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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
 المعني باسترداد الموجودات

 2021أيلول/سبتمبر  10-6فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقَّت 2البند 

 لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ 
    الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات

مرحلي عن تنفيذ أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح تقرير    
 العضوية المعني باسترداد الموجودات

 
 مذكرة من األمانة  

 
 مقدمة  - أوال  

المعتمد فة  1/4أنشــــــــا مؤلمر الدول األاراا فة الما ال األمم المتحدة لمفافحل المقــــــــا ، فة قرا     -1
لدولة الممتوح العضـــــــويل المعنة داســـــــتر ا  الموجو ا ، ل ة  قـــــــد    و له األولى، المريق العامل الحفومة ا

 المشو ة إلى المؤلمر ويقاعد  فة لنميذ واليته المتعلقل دإ جاع عائدا  المقا .

وفة القرا  نمقـــــــه، ملَّم المؤلمرق المريقل العامل داملل ماام مناا مقـــــــاعدة المؤلمر على ا تقـــــــا   -2
لموجو ا ، ولاقـــــــير لما ل المعلوما  والمما ســـــــا  الايدة واألف ا   ين  معا ا لرا مال فة ماال اســـــــتر ا  ا

 الدول، وبناء الثقل ولشااع التعاون  ين الدول الطالمل والدول متلقال الطلما .

وقر  المؤلمر، فة  و اـله من الـثانـال إلى الـثامـنل، أن يوافــــــــــــــل المريق العـامـل أعمـاـله. وعـقد المريق  -3
 .2020إلى عام  2007ول حتى الرادع عشر سنويًا فة فيينا فة المترة من عام العامل اجتماعاله من األ

ــااله  -4 وأقعدَّ  هذ  الوثاقل إلْاالع المريق العامل أثناء اجتماعه الخامس عشــــــر على حالل لنميذ لوفــــ
ــاا  المؤلمر المتعلقل داســـــتر ا  الموجو ا . وهة لادا إلى مقـــــاعدة المريق العامل فة مداوالله و  فة ولوفـــ

 لحديد أنشطته فة المقتقبل.
 

__________ 

 * CAC/COSP/WG.2/2021/1. 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/1


 CAC/COSP/WG.2/2021/2 

 

2/17 21-04763 

 

 لمحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤتمر الدول األطراف والفريق العامل  - ثانيا  
 مز  اجتماعا  المريق العامل القــادقل على ثالثل مواعــاع  ئاقــال لشــمل المااال  القــتل لواليته  -5

، وهة: )أ( ل وين الرفــــــــــــــيــد المعرفة الترا مة  ) (  نــاء الثقــل  ين الــدول الطــالمــل 1/4وفقــًا لقرا  المؤلمر 
 والدول متلقال الطلما   )ج( المقاعدة التقنال والتد يب وبناء القد ا .

وفاما يتعلق  ت وين  فــــيد معرفة لرا مة دشــــان اســــتر ا  الموجو ا ، أ دا المريق العامل اهتمامه   -6
ــاناا أن لققــــايعل إجراء إفــــالحا  لشــــري ال فة  ــلل من هــ ــتمر  ت وين معا ا واســــتحداذ أ وا  ما  فــ المقــ

 ماال استر ا  الموجو ا .

ديع  على أهمال الثقل  ين الدول التة لطلب اســـــــــتر ا  -7 الموجو ا  والدول المتلقال لاذ  الطلما ،  وهـــــــــق
خصـوفـًا داعتما ها وسـيلل لتعزيز اإل ا ة القـااسـال ونشـر ثقافل لما ل المقـاعدة القانونال ولتمايد القـبيل لنااح 

 التعاون الدولة.

وناقش المريق العامل أنواع المقــــــاعدة التقنال ما  الصــــــلل داســــــتر ا  الموجو ا ، مثل  ناء القد ا   -8
ــاعدة القانونال،  وا ــير عملال لما ل المقــ ــريعا  جديدة ولاقــ ــوت لشــ ــاعدة على فــ لتد يب ولحليل الثغرا  والمقــ

 وسلَّم  وجو  حاجل ملحل و ائمل إلى لوفير التد يب.

وما فتئ المريق العامل  شـــــــد  مرا ًا ول را ًا على أهمال  و   فة اإلســـــــاام دالمعرفل والخبرة المنال فة  -9
ــتعراعــــ  ــتعرا  لنميذ نتائج االســ ــتر ا  الموجو ا  فة الدو ة الثانال علال اســ ــل الخاس داســ ا  المتعلقل دالمصــ

 الما ال األمم المتحدة لمفافحل المقا .

وأهــــــــا  المريق العامل مرا ًا ول را ًا إلى عــــــــرو ة لدمام التنقــــــــيق  ين مختلم المما  ا  القائمل فة  -10
صـــد ، دالعمل الذ  لقوم ده مما  ة اســـتر ا  الموجو ا  المقـــروقل ماال اســـتر ا  الموجو ا . ونوَّ ، فة هذا ال

ــتا "( المشـــــترمل  ين مفتب األمم المتحدة المعنة دالمخد ا  والاريمل )المفتب المعنة دالمخد ا   )مما  ة "ســـ
 والاريمل أو المفتب( والبنك الدولة دالتعاون مع البلدان النامال والمرا ز المالال.

  
 يد المعرفي التراكميتكوين الرص -ألف 

 
 المعلومات والنواتج المعرفية ذات الصلة بتنفيذ الفصل الخامس من االتفاقية -1 

،  هنًا  توافر موا   من خا ج الميزانال، 8/9الب المؤلمر إلى األمانل وإلى مما  ة "سـتا "، فة قرا    -11
ــلل لزويد الدول األاراا دالمعلوما  والنوال  ــلل  تنميذ المصــــــــــل جملل أمو  مناا موافــــــــ ج المعرفال ما  الصــــــــ

الخامس من االلما ال  وموافــــــلل جمع معلوما  عما لضــــــعه الدول األاراا من أار قانونال وما لتخذ  من 
إجراءا  قانونال وما لرفعه من  عاوا قضـــــــــــائال الســـــــــــتر ا  العائدا  اإلجرامال المتالال من األفعال المارمل 

مع الدول األاراا ومع مراعاة جملل أمو  من  يناا المعلوما  الماموعل دمقتضــى االلما ال، وملك دالتشــاو  
ــا   خالل  و لة االســــــــــــــتعرا  األولى والـثانـال علـال اســــــــــــــتعرا  لنمـيذ المـا ـال األمم المتحـدة لمفـافحـل المقــــــــــــ
والمعلوما  التة لامعاا األفرقل وحلقا  النقاش والد اســـا   وجمع معلوما  من الدول األاراا دشـــان أ ثر 
التحد ا  هـيوعًا فة اإلجراءا  القضـائال فاما يتعلق داسـتر ا  الموجو ا ، ولقد م لقرير لحليلة لالسـترهـا  ده 

 فة لقد م المقاعدة التقنال.
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و أ  المريق العامل على إســـنا  أولويل عالال لتوافقر المعا ا المتعلقل داســـتر ا  الموجو ا  ول وين   -12
وأ رز المريق عــــــــــرو ة لعمام األ وا  والنوالج المعرفال على نطا  واســــــــــع،  معا ا فة هذا الماال وإ ا لاا. 

وعــــــــــــــرو ة أن ينار المؤلمر أو المريق فة القـاام دعملـاا  مـتادعـل للـتا ـد من مـدا فعـالـال وـفاـئدة لـلك األ وا  
ــدَّ  على فـاـئدة النوالج المعرفـال الحـالـال، دمـا فة ملـك نوالج مـما  ة "ســـــــــــــــتا "، فة  ـناء القـد ا   والنوالج. وهــــــــــــ

 الوانال، والب إلى األمانل أن لعد قائمل  تلك النوالج وأن ل مل لعماماا على أوسع نطا  ممفن.
  

 اإلجراء المتخذ  
وافـــل المفتب المعنة دالمخد ا  والاريمل عملال إعا ة لصـــمام وإعا ة فـــااةل المفتمل القانونال التة  - 13

المحثال، جزءًا من المنصـــــــــــل الحاســـــــــــوبال لبوادل األ وا  والموا   المعرفال لشـــــــــــفل، من حيو محتواها وو ائماا 
ــا  )  ــغيلاا فة  TRACKالمتعلقل دمفافحل المقــ ــبتمبر   1( التة  دأ المفتب لشــ ــد  نقلاا 2011أيلول/ســ ، وهو دصــ

ن أ اة متادل إلى المنصــل الاديدة لمايدًا إلعا ة لشــغيلاا. ووافــل المفتب التومال دشــان فائدة النقــخل المطوَّ ة م 
الما  المقـاعدة القانونال المتما لل والقامل المضـافل لتلك النقـخل. واأل اة متاحل ممو   ممتوح فة الموقع الشـمفة 

 (. https://www.unodc.org/mla/en/index.htmlللمفتب المعنة دالمخد ا  والاريمل ) 

ويعفم المفتب على إعدا  منتج معرفة دشــان إعا ة الموجو ا  دعنوان "مقــائل هامل لتعلق دإعا ة   -14
الموجو ا ". وســـــــــيتناول المنتج المعرفة دالمحو المرحلل األخيرة من اســـــــــتر ا  الموجو ا ، مع الترميز على 

المقــــائل واالعتما ا  الرئاقــــال التة يواجااا إعا ة الموجو ا  على الصــــعيد الدولة، وهو يادا إلى اســــتمانل 
ز الد وت المقـــتما ة، داســـتخدام لحليل ألمثلل القضـــا ا،  المما ســـون فة حاال  إعا ة الموجو ا . وســـوا لقبرل
 لتمفين المما ســـــــــين من االســـــــــتما ة مناا ولطباقاا على القضـــــــــا ا الاا يل. وفة إاا  إعدا  المنتج المعرفة، 

. ومان الادا من 2021آما /ما ت   2ر  سـمال لمريق متخصـع عبر اإلنترنت فة عقد المفتب مناقشـل ةي 
ــل هــدا المنتج   االجتمــاع هو لمــا ل المعلومــا  مع الخبراء فة ماــال إعــا ة الموجو ا ، وعْر  ومنــاقشـــــــــــــ

 المعرفة ومناايته، والنار فة جوانب إعا ة الموجو ا  التة ينمغة أن  شملاا.

