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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  
 المعني باسترداد الموجودات 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   11-7فيينا،  
 *                        من جدول األعمال المؤق ت 5و 2البندان  

 لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات 
   المتعلقة باسترداد الموجودات

    المساعدة التقنية 
التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المنوطة بالفريق العامل الحكومي الدولي    

 المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات
 

 األمانةمذكرة من    
 

 مقدمة  - أوال  
المعتمد في  1/4أنشــم مؤتمر الدول األاراف في اتقاة ا األمم المتحدة لمفافحا القدــام، ضم ترــه قرا     -1

مو ته األوله، القريق العامل الحفومي الدولي المقتوح العرـــــــــــويا المعني ضاجـــــــــــترمام الموجوما ، ل ي  دـــــــــــد  
 ه المتعل ا ضإعامة عائدا  القدام.المشو ة إله المؤتمر ويداعد  في تنقيذ واليت 

                                                                                            وفي ال را  نقده، كل ف المؤتمر القريق العامل ضجملا مهام منها مداعدة المؤتمر عله اكتداب معا ف  -2
تراكم ا في مجال اجـــترمام الموجوما ، وت دـــير تلامل المعلوما  والمما جـــا  الجيدة واألف ا  ،ين الدول، و نا   

 التعاون ،ين الدول الطاللا والدول المتلق ا للطللا .الث ا وتشج ع 

وقر  المؤتمر، في مو اته من الثان ا إله التاجـــــــــــــعا، أن يوااـــــــــــــل القريق العامل أعماله. وع د القريق  -3
 .2021إله عام  2007العامل اجتماعاته من األول حته الخامس عشر جنويا في فيينا في القترة من عام 

الوث  ا إلاالع القريق العامل أثنا  اجتماعه الدــــامر عشــــر عله حالا تنقيذ تواــــ اته                  وقد أ عد   هذ    -4
وقرا ا  المؤتمر المتعل ا ضاجـــــترمام الموجوما . وهي تهدف إله مدـــــاعدة القريق العامل في مداوالته وفي تحديد 

 أنشطته في المدت بل.
  

 __________ 

 * CAC/COSP/WG.2/2022/1 . 

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2022/1
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 اف  لمحة عامة عن حالة تنفيذ قرارات مؤتمر الدول األطر  - ثانيا  
 وتوصيات الفريق العامل 

 كز  اجتماعا  القريق العامل الدــاض ا عله ثالثا مواعــ ع  ئ دــ ا، ضما يتمااــه مع الوال ا  المدــندة  -5
؛ و)ب( ،نا  الث ا ،ين الدول الطاللا والدول اكتدــــــــاب معا ف تراكم ا، وهي: )أ(  1/4إل ه ضموجب قرا  المؤتمر 

 ت ن ا والتد يب و نا  ال د ا .المتلق ا للطللا ؛ و)ج( المداعدة ال

ــترمام الموجوما ، أ،د  القريق العامل اهتمامه   -6 ــمن اجــــــــ ــاب المعا ف التراكم ا ضشــــــــ وف ما يتعلق ضاكتدــــــــ
                                                                                                المدـتمر ضاجـتحدام منتجا  معرف ا وأموا  تا  اـلا من اـمنها أن ت دـه  ل إجرا  إاـالحا  تشـريم ا في مجال  

 اجترمام الموجوما .

د  م عله   -7 أهم ا الث ا واالئتمان ،ين الدول الم دما لطللا  اجــــــترمام الموجوما  والدول المتلق ا لتل               واــــــ 
الطللا ، وخصــواــا ضاعتلا  تل  وجــيلا لتعزيز اإل امة الدــ اجــ ا ونشــر ث افا تلامل المدــاعدة ال انون ا ولتمهيد  

 الدبيل لنجاح التعاون الدولي.

لت ن ا تا  الصـــــــــــلا ضاجـــــــــــترمام الموجوما ، مثل ،نا  ال د ا   وناقش القريق العامل أنواع المدـــــــــــاعدة ا -8
                                                                                                     والتد يب وتحليل الثغرا  والمدــاعدة عله اــور تشــريعا  جديدة وت دــير عمل ا تلامل المدــاعدة ال انون ا، وجــل م 

 ،وجوم حاجا ملحا ومائما إله توفير التد يب.

هـام ـضالمعرفـا والخبرة القنـ ا في نـتائ  ومـا فت  القريق العـامـل  شــــــــــــــدم مرا ا عله أهمـ ا مو   في اإلجــــــــــــــ  -9
 االجــــــتعراعــــــا  المتعل ا ضالقصــــــل الخاا ضاجــــــترمام الموجوما  في الدو ة الثان ا يل ا اجــــــتعرا  تنقيذ اتقاة ا 

 األمم المتحدة لمفافحا القدام.

ال ائما وإعــافا إله تل ، أاــا  القريق العامل مرا ا إله عــرو ة تدت م التندــيق ،ين مختلف الملام ا    -10
                                                                                                       في مجال اجــترمام الموجوما . ونو  ، في هذا الصــدم، ضالعمل الذ  ت وم ضه ملام ة اجــترمام الموجوما  المدــروقا  
ــتركا ،ين مفتب األمم المتحدة المعني ضالمخد ا  والجريما )المفتب المعني ضالمخد ا    ــتا "( المشـــــــــ )ملام ة "جـــــــــ

 ون مع البلدان النام ا والمراكز المال ا.والجريما أو المفتب( والبن  الدولي، وتل  ضالتعا
  

 اكتساب المعارف التراكمية -ألف 
 المعلومات والمنتجات المعرفية ذات الصلة بتنفيذ الفصل الخامس من االتفاقية  - 1 

مأب القريق العامل عله إجـــــــنام أولويا عال ا لتوافر المعا ف المتعل ا ضاجـــــــترمام الموجوما  وت وين معا ف  - 11
المجال وإما تها. وأ،رز القريق عرو ة تعم م األموا  والمنتجا  المعرف ا عله نطاق واجع، وعرو ة أن ينظر   في هذا 

                                                                                                             المؤتمر أو القريق في الق ام ضعمل ا  متاضعا للتمكد من مد  فعال ا وفائدة تل  األموا  والمنتجا . واـــــــــــــد م عله فائدة 
ــتا "، في ،نا  ال د ا  الوان ا، والب إله المفتب المعني  المنتجا  المعرف ا الحال ا، ضما في تل  منتجا   ملام ة "جـــــ

 ضالمخد ا  والجريما أن  عد قائما ،تل  المنتجا  وأن  فقل تعم مها عله أوجع نطاق ممفن. 

وفي هذا الصــدم، نشــر المفتب، منذ االجتماع الدــا،ق للقريق العامل، عدة منتجا  معرف ا، من خالل   -12
،ينها ملام ة "جــتا "، تهدف إله النهو  ضجهوم الدول األاراف الرام ا إله تنقيذ القصــل الخامس من قنوا  من 

 االتقاة ا، وهو يواال العمل عله إعدام منتجا  أخر .

ــل الخامس من االتقاة ا، وف ا للق رتين   - 13 ــ م ا عن القصـــــ ــل المفتب إعدام ت ا ير التنقيذ المواعـــــ   35ووااـــــ
عي يل ا اجــتعرا  التنقيذ. ويترــمن الت رير، الذ   صــد  جــنويا، تجم عا ألهم المعلوما  من اإلاا  المرج   44و 

المتعلـ ا ـضالتجـا ب الـناجحـا والمـما جــــــــــــــا  الجـيدة والتحـدـ ا  والمالحظـا  الوا مة في الخالاــــــــــــــا  الوافـ ا وتـ ا ير  
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 رير األخير، انظر الوث  ــا االجـــــــــــــتعراعـــــــــــــــا  ال طريــا المنجزة في إاــا  الــدو ة الثــان ــا ل ل ــا )لالاالع عله الت 
CAC/COSP/2021/6  وإعـــــــافا إله تل ، قدم المفتب إله المؤتمر في مو ته التاجـــــــعا إعـــــــافا إقل م ا للت رير .)

