المراحل األولي 

 علا تضد م مزيد من المساعدة.

  
  اإلجرا ا  المت ذة  

ــا كته  -87 ــتا " وبيرها من الضنوا ، مشــــ ــل المكتب المعني قالم د   ا  والجريمة، من االل ملا  ة "جــــ                                                                                          وااــــ
ــية في عد  من الم ــياجـــــ نتد ا  الدولية، منها الفريق العامل المعني الفعالة في أنشـــــــطة الدعوة لتدنيم اإل ا ة الســـــ

قمكافحة الفســـــا  وتعزيز الشـــــفافية التاقع لمنتد  التعاون االقتًـــــا    جـــــيا والمحي  الها ئ واإلنتر ول واالتحا  
األو و ي ووحدة التعاون الض ـائي التاقعة لالتحا  األو و ي  اليو وجسـت  ومجموعة الدول السـلع والفريق العامل 

ــا  ملا  ته ال ااــــة المعني  ــواــ ــا   العالمي، واًــ ــرين والمنتد  االقتًــ ــا  التاقع لمجموعة العشــ                                                                                         قمكافحة الفســ
 قالشراكة من أجل مكافحة الفسا . 

                                                                                                      ووااـل المكتب التونية قمهمية تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـا  تنفيذا  كامال ، مؤكدا  علا أهمية  -88
                                                                           لموجو ا ، وصلك من االل ح ــو   قًــفته مراقلا  في اجتماعا  الفريق العامل المعني أحكامها المتعلضة قاجــتر ا  ا 

  .2021- 2019                                                                                     قمكافحة الفســــــــــا  التاقع لمجموعة العشــــــــــرين. و عم المكتب أ  ــــــــــا  تنفيذ اطة عمل الفريق للفترة 
ــا ، الذ  ع ضد في عام   وفي ا   ئاجـــــــة الفريق ، في إا2020                                                                    االجتماع األول للفريق العامل المعني قمكافحة الفســـــ

ــعو  ة وإ طاليا، أالع المكتب الفريق علا قرا   المؤتمر   ــترك ة ،ين الممل ة العر ية السـ ــيما  ، وال8/9و  8/1                                                                                       المشـ جـ
ما يتعلق منهما قالحاجة إلا مزيد من المعلوما  عن حجم الموجو ا  المجمدة والم ــبواة والمًــا  ة والمعا ة، 

المكتب الدعم كذلك إلا الفريق العامل   وقدموعن عملية جمع البيانا  المضا،لة التي ايــطلعت ،ها ملا  ة "جــتا ".  
المتًـــــــلة قاجـــــــتر ا  الموجو ا  والتعاون الدولي. وقدم المعني قمكافحة الفســـــــا  قشـــــــمن عد  من مســـــــا ا  العمل  

ــتراك مع منظمة التعاون والتنمية وفرقة العمل المعنية قاإلجرا ا  المالية والبنك الدولي،  ــا ، قاالأـــــــــــ                                                                                                       المكتب أ  ـــــــــــ
مســـــــــاهما  من أجل إعدا  و قة تحد  نطاق التعاون الدولي فيما يتعلق قالجريمة االقتًـــــــــا  ة والجناة واجـــــــــتر ا  

 الفسا . جو ا  المسروقة، وصلك لتوجيهها إلا الفريق العامل المعني قمكافحةالمو 

وقد أ،د  المكتب تعليضا  علا أعمال الفريق الرفيع المســـــــــــتو  المعني ،تعزيز المســـــــــــا لة والشـــــــــــفافية  -89
و ئي  ، الذ  أعلن  ئي  الجم ية العامة 2030والنزاهة في الشــــــــؤون المالية الدولية من أجل تحضيق اطة عام 
، ومنها ما يتعلق قالشــــــفافية المالية وصا  2020المجل  االقتًــــــا   واالجتماعي عن تشــــــكيله في  صا /ما   

الًــلة قالمل ية االنتفانية، والفســا ، وبســل األموال، واجــتر ا  الموجو ا  وإعا تها، وقدم إحااة إلا الفريق عن 
 ل  لية اجتعراض التنفيذ، من ثغرا  في التنفيذ.                                                  عمل المكتب، وال جيما تلك المتًلة قما اجت بين، من اال