، أعلنت مما  ة اسـتر ا  الموجو ا  المقـروقل "سـتا " عن فـدو  الطمعل  2020وفة مانون األول/  قـمبر  - 15
 "  Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitionersالـثـانـاـل التة اــال انتاــا هــا من الــدلـيـل المعنون " 

 ال. ) ليل اســــــــــتر ا  الموجو ا :  ليل المما ســــــــــين(، وهة مما ة عن لحديو ألحد منتاالاا المعرفال الرئاـقـــــــــ 
مم الدليل إل هـــــا  المما ســـــين فة لعاملام مع التحد ا  االســـــترالااال والتناامال والتحقاقال والقانونال   وقد فـــــق
ــخل المحدثل  ــمن النقــ ــروقل من المالما  اعمنل والمرا ز المالال فة الخا ج. ولتضــ ــتر ا  الموجو ا  المقــ الســ

عل فة العقد الماعــــــة، دما فة ملك التشــــــريعا  من الدليل ما اســــــتاد من لطو ا  قائمل على الخبرا  المام
مشـا مًا، ولم لنزيل الدليل أ ثر   250الاديدة وأمثلل القضـا ا. وحضـر لدهـين المنشـو  عبر اإلنترنت أ ثر من 

 مرة خالل الشارين األولين من نشر . 16 000من 

ا  الذ  نشــر  البنك الدولة ، أســام خبراء مما  ة "ســتا " فة لقرير مفافحل المقــ 2020وفة أيلول/ســبتمبر  - 16
"  Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruptionدعنوان " 

ــا (. وأســــــــام الخبراء فة اســــــــتعرا  األقران وفة جوهر التقرير،   ــمافيتاا: مفافحل المقــــــ  )لعزيز فعالال الحفومل وهــــــ
 متعلقل دإقرا ا  الذمل المالال واإلفصاح عن المصالح والمل ال االنتمامال. حيو ألموا أو ها موا فة لالاف المصول ال 

https://www.unodc.org/mla/en/index.html
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،  ـــدأ  ممـــا  ة "ســــــــــــــتـــا " لشــــــــــــــغيـــل موقعاـــا الشــــــــــــــمفة الاـــديـــد 2021وفة مـــانون الثـــانة/ينـــاير  -17
(https://star.worldbank.orgوهو  وادل حاســــوبال لتاح الوفــــول إلى ،)  " المعلوما  المتعلقل دمما  ة "ســــتا

وعملاا وإناازالاا، فضــــاًل عن أققــــام جديدة لحد  الخطوا  المختلمل فة عملال اســــتر ا  الموجو ا . وإحدا 
القــــما  الرئاقــــال للموقع الشــــمفة الاديد هة مفتمل الموا  ، وهة مما ة عن مقــــتو ع للموا   آخذ فة النمو 

ــتا ــتمدة من الشــــرماء ومقــــا ا  العمل دقــــرعل، من منشــــو ا  مما  ة "ســ ــلل المقــ  " والموا  الخا جال ما  الصــ
المتعد ة األاراا مثل ماموعل العشـــــــــرين. وهة لحتو  أ ضـــــــــًا على أ لل للمل ال االنتمامال  خع مل مناا 

ممت هذ  المنصــل الســتضــافل الموا   والمنشــو ا  المتعلقل داســتر ا  الموجو ا   24 لدًا معينًا من  ،  لدًا. وفــق
لتتاح للومـاال  والمنامـا  والحفومـا  األخرا فرفــــــــــــــل لقـد م المنتاـا  المعرفاـل ما  الصــــــــــــــلـل، ممـا يتاح 
للمما ســـــــين فة ماال الموجو ا  من جماع أنحاء العالم الحصـــــــول على المعلوما  فة مفان واحد. و قفععلت 

دقـــبب  دء لشـــغيل الموقع  قاعدة  اانا  مرفـــد اســـتر ا  الموجو ا  مؤقتًا من االلصـــال الحاســـوبة المماهـــر
 الاديد، وساعا  لشغيلاا على الموقع الاديد.

ووافـلت مما  ة "سـتا " نشـر  سـالل إخما يل فصـلال لقدم معلوما  محدثل ممصـلل عن أنشـطل مما  ة  -18
ــا ال المامل والمعالاا  المقبلل. ولتاح  ــتا " ومنتاالاا المعرفال، ولقـــــــلم الضـــــــوء على المااال  المواعـــــ "ســـــ

 خما يل ومذلك جماع إفدا الاا القادقل على الموقع الشمفة لمما  ة "ستا ".أل ة االهتراك فة الرسالل ااستما

وســـــتنشـــــر مما  ة "ســـــتا " قريمًا لقا ير مخصـــــصـــــل إلنمام أوامر المصـــــا  ة األجنبال و لياًل لقناًا  قدم  -19
الح الخافل دالمو مين العموميين. وجا  لحلياًل للمخاار المتعلقل دإقرا ا  الذمل المالال واإلفصاح عن المص

إعدا  عدة منشــــو ا  أخرا )لر  لمافــــيل إعــــافال فة التقرير القــــنو  لمما  ة اســــتر ا  الموجو ا  المقــــروقل 
 (.2020"ستا " لعام 

ولعفم مما  ة "ســـتا " على  عم مما  ة لقو ها الممل ل المتحدة لبريطاناا العامى وأيرلندا الشـــمالال،  -20
 ئاقــًا لماموعل الدول القــمع، إلعدا  أ لل قطريل مقــت ملل لتقد م الما  المقــاعدة القانونال المتما لل دصــمتاا 

فة ماال اســـــتر ا  الموجو ا  التة  قـــــال الوفـــــول إلياا على الموقع الشـــــمفة لمما  ة "ســـــتا "، ولعاد للك 
مس التنقـــيق وأن  فون لاا لافل األ لل دالتحديو. ومن هـــان إنشـــاء قالب واحد أن يتاح لن لل أن لقـــتخدم ن 

متماثل. والادا من ملك هو عــــــــــــــمان أن ل ون الما  المقــــــــــــــاعدة القانونال المتما لل فة ماال اســــــــــــــتر ا  
ــللل على  الموجو ا ، قد  اإلمفان، ماد ل وعالال الاو ة، ويمفن لنميذها  ون حاجل إلى ارح مزيد من األســـ

 لى أسات الاو ة أو "الشروط اإلثمالال االعتمااال".القلطل المرمزيل، وعمان أال يقرفض أ  مناا ع
  

جمع معلومات عن التجارب العملية للدول في مجال إدارة الموجودات المجمَّدة والمحجوزة والمصادرة،  -2 
 واستخدامها والتصرف فيها، وعن أفضل الممارسات في إدارة الموجودات المحجوزة والمصادرة

ع المؤلمر، فة   -21 ، الدول األاراا ومفتب األمم المتحدة المعنة دالمخد ا  والاريمل 7/1قرا    هــــــــــــاَّ
ــا   ــتمانل المما سـ ــا  ة، واسـ ــلل لما ل الخبرا  المتعلقل دإ ا ة الموجو ا  المامَّدة والمحاوزة والمصـ على موافـ

ــع مما   لوجياال ةير ــاء وباالعتما  على الموا   القائمل، والنار فة وعــــ ــلى، حقــــــب االقتضــــ ملزمل  المضــــ
 دشان هذ  المقالل.

، أن يوافــل المريق العامل جمع المعلوما  المتعلقل دافضــل المما ســا   1/ 8وقر  المؤلمر، فة قرا     - 22
من الدول األاراا،  ادا اســـــــت مال مشـــــــروع المما   التوجياال ةير الملزعمل دشـــــــان إ ا ة الموجو ا  المامَّدة 

https://star.worldbank.org/
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تعلقل دإ ا ة الموجو ا  المحاوزة والمصــــا  ة والتصــــرا فياا دصــــو ة  والمحاوزة والمصــــا  ة ولحديو الد اســــل الم 
 ". Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets"  فعالل، المعنونل 

  
 اإلجراء المتخذ  

الموجو ا  المحاوزة ، هــــــرعت األمانل فة لحديو الد اســــــل المعنونل إ ا ة 8/1عماًل دقرا  المؤلمر  -23
ــلل  ــائل مناا إ  اج الخبرا  والمما ســـا  الايدة ما  الصـ ــا  ة والتصـــرا فياا دصـــو ة فعالل، وملك  وسـ والمصـ

 2021المقــتمدة من اائمل أوســع من الوال ا  القضــائال. ولحقاقًا لاذ  الغا ل، قامت األمانل فة ناقــان/أ ريل 
إلى لقد م معلوما  عن لشـــــريعالاا وســـــااســـــالاا ومما ســـــالاا     تعمام مذمرة هـــــمويل لدعو فياا الدول األاراا

ومؤســــــقــــــالاا المتعلقل دإ ا ة الموجو ا  المامدة والمحاوزة والمصــــــا  ة، دما فة ملك التحد ا  والمما ســــــا  
ــاغل المنقحل لمشـــــروع المما   التوجياال ةير الملزمل دشـــــان  ــتما ة والتعلاقا  على الصـــ الايدة والد وت المقـــ

 جو ا  المامدة والمحاوزة والمصا  ة.إ ا ة المو 

ــل، فة إيرا  النتائج الاديدة المنبثقل   -24 ولتمثل الخطوة التالال، التة لقنمَّذ فو  االنتااء من لحديو الد اسـ
عنه والتعلاقا  الوا  ة من الدول األاراا فة المشــــــــــروع المنقح للمما   التوجياال ةير الملزعمل دشــــــــــان إ ا ة 