ونظم إقرا  الذما    المواعـ عي ترـمنت مزيدا من التحليال  ضشـمن تنقيذ األحفام المتعل ا ضاإلفصـاح عن الموجوما  
من   52من الـمامة  6و   5؛ والق رـتان  8من الـمامة   5؛ والق رة  7من الـمامة    4الـمالـ ا عله الصـــــــــــــعـيد اإلقل مي )الق رة 

 . ( 1) االتقاة ا( من   52من المامة   1؛ والق رة 14)أ( من المامة   1االتقاة ا(، وتحديد هويا المال ين المنتقعين )الق رة 

 تل ،  عمل المفتب حال ا عله إعدام المنتجا  المعرف ا التال ا ضشمن هذا الموعوع:وإعافا إله  -14

                                                                                      و قا ت لحث فيها المرحلا األخيرة من عمل ا اجـــــــترمام الموجوما ، أ  مرحلا إعامة الموجوما .   )أ(  
ا إعامة الموجوما .  وتهدف هذ  الو قا إله اجـتلانا المدـائل واالعتلا ا  الرئ دـ ا التي يواجهها المما جـون في قرـا  

                                                                                                      وجـوف ت بر ز الد ور المدـتقامة من تحليال  ال رـا ا لتمفين المما جـين من االجـتقامة من التجا ب الدـاض ا وتطبيق 
من االتقاة ا ضالتقصــيل، وجــتدــل     57تل  الد ور عله ال رــا ا الجا يا. وإعــافا إله تل ، جــتتناول الو قا المامة 

إاا  إعدام هذا المنت  المعرفي، ع د المفتب مناقشــــــــــا لير  جــــــــــم ا لقريق  الرــــــــــو  عله متطللا  تطب  ها. وفي 
متخصــع عبر اإلنترنت. وكان الهدف من المناقشــا هو تلامل المعلوما  مع الخبرا  في مجال إعامة الموجوما ،  

ــوم من الو قا والمنهج ا المتلعا فيها، والنظر في جوانب إعامة الموجوما   ــا الهدف المنشـــــــــــ التي   وعر  ومناقشـــــــــــ
 ؛ 2022ينلغي أن تشملها. ومن المتوقع أن تصد  الو قا في الر ع الثالث من عام 

ــتجاضا ل را  المؤتمر  )ب(  ــ ا 9/7 جر  المفتب، اجــــ ــمن النظم ال ائما والنااــــ ــا متعم ا ضشــــ ، م اجــــ
الم ام األول إله المتعل ا ضشـــقاف ا معلوما  المل  ا النقم ا في عدة ،لدان. وجـــتترـــمن الد اجـــا ضحثا،  دـــتند في  

تحليل ال را ا، لمختلف نظم المل  ا النقم ا ال ائما في وال ا  قرائ ا مختا ة في عدة منااق. وهي تهدف إله 
التشــج ع عله إجرا  مزيد من الحوا  ف ما ،ين البلدان ضة ا جــن قوانين وجــ اجــا  أقو  من أجل عــمان اــقاف ا  

 ا التحد ا  والمما جا  الجيدة وت د م التوا ا .معلوما  المل  ا النقم ا، ضدبل منها اجتلان 

ونشــــر المفتب أ رــــا منتجا  معرف ا خااــــا ضفل منط ا، مع مراعاة االحت اجا  اإلقل م ا. فعله جــــبيل  - 15
ــاعدة ال انون ا   ــمن المدـــــ ــ اق جنوب اـــــــرق أو و ا، ما يلي: )أ( خمدـــــــا أملا قطريا ضشـــــ المثال، أعد المفتب، في جـــــ

عم المما جـين في جهومهم الرام ا إله اجـترمام الموجوما ؛ و)ب( جـتا "أملا ألجـاليب العمل"  المتلاملا تهدف إله م 
التي تلتمس المدــــــــاعدة من أللان ا والبوجــــــــنا والهرجــــــــ  والجبل األجــــــــوم واــــــــر  ا وم دون ا  موجها للدول األاراف  

و)ج( جــتا "أملا لتدا،ير التصــد   ، في مجال التعاون الدولي واجــترمام الموجوما ؛ ( 2) الشــمال ا، وكذل  من كوجــوفو 
ــا ت ريرا عن  ــد  المفتب أ رـ ــترمام الموجوما  والتحق  ا  المال ا. وأاـ ــريعا" ل خ  صـــت فيها الجوانب العمل ا الجـ                                                                                                         الدـ

 المصام ة لير المدتندة إله إمانا في فييت نام، وت ريرا عن اجترمام الموجوما  والتعاون الدولي في إندون د ا. 

 :( 3) ومنذ االجتماع الدا،ق للقريق العامل، أاد   ملام ة "جتا " المنتجا  المعرف ا التال ا -16

، خالل الدو ة التاجعا للمؤتمر، أاد   ملام ة "جتا " الد اجا  2021في كانون األول/م دمبر  )أ(  
األجــنـب ـــــــا،  واـلمصــــــــــــــــــــام ة  اـلـت ــييـــــــد  ـل ـرا ا   اـلمـلـــــــااــــــــــــــر  اإلـنقـــــــات  حـــــــدوم:  ـ،ال  ضـــــــاألوامـر  ــا    اـلمــتعــل ـــــــا   وعــنواـنهـــــ

Orders without Borders: Direct Enforcement of Foreign Restraint and Confiscation Decisions  .
وت دم هذ  الد اجـــــــــا تحليال متعم ا لمقهوم اإلنقات الملااـــــــــر ل را ا  الت ييد والمصـــــــــام ة األجنب ا، ضما في تل  النه  

وة الحاجـــما في عمل ا اجـــترمام الموجوما . وهي تترـــمن تحليال  ال انون ا ال ائما والتحد ا  المتصـــلا ،هذ  الخط 

 __________ 

 (1) CAC/COSP/2021/7 . 

 . (1999)  1244                                                                                      جم ع اإلاا ا  إله كوجوفو الوا مة في هذا الت رير ينلغي أن ت قهم في ج اق قرا  مجلس األمن   (2) 

  مفن االاالع عله مزيد من التقاايل عله الموقع الشلفي لملام ة اجترمام الموجوما  المدروقا )ملام ة "جتا "(. (3) 

http://undocs.org/CAC/COSP/2021/6
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/7
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F1244(1999)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F1244(1999)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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وال ا قرـائ ا تا  نظم قانون ا مختلقا، وت دم اقتراحا  ضشـمن جـلدـلا من الخطوا  العمل ا والمما جـا  الجيدة   31ل 
 الرام ا إله اجتحدام آل ا  إنقات ملاارة أو تحدين ال ائم منها، إتا كانت موجومة ضالقعل؛ 

، أاــــــــد   ملام ة "جــــــــتا " الت رير المتعلق ضالتوة عا  للب ع: ك   2022 دــــــــان/أ،ريل  في ن  )ب( 
  :Signatures for sale                                                                               ت دـــــت غل خدما  الوكالا عن اـــــركا  وهم ا في إخقا  هويا المال ين المنتقعين، وعنوانه 

how nominee services for shell companies are abused to conceal beneficial owners.  ويترـــــمن
الت رير تحليال  لمجموعا من الترتيلا  المؤجد ا المتصلا ،لعض التي تتصرف ضم تراها ك انا  نائلا كوكيلا 
ــير   ــتخدام ترتيلا  الوكالا لت دــ ــا ة اجــ ــركا  وهم ا. وهو يركز عله أوجه إجــ ــيلا متحفما في اــ عن ك انا  أاــ