ــتا " في اجتماعا  م تلفة تتعلق قغســــــــــل األموال، من أجل تعزيز  -90 وأــــــــــا ك المكتب وملا  ة "جــــــــ
التنسـيق قشـمن اجـتر ا  الموجو ا . ووااـلت الملا  ة العمل مع فرقة العمل المعنية قاإلجرا ا  المالية، وال 

ــا كة في ج ــيما من االل المشـــ ــلة التي جـــ ــاو ا  صا  الًـــ ــا  المشـــ ــاتها العامة وفي االجتماعا  وجلســـ لســـ
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                                                                                             ع ضــ د  مع الهيفــا  اإلقليميــة التي هي علا برا  فرقــة العمــل المعنيــة قــاإلجرا ا  المــاليــة، ومنهــا فريق 
 .24مشا يع فرقة العمل المعني قالتواية 

مالية والوال ا  المتحدة المنتد  العالمي ومنذ اجـت ـافت الممل ة المتحدة لبريطانيا العظما وأيرلندا الشـ  -91
ــمة في عام  ــنطن العااــ ــتر ا  الموجو ا  في واأــ ــتا "، تتاقع الملا  ة مع 2017األول الجــ ، ،دعم من ملا  ة "جــ

البلدان األ  عة التي هي محو  تركيز المنتد ، أ  أوكرانيا وتون  وجـــــر  الن ا ونيجيريا، العمل علا موااـــــلة 
 ل الحفاظ علا الزام الذ  تولد في صلك المنتد  العالمي.،نا  الضد ا  في مجا

و نا  علا الب األمين التنفيذ  لمجموعة الدول المناه ــة للفســا ، ترأجــت ملا  ة "جــتا " حلضة نضاش  -92
قشــــمن منع الفســــا  وتعزيز نزاهة الو ائف التنفيذ ة العليا في مؤتمر الذكر  العشــــرين الذ  عضدته المجموعة في 

 .2019يونيه حزيران/

ــرين للفريق 2019وفي  ب/أبســــط    - 93 ــع والعشــ ــاهمت الملا  ة في عد  من أنشــــطة االجتماع العام التاجــ ، جــ
ــافه   ــيا والمحي  الها ئ، الذ  اجــــت ــ ًــــا    جــ ــفافية التاقع لمنتد  التعاون االقت ــا  والشــ العامل المعني قمكافحة الفســ

المنتد  في مويـــــــوع "اجـــــــت دام أجهزة إنفاص الضانون المتطو   مكتب المدعي العام في أـــــــيلي. وفي حلضة عمل عضدها 
                                                                                                            لبرامر امتثال الشــركا ف االجــتفا ة من المما جــا  الدولية والمحلية"، قدمت ملا  ة "جــتا " عريــا  إ  ــاحيا  عن ملا ئ  

ا   جلســـة تناولت  االتفاقية المتعلضة قامتثال الشـــركا   نياقة عن مكتب األمم المتحدة المعني قالم د ا  والجريمة  وأ  
الشــراكا   يتناول الذ                                                                                        التحضيق الجنائي في الرأــوة وامتثال الشــركا . وابتنمت الملا  ة الفراــة أ  ــا  لعرض منشــو ها 

ــلكا    International Partnerships ، المعنون الدولية المعنية قاجـــــــتر ا  الموجو ا ف لمحة عامة و ليل عالمي للشـــــ

on Asset Recovery: Overview and Global Directory of Networks   ــتر ا ــلكا  اجــ ــمن  ليال  لشــ                                    ، الذ  يت ــ
ــيـا والمحي  الهـا ئ، وصلـك في أحـد  الموجو ا ، وملـا  ا  إنفـاص الضـانون في مجـال مكـافحـة الفســــــــــــــا  في منطضـة  جـــــــــــ

 فحة الفسا  وأجهزة إنفاص الضانون. اجتماعا  ألكة التعاون االقتًا    جيا والمحي  الها ئ المعنية قسلطا  مكا 