 ة والمحاوزة والمصا  ة.الموجو ا  المامد
  

 جمع معلومات عن الممارسات الجيدة في مجال إدارة الموجودات المسروقة المستردة والمعادة  -3 

 والتصرف فيها دعمًا للتنمية المستدامة

ــاع المؤلمر الدول األاراا، فة قرا     - 25 ــتما ة التامل من إمفانال إ رام الماقا  أو  1/ 7هـــــــــــ ، على االســـــــــــ
  57من الما ة   5علياا من أجل إعا ة الممتل ا  المصـــــا  ة أو التصـــــرا فياا ناائاًا عماًل دالمقرة  لرليما  متمق 

من االلما ال، وعلى مراعاة أهداا التنمال المقـــــتدامل فة اســـــتخدام وإ ا ة الموجو ا  المقـــــتر ة مع االحترام التام 
ــياا وع  ــاا ة والمحافال على ســــــالمل أ اعــــ دم التدخل فة الشــــــؤون الداخلال للدول  لمما   لقــــــاو  الدول فة القــــ

ــاًا مع أحفام الما ة  ــافل إلى ملك، أها  المؤلمر دالدول األاراا أن لوافـــل    4األخرا، لماهـ من االلما ال. وإعـ
لما ل المما ســــــــا  المضــــــــلى والمعلوما  الد اقل عن التاا   الناجحل للتعاون فاما  يناا فة لنميذ األحفام ما   

ــتر ا  المو  ــلل داســـ ــعه  الصـــ ــل جمع المعلوما  عما لضـــ ــًا أن لوافـــ جو ا  من االلما ال. والب إلى األمانل أ ضـــ
الدول األاراا من أار قانونال وما لتخذ  من إجراءا  قانونال وما لرفعه من  عاوا قضائال الستر ا  العائدا  

ــاو  مع الدول األاراا   ــى االلما ال، وملك دالتشـــــ ــا ، دمقتضـــــ ومع مراعاة جملل أمو  اإلجرامال المتالال من المقـــــ
مناا المعلوما  التة لقاملع من خالل آلال اســـتعرا  التنميذ وحلقا  النقاش والد اســـا ، وهـــاع الدول األاراا  

 على أن لتاح على نطا  واسع المعلوما  المتعلقل  اذا الشان، من أجل لما ل المما سا  الايدة. 

لى أن لراعة، وفقًا لقوانيناا المحلال وبما يتماهــى ، ع8/9وهــاع المؤلمر الدول األاراا، فة قرا    -26
 فة استخدام الموجو ا  المعا ة. 2030مع األولويا  المحلال، خطل التنمال المقتدامل لعام 

  
 اإلجراء المتخذ  

 قدمت األمانل فة وقت ســــــــــــا ق لقريرين عن اجتماعين لمريق خبراء عقدا فة أ  س أدادا فة هــــــــــــماط/ - 27

دشان المما سا  الايدة فة ماال إ ا ة الموجو ا  المقروقل المقتر ة والمعا ة   2019ا /مايو وأ    2017فبراير 
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 والتصــــــــرا فياا  عمًا للتنمال المقــــــــتدامل. و مز االجتماعان، اللذان اهــــــــترمت إثيوباا وســــــــويقــــــــرا فة  عماما،  

  4- 16ما و   فة الغا ل على الناو  دالعمل فة ماال لعزيز اســــــــتر ا  الموجو ا  المقــــــــروقل وإعا لاا، وفق  
. وجا  حالاًا مناقشـا  دشـان إمفانال لناام االجتماع المقبل للخبراء، فة  2030من خطل التنمال المقـتدامل لعام 

 . 2022أ  س أدادا فة عام 
  

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

المجمدة والمضبوطة والمصادرة والمعادة، وأطر استرداد الموجودات، بما في ذلك بحجم الموجودات 
 أفضل الممارسات والتحديات ذات الصلة

، أن يوافــــــل المريق العامل عمله من خالل جملل أمو  مناا موافــــــلل 8/1قر  المؤلمر، فة قرا     -28
ــل جاو   الراماــل إلى جمع المعلومــا  عن التحــد ــا  والعوائق التة ل  واجــه الــدول األاراا، ومــذلــك أفضـــــــــــــ

ــان التنميذ التام  ــاا  محتملل دشــــ ــتر ا  عائدا  الاريمل وإعا لاا، دوال اقتراح لوفــــ ــا  فة ماال اســــ المما ســــ
 والمعال للمصل الخامس من االلما ال.

ـــتا "، فة قرا      عوة إلى و إلى األـماـنل الـما المؤلمر   وجـه و  - 29 خـا ج   ،  هـنًا  توافر موا   من 9/ 8مـما  ة "ســـــــــــ
لعمل على جمع المعلوما  من الدول األاراا دشــــان قضــــا ا اســــتر ا  الموجو ا  على الصــــعيد الدولة  ل الميزانال، 

فاما  خع األفعال المارمل دمقتضـى االلما ال، دما فة ملك ما يتعلق مناا دحام الموجو ا  المامدة والمضـبوال  
مريق العـامـل وإلى المؤلمر، فة  و ليامـا المقبلتين، ولحـدـيو  والمصـــــــــــــا  ة والمعـا ة  ولـقد م لقرير عن النـتائج إلى ال 

 قاعدة  اانا  مرفد استر ا  الموجو ا . 

ــه،   - 30 ــتا ،  هنًا  توافر موا   من خا ج   عوة إلى األمانل و الما  المؤلمر   وجه وفة القرا  نمقـ إلى مما  ة سـ
موافــلل جمع المعلوما  عما لضــعه الدول األاراا من أار قانونال وما لتخذ  من إجراءا  قانونال ل الميزانال، 

وما لرفعه من  عاوا قضــــــــائال الســــــــتر ا  العائدا  اإلجرامال المتالال من األفعال المارمل دمقتضــــــــى االلما ال، 
ــاو  ــتعرا   وملك دالتشـ   مع الدول األاراا ومع مراعاة جملل أمو  مناا المعلوما  الماموعل خالل  و لة االسـ

األولى والـثانـال علـال اســـــــــــــتعرا  التنمـيذ والمعلومـا  التة لامعاـا األفرقـل وحلقـا  النقـاش واـلد اســــــــــــــا   وجمع  
فاما يتعلق داســـــــــــتر ا    معلوما  من الدول األاراا دشـــــــــــان أ ثر التحد ا  هـــــــــــيوعًا فة اإلجراءا  القضـــــــــــائال 

 الموجو ا ، ولقد م لقرير لحليلة لالسترها  ده فة لقد م المقاعدة التقنال. 
  

 اإلجراء المتخذ  
ــتا " فة جمع 9/ 8و  1/ 8عماًل دقرا   المؤلمر  - 31 ــرع المفتب المعنة دالمخد ا  والاريمل ومما  ة "سـ ، هـ

ــل إلى جماع  ــتباان أق سـ ــتر ا  الموجو ا   المعلوما ، من خالل اسـ ــا ا اسـ ــان قضـ الدول األاراا فة االلما ال دشـ
على الصـــــــــــــعيـد الـدولة فامـا  خع األفعـال المارمـل دمقتضـــــــــــــى االلمـا اـل، دمـا فة ملـك مـا يتعلق مناـا دحام  
الموجو ا  المامدة والمحاوزة والمصــــــا  ة والمعا ة. ومان التقرير عن التقدم المحرز فة للك العملال معروعــــــًا 

(. وســـــــــتشـــــــــفل هذ  المعلوما  CAC/COSP/WG.2/2020/4يق العامل فة اجتماعه الرادع عشـــــــــر ) على المر 
األسـات لتقرير جديد عن التقدم المحرز فة الااو  الدولال السـتر ا  عائدا  المقـا  وإعا لاا، سـينشـر فة أواخر  

قاعدة  اانا  مرفــد اســتر ا  الموجو ا  التادع لمما  ة "ســتا ". وســيتضــمن التقرير أ ضــًا ، ولتحديو 2021عام 
معلومـا  عمـا لضـــــــــــــعـه اـلدول األاراا من أار ـقانونـال ومـا لتخـذ  من إجراءا  ـقانونـال ومـا لرفعـه من  عـاوا 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/4
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ل وإعا لاا، ومذلك قضـــائال الســـتر ا  العائدا  اإلجرامال، وأفضـــل المما ســـا  فة ماال اســـتر ا  عائدا  الاريم 
 أ ثر التحد ا  هيوعًا فة اإلجراءا  القضائال فاما يتعلق داستر ا  الموجو ا . 

  
جمع معلومات عن التجارب والممارسات الفضلى بشأن تدابير وسبل تعزيز التعاون الدولي واسترداد  -5 

 ئلة من الموجوداتالموجودات ذات الصلة بالفساد، بما في ذلك في الحاالت المتعلقة بمقادير ها

، إلى أن لقدم معلوما  عن التاا   والمما سا  المضلى 2/ 7 عا المؤلمر الدول األاراا، فة قرا     - 32
بل لعزيز التعاون الدولة واسـتر ا  الموجو ا  ما  الصـلل دالمقـا ، دما  شـمل   دشـان التدا ير الانائال والمدنال وسـق

 و ا . الحاال  المتعلقل دمقا ير هائلل من الموج 
  

 اإلجراء المتخذ  
لماهـــــــــاًا مع للك الوال ل، وحقـــــــــمما و   فة لقرير ســـــــــا ق، أ ســـــــــلت األمانل البين، فة آما /ما ت  -33

ــان/أ ريل  ــاهما  الدول 2018وناقـــــ ــلل. وقد لقخصـــــــت مقـــــ ، إلى الدول األاراا لتقد م المعلوما  ما  الصـــــ
دالمقـــــــا  المتعلق دمقا ير هائلل من الموجو ا ، األاراا ونشـــــــر  مع نتائج اجتماعلة فريق الخبراء المعنيين 

 14إلى   12، وأوسـلو، فة المترة من 2018مانون األول/  قـمبر  5إلى  3اللذين عققعدا فة لاما فة المترة من 
ــلت األمانل جمع مCAC/COSP/2019/13)  2019حزيران/يوناه  ــافال عن التاا   (. ووافـــــــــ علوما  إعـــــــــ

ــا  المتعلق دمقا ير   ــان المقـ ــلو دشـ ــاا  محد ة و    فة  اان أوسـ ــلى التة لرمز على لوفـ ــا  المضـ والمما سـ
 هائلل من الموجو ا .