ــ اجـــــا    الجرائم المال ا عن اريق إخقا  هويا ال  انا  المتحفما في ــركا  الوهم ا، كما أنه يركز عله الدـــ الشـــ
الرام ا إله التصـــــــــد  لمثل هذ  التجاوزا . وفي الوقت الحاعـــــــــر، تشـــــــــفل ترتيلا  الوكالا تهديدا، وفي الوقت  
نقدــه، فراــا مهدو ة لم ر   الدــ اجــا . ومن اــمن تدت م الرــواض  التنظ م ا لترتيلا  الوكالا أن  عزز اــقاف ا  

 وأن  داعد عله الحد من الجرائم المال ا؛الشركا  الوهم ا، 

، أاـد   الملام ة، ضالتعاون مع المركز العالمي للدـ اجـا  الرـريب ا في  2022في حزيران/يون ه   )ج(  
                                                                                                          معهد ال انون الرــــريبي النمدــــاو  والدولي التاضع لجامعا فيينا لالقتصــــام واألعمال، منشــــو ا  دــــل    الرــــو  عله أهم ا  

 :Taxing Crimeضعنوان  اتلاع نه   ـشمل الحفوما ضمـجرها من أجل مفافحا القـدام ولـدل األموال والجرائم الـرريب ا،  

A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes  .
ويركز المنشــو  عله فوائد التعاون ،ين الدــلطا  الرــريب ا وأجهزة إنقات ال انون العاملا في مجال منع التدف ا  المال ا  

 يبي والقدام ولدل األموال وكشف هذ  التدف ا  واجترمامها. لير المشروعا المتمت ا من التهرب الرر 

 وإعافا إله تل ، جتصد  ملام ة "جتا " قريلا الد اجا  التال ا: -17

ــد ، ضالتعاون مع المركز العالمي  )أ(  ــمن أوامر التحر  عن الثروا  المجهولا المصـــــــــ ت رير ضشـــــــــ
 للد اجا  الرريب ا في جامعا فيينا لالقتصام واألعمال؛

منشــو  ضشــمن تحديد هويا عــحا ا القدــام والتعويض عن األعــرا  الناجما عن أفعال القدــام  )ب( 
ــملا ) ــمن هذ  المدـــــ ضالتعاون مع اللجنا   ،CAC/COSP/WG.2/2019/5) (4 )                                                     فم  ل الوث  ا التي أعدتها األمانا ضشـــــ

 موجوما  التاضعا لراضطا المحامين الدول ا.القرت ا الجترمام ال

ووااــلت ملام ة "جــتا " نشــر  جــالتها اإلخلا يا القصــل ا التي ت دم معلوما  محدثا ومقصــلا عن أنشــطا   - 18
 .  ( 5) الم بلا ملام ة "جــــــــــتا " ومنتجاتها المعرف ا، وتدــــــــــل  الرــــــــــو  عله المجاال  المواعــــــــــ م ا المهما والقعال ا   

تتاح اجـتما ة االاـتراف في الرجـالا اإلخلا يا قد اـد   ثماني عشـرة إاـدا ة من النشـرة اإلخلا يا منذ اجـتهاللها. و و 
 وكذل  جم ع إادا اتها الداض ا عله الموقع الشلفي لملام ة "جتا ". 

                                                                                                  وقد أ عيد تصم م المفتلا ال انون ا، التي تشفل جز ا من منصا ،واضا األموا  والموا م المعرف ا المتعل ا  -19
اإلنترنت والتاضعا للمفتب، من أجل كقالا نشـر منتجا  المفتب ضمفافحا القدـام )،واضا "تراف"( ال ائما عله اـلفا 

                                                                                                   المعرف ا المتصـــــــــــلا ،تنقيذ االتقاة ا عله أوجـــــــــــع نطاق. وأ عيد إاالق البواضا اإلل ترون ا خالل الدو ة التاجـــــــــــعا  
ا ، كمنقذ فريد للحصــول عله المعلوما  المتعل ا ضمنع القدــام والجريم2021للمؤتمر، في كانون األول/م دــمبر 

 __________ 

                                 الذ  أ وعز ف ه إله القريق العامل   6/2                                                          ، انتلا  الدول األاراف إله األعمال التي ن قذ  ضموجب ال را   8/9اجترعه المؤتمر، في قرا    (4) 
ضاجتهالل عمل ا الجتلانا المما جا  القرله في تحديد هويا عحا ا القدام ومعايير تعويرهم، واجع الدول األاراف عله ت د م  

            ، عم م مفتب 2020ن والمما جا  ال ائما ضشمن تحديد هويا عحا ا القدام وتعويرهم. وفي كانون األول/م دمبر معلوما  عن ال واني
األمم المتحدة المعني ضالمخد ا  والجريما مذكرة اقويا يدعو فيها الدول األاراف إله ت د م معلوما  عن المما جا  القرله لتحديد 

                                                                                            ف ا ألحفام االتقاة ا. واف لت المعلوما  الوا مة  ما عله المذكرة الشقويا أجاجا للمنشو  ال امم. هويا مختلف أنواع الرحا ا وتعويرهم و 

 . https://star.worldbank.orgمتاح عله الراض  التالي:   (5) 

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2019/5
https://star.worldbank.org/star-quarterly
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ــام ا ومفافحتهما. وكذل  جــــوف ت تاح التشــــريعا  التي ت جمع من خالل آل ا اجــــتعرا  التنقيذ في قاعدة                                                                                                    االقتصــ
الب انا  الخااـا ضالتشـريعا  عله ،واضا إما ة المعا ف المعروفا ضاجـم ،واضا الموا م اإلل ترون ا وال وانين المتعل ا 

ــيرلوف ــمن الر   ،   .( 6) "(ضالجريما )،واضا "اـــ ــيرلوف" أن  مف  ن من إتاحا المعلوما  ومن اـــ                                                            ين البوا،تين "تراف" و"اـــ
 التي  جمعها المفتب لجمهو  أوجع عله نحو أكثر اموال للجم ع.

ــتا " من خالل   - 20 ــا ضملام ة "جـ ــو ا  خااـ ــير إل ه أعال  من منشـ ــول إله ما أ اـ ــافا إله تل ،  مفن الواـ                                                                                           وإعـ
في النمو   ا آخذ وتترـــمن مفتلا الموا م مدـــتومعا للموا م    . ( 7) للملام ة مفتلا الموا م المتاحا عله الموقع الشـــلفي الجديد  

 ج ا تا  الصــلا المدــتمدة من الشــركا  ومدــا ا  العمل ضدــرعا،  شــمل كال من منشــو ا  ملام ة "جــتا " والموام الخا 
م  مت هذ  المنصــــا الجــــترــــافا الموا م والمنشــــو ا  المتعل ا ضاجــــترمام                                                                                                         المتعدمة األاراف مثل مجموعا العشــــرين. واــــ 
الموجوما ، لتت ح للوكاال  والمنظما  والحفوما  األخر  فراـــــــــا ت د م المنتجا  المعرف ا تا  الصـــــــــلا، مما يت ح  

 مما جين في مجال اجترمام الموجوما  من جم ع أنحا  العالم الحصول عله المعلوما  في مفان واحد. لل 
  

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

ــا  8/1قر  المؤتمر، في قرا     -21 ــل المما جــ ــل القريق العامل جمع المعلوما  المتعل ا ضمفرــ ، أن يوااــ
ــمن إما ة الموجوما  المجم دة   ــت مال مشـــــــروع الملامر التوجيه ا لير الملز ما ضشـــــ                                                                                                   من الدول األاراف، ،هدف اجـــــ

التي تتناول إما ة الموجوما  المحجوزة والمصام ة والتصرف فيها ضصو ة    والمحجوزة والمصام ة، وتحديث الد اجا
Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assetفعالا، المعنونا 

 (8 ). 