جـلوفاكيا                                                                                        وقدمت ملا  ة "جـتا " كذلك عريـا  إ  ـاحيا  في حلضة   اجـية عن المل ية االنتفانية ع ض د ، في  - 94
، في إاا   ئاجــــــــة جــــــــلوفاكيا لمنظمة األمن والتعاون في أو و ا. وتاقعت الملا  ة 2019في تشــــــــرين األول/أكتو ر 

                            متناولة  تعزيز الشــــــــفافية في    2019                                           عمل إقليمية ع ضد  في ماليزيا في تموز/يوليه   عريــــــــها اإل  ــــــــاحي في حلضة 
                                                                                                       المل ية االنتفانية في جنوب أـــــــــرق  جـــــــــيا. و كز المحتو  تركيزا  اااـــــــــا  علا المعايير والموا   العالمية المتعلضة 

 حالة.  ،وافه   اجة  قالمل ية االنتفانية، قاجت دام نظام اإلفًاح عن المل ية االنتفانية في أوكرانيا 

، نظمـت الملـا  ة، 2019                                                             وعلا هـامش مؤتمر الـدول األاراف الـذ  ع ضـ د في كـانون األول/  ســــــــــــــمبر  -95
                                   ولة ارفا  قشــمن ق ــا ا معينة. وكان   21                           اجتماعا  ثنائيا  ،ين ممثلي  23قالتنســيق مع جــلطا  البلدان الشــريكة، 

                                                         الطاللة والدول متلق  ية الطللا ، لمســاعدتها علا تحســين فهم الهدف هو إقامة قنوا  اتًــال ،ين جــلطا  الدول  
 مضت يا  المساعدة وتمكينها من الر  علا اللا  محد ة لم يبت فيها.

، حلول الـذكر  2020                                                                         وقـد وافق ع ضـد مؤتمر قمـة قـا ة االتفـاق العـالمي للمم المتحـدة في حزيران/يونـيه  -96
 حضق الوحدة ،ين مؤجــــــســــــا  األعمال قغية تحضيق مســــــتضبل أكثر  الســــــنوية العشــــــرين النطالق صلك المنبر الذ 

ــتدامة. وقد ع ض د  الفعالية في أـــكل افترايـــي متتاقع علا مدا   جـــاعة، حيث ت ـــمنت جلســـا  متعاقلة   26                                                            اجـ
مشــــــــا ك مســــــــجل من االن ــــــــمام إلا   20 000  تلف توقيتها قااتالف المنطضة الزمنية، و هذا تمكن أكثر من 

                                                                                   حول كينية  عم مؤجـــــســـــا  األعمال البلدان  في م تلف أ جا  العالم في التعامل مع ثالا الحوا ا  التي  ا
أزما  عالمية، هيف المناخ والًـــــحة وعدم المســـــاواة. وعريـــــت ملا  ة "جـــــتا " مضدمة عن اجـــــتر ا  الموجو ا  

ــالعة في  ــر ال ـ ــا  المالية، في منع العنااـ ــسـ ــا  وأهمية كيانا  الضطاع ال اا، من قبيل المؤجـ ــا  الفسـ مما جـ
وكشــــــفها ومضايــــــاتها. واالل مؤتمر الضمة، جــــــلطت المديرة التنفيذ ة للمكتب ال ــــــو  علا الحاجة إلا التعاون  
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                                                                                                  االجــــتراتيجي ،ين األمم المتحدة والضطاع ال اا يــــا  ة  المثل قعمل الملا  ة في مجال اجــــتر ا  الموجو ا  مع 
 مكافحة الفسا .  اقطة المحامين الدولية وملا  ة الشراكة من أجل

  
 المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات -جيم 

أ،رز الفريق العامل المعني قاجــتر ا  الموجو ا  ا تفاع مســتو  الطلب علا المســاعدة التضنية من أجل  -97
ًـواـا  الطلب علا ال دما  االجـتشـا ية الضانونية، ويـرو ة اتلاع  ًـل ال ام  من االتفاقية، وا                                                                                                   تنفيذ أحكام الف

 فين والمما جــين قمســاعدة تضنية في مجال                                                               ن هوج مًــم مة تلعا  لالحتياجا . وأــد  الفريق علا أهمية تزويد المو 
 تلا ل المساعدة الضانونية، لتمكينهم من ايابة الطللا  والر و  علا الطللا  الوا  ة. 