  
 جمع معلومات عن النهوج المتَّبعة بشأن شفافية الملكية االنتفاعية -6 

ماع لمريق خبراء دشـان هـمافال المل ال االنتمامال،  دعم  نوَّ  المريق العامل دمما  ة األمانل  تناام اجت  -34
ثل عن نتائج ملك االجتماع.  من االلحا  الروسة، والب إلى األمانل موافاة المريق دمعلوما  محدَّ

ــول على معلوما  عن المل ال  - 35 ــل التحد ا  المرلمطل دالحصــــــ ــًا أهمال   اســــــ وأ رز المريق العامل أ ضــــــ
ثل عن األنشـطل   االنتمامال والتغلب على  للك التحد ا ، والب إلى األمانل موافـلل موافاة المريق دمعلوما  محدَّ
 المقبلل فة هذا الصد . 

  
 اإلجراء المتخذ  

 عفم المفتب المعنة دالمخد ا  والاريمل على إجراء   اســــل متعمقل دشــــان النام القائمل والناهــــلل  -36
 .2021ة  لدان فة هتى المنااق. وستصد  الد اسل فة عام المتعلقل دشمافال المل ال االنتمامال فة عد

، لعتزم مما  ة "ستا " لحديو أ لل المل ال االنتمامال الخافل دفل  لد 2022و 2021وخالل عامة  -37
ومقــاعدة القــلطا  الوانال فة وعــع أ لل جديدة. ولقــاعد األ لل المحققين األجانب أو ةيرهم من األاراا 

لمحـو عن معلومـا  عن هوـيل المـال ين المنتمعين ل ـاان مـا مؤســــــــــــــس دموجـب قوانين مـلك البـلد. المعنـال التة 
ــان المل ال االنتمامال  خع مل مناا  لدًا معينًا على الموقع   24وفة الوقت الراهن، يوجد  ــا  ًا دشـــــ  لياًل إ هـــــ

تة ارأ  على قوانين البلدان الشـــمفة لمما  ة "ســـتا "، وإن مان العديد مناا يلزم لحديثه نتاال ل فـــالحا  ال
 ولوائحاا فاما يتعلق دالمل ال االنتمامال.

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/13


 CAC/COSP/WG.2/2021/2 

 

8/17 21-04763 

 

ولعفم مما  ة "سـتا " أ ضـًا على إعدا  لقرير دشـان االمتاازا  المانال القانونال والمل ال االنتمامال،  -38
. وفة 2018وملك على ســـــــــــبيل المتادعل الجتماع فريق الخبراء الدولة الذ  عقد فة لشـــــــــــرين الثانة/نوفمبر 

ســـــاا  التحقاقا  الانائال عبر الحدو ،  مفن إلســـــاءة اســـــتخدام لدا ير الحما ل االمتاازيل القانونال أن لشـــــفل 
لحد ا  أمام المحققين الذين  حاولون التا د من المل ال االنتمامال لنهـــــخاس االعتما يين، ويمفن أن لعرقل 

 .2021ن المقر  أن  صد  التقرير فة عام المالحقل القضائال فة قضا ا المقا  وةقل األموال. وم
  

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

 6/2، انتما  الدول األاراا إلى األعمال التة نمذ  دموجب القرا   8/9اســترعى المؤلمر، فة قرا     -39
ــحا ا الذ  أقوعز فاه إلى المريق  ــلى فة لحديد هويل عـــ ــا  المضـــ ــتمانل المما ســـ ــتاالل عملال الســـ العامل داســـ

المقـا  ومعايير لعويضـام، وهـاع الدول األاراا على لقد م معلوما  عن القوانين والمما سـا  القائمل دشـان 
 لحديد هويل عحا ا المقا  ولعويضام.

  
 اإلجراء المتخذ  

وبالتعاون مع اللانل المرمال الســتر ا  الموجو ا  التادعل لرادطل     عفم المفتب، من خالل مما  ة "ســتا "  - 40
المحامين الدولال، على إعدا  منشـــو  دشـــان لحديد هويل عـــحا ا المقـــا  والتعويض عن األعـــرا  الناجمل عن فعل  

ــالل )  ــان هذ  المقــــ ــافميعل الوثاقل التة أعدلاا األمانل دشــــ ــو  ســــ ــا ، وهو منشــــ (.  CAC/COSP/WG.2/2019/5فقــــ
ــموـيل ـلدعو فيـاا اـلدول األاراا    2020ولحقاـقًا لـاذ  الـغاـ ل، عمـمت األـماـنل فة ـمانون األول/  قـــــــــــــمبر   ـمذمرة هـــــــــــ

 م وفقًا ألحفام االلما ال. إلى لقد م معلوما  عن المما سا  المضلى لتحديد هويل مختلم أنواع الضحا ا ولعويضا 
  

 جمع المعلومات عن اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة، بما فيها التسويات،   - 8 

 المتعلقة بمصادرة العائدات اإلجرامية وإعادتها 

ال،  ،  هنًا  توافر موا   من خا ج الميزان 9/ 8الب المؤلمر إلى األمانل وإلى مما  ة "ســـــــــــــتا "، فة قرا     - 41
جملل أمو  مناا موافــلل لعاد ولحديو قاعدة  اانا  مرفــد اســتر ا  الموجو ا ، وال ســاما فاما يتعلق داعلاا  
القانونال البديلل والحلول  ون محا مل، دما فياا التقـــــــــــويا ، المتعلقل دمصـــــــــــا  ة عائدا  إجرامال وإعا لاا، وفقًا  

امل  و  اســـــــل ماف  مفن أن يؤ   اســـــــتخدام اعلاا  القانونال  لاللما ال، ولقد م لحديثا  منتامل إلى المريق الع 
ــا  ة عائدا  إجرامال وإعا لاا، وفقًا لاللما ال،   البديلل والحلول  ون محا مل، دما فياا التقــــــــويا ، المتعلقل دمصــــــ

 مع مراعاة ما  قدم من معلوما  قائمل ما  فلل، إلى لحقين فعالال لطبيق المصل الخامس من االلما ال. 

وفة القرا  نمقــــــه، أوعز المؤلمر إلى المريق العامل أن يوافــــــل،  دعم من األمانل، جمع معلوما   -42
ــويا ، المتعلقل  ــتخدام الدول األاراا لولاا  القانونال البديلل والحلول  ون محا مل، دما فياا التقـــــــــ عن اســـــــــ

ــا  ة العـاـئدا  اإلجرامـال وإعـا لاـا، وفقـًا لاللمـا ـال وللقـانون المحل ة، وأن  حلـل العوامـل التة لؤثر على دمصــــــــــــ
المرو   ين الممالغ المحقَّقل فة اعلاا  القانونال البديلل والحلول  ون محا مل، دما فياا التقــــــــــــويا ، المتعلقل 
ــر ة،  ــا  ة العائدا  اإلجرامال وإعا لاا، وفقًا لاللما ال وللقانون المحلة، والممالغ المعا ة إلى الدول المتضـ دمصـ

ر فة جدوا وعع مما   لوجياال من أجل لاقير االستعانل  ناج أ ثر لنقاقًا وهمافال للتعاون  ين  دوال النا
 الدول األاراا المتضر ة.

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2019/5
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وفة القرا  نمقـــــــــــه أ ضـــــــــــًا، الب المؤلمر إلى المريق العامل أن  ضـــــــــــع خطل عمل جديدة متعد ة  -43
، مع لحديد  نو  معينل من جدول 2021-2020القــــــــــــنوا  من أجل موافــــــــــــلل أعماله التحليلال خالل المترة 

 األعمال لتناقش  وفماا الموعوع الرئاقة ل ل اجتماع.
  

 اإلجراء المتخذ  
 2021أعــد  األمــانــل، لنميــذًا لتلــك الوال ــا ، خطــل عمــل لاافلــل أعمــال المريق العــامــل حتى عــام  -44
(CAC/COSP/WG.2/2020/2.اعتمدها المريق العامل فة اجتماعه الرادع عشر ) 

ــا ال لاذا  - 45 ــا  إلياا أعال  وخطل العمل، من المتوقع إجراء مناقشـــــــل مواعـــــ ــاًا مع الوال ا  المشـــــ ولماهـــــ
  االجتماع ل رت لولاا  القانونال البديلل والحلول  ون محا مل، دما فياا التقــــــويا ، المتعلقل دمصــــــا  ة عائدا 

 إجرامال وإعا لاا، وفقا لاللما ال والقانون المحلة. 

و عــت األمــانــل الــدول األاراا إلى لقــد م معلومــا  فامــا يتعلق دــاعلاــا  القــانوناــل البــديلــل والحلول  -46
 ون محا مل، دما فياا التقويا ، المتعلقل دمصا  ة عائدا  إجرامال وإعا لاا، وفقًا لاللما ال، وملك فة مذمرة 

 .2021همويل عممت فة هماط/فبراير 

  واســتنا ًا إلى الر و  الوا  ة من الدول والمحوذ اإلعــافال، أعد  األمانل و قل لحليلال عن الموعــوع -47
(CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1)   ل ة ينار فياا المريق العامل ولدعم المناقشــــــل المواعــــــا ال فة

 هذا االجتماع.

ــًا  -48 على لحديو قاعدة الباانا  المتعلقل داعلاا  القانونال البديلل والحلول  ون ولعفم األمانل أ ضـــــــــــ
 محا مل، دما فياا التقويا ، المتعلقل دمصا  ة عائدا  إجرامال وإعا لاا، وفقًا لاللما ال.