واجــتجاضا لذل ، اــرع المفتب في تحديث هذ  الد اجــا ،وجــائل منها إم اج الخبرا  والمما جــا  الجيدة تا    - 22
 2021                                                                                                   الصــــلا المدــــتمدة من اائقا أوجــــع من الوال ا  ال رــــائ ا. وتحق  ا لهذ  الغا ا، عم م المفتب في ن دــــان/أ،ريل  

تشـــريعاتها وجـــ اجـــاتها ومما جـــاتها ومؤجـــدـــاتها    مذكرة اـــقويا يدعو فيها الدول األاراف إله ت د م معلوما  عن
ــا  الجيدة والد ور  ــام ة، ضما في تل  التحد ا  والمما جـــــ                                                                                                       المتعل ا ضإما ة الموجوما  المجم دة والمحجوزة والمصـــــ
المدــــــــتقامة والتعل  ا  عله الصــــــــ غا المن حا لمشــــــــروع الملامر التوجيه ا لير الملزما ضشــــــــمن إما ة الموجوما   

 محجوزة والمصام ة.             المجم دة وال

وفي الـدو ة الـتاجــــــــــــــعـا للمؤتمر، قـدم المفـتب معلومـا  محـدـثا عن األعمـال المتعل ـا ـضإما ة الموجوما    -23
                                                                                                  المجم دة والمحجوزة والمصــــــام ة، وملخصــــــا للمعلوما  التي و م  من الدول األاراف  ما عله المذكرة الشــــــقويا  

 .2021                             التي ع م  مت في ن دان/أ،ريل  

المفتب، من خالل قنوا  من ،ينها ملام ة "جـتا "، العمل عله تحديث الد اجـا وعله تنق ح   وجـيوااـل -24
 مشروع الملامر التوجيه ا لير الملزما مع و وم المزيد من التعل  ا  من الدول األاراف.

  

 __________ 

اتقاة ا يذ ،واضا الموا م اإلل ترون ا وال وانين المتعل ا ضالجريما )،واضا "ايرلوف"( هي ملام ة تهدف إله ت دير تعم م المعلوما  المتعل ا ،تنق (6) 
  هاب. ، والبروتوكوال  الثالثا الملح ا ،ها، واإلاا  ال انوني الدولي لمفافحا اإلاألمم المتحدة لمفافحا الجريما المنظما عبر الوان ا

(، وهو ،واضا https://star.worldbank.org، ،دأ  ملام ة "جتا " تشغيل موقعها الشلفي الجديد )2021في كانون الثاني/يناير  (7) 
 حاجو  ا تت ح الواول إله المعلوما  المتعل ا ضملام ة "جتا " وعملها وإنجازاتها، فرال عن أقدام جديدة تحدم الخطوا  المختلقا  

 في عمل ا اجترمام الموجوما . 

 امل الخبرا  المتعل ا  ، الدول األاراف والمفتب المعني ضالمخد ا  والجريما عله مواالا تل1/ 7                       اج ع المؤتمر، في قرا    (8) 

                                                                                                                      ضإما ة الموجوما  المجم دة والمحجوزة والمصام ة واجتلانا المما جا  القرله، حدب االقترا  و االعتمام عله الموا م ال ائما،  

 والنظر في وعع ملامر توجيه ا لير ملزما ضشمن هذ  المدملا. 

https://star.worldbank.org/star-quarterly
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 لق جمع المعلومات عن قضايا استرداد الموجودات وإعادتها على الصعيد الدولي، بما في ذلك ما يتع -3 
                                                                                      منها بحجم الموجودات المجم دة والمضبوطة والمصادرة والمعادة فيما يتعلق بجرائم الفساد،  

 وعدد القضايا وأنواعها

، إله المفتب المعني ضالمخد ا  والجريما، ضالتندــــيق مع ملام ة "جــــتا "،  9/2الب المؤتمر، في قرا     -25
العالم ا ضشـمن اجـترمام الموجوما  وإعامتها من خالل جمع وتلامل تعزيز وتوجـ ع نطاق جمع المعا ف والب انا  

ــام ة                                                                                                 المعلوما  عن التحد ا  والمما جــــــــا  الجيدة، وكذل  عن حجم الموجوما  المجم دة والمرــــــــبواا والمصــــــ
والمعامة ف ما يتعلق ضجرائم القدــــــــام، وعدم ال رــــــــا ا وأنواعها، حدــــــــب االقترــــــــا ، مع عــــــــمان حما ا الب انا  

 وح وق الخصوا ا، ضاالجتقامة من الجهوم ال ائما، في حدوم الموا م المتاحا. الشخص ا

  2021و 2020المفتـب وملـام ة "جــــــــــــــتـا " في عـامي   ، قـام( 9) 8/9و  8/1وعمال ،ـذلـ  ال را  وال را ين   -26
وم                                                                                            ضجمع معلوما  من خالل اجــــــتب ان  أ  جــــــل إله جم ع الدول األاراف في االتقاة ا ضشــــــمن مشــــــا كتها في الجه

ــام ته في   ــلطا  أن ت دم معلوما  عما قي دته أو اـ ــتب ان، ا لب إله الدـ ــترمام الموجوما . وفي االجـ                                                                                                    الدول ا الجـ
وال اتها ال رـائ ا من عائدا  فدـام األجانب وأعامته إله ،لد آخر، وكذل  معلوما  عن أ  عائدا  فدـام تل تها  

ر  عملـ ا  ،ـلدانهـا من ،ـلد آخر كـاـنت تـل  الموجوما  محتجزة فـ ه. و                                           ج معـت أ رــــــــــــــا معلومـا  من ،ـلدان  دــــــــــــــ 
اجــترمام الموجوما  ضدــبل أخر ، منها مثال اجــتهالل إجرا ا  قانون ا الجــترمام عائدا  القدــام في ،لد ثالث أو 

 الق ام ،دو  الوج   في ت دير عمل ا  إعامة الموجوما  ،ين مولتين أخريين.

في اجتمــــاعــــ  - 27 ـــائ   ـــالنـت ـض العــــامــــل  القريق  ـــاني/نوفمبر                                          وأ ،لغ  الـث في تشـــــــــــــرين  المع وم  الراضع عشـــــــــــــر،    2020ه 
 (CAC/COSP/WG.2/2020/4  وفي اجتماعه الخامس عشـــــــــــر، المع وم في أيلول/جـــــــــــبتمبر ،)وأ ت حت نتائ   2021 .                 

إعاف ا للمؤتمر في و قا اجتماع أعدتها ملام ة "جتا " ضشمن تحديد معالم عمل ا  اجترمام الموجوما  المدروقا وإعامتها  
عله الصــعيد الدولي في إاا  اتقاة ا األمم المتحدة لمفافحا القدــام، توفر نظرة ثاةلا عله مما جــا إعامة عائدا  القدــام  

ــ ا، ضعنوان  عبر الحدوم إله ،لد  ــر الماعـ ــنوا  العشـ ــل ا عله مد  الدـ   Mapping international recoveriesانها األاـ
and returns of stolen assets under UNCAC: an insight into the practice of cross-border repatriation  

of proceeds of corruption over the past 10 years (CAC/COSP/2021/CRP.12) ،     ــمن تحليال لعمل ا وتترــ
 . 2019و   2010                                           إعامة عائدا  القدام التي ن ق  ذ  ،ين عامي  

، أ جل المفتب مذكرة اقويا إعاف ا يدعو فيها الدول األاراف إله ت د م معلوما  2022وفي ن دان/أ،ريل   - 28
في تل  عدم قـرا ا  ، ضما 2021و   2020عن مـشا كتها في عمل ا  إعامة الموجوما  عله الـصعيد الدولي في عامي 

 إعامة الموجوما  والملالغ المعامة واألاراف والموجوما  المعن ا. 