                                                                                               وأك د الفريق العامل أ  ــا  علا أهمية تدنيم قد ا  المشــر  عين ومو في إنفاص الضانون والض ــاة وأع ــا   -98
                                                              ة قاجــتر ا  الموجو ا ، وأــد   علا الحاجة إلا تد يب مت ًــل وأنشــطة النياقا  العامة قشــمن المســائل المتعلض

                                                                                                    لبنا  الضد ا ، وعلا أهمية توفير موا   كافية للمكتب ولســــائر مضدمي المســــاعدة صو  الًــــلة. كما أــــج ع الفريق 
  تد يبية  األمانة علا أن ت ـــــي  إلا أنشـــــطتها، ومنها تنظيم الحلضا  الد اجـــــية والدو ا  التد يبية، تنظيم  و ا

                                                       تست دم ت نولوجيا  مبت رة، مثل ،رامر التعل م اإلل تروني.

وأواــا الفريق العامل المكتب قمن  ســعا إلا إقامة مزيد من الشــراكا  مع جــائر المنظما  والهيفا    -99
ضنية المعنية لمعالجة المســــائل المتعلضة قاجــــتر ا  الموجو ا  وكذلك إلا تنســــيق المزيد من أنشــــطة المســــاعدة الت 

                                                                                             معها في هذا الشـــــــمن، والب إلا األمانة أن ت رو  ج لســـــــب ل ووجـــــــائل من أـــــــمنها أن تتيب للدول األع ـــــــا  الب 
 المساعدة التضنية من االل ملا  ة "جتا " علا الًعيدين الواني واإلقليمي.

نظيم  وأواـــــــــا الفريق العامل الدول األاراف قمن تنظر في اعتما  نهر قائم علا منهر   اجـــــــــي في ت  -100
                                                                                                       ،رامر المسـاعدة التضنية، مع مراعاة التنسـيق علا الًـعيد اإلقليمي يـمانا  الجـت دام المتاح من الموا   المحدو ة 

 علا أنجع نحو.

ــية وافية لديها 3/6                                     وحث  المؤتمر الدول األاراف، في قرا     -101 ــسـ ، علا أن ت فل وجو  أار قانونية ومؤجـ
                                                             ــــائي ا، وكشــــف عمليا  االحتياز والتحويل بير المشــــروعة للموجو ا  من أجل مالحضة مرت بي جرائم الفســــا  ق

المتمتية من الفســـــــا ، والتما  التعاون الضانوني الدولي وإ،دائه، قما في صلك المســـــــاعدة الضانونية المتلا لة، لتممين  
مر الًـــا  ة في                                                                                    وجو   ليا  مناجـــلة الجـــتر ا  ما   ســـتلان من عائدا  للفســـا  من االل مًـــا  تها، وإنفاص األوا

                                                                                                         ال ا ج المستندة إلا أحكام إ انة وبير المستندة إليها وفضا  لمضت يا  االتفاقية، ويمان إنفاص هذ  األار، وأج ع 
 علا تضد م المساعدة التضنية في هذا الًد .

ــلة تضد م وإعدا  ملا  ا 1/7والب المؤتمر، في قرا     -102 ــتا " إلا موااـــــــ   ، إلا المكتب و عا ملا  ة "جـــــــ
ــمن،  ــتر ا  الموجو ا ، قما في صلك توفير منتجا  معرفية وأ وا  تضنية في هذا الشــــــ لبنا  الضد ا  في مجال اجــــــ
،نـا  علا الطلـب و هنـا ،توافر موا   من اـا ج الميزانيـة، من أجـل تلبيـة االحتيـاجـا  المطلو ـة من المســـــــــــــــاعـدة 

 التضنية المستلانة أثنا  االجتعرايا  الضطرية.