  
 جمع المعلومات عن اإلجراءات التي تتيح مصادرة عائدات الفساد دون إدانة جنائية -9 

أن  امع معلومــــا  عن التحــــد ــــا  المطروحـــل المريق العــــامــــل إلى  8/9فة قرا    المؤلمر أوعز -49
ــا   ون فــــــدو  إ انل  ــا  ة عائدا  المقــــ ــتما ة واإلجراءا  التة لتاح مصــــ والمما ســــــا  الايدة والد وت المقــــ

 من االلما ال. 54)ج( من الما ة  1جنائال، من الدول األاراا التة امقت هذ  التدا ير وفقًا للمقرة 
  

 اإلجراء المتخذ  
ــا ال لالجتماع  -50 ــل مواعــــــ ــا  إلياا أعال  وخطل العمل، يتوقع إجراء مناقشــــــ ــاًا مع الوال ل المشــــــ لماهــــــ

الخامس عشــر للمريق العامل مفرســل للتحد ا  المطروحل والمما ســا  الايدة والد وت المقــتما ة واإلجراءا  
 ال.التة لتاح مصا  ة عائدا  المقا   ون فدو  إ انل جنائ 

، إلى لقـد م 2021و عـت األمـانـل الـدول األاراا، فة مـذمرة هــــــــــــــمويـل عقممـت فة هــــــــــــــمـاط/فبراير  -51
ــا   ون فـــدو  إ انل جنائال، من الدول األاراا  ــا  ة عائدا  المقـ معلوما  دشـــان اإلجراءا  التة لتاح مصـ

 من االلما ال. 54)ج( من الما ة  1التة امقت هذ  التدا ير وفقًا للمقرة 

ــافال، أعد  األمانل مذمرة لحليلال عن الموعـــــــوع  و  - 52 ــتنا ًا إلى الر و  الوا  ة من الدول والمحوذ اإلعـــــ اســـــ
 (CAC/COSP/WG.2/2021/4 .لعرعاا على المريق العامل ولدعم المناقشل المواعا ال فة هذا االجتماع ) 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/2
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ــا   فة عام  -53 ــو ها الصـــــ ــتا " على لحديو منشـــــ ــافل إلى ملك، لعفم مما  ة "ســـــ دعنوان  2009وإعـــــ
 .استر ا  األفول المناوبل:  ليل للمما سا  الحقنل دشان مصا  ة األفول  ون االستنا  إلى حفم إ انل

  
 مواصلة عملية استبانة الممارسات الفضلى ووضع مبادئ توجيهية للمبادرة بتبادل المعلومات  -10 

 في الوقت المناسب

ــتمانل  المريق العامل إلى  8/9المؤلمر فة قرا    أوعز -54 أن يوافــــل، دمقــــاعدة من األمانل، عملال اســ
ــب وفقًا للما ة  ــع مما   لوجياال للمما  ة  تما ل المعلوما  فة الوقت المناســ ــلى ووعــ ــا  المضــ   56المما ســ

 من االلما ال.
  

 اإلجراء المتخذ  
، 2020أعال  وفة مذمرة هــــمويل عقممت فة مانون األول/  قــــمبر  لماهــــاًا مع الوال ل المشــــا  إلياا  -55

 عت األمانل الدول األاراا إلى التعليق على مشروع المما   التوجياال ةير الملزمل دشان لما ل المعلوما  
من االلما ال، وعلى لحقــــــين التوافــــــل والتنقــــــيق  ين مختلم هــــــمفا    56فة الوقت المناســــــب، وفقًا للما ة 

المختصــــــين داســــــتر ا  الموجو ا . واســــــتنا ًا إلى التعلاقا  الوا  ة، قامت األمانل  تنقاح مشــــــروع  المما ســــــين
 (.CAC/COSP/WG.2/2021/3المما   التوجياال )

  
 بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات -باء 

 
 وداتالسلطات المركزية وِجهات الوصل والشبكات المعنية باسترداد الموج -1 

الب المؤلمر إلى المريق العامل أن يوافــــل النار فة مقــــالل إنشــــاء هــــمفل عالمال من جاا  الوفــــل   - 56
المعنال داسـتر ا  الموجو ا  للعمل دمثادل هـمفل للمما سـين،  ون از واجال مع الشـمفا  القائمل، لاقـيرًا لزيا ة فعالال 

هـــــــــمفل عالمال لااا  الوفـــــــــل المعنال دمصـــــــــا  ة الموجو ا  التعاون. وأ َّد المريق العامل على الحاجل إلى  ناء 
 واستر ا ها لضم خبرا  لقنال، وهدَّ  على عرو ة التعاون والتنقيق  ين الشمفا  اإلقلامال. 

مــل عن 7/1وحــو المؤلمر الــدول األاراا، فة قرا    -57 ، على عــــــــــــــمــان أن ل ون المعلومــا  المقــدَّ
من االلما ال، معلوماٍ  حديثل العاد، من أجل  46من الما ة  13قرة  ســـــــلطالاا المرمزيل والمختصـــــــل، وفقًا للم

 لعزيز الحوا  دشان المقاعدة القانونال المتما لل.

، على القاام، فة إاا  جاو  مشـــــــــــــترمل،  تطبيق 8/1وهـــــــــــــاع المؤلمر الدول األاراا، فة قرا     -58
ــتر ا  الموجو  ــتما ة فة جماع مااال  التعاون على اســــ ــقــــــا  الد وت المقــــ ــائل مناا لعزيز المؤســــ ا ،  وســــ

المحلال ولدمام التعاون الدولة دطرائق من  يناا المشــــا مل فة هــــمفا  المما ســــين الدولال ما  الصــــلل، مثل 
جاا  التنقــيق المعنال داســتر ا  الموجو ا  فة إاا  االلما ال، والمما  ة العالمال لااا  الوفــل، المدعومل 

انائال )اإلنتربول(، ومما  ة "ســــــتا "، وهــــــمفل مامدعن المشــــــترمل  ين الوماال  من المنامل الدولال للشــــــرال ال
 الستر ا  الموجو ا ، وسائر الشمفا  المماثلل، ومذلك المما  ا  اإلقلامال، حقب االقتضاء.

والب المريق العامل إلى األمانل أن لدعو الدول األعضــــــــــاء التة لم لعين دعد ســــــــــلطالاا المرمزيل   -59
ه المؤلمر المًا مماثاًل إلى جماع الدول األاراا. المعنال د   المقاعدة القانونال المتما لل إلى أن لمعل ملك. ووجَّ
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وأوفـــــــى المريق العامل دان  قـــــــت شـــــــم المفتب ال ايال التة  مفن  اا لعديل قاعدة  اانا  جاا   -60
ل الخافـل داألهـخاس الموجو ين الوفـل المعنال داسـتر ا  الموجو ا ، ل ة يتقـنى التا مد من  اانا  االلصـا

 فة وال ا  قضائال أخرا.

وحو المريق العامل الدول األاراا على موافلل العمل على استمانل ومعالال العوائق العملال التة  -61
 لعتر  التعاون فة ماال استر ا  الموجو ا  وعلى إ اا  حلول لاا.

ل لدمج  ليل القلطا  المختصل اإلل ترونة مع  ليل وأها  المريق العامل دالااو  التة  ذلتاا األمان  -62
آخر فة إاا   وادل الموا   اإلل ترونال والقوانين المتعلقل دالاريمل ) وادل "هـــيرلوك"(، والب إلياا أن لوافـــل 

 للك الااو .
  

 اإلجراء المتخذ  
ــل -63 ــل المعنال، دما فياا القـ ــلطا  الوانال المختصـ ــؤولل أقلاح الدليل اإلل ترونة للقـ طا  المرمزيل المقـ

عن المقـــــــــــــاعدة القانونال المتما لل وجاا  الوفـــــــــــــل المعنال داســـــــــــــتر ا  الموجو ا ، على الرادم الشـــــــــــــمفة 
https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html. 

 حزيران/ 11الدليل اإلل ترونة للقــــــــــــــلطا  الوانال المختصــــــــــــــل. وفة  ووافــــــــــــــلت األمانل لحديو  -64

 ، مان الدليل  حتو  على المعلوما  المتعلقل دما يلة:2021يوناه 

  ولل ارفًا  133القلطا  المرمزيل المقؤولل عن المقاعدة القانونال المتما لل فة  )أ( 

 ارفًا  ولل  120القلطا  المعنال دمنع المقا  فة  ) ( 

  ولل ارفًا  86جاا  الوفل المعنال داستر ا  الموجو ا  فة  )ج( 

  ولل ارفًا  32القلطا  المرمزيل المقؤولل عن لقلام المطلوبين فة  ) ( 

 جاا  الوفــــــــــــــل المعنال دالتعاون الدولة فة اســــــــــــــتخدام اإلجراءا  المدنال واإل ا يل فة  )هـ( 

  ولل ارفًا. 35

األمانل الباانا  من الدليل اإلل ترونة للقــــلطا  الوانال المختصــــل المعيَّنل دموجب االلما ال ونقلت  -65
. وأفـمح فة مقدو  الدول األاراا 2019إلى  ليل القـلطا  الوانال المختصـل فة  وادل "هـيرلوك" فة عام 

 ال المختصل.أن لحصل اعن من مصد  واحد على المعلوما  المتعلقل دمختلم أنواع القلطا  الوان 

،  لغ عد  المقــــتخدمين المقــــالين فة الشــــمفل العالمال لااا  التنقــــيق 2020وفة أيلول/ســــبتمبر  -66
  لدًا. 136مقتخدمًا  مثلون  243المعنال داستر ا  الموجو ا  

ووافــــــــــــل المفتب ومما  ة "ســــــــــــتا "  عماما لتعزيز الشــــــــــــمفا  اإلقلامال المعنال داســــــــــــتر ا  الموجو ا   - 67
اا. وفة وقت إعدا  هذا التقرير، مانت هناك ثمانة هـــــــمفا  إقلامال هة: هـــــــمفل مامدعن المشـــــــترمل  ين  ومصـــــــا  ل 

الوماال  الســتر ا  الموجو ا ، وعلى ةرا  نمس النمومج، هــمفا  اســتر ا  الموجو ا  المشــترمل  ين الوماال  فة  
جنوباا، وةرباا، وفة ةر  آساا ووسطاا،  منطقل آساا والمحام الاا  ، وفة منطقل ال ا يبة، وفة هر  إفريقاا، و 

وهــمفل اســتر ا  الموجو ا  التادعل لمرقل العمل المعنال داإلجراءا  المالال ألمريفا الانوبال لمفافحل ةقــل األموال.  
ــماط   2020وفة لشــــرين الثانة/نوفمبر ومانون األول/  قــــمبر  ــتا " 2021وفبراير/هــ  ، هــــا ك فريق مما  ة "ســ

https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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ــمفل  ــترمل فة اجتماعا  هـ ــمفل مامدعن المشـ ــترمل  ين الوماال  والمريق التوجياة لشـ ــتر ا  الموجو ا  المشـ اسـ
  ين الوماال  الستر ا  الموجو ا ، وملك إلاالع األعضاء على آخر المقتادا  دشان عمل المما  ة.