 __________ 

 ه من خالل جملا أمو  منها مواالا جهوم  الرام ا إله جمع المعلوما   ، أن يواال القريق العامل عمل1/ 8قر  المؤتمر، في قرا    (9) 

عن التحد ا  والعوائق التي تواجه الدول األاراف، وكذل  أفرل المما جا  في مجال اجترمام عائدا  الجريما وإعامتها، ضة ا اقتراح 
 توا ا  محتملا ضشمن التنقيذ التام والقعال للقصل الخامس من االتقاة ا. 

، إله أن ترطلعا،  هنا ،توافر موا م من خا ج الميزان ا، ضجمع المعلوما  9/ 8والب المؤتمر إله األمانا ومعا ملام ة "جتا "، في قرا     
من الدول األاراف ضشمن قرا ا اجترمام الموجوما  عله الصعيد الدولي ف ما  خع األفعال المجرما ضم تره االتقاة ا، ضما في تل  

                                                                                                               ا ضحجم الموجوما  المجم دة والمربواا والمصام ة والمعامة؛ و ت د م ت رير عن النتائ  إله القريق العامل في اجتماعه  ما يتعلق منه
الم بل وإله المؤتمر في مو ته الم بلا، وتحديث قاعدة ، انا  مراد اجترمام الموجوما . وفي ال را  نقده، وجه المؤتمر اللا إله  

"جتا "،  هنا ،توافر موا م من خا ج الميزان ا، لمواالا جمع المعلوما  عما ترعه الدول األاراف من أار األمانا ومعوة إله ملام ة 
 قانون ا وما تتخذ  من إجرا ا  قانون ا وما ترفعه من معاو  قرائ ا الجترمام العائدا  اإلجرام ا المتمت ا من األفعال المجرما ضم تره

األاراف ومع مراعاة جملا أمو  منها المعلوما  المجموعا خالل مو تي االجتعرا  األوله والثان ا   االتقاة ا، وتل  ضالتشاو  مع الدول
يل ا اجتعرا  التنقيذ والمعلوما  التي تجمعها األفرقا وحل ا  الن اش والد اجا ، وجمع معلوما  من الدول األاراف ضشمن أكثر  

                                                                               ضاجترمام الموجوما ، وت د م ت رير تحليلي ل  دتراد ضه في ت د م المداعدة الت ن ا. التحد ا  ايوعا في اإلجرا ا  ال رائ ا ف ما يتعلق

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2020/4
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ــه   -29 ــدول األاراف حته تموز/يول ــ الــ الوا مة من  إله الرموم  ــاما  ــذكرة 2022واجــــــــــــــتنــ المفتــــب مــ ــد  ، أعــ
(CAC/COSP/WG.2/2022/3  تترــــــــــــمن اــــــــــــفال محدثا ومفثقا من التحليل ق د  م في و قا االجتماع المذكو ة )                                                                     

( ل ي ينظر فيهـا القريق العـامـل وـلدعم المـناقشــــــــــــــا المواعــــــــــــــ مـ ا. وت ـدم CAC/COSP/2021/CRP.12أعال  )
ل ا  اجــــــــــــترمام عائدا  الجريما وإعامتها عله الصــــــــــــعيد الدولي، و    متعم ا عن المذكرة لمحا عاما عن عم

 الحالا الراهنا للمما جا  المتعل ا ضاإلعامة عبر الحدوم.
  

جمع المعلومات عن الممارسات الجيدة المتعلقة بتعزيز شفافية معلومات الملكية النفعية لتيسير استرداد  -4 
 عائدات الجريمة وإعادتها

المعنون "تعزيز اجـــــــــتخدام معلوما  المل  ا النقم ا لت دـــــــــير اجـــــــــتلانا   9/7اـــــــــجع المؤتمر، في قرا     -30
ــاعدة من األمانا، عله  ــترمامها وإعامتها"، الدول  األاراف عله التطوع ،ت د م أمثلا، ضمدــــــــ                                                                                                    عائدا  الجريما واجــــــــ

ــقاف ا معلوما  المل  ا النقم ا لت   ــا  الجيدة المتعل ا ،تعزيز اــ ــترمام عائدا  الجريما وإعامتها،  المما جــ ــير اجــ دــ
ومتطللا  إقرا  الذما المال ا للمدـــــــــؤولين العموميين، عله أن تتجنب ازمواج العمل مع تل  الذ  ترـــــــــطلع ضه 

 .( 10) األخر  المحافل الدول ا 

"جـتا "، أن وفي ال را  نقدـه، أهاب المؤتمر ضالمفتب المعني ضالمخد ا  والجريما، ضالتعاون مع ملام ة   -31
يت ح في ،واضا "تراف"، في حدوم الموا م المتاحا، معلوما  ضشـمن الدول األاراف التي تتعهد جـجال أو آل ا أخر   

 ضشمن معلوما  المل  ا النقم ا، وكذل  معلوما  عن ك ف ا ت د م اللا  للحصول عله هذ  المعلوما .

ا  المرتلطا ضالحصــــــــول عله معلوما  عن المل  ا وقد أ،رز القريق العامل مرا ا أهم ا م اجــــــــا التحد   -32
النقم ا والتغلب عله تل  التحد ا  من أجل تعزيز اجترمام الموجوما  المدروقا، والب إله األمانا أن تواال  

 موافاة القريق ضمعلوما  محدثا عن األنشطا الم بلا في تل  الصدم.

، إله ت د م 2022                                                                           واجتجاضا لذل ، معا المفتب الدول األاراف، في مذكرة اقويا عم مها في أ ا /مايو  -33
معلوما  عن تشـريعاتها وجـ اجـاتها ومما جـاتها ومؤجـدـاتها المتعل ا ،تعزيز اـقاف ا معلوما  المل  ا النقم ا، ضما 

 في تل  الدجال  وايل ا  ال ائما لطلب هذ  المعلوما .

تناما إله المعلوما  الوا مة من الدول األاراف واللحوم اإلعـــــــــاف ا، أعد  األمانا و قا اجتماع واجـــــــــ  -34
(CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1 عن المما جــا  الجيدة المتعل ا ،تعزيز اــقاف ا معلوما  المل  ا النقم ا )

 جريها القريق العامل ضشـمن هذ  لت دـير اجـترمام عائدا  الجريما وإعامتها، ضة ا معم المناقشـا المواعـ م ا التي  
                                                                                        افا إله تل ، جــوف   دــتقام من الرموم في الد اجــا المتعم ا المذكو ة أعال  ضشــمن النظم ال ائما . وإعــ ( 11) المدــملا

 والناا ا المتعل ا ضشقاف ا معلوما  المل  ا النقم ا.

الرام ا إله تطوير وتحديث وإعافا إله تل ،   وم المفتب، من خالل ملام ة "جتا " وفي إاا  جهوم    -35
أموا  لمدـــاعدة المما جـــين في مجال اجـــترمام الموجوما  عله تتلع األموال لير المشـــروعا الموجومة ضالخا ج، 

أملا موجها إله الدـــــلطا  العموم ا أو  ، وهي( 12) ضفل ،لد،تحديث وتوجـــــ ع نطاق أملا المل  ا النقم ا الخااـــــا  
 __________ 

من اإلعالن الد اجي المعنون "التزامنا المشترف ضالعمل ضقعال ا عله  16ف ما يتعلق ،هذ  المدملا، التزمت الدول األعرا ، في الق رة  (10) 
القدام ومفافحته وتعزيز التعاون الدولي"، الذ  اعتمدته الجمم ا العاما في مو تها  التصد  للتحد ا  وتنقيذ التدا،ير الرام ا إله منع

االجتثنائ ا من أجل مفافحا القدام، ضجملا أمو  منها وعع وتنقيذ التدا،ير الالزما لجمع وتلامل المعلوما  ضشمن المل  ا النقم ا 
 المع دة، و تعزيز قد ة الدلطا  المختصا في تل  الصدم.للشركا  واله اكل ال انون ا وليرهما من ايل ا  ال انون ا 

موعوع المما جا  الجيدة    2023- 2022، أن   وم القريق العامل ،ترمين خطا عمله للقترة  7/ 9من قرا      23قر  المؤتمر أ را، في الق رة   ( 11)  
 من االتقاة ا.   63والتحد ا  المتعل ا ضالمل  ا النقم ا وك    مفنها أن تعزز وت در اجترمام عائدا  الجريما وإعامتها ضقعال ا، مع مراعاة المامة  

 . https://star.worldbank.orgمتاحا عله الراض  التالي:  (12) 

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2022/3
https://star.worldbank.org/
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ين يلحثون عن معلوما  ضشمن ال  انا  ال انون ا المنشمة ضموجب قوانين  أاحاب المصلحا ايخرين المعنيين الذ
،لد آخر. وجـــــ جر  إعدام األملا أو تحديثها، حدـــــب االقترـــــا ، عله أجـــــار المعلوما  التي ت دمها الدـــــلطا   

 الوان ا، وجتتاح عله الموقع الشلفي لملام ة "جتا " و واضا "تراف" التاضعا للمفتب.
  