  
    المت ذة  اإلجرا ا  

ــاعدة التضنية الوا  ة من الدول األاراف، قغية تدنيم قد تها علا  علاالمكتب   وا ب -103 تلبية اللا  المسـ
                                                                                                 تنفيذ الفًــــل ال ام  من االتفاقية ومشــــا كتها ال املة في عمل  لية اجــــتعراض التنفيذ، واًــــواــــا  منذ الموعد 

 الرجمي لبد  الدو ة الثانية لتلية. 
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ــتا "، مســــــــاعدا  تضنية إلا  ، قدم المكتب عبر قنوا  منها2019وفي عام  -104              ولة ارفا ،  19ملا  ة "جــــــ
                                                                                       ولة ارفا  تعمل علا إجرا  إاـــــــــــالحا  تشـــــــــــري ية. واالل تلك الفترة، اعتمد   ولتان ارفان قوانين   11منها 

 ولة مســاعدة  12                                                                 ول  عما  في مجال تحســين عمليا  التنســيق علا الًــعيد المحلي، وتلضت  5جديدة، وتلضت 
من المهنيين في  670                                                        لتنســـــــيق علا الًـــــــعيد الدولي. وإيـــــــافة  إلا صلك، تلضا أكثر من في تحســـــــين عمليا  ا

                                                      جميع أنحا  العالم تد يلا  في مجال اجتر ا  الموجو ا . 

  
 اإلبالغ والمتابعة -دال 

من التوجيها  قشـمن إعدا  الملا ئ التوجيهية والمما جـا  الجيدة وجـائر  امزيد  ضدملفريق العامل ا لعل -105
 األ وا  التي من أمنها أن تحسن تنفيذ الفًل ال ام  من االتفاقية وقرا ا  مؤتمر الدول األاراف. 

                                                                                           ولعل الفريق العامل يو  أ  ــا  أن  ضدم إ أــا ا  قشــمن الدو  الذ   مكن أن   ــطلع قه المكتب، عبر   -106
وا  منها ملا  ة "جـــــــتا "، في تيســـــــير التعاون الدولي في مجال اجـــــــتر ا  الموجو ا ، وصلك من االل إنشـــــــا  قن 

ًـال م ؤم نة  ًـال ثنائية وقنوا  ات                                                                                                             منتد ا  لبنا  الثضة ،ين الدول الطاللة والدول متلقية الطللا ، وإقامة وجـائل ات
 و نا  الضد ا  في هذا المجال.

يو  كذلك أن  شــــــجع الدول علا موااــــــلة تضد م معلوما  إحًــــــائية عن ق ــــــا ا ولعل الفريق العامل  -107
                                                                                                    اجـتر ا  الموجو ا  ومعلوما  عن العوائق التي تحول  ون اجـتر ا ها،   ا  علا اللا  المكتب والملا  ة، حيث 

  مكن اجت دامها في تحديث قاعدة ،يانا  مراد اجتر ا  الموجو ا .

يواال تشجيع الدول علا االجتفا ة من االجتعرايا  التي جوف ت  ع  ولعل الفريق العامل يو  أن -108
ًـل ال ام  من االتفاقية، وموااـلة متاقعة المالحظا   لها في إاا   و ة االجـتعراض الثانية لتعزيز تنفيذها الف

ــلة قاجــــــتر ا  الموجو ا  المنبثضة عن  و ة االجــــــتعراض األولا، والب المســــــاعدة التضنية للتًــــــد  أل   المتًــــ
 تحد ا  مستلانة. 

                                                                                             ولعل الفريق العامل يو  أن  ضدم مزيدا  من اإل أــــــا ا  قشــــــمن  و  المكتب في تضد م المســــــاعدة التضنية   -109
علا الًـــــعيدين الواني واإلقليمي، من االل قنوا  م تلفة منها ملا  ة "جـــــتا "، وأن ينظر في أف ـــــل الســـــبل 

التي هي ،  تعرايـا  وبيرها، وصلك ل ـمان أن تغتنم الدول األارافال فيلة ،تلبية االحتياجا  المسـتلانة في االجـ 
 .في الوقت المناجب و طريضة فعالة هافراة االجتفا ة من  ،ال برا  والمساعدا إلا  في حاجة

 