ام القانون  ،  دأ  سـماًا لشـغيل هـمفل العملاا  العالمال الاديدة لقـلطا  إنم 2021حزيران/يوناه  3وفة   - 68
( فة فعالال جانبال  فاعل المقـتوا عقد   GlobE Networkالمعنال دمفافحل المقـا  )هـمفل العملاا  العالمال( ) 

على هامش الدو ة االســــــــتثنائال للام ال العامل من أجل مفافحل المقــــــــا . ولادا هــــــــمفل العملاا  العالمال إلى  
ــي  ــرعل والمرونل وال ماءة لتاقـ ــم دالقـ ــا ، دما فة ملك  لوفير أ اة لتقـ ر التعاون عبر الوانة فة ماال مفافحل المقـ

فاما يتعلق داســـــــــتر ا  الموجو ا ، ولعزيز لما ل االلصـــــــــاال  ولعلم األقران  ين ســـــــــلطا  إنمام القانون المعنال 
ــيق معاا. والما  ــر مفميعل لمنا ر التعاون الدولة القائمل والتنقــ ــه معنصــ ــا ، والعمل فة الوقت نمقــ  دمفافحل المقــ
ممتوح لالنضـــــمام إلى عضـــــويل هـــــمفل العملاا  العالمال، التة أنشـــــلت لحت  عا ل المفتب، أمام ســـــلطا  إنمام 

من االلما ال من الدول األعضاء فة األمم المتحدة   36القانون المعنال دمفافحل المقا  المشمولل فة إاا  الما ة  
ــا . وفة اإلعالن ال  ــتثنائال للام ال  والدول األاراا فة الما ال مفافحل المقــ ــة الذ  اعتقمد فة الدو ة االســ ــااســ قــ

العامل من أجل مفافحل المقــــا ،  حبت الدول األعضــــاء دإنشــــاء هــــمفل العملاا  العالمال وهــــاعت الدول على  
 المشا مل فياا واالستما ة مناا على أفضل وجه، حقب االقتضاء. 

  
 ة الفسادالتعاون بين وحدات االستخبارات المالية وأجهزة مكافح -2 

ع المؤلمر الدول األاراا، فة قرا     - 69 ، على أن لنار فة اةتنام فرس التعاون القـــــــانحل من 9/ 8هـــــــاَّ
خالل هــمفا  المما ســين القائمل، مثل جاا  الوفــل المعنال داســتر ا  الموجو ا  فة إاا  االلما ال، والمما  ة 

اال  السـتر ا  الموجو ا ، واالسـتما ة من المعلوما  العالمال لااا  التنقـيق، وهـمفل مامدعن المشـترمل  ين الوم 
مل على فعيد وحدا  االستخما ا  المالال، فة ساا  لقد م الما  لتما ل المقاعدة القانونال.   المقدَّ

ــتخما ا  المالال وأجازة مفافحل  -70 ــر التعاون  ين وحدا  االســــــ ــى المريق العامل  توايد أوافــــــ وأوفــــــ
المقــؤولل عن لما ل المقــاعدة القانونال على الصــعيدين الوانة والدولة. وأوفــى المقــا  والقــلطا  المرمزيل 

بل زيا ة التعاون مع الشــــــمفا  والمؤســــــقــــــا  القائمل، مثل ماموعل إ غمونت لوحدا    ذلك داســــــت شــــــاا ســــــق
 االستخما ا  المالال.

  
 اإلجراء المتخذ  

ــفل وثيق مع  -71 ــا   عمل المفتب المعنة دالمخد ا  والاريمل دشـ ــلطا  مفافحل المقـ الرادطل الدولال لقـ
 ويدعماا ويشا ك فة لانتاا التنميذ ل.

ولشـــــاو  المفتب مع ممثلة هـــــمفل مامدعن المشـــــترمل  ين الوماال  الســـــتر ا  الموجو ا  وماموعل  -72
 إ غمونت لوحدا  االستخما ا  المالال فة عملال إنشاء همفل العملاا  العالمال.

شــــا مل فة أنشــــطل ماموعل إ غمونت لوحدا  االســــتخما ا  المالال. ووافــــلت ويوافــــل المفتب الم -73
ــل األموال وعائدا  الاريمل ولمويل اإل ها  التادع للمفتب  ــتا " والبرنامج العالمة لمفافحل ةقــــــــــ مما  ة "ســــــــــ
 العمل مع وحدا  االســـــــــــتخما ا  المالال لمقـــــــــــاعدلاا فة االنضـــــــــــمام إلى ماموعل إ غمونت ولنميذ معاييرها 

ــًا ف ــل البرنامج العالمة أ ضـــ ــل األموال ولمويل اإل ها . ووافـــ ــان مفافحل ةقـــ ة ماال لما ل المعلوما  دشـــ
لعزيز التعاون  ين الوماال ، مع لقـلام الضـوء على أهمال هذا التعاون فة نااح نام مفافحل ةقـل األموال 
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ــتا " ألفضـــ  ــتا " لمنح جائزة "سـ ــال لوحدا  االســـتخما ا  ومفافحل لمويل اإل ها . وما  رحت مما  ة "سـ ل قضـ
 فة قضا ا المقا  فة الالقا  العامل لماموعل إ غمونت. الموجو ا المالال لنااحاا فة استر ا  

  
 تشجيع الحوار وإزالة الحواجز التي تعيق استرداد الموجودات -3 

ــتمرا  األمانل فة لدمام عملاا المتعلق  - 74 ــدَّ  المريق العامل على عـــــرو ة اســـ  تشـــــااع الحوا   ين الدول  هـــ
المقدمل للطلما  والدول المتلقال لاا، وبناء الثقل ولعزيز العزم القـــــــــااســـــــــة وموافـــــــــلل لدمامه عـــــــــمانًا الســـــــــتر ا   
 الموجو ا ، دما فة ملك عمن نطا  عملاا مع المناما  الحفومال الدولال األخرا وفة ساا  ماموعل العشرين. 

، على النار، دما يتماهـــــــــى مع المما   األســـــــــاســـــــــال 8/1قرا     وحو المؤلمر الدول األاراا، فة -75
لقوانيناـا المحلـال ويتقــــــــــــــق مع االلمـا ـال، فة إقـامـل جقــــــــــــــو  التعـاون أو زـيا ة لواـيدهـا  ين الومـاال  أو  ين 
 األجازة الحفومـال اـلدولـال فة اســــــــــــــتـماـنل عـاـئدا  الاريمـل ولعقباـا ولامـيدهـا وحازهـا ومصــــــــــــــا  لاـا وإعـا لاـا،  

 الدول األاراا من مشم أفعال المقا  و  عاا ومنعاا، على نحو أفضل. مما سامفن

ــاع المؤلمر الدول األاراا على إزالل العقما  التة لحول  ون لنميذ التدا ير   -76 ــه، هـــ وفة القرا  نمقـــ
اا المتعلقل داســتر ا  الموجو ا ، خصــوفــًا عن اريق لمقــام إجراءالاا القانونال، عند االقتضــاء ووفقًا لقوانين 

 المحلال، وعن اريق منع إساءة استخدام هذ  اإلجراءا .

على التعـاون، وفقـًا لاللمـا ـال، على اســــــــــــــتر ا    جماع اـلدول األاراا، 8/9، فة قرا    وحـو المؤلمر -77
عائدا  الاريمل، على الصــــــعيد الداخلة والخا جة، وإ داء التزام قو  دضــــــمان إعا ة الموجو ا  المصــــــا  ة، 

 من االلما ال. 57وفقًا للما ة 

وأوفـى المريق العامل داسـت شـاا جدوا اعتما  ناج يتمثل فة إنشـاء مفتب مقـاعدة دشـان اسـتر ا    -78
ــا ا وإحالل مقديعمة الطلما  إلى ناراء  ــمال خالل المراحل األولال للقضــــ ــو ة ةير  ســــ الموجو ا  ل ة  قدم مشــــ

 قا  ين على لقد م مزيد من المقاعدة.
  