 لجمع المعلومات أنشطة أخرى   - 5 

                                                                                                 وف ا لما أ ،لغ ضه القريق العامل في اجتماعه الدا،ق، أعد المفتب المعني ضالمخد ا  والجريما، اجتجاضا  -36
تحليلـ ا عن ايلـ ا  ال ـانونـ ا الـبديـلا والحلول مون محـاكمـا، ضمـا فيهـا التدــــــــــــــوـيا ،   ، و ـقا( 13) 8/9ل را  المؤتمر  

(، أخـذ  في االعتلـا   CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1وإعـامتهـا )المتعل ـا ضمصــــــــــــــام ة العـائـدا  اإلجرام ـا  
                                  . وإعـــــافا إله تل ، أ ع د   وأ ت حت 2021                                                                أ رـــــا الرموم الوا مة  ما عله مذكرة اـــــقويا ع م  مت في اـــــلا /فبراير  

للمؤتمر مذكرة تحليل ا ضشــــــمن هذا الموعــــــوع، تراعي جملا أمو  منها المناقشــــــا المواعــــــ م ا تا  الصــــــلا التي 
ــا قــاعــدة الب ــانــا  المتعل ــا ضــايل ــا  CAC/COSP/2021/14 جريهــا القريق العــامــل )                                                      (. وحــد م المفتــب أ رـــــــــــــ

 .( 14) وإعامتها ، المتعل ا ضمصام ة عائدا  إجرام ا ال انون ا البديلا والحلول مون محاكما، ضما فيها التدويا

                                                                  م م المفتب أ رــــــا، حدــــــلما أ ،لغ القريق العامل، مذكرة اــــــقويا يدعو فيها ، ع( 15) 8/9واجــــــتجاضا لل را   -37
من االتقـاة ـا إله ت ـد م معلومـا  ضشـــــــــــــــمن   54)ج( من المـامة    1الـدول األاراف التي ال ـت تـدا،ير وف ـا للق رة  

تي تت ح مصــــــام ة عائدا  القدــــــام مون اــــــدو  إمانا جنائ ا. واجــــــتناما إله الرموم الوا مة واللحوم اإلجرا ا  ال
(. وإعـــــافا إله CAC/COSP/WG.2/2021/4اإلعـــــاف ا، أعد  األمانا مذكرة تحليل ا ضشـــــمن هذا الموعـــــوع )

( تراعي أ رـــا جملا  CAC/COSP/2021/15                                                وأ ت حت للمؤتمر مذكرة تحليل ا ضشـــمن هذا الموعـــوع )             تل ، أ ع د   
 .أمو  منها المناقشا المواع م ا تا  الصلا التي  جريها القريق العامل

  
 بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول المتلقية للطلبات -باء 

 السلطات المركزية والشبكات  - 1 

 الدلطا  المركزيا
ــلطاتها المركزيا  1/ 7                       حث  المؤتمر، في قرا     - 38 ، الدول األاراف عله كقالا تحديث المعلوما  الم دما عن جـــــ

 من االتقاة ا، من أجل تعزيز الحوا  ضشمن المداعدة ال انون ا المتلاملا.   46من المامة   13والمختصا وف ا للق رة 

تها المركزيا المعن ا                                                                            والب القريق العامل إله األمانا أن تدعو الدول األاراف التي لم تعي  ن ضعد جــلطا -39
                                                                                               ضالمداعدة ال انون ا المتلاملا إله أن تقعل تل . ووج ه المؤتمر اللا مماثال إله جم ع الدول األاراف.

                                                                                               وأ ت ح الدليل اإلل تروني للدلطا  الوان ا المختصا المعن ا، ضما فيها الدلطا  المركزيا المدؤولا عن  -40
واــــــــــــــــل المعن ـــا ضـــاجــــــــــــــترمام الموجوما ، عله الراض  الشــــــــــــــلفي المدــــــــــــــــاعـــدة ال ـــانون ـــا المتلـــاملـــا وجهـــا  ال

 __________ 

اللا إله األمانا ومعوة إله ملام ة "جتا " للق ام،  هنا ،توافر موا م من خا ج الميزان ا، ضجملا أمو  منها مواالا   9/ 8وجه المؤتمر في قرا     ( 13)  
تعهد وتحديث قاعدة ، انا  مراد اجترمام الموجوما ، وال ج ما ف ما يتعلق ضايل ا  ال انون ا البديلا والحلول مون محاكما، ضما فيها 

صام ة عائدا  إجرام ا وإعامتها، وف ا لالتقاة ا، وت د م تحديثا  منتظما في هذا الشمن إله القريق العامل، وم اجا التدويا ، المتعل ا ضم 
امتها، ك    مفن أن يؤم  اجتخدام ايل ا  ال انون ا البديلا والحلول مون محاكما، ضما فيها التدويا ، المتعل ا ضمصام ة عائدا  إجرام ا وإع 

                                                                                               مع مراعاة ما    د م من معلوما  قائما تا  الا، إله تحدين فعال ا تطبيق القصل الخامس من االتقاة ا.وف ا لالتقاة ا،  

 متاحا عله الموقع الشلفي للقريق العامل.  (14) 

دتقامة  إله القريق العامل أن  جمع معلوما  عن التحد ا  المطروحا والمما جا  الجيدة والد ور الم  9/ 8أوعز المؤتمر في قرا    (15) 
)ج(   1واإلجرا ا  التي تت ح مصام ة عائدا  القدام مون ادو  إمانا جنائ ا من الدول األاراف التي ال ت هذ  التدا،ير وف ا للق رة 

 من االتقاة ا.   54من المامة 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session9/CAC-COSP-2021-14/V2107439_E.pdf
http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2021/4
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session9/CAC-COSP-2021-15/V2107445_E.pdf
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https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx  ويمفن االاالع عله مزيـد من التقـااــــــــــــــيـل .
التي أعــدتهــا األمــانــا من أجــل اجتمــاع الخبرا  الحفومي الــدولي عن المعلومــا  المتــاحــا في الــدليــل في المــذكرة  

ــمن   ــام ضشــــ ــر لتعزيز التعاون الدولي في إاا  اتقاة ا األمم المتحدة لمفافحا القدــــ ــا كا الحام  عشــــ المقتوح المشــــ
 .( 16) الخبرا الت دم المحرز في تنقيذ الوال ا  المنواا ضاجتماع 

  
 الشلفا 

وااــــل المفتب المعني ضالمخد ا  والجريما وملام ة "جــــتا " معمهما لتعزيز الشــــلفا  اإلقل م ا العاملا  -41
                                                                                         في مجال اجـــــــــترمام الموجوما  ومصـــــــــام تها، ضما في تل  اـــــــــلفا كامد ن المشـــــــــتركا ،ين الوكاال  الجـــــــــترمام 