 اإلجراء المتخذ  
وافـــل المفتب المعنة دالمخد ا  والاريمل مشـــا مته المعالل فة أنشـــطل الدعوة لتدمام اإل ا ة القـــااســـال  - 79

ــا  التادع لماموعل   ــمع، والمريق العامل المعنة دمفافحل المقـ فة عد  من المنتد ا  الدولال، مناا ماموعل الدول القـ
 الخافل دالشرا ل من أجل مفافحل المقا . العشرين، والمنتدا االقتصا   العالمة، وخصوفًا مما  له 

ووافل المفتب، دصمته مرا مًا فة اجتماعا  المريق العامل المعنة دمفافحل المقا  التادع لماموعل  -80
ــتر ا   ــان لنميذ االلما ال لنميذًا لامًا، مع التا يد على أهمال أحفاماا المتعلقل داســــــ ــرين، إمماء الوعة دشــــــ العشــــــ

. ولوفــــــــل 2021-2019يق للمترة الموجو ا . ووافــــــــل المفتب ومما  ة "ســــــــتا "  عم لنميذ خطل عمل المر 
المريق العامل التادع لماموعل العشــــــــــــرين إلى لوافق فة اع اء دشــــــــــــان الباان الوزا   ومما  ة الريا  لتعزيز  
التعاون الدولة  ين ســــــلطا  إنمام القانون المعنال دمفافحل المقــــــا ، مما أفضــــــى إلى إنشــــــاء هــــــمفل العملاا  

. وأعد المفتب مقاال  لحليلال 2020نون المعنال دمفافحل المقـــا  فة عام العالمال الاديدة لقـــلطا  إنمام القا
عن التعــاون فة ماــال إنمــام القــانون ومنع المالما  اعمنــل والــدخول اعمن ل ة ينار فياــا المريق، وقــدمــت 

 مما  ة "ستا " مقالل لحليلال عن استر ا  الموجو ا .
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رفاع المقـتوا المعنة  تعزيز المقـاءلل والشـمافال والنزاهل وقدم المفتب لعلاقا  على أعمال المريق ال -81
، الــذ  أعلن  ئاس الام اــل العــامــل و ئاس 2030فة الشــــــــــــــؤون المــالاــل الــدولاــل من أجــل لحقيق خطــل عــام 

. وقدمت مما  ة "ســتا " عرعــًا إ ضــاحاًا 2020المالس االقتصــا   واالجتماعة عن لشــفيله فة آما /ما ت  
 يا  لعزيز التعاون الدولة على استر ا  الموجو ا  وإعا لاا.إلى المريق دشان أولو 

وها ك المفتب ومما  ة "ستا " فة اجتماعا  مختلمل لتعلق دغقل األموال، من أجل لعزيز التنقيق  -82
 دشان استر ا  الموجو ا .

فل فة النصـــــم األول من عام  -83 ــق ــاء والمراقبين فة فرقل العم  2020وهـــ ل فريق مشـــــا يع من األعضـــ
 24المعنال داإلجراءا  المالال، من أجل اســــتعرا  لنميذ لوفــــال فرقل العمل المعنال داإلجراءا  المالال  قم  

ــمافال والمل ال االنتمامال لنهـــــخاس االعتما يين واقتراح لنقاحا  للتصـــــد  ألوجه الضـــــعم التة  ــان الشـــ دشـــ
عال إجرامال. وأ   مما  ة "ســـــتا "  و ًا لعتر  لنميذها ولقليل مخاار اســـــتغالل األهـــــخاس االعتما يين فة أف

 على حد سواء. 2021و 2020فعااًل فة المناقشا  التة جر  خالل عامة 

، نام المفتب عدة اجتماعا  فاما  ين الدو ا  لحضـــــــيرًا للدو ة االســـــــتثنائال  2021و   2020وفة عامة  - 84
ــا ،  مز  على الوـقاـ ل والتاريم  ــتر ا    للام ـال الـعاـمل من أجـل مـفافحـل المقـــــــــــ وإنـمام الـقانون والتـعاون اـلدولة واســـــــــــ

  حزيران/   4إلى    2الموجو ا  ممااال  مواعا ال. وخالل الدو ة االستثنائال التة عقد  فة نيويو ك فة المترة من  
، اهــترك المفتب أ ضــًا مع مما  ة "ســتا " فة لناام عد  من المعالاا  الاانبال. و مز  للك المعالاا   2021يوناه 

على المصــا  ة ةير المقــتندة إلى اإل انل، ولعويض عــحا ا المقــا ، ولانيد حرات البوادا  لمنع التدفقا    الاانبال 
 المالال ةير المشروعل. 

من األنشــطل والمعالاا  التة لرمز على   ا ،  عمت مما  ة "ســتا " عد  2021و  2020واوال العامين  - 85
 مل فة فرقل العمل التة عقدلاا مما  ة الشــرا ل من أجل دما فة ملك المشــا  اا، وهــا مت في اســتر ا  الموجو ا ، 

ــمافال ومفافحل   ــتقبل العالمة المعنة دالشـــــ ــا   العالمة، ومالس المقـــــ ــا  التادعل للمنتدا االقتصـــــ مفافحل المقـــــ
ــا  الذ  وعــــــــع إاا ًا موحدًا دشــــــــان  و  حرات البوادا  ومقــــــــؤولاالام فة مفافحل التدفقا  المالال ةير   المقــــــ

لذ  أقعلن عن  دء العمل ده فة فعالال جانبال خالل الدو ة االســــــــتثنائال للام ال العامل من أجل المشــــــــروعل، ا 
  لشــرين الثانة/ 30مفافحل المقــا . وفة المؤلمر الدولة لمفافحل المقــا  الذ  عقد عبر اإلنترنت فة المترة من 

ــمبر  5نوفمبر إلى  ــتو 2020مانون األول/  قــــ ــتا " على مقــــ ــامت مما  ة "ســــ ــا مل فة ، أســــ يا  عديدة، دالمشــــ
 التناام وبالمت لمين والمحاعرين. 

  
 المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات -جيم 

ــال وافال   الدول األاراا، 6/3، فة قرا    حوَّ المؤلمر -86 ــقـــــــــ على أن ل مل وجو  أار قانونال ومؤســـــــــ
لدياا من أجل مالحقل مرل بة جرائم المقـــــــا  قضـــــــائاًا، ومشـــــــم عملاا  االحتااز والتحويل ةير المشـــــــروعل 
ــاعدة القانونال   ــا ، والتمات التعاون القانونة الدولة وإ دائه، دما فة ملك المقــــــــــ للموجو ا  المتالال من المقــــــــــ

 و  آلاا  مناســــــــــمل الســــــــــتر ا  ما  ققــــــــــتمان من عائدا  للمقــــــــــا  من خالل مصــــــــــا  لاا،  المتما لل، لتامين وج
وإنمام األوامر الصــــا  ة فة الخا ج المقــــتندة إلى أحفام إ انل وةير المقــــتندة إلياا وفقًا لمقتضــــاا  االلما ال، 

ع على لقد م المقاعدة التقنال فة هذا الصد .  وعمان إنمام هذ  األار، وهاَّ
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، موافــلل لقد م وإعدا  مما  ا  لبناء 7/1المؤلمر إلى المفتب وإلى مما  ة "ســتا "، فة قرا    والب   -87
القد ا  فة ماال اســـتر ا  الموجو ا ، دما فة ملك لوفير منتاا  معرفال وأ وا  لقنال فة هذا الشـــان،  ناء 

  المطلوبل من المقـــــاعدة التقنال على الطلب و هنًا  توافر موا   من خا ج الميزانال، من أجل للبال االحتااجا
 المقتمانل أثناء االستعراعا  القطريل.

ــاعدة التقنال من أجل لنميذ أحفام المصـــــــــل  -88 ــتوا الطلب على المقـــــــ وأ رز المريق العامل ا لماع مقـــــــ
الخامس من االلما ال، وخصــوفــًا الطلب على الخدما  االســتشــا يل القانونال، وعــرو ة الماع نقاوج مصــمَّمل 

ًا لالحتااجا . وهــــــــــد  المريق على أهمال لزويد المو مين والمما ســــــــــين دمقــــــــــاعدة لقنال فة ماال لما ل لمع
 المقاعدة القانونال، لتمفينام من فااةل الطلما  والر و  على الطلما  الوا  ة.

 وأ د المريق العامل أ ضــــــــــــًا على أهمال لدمام قد ا  المشــــــــــــريععين ومو مة إنمام القانون والقضــــــــــــاة -89
والمدعين العامين دشـــــــــــان المقـــــــــــائل المتعلقل داســـــــــــتر ا  الموجو ا ، وهـــــــــــدَّ  على الحاجل إلى لوفير لد يب 
ــاعدا   ــائر مقدمة المقــ ــطل لبناء القد ا ، وعلى أهمال لزويد مفتب المخد ا  والاريمل وســ متخصــــع وأنشــ

ع المريق العامل األمانل على أن لضــاف إلى أنشــ  طتاا، ومناا لناام الحلقا  ما  الصــلل دموا   مافال. وهــاَّ
 الد اسال والدو ا  التد يبال، لناام  و ا  لد يبال لقتخدم ل نولوجاا  مبت رة، مثل  رامج التعلمم اإلل ترونة.

وأوفـــــــــى المريق العامل المفتب دان  قـــــــــعى إلى إقامل مزيد من الشـــــــــرا ا  مع ســـــــــائر المناما   -90
ــطل والايلا  المعنال لمعالال المقــــــــــائل  المتعلقل داســــــــــتر ا  الموجو ا  ومذلك إلى لنقــــــــــيق المزيد من أنشــــــــ

المقــــاعدة التقنال معاا فة هذا الشــــان، والب إلى األمانل أن لروج لقــــبل ووســــائل من هــــاناا أن لتاح للدول 
 األعضاء الب المقاعدة التقنال من خالل مما  ة "ستا " على الصعيدين الوانة واإلقلامة.

ــة وأوفــــــــى المريق ا -91  لعامل الدول األاراا أ ضــــــــًا دان لنار فة اعتما  ناج قائم على مناج   اســــــ
فة لناام  رامج المقـاعدة التقنال، مع مراعاة التنقـيق على الصـعيد اإلقلامة عـمانًا السـتخدام الموا   المتاحل 

 المحدو ة على أناع نحو ممفن.
  

 اإلجراء المتخذ  
اعدة التقنال الوا  ة من الدول األاراا، دوال لدمام قد لاا وا ب المفتب على للبال الما  المـقــــــــــــ  -92

على لنميذ المصـــل الخامس من االلما ال ومشـــا متاا ال املل فة عمل آلال اســـتعرا  التنميذ، وخصـــوفـــًا منذ 
 الموعد الرسمة لبدء الدو ة الثانال لولال.