ــتركا ،ين ــ ا والمح   الهامر المشــــــــ ــلفا آجــــــــ ــه، اــــــــ ــترمام   الموجوما ، وعله لرا  النموتج نقدــــــــ الوكاال  الجــــــــ
ــلفا لرب أفريق ا، وما  ــلفا الجنوب األفري ي، واـ ــلفا اـــرق أفريق ا، واـ ــلفا منط ا ال ا يبي، واـ الموجوما ، واـ
يوجد منها في لرب ووجـــــ  آجـــــ ا، والشـــــلفا المشـــــتركا ،ين الوكاال  الجـــــترمام الموجوما  التاضعا لقرقا العمل 

 ألموال في أمريفا الجنو  ا.المعن ا ضاإلجرا ا  المال ا المتعل ا ضغدل ا

ــريعا  - 42 ــام التاضعا للمفتب نموا جـ ــلطا  إنقات ال انون المعن ا ضمفافحا القدـ ــلفا العمل ا  العالم ا لدـ وقد نمت اـ
             جــلطا  من تل    112، عــمت الشــلفا 2022آب/ألدــطس    9. وحته  2021حزيران/يون ه    3منذ تداــينها  جــم ا في  

اة ا ومراةلا واحدا. وفي إاا  متاضعا الم ر ا  المعتمدة خالل الجلدـتين العامتين  مولا ارفا في االتق   63الدـلطا  من  
                                                                                                    األوله والثان ا للشــلفا، أ نشــ ت قناة آمنا لالتصــال الدــر  ،ين األعرــا . ووااــلت الشــلفا إتاحا القرا ألعرــائها  

ــلفا  والهي ا  األخر ، ضما في  ــتا "، والمركز    لاللت ا  والتوااـــــل، وعـــــمان التنز  مع المنظما  والشـــ تل  ملام ة "جـــ
الدولي الجترمام الموجوما  التاضع لمعهد ضازل للحوكما، والشلفا العالم ا لجها  التنديق المعن ا ضاجترمام الموجوما ،  
المشـــــتركا ،ين اإلنتر ول وملام ة "جـــــتا "، والشـــــلفا  اإلقل م ا العاملا في مجال اجـــــترمام الموجوما . وخالل الجلدـــــا 

ــلفا، التي ع  د  في القترة من  العاما الث  ــمن الد ور  2022حزيران/يون ه    30إله    28                                      ان ا للشــ                                  ، ن ظ  مت حل ا ن اش ضشــ
 . ( 17) القدام المدتقامة من الشلفا  والمنظما  والهي ا  اإلقل م ا والدول ا األخر  العاملا في مجال مفافحا  

  
 مكافحة الفساد التعاون بين وحدات االستخبارات المالية وأجهزة   - 2 

، الدول األاراف عله أن تنظر في التنام فرا التعاون الدــــــــانحا من 8/9                        اــــــــج ع المؤتمر، في قرا     -43
خالل اــــلفا  المما جــــين ال ائما، مثل جها  الواــــل المعن ا ضاجــــترمام الموجوما  في إاا  االتقاة ا، وملام ة 

ا ،ين الوكاال  الجــــترمام الموجوما ، واالجــــتقامة من                                                     الشــــلفا العالم ا لجها  التندــــيق، واــــلفا كامد ن المشــــترك
                                                                                                     المعلوما  الم د ما عله اعيد وحدا  االجتخلا ا  المال ا، في ج اق ت د م اللا  لتلامل المداعدة ال انون ا.

وأواــــــــه القريق العامل ،توايد أوااــــــــر التعاون ،ين وحدا  االجــــــــتخلا ا  المال ا وأجهزة مفافحا القدــــــــام  - 44
المركزيا المدــؤولا عن تلامل المدــاعدة ال انون ا عله الصــعيدين الواني والدولي، كما أواــه ضاجــت شــاف   والدــلطا  

                                                                                                ج بل زيامة التعاون مع الشلفا  والمؤجدا  ال ائما، مثل مجموعا إ غمونت لوحدا  االجتخلا ا  المال ا. 

جـــــترمام الموجوما  ومجموعا                                                              وقد تشـــــاو  المفتب مع ممثلي اـــــلفا كامد ن المشـــــتركا ،ين الوكاال  ال -45
ــا كا في أنشــــطا مجموعا إ غمونت.  ــل المفتب المشــ ــلفا العمل ا  العالم ا. ووااــ ــا  اــ إ غمونت في عمل ا إنشــ

 __________ 

 (16) CAC/COSP/EG.1/2022/2 . 

عله مزيد من المعلوما  عن الفا العمل ا  العالم ا لدلطا  إنقات ال انون المعن ا ضمفافحا القدام عله الراض    مفن االاالع  (17) 
https://globenetwork.unodc.org/ . 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx
http://undocs.org/CAC/COSP/EG.1/2022/2
https://globenetwork.unodc.org/
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ــتا " في اجتماع فريق مجموعا إ غمونت العامل، وقد مت  2022وفي كانون الثاني/يناير   ــا كت ملام ة "جـــــــــ                                                                     ، اـــــــــ
 إحااا عن عمل الملام ة.

ــلت ملام ة " -46 ــل األموال وعائدا  الجريما وتمويل اإل هاب  ووااـــ ــتا " والبرنام  العالمي لمفافحا لدـــ جـــ
ــمام إله  ــاعدتها في االنرـ ــتخلا ا  المال ا لمدـ التاضع للمفتب المعني ضالمخد ا  والجريما العمل مع وحدا  االجـ

ــل األموال و  ــمن مفافحا لدــــــــ تمويل اإل هاب.  مجموعا إ غمونت وتنقيذ معاييرها في مجال تلامل المعلوما  ضشــــــــ
وااـــــــتمل تل  العمل أ رـــــــا عله تعزيز التعاون ،ين الوكاال ، مع تدـــــــل   الرـــــــو  عله أهم ا هذا التعاون في  
ــا  العاما لمجموعا   ــل األموال، ومفافحا تمويل اإل هاب. وفي الجلدـــ ــام، ومفافحا لدـــ نجاح نظم مفافحا القدـــ

ــتا  ألفرـــ  ــتا " تمنح جائزة "جـ ــ ا" لوحدا  االجـــتخلا ا  المال ا لنجاحها في  إ غمونت، ما ،رحت ملام ة "جـ ل قرـ
 اجترمام الموجوما  في قرا ا القدام.

وعمل المفتب ضشــفل وثيق مع الراضطا الدول ا لدــلطا  مفافحا القدــام ومعم أنشــطتها، كما اــا ف في  -47
 لجنتها التنقيذ ا.