 لدًا، مناا   18عدا  لقنال إلى ، قدم المفتب عبر قنوا  مناا مما  ة "ســـــتا "، مقـــــا2020وفة عام  -93
 ولل ارفًا لعمل على إجراء إفـــــــــالحا  لشـــــــــري ال. وخالل للك المترة، اعتمد  أ بع  ول أاراا قوانين   11

ــيق  ــين عملاا  التنقــ ــتر ا  الموجو ا ، وللقت ســــت  ول  عمًا فة ماال لحقــ جديدة أو لعديال  متعلقل داســ
لحقـــــــين التعاون الدولة لمقـــــــاعدة قضـــــــا ا اســـــــتر ا   على الصـــــــعيد المحلة، وللقت ســـــــت  ول مقـــــــاعدة فة

من المانيين لد يمًا فة ماال اسـتر ا  الموجو ا  على  1 000الموجو ا . وإعـافًل إلى ملك، للقى أ ثر من 
 .2020الصعيد العالمة. ولر  معلوما  إعافال عن العمل القطر  لمما  ة "ستا " فة لقريرها القنو  لعام 
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 ستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد الدورة اال  - ثالثا  
اعتمد  الام ال العامل فة  و لاا االســــــــــــتثنائال لمناقشــــــــــــل التحد ا  القائمل والتدا ير الالزمل لمنع   -94

فة نيويو ك،   2021حزيران/يوناه  4إلى  2المقــــــا  ومفافحته ولوثيق التعاون الدولة، المعقو ة فة المترة من 
المعنون "التزامنا المشـــــترك دالعمل دمعالال على التصـــــد  للتحد ا  ولنميذ التدا ير الرامال  اإلعالن القـــــااســـــة

ــا  ومفافحته والناو   ــا  ومفافحته ولعزيز التعاون الدولة". وهو  شـــمل جماع جوانب منع المقـ إلى منع المقـ
عدة مااال  مشــمولل  دادول أعمال مفافحل المقــا ، ويتضــمن ققــمًا خافــًا عن اســتر ا  الموجو ا ، يتناول

  وال ل المريق العامل ومواعاع هذ  الوثاقل.

وفة اإلعالن القــااســة، أ د  الدول األعضــاء أن اســتر ا  الموجو ا  هو أحد األةرا  الرئاقــال  -95
لاللما ال ومبدأ أسـاسـة  قـام فة لعزيز التنمال المقـتدامل. وسـلموا أ ضـًا دالحاجل إلى إقامل لعاون  ولة فعال 

 وسريع االستاادل فة استر ا  الموجو ا  وإعا لاا. وممؤ

ــاء التزاماا  تعزيز لما ل المعلوما  وقد ا   -96 ــًا، أ رز  الدول األعضــــ ــااســــــة أ ضــــ وفة اإلعالن القــــ
القـــــــلطا  المرمزيل وخبراء اســـــــتر ا  الموجو ا ، وأقر  داهمال لدا ير االســـــــتر ا  المماهـــــــر والتعاون الدولة 

 ندة إلى اإل انل وةير المقتندة إلى اإل انل. آلاا  للمصا  ة المقت 

وفة اإلعالن القــــااســــة مذلك، أوعــــحت الدول األعضــــاء إمفانال إيالء اعتما  خاس إل رام الماقا  أو   - 97
لرليما  متمق علياا، لمعًا للحالل، من أجل التصـــــــــــــرا ناائاًا فة الممتل ا  المصـــــــــــــا  ة، مع االحترام التام لمما    

 ت وسلم لقاا ة والمحافال على سالمل أ اعياا وعدم التدخل فة الشؤون الداخلال للدول األخرا.  لقاو  الدول فة ا 
 من االلما ال.   4أ ضًا داهمال عمان إ ا ة الموجو ا  المصا  ة والتصرا فياا دمعالال، دما يتوافق مع الما ة 

وإعا لاا وفقًا لاللما ال عند استخدام اعلاا    الموجو ا ويتضمن اإلعالن القااسة التزامًا دمصا  ة   -98
القانونال البديلل والحلول ةير القائمل على المحا مل، دما فياا التقـــــــــويا ، فة إجراءا  المقـــــــــا  التة لنطو  

 على عائدا  إجرامال لقتوجب المصا  ة واإلعا ة.

ك أن اإلعالن الوزا   نع على أن اـلدول األعضــــــــــــــاء واألاراا فة الـما ـال مفـافحل واألهم من ملـ  -99
المقـــــا  ســـــوا لعزز ولوســـــع نطا  جمع المعا ا والباانا  العالمال دشـــــان اســـــتر ا  الموجو ا  وإعا لاا من 
خالل جمع ولمــا ل المعلومــا  عن التحــد ــا  والممــا ســـــــــــــــا  الايــدة، ومــذلــك عن حام الموجو ا  المامــدة 

مضـــــبوال والمصـــــا  ة والمعا ة فاما يتعلق دارائم المقـــــا ، وعد  الحاال  وأنواعاا، حقـــــب االقتضـــــاء، مع وال
ــتما ة من الااو  القائمل، دما فة ملك الااو   ــال، داالسـ ــال وحقو  الخصـــوفـ عـــمان حما ل الباانا  الشـــخصـ

قائمل ومذلك، من  ين جملل "ســـــتا " من خالل المشـــــا يع الاســـــتر ا  الموجو ا  المقـــــروقل التة لبذلاا مما  ة 
التة لعتزم هـــــــــــمفل العملاا  العالمال لقـــــــــــلطا  إنمام القانون المعنال دمفافحل المقـــــــــــا  جاو  أخرا، الااو  

ــطالع  اا ــفل إ اا ة فة نومال االعــــ ــام دشــــ ــول إلى للك المعا ا والباانا  العالمال  قــــ لم دان الوفــــ ــق . وســــ
 عم لقرير القااسا  داالستنا  إلى األ لل.ومماءة استر ا  عائدا  الاريمل وإعا لاا، ويد

وفة اإلعالن الوزا  ، اقلـب إلى المفتـب المعنة دـالمخـد ا  والاريمـل، فة إاـا  واليتـه وفة حـدو   -100
موا    الحالال، أن يوافل مقاعدة و عم الدول األعضاء،  ناء على الباا، فة جاو ها الرامال إلى الناو  

  الاا ومؤسقالاا فة هذا الصد . تنميذ االلما ال ولعزيز قد
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 اإلبالغ والمتابعة  - رابعا  
لعل المريق العامل يو  النار فة لقد م مزيد من التوجاه دشـــــان ســـــبل التصـــــد  للتحد ا  والعقما   -101

 القائمل التة لعتر  استر ا  الموجو ا ، ولعزيز لنميذ المصل الخامس.

ة لقد م المزيد من التوجياا  دشـــــان المواعـــــاع الاامل التة ولعل المريق العامل يو  أ ضـــــًا النار ف -102
وبشــان إعدا  المما   التوجياال والمما ســا  الايدة والنوالج المعرفال وســائر األ وا   دحثااالتعمق فة    اد 

 التة من هاناا أن لحقن لنميذ المصل الخامس من االلما ال وقرا ا  المؤلمر.

مذلك أن  قدم إ هـــــا ا  دشـــــان الدو  الذ   مفن أن  ضـــــطلع ده المفتب، ولعل المريق العامل يو   -103
ــير   ــمفل العملاا  العالمال أن لؤ  ه فة لاقــ ــاًل عن الدو  الذ   مفن لشــ ــتا "، فضــ عبر قنوا  مناا مما  ة "ســ
ــاء منتد ا  لبناء الثقل  ين الدول الطالم  ــتر ا  الموجو ا ، وملك من خالل إنشـــ ل التعاون الدولة فة ماال اســـ
 والدول متلقال الطلما ، وإقامل وسائل الصال ثنائال وقنوا  الصال مقؤمَّنل وبناء القد ا  فة ملك الماال.

ولعل المريق العامل يو  مذلك أن  شـــاع الدول على موافـــلل لقد م معلوما  إحصـــائال عن قضـــا ا  -104
ــتر ا ها،    ــتر ا  الموجو ا  ومعلوما  عن العوائق التة لحول  ون اســــــــــ ًا على الما  المفتب ومما  ة اســــــــــ

 "ستا "، حيو  مفن استخداماا فة لحديو قاعدة  اانا  مرفد استر ا  الموجو ا  التادع لمما  ة "ستا ".

ــا  التة  -105 ــتعراعــ ــتما ة من االســ ــااع الدول على االســ ــل لشــ ــًا أن يوافــ ولعل المريق العامل يو  أ ضــ
لتعزيز لنميذها المصـــل الخامس من االلما ال، وموافـــلل ســـوا لخضـــع لاا فة إاا   و ة االســـتعرا  الثانال 

متادعل المالحاا  المتصــــــلل داســــــتر ا  الموجو ا  المنبثقل عن  و ة االســــــتعرا  األولى، والب المقــــــاعدة 
 التقنال للتصد  أل  لحد ا  مقتمانل.

ة لقد م المقـــاعدة ولعل المريق العامل يو  مذلك أن  قدم مزيدًا من اإل هـــا ا  دشـــان  و  المفتب ف -106
التقنال على الصــعيدين الوانة واإلقلامة، من خالل قنوا  مختلمل مناا مما  ة "ســتا "، وأن ينار فة أفضــل 
القـبل ال ميلل  تلبال االحتااجا  المقـتمانل فة االسـتعراعـا  وةيرها، وملك لضـمان أن لغتنم الدول األاراا، 

 فل االستما ة مناا فة الوقت المناسب وبطريقل فعالل.التة هة فة حاجل إلى الخبرا  والمقاعدا ، فر 

ولعل المريق العامل يو  أ ضـــــًا أن  قدم المزيد من التوجياا  إلى المفتب دشـــــان اإلجراءا  العملال  -107
لدعم لنميذ االلتزاما  الوا  ة فة اإلعالن القــــــااســــــة المعتمد فة الدو ة االســــــتثنائال للام ال العامل من أجل 
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