  
 تشجيع الحوار وإزالة الحواجز التي تعيق استرداد الموجودات  - 3 

ــج ع الحوا  ،ين الدول   - 48 ــل األمانا تعزيز جهومها الرام ا إله تشـــ ــرو ة أن توااـــ ــد م القريق العامل عله عـــ                                                                                               اـــ
الم دما للطللا  والدول المتلق ا لها، و نا  الث ا، وتعزيز اإل امة الدــ اجــ ا وتوايدها عــمانا الجــترمام الموجوما ، في  

 اق مجموعا العشرين وفي عملها مع جها  أخر . عملها مع المنظما  الحفوم ا الدول ا األخر  وفي ج  

ــ ا لنظمها ال انون ا، 9/3وأهاب المؤتمر، في قرا     -49 ــاجـــــ ، ضالدول األاراف أن تعمل، وف ا للملامر األجـــــ
عله تعزيز التندــيق والتعاون عله الصــعيد الواني واإلقل مي والدولي ف ما ،ين الهي ا  المشــا كا في جهوم منع  

وأن ت دم ضعرــــــها إله ضعض المدــــــاعدة ال انون ا القعالا مون إضطا ، وأن تتخذ خطوا  جامة   القدــــــام ومفافحته،
 من االتقاة ا. 46من أجل ت دير التعاون القعال وإزالا الحواجز، ضما يتمااه مع المامة 

األجاج ا ل وانينها  ، عله النظر، ضما يتمااه مع الملامر 8/1وحث المؤتمر الدول األاراف، في قرا    -50
المحل ا ويتدـــــــــق مع االتقاة ا، في إنشـــــــــا  أو موااـــــــــلا تطوير التعاون ،ين الوكاال  أو ،ين األجهزة الحفوم ا 
                                                                                                        الدول ا في اجـتلانا عائدا  الجريما وتع بها وتجميدها وحجزها ومصـام تها وإعامتها، مما جـ مف  ن الدول األاراف  

. وفي ال را  نقدـه، اـجع المؤتمر الدول األاراف عله إزالا العقلا   من تحدـين عمل ا كشـف و مع ومنع القدـام
التي تحول مون تنقيذ التدا،ير المتعل ا ضاجـــــترمام الموجوما ، خصـــــواـــــا عن اريق تلدـــــ   إجرا اتها ال انون ا،  

 عند االقترا  ووف ا ل وانينها المحل ا، ومنع إجا ة اجتخدام هذ  اإلجرا ا .

، جم ع الــدول األاراف عله التعــاون، وف ــا لالتقــاة ــا، عله اجــــــــــــــترمام 8/9ا    وحــث المؤتمر، في قر  -51
ــام ة، وف ا  ــمان إعامة الموجوما  المصـ ــعيد الداخلي والخا جي، وإ،دا  التزام قو  ضرـ عائدا  الجريما، عله الصـ

ما يتمااــــــه مع من االتقاة ا. واــــــجع أ رــــــا الدول األاراف عله أن تراعي، وف ا ل وانينها المحل ا و   57للمامة 
 .( 18) الموجوما  المعامةفي اجتخدام  2030األولويا  المحل ا، خطا التنم ا المدتداما لعام 

 __________ 

فان ا إ،رام اتقاقا  أو ترتيلا  متقق عليها من أجل إعامة ، الدول األاراف عله االجتقامة التاما من إم1/ 7اجع المؤتمر، في قرا    (18) 
من االتقاة ا، وعله مراعاة أهداف التنم ا المدتداما في    57من المامة  5الممتل ا  المصام ة أو التصرف فيها نهائ ا عمال ضالق رة 

مة والمحافظا عله جالما أ اعيها وعدم التدخل في اجتخدام وإما ة الموجوما  المدترمة مع االحترام التام لملامر تداو  الدول في الد ا
من االتقاة ا. و اإلعافا إله تل ، أهاب ضالدول األاراف أن تواال تلامل  4الشؤون الداخل ا للدول األخر ، تماا ا مع أحفام المامة 

فام تا  الصلا ضاجترمام الموجوما  من المما جا  القرله والمعلوما  الدة  ا عن التجا ب الناجحا للتعاون ف ما ،ينها في تنقيذ األح 
االتقاة ا. والب إله األمانا أ را أن تواال جمع المعلوما  عما ترعه الدول األاراف من أار قانون ا وما تتخذ  من إجرا ا   

ضالتشاو  مع الدول قانون ا وما ترفعه من معاو  قرائ ا الجترمام العائدا  اإلجرام ا المتمت ا من القدام، ضم تره االتقاة ا، وتل  
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وفي هذا الصـــــــــــــدم، قدم المفـتب في وقت جـــــــــــــا،ق ت ريرين عن اجتـماعين لقري ي خبرا  عـ دتهـما حفومـتا  - 52
ــلا /فبراير  ــرا والمفتب في أم س أضاضا في اــــ ــويدــــ . و كز االجتماع األول عله 2019  وأ ا /مايو   2017إثيو  ا وجــــ

إما ة الموجوما  المدــروقا المدــترمة والمعامة والتصــرف فيها، ضما في تل  معما للتنم ا المدــتداما، وجمع ألول مرة  
ــترمام الموجوما  وخبرا  في مجال تمويل التنم ا. و كز اجتماع الخبرا  الثاني عله  ــين في مجال اجــــــــ ،ين مما جــــــــ

روقا، وتحليل ال رــا ا الناجحا في مجال إعامة الموجوما ، واجــتلانا االتجاها  والتطو ا ، إعامة الموجوما  المدــ 
ــاليب مبت رة للتغلب عليها.   ــتركا أمام التعاون الدولي في إعامة الموجوما ، وإ جام أجـ ــتلانا العقلا  المشـ                                                                                                              ومن ثم  اجـ

الموجوما ، والمما جــــا  الجيدة التي  وناقش االجتماع أ رــــا جــــبل عــــمان الشــــقاف ا والمدــــا لا في عمل ا  إعامة 
يتعين عله الدول األاراف مراعاتها عند التعامل مع قرـــــــا ا إعامة الموجوما  والتصـــــــرف فيها. وفي أع اب هذين 
االجتماعين للخبرا ، تجر  حال ا مناقشــا  ضشــمن تنظ م اجتماع الخبرا  الم بل الذ  جــيركز عله إعامة الموجوما   

 . 2022، والمزمع ع د  في الر ع الثالث من عام 2030اما لعام وخطا التنم ا المدتد 

ووااــل المفتب مشــا كته القعالا في عدم من المحافل الدول ا من أجل موااــلا الحوا  ضشــمن اجــترمام  -53
ــام التاضع  ــقته مراةلا في اجتماعا  القريق العامل المعني ضمفافحا القدـ ــل المفتب مثال، ضصـ الموجوما . ف د وااـ

عا العشــــــــرين، إتكا  الوعي ضشــــــــمن الحاجا إله عــــــــمان تنقيذ االتقاة ا تنقيذا تاما، مع التمكيد عله أهم ا لمجمو 
 أحفـامهـا المتعل ـا ضـاجــــــــــــــترمام الموجوما . وجـــــــــــــــاعـد المفتـب في إعـدام خطـا عمـل مجموعـا العشــــــــــــــرين للقترة

جـــتا " في معم أعمال فرقا  وما زال يدعم تنقيذها. وإعـــافا إله تل ، ااـــترف المفتب مع ملام ة "  2022-2024
ــناعا gatekeeper task force)ر  عمل الحرا ــاملا لعدة قطاعا  مفو نا من قامة الصـــــــــــ                                                          (، وهي فرقا عمل اـــــــــــ

                                                                                                    اــــف لتها ملام ة الشــــراكا من أجل مفافحا القدــــام التاضعا للمنتد  االقتصــــام  العالمي ومجلس المدــــت بل العالمي 
ــام. وفي  ــقاف ا ومفافحا القدـــــ ، وعـــــــعت فرقا العمل إاا ا موحدا للتنظ م الذاتي والعمل 2021عام المعني ضالشـــــ

 الجماعي عبر جم ع ال طاعا  المعن ا ضالحراجا.

ــتا " الخبرة وتلامال المعا ف ضشــــمن اجــــترمام الموجوما  في اائقا واجــــعا من  -54 وقدم المفتب وملام ة "جــ
  ة "جتا " ضما يلي:االجتماعا  والمؤتمرا . فعله جبيل المثال، قام المفتب وملام

المشـا كا في تنظ م الحل ا الد اجـ ا الحام ا عشـرة في لوزان ضشـمن اجـترمام الموجوما ، التي  )أ( 
تناولت تعزيز التعاون في مجال اجــــــترمام الموجوما  واجــــــت شــــــاف اإلمفانا  ال امنا لمشــــــا كا ال طاع الخاا  

 ؛والتعاون ،ين ال طاعين العام والخاا

المشـــــــــــــا كا في الحوا  االفتراعـــــــــــــي الثاني ،ين المفتب المعني ضالمخد ا  والجريما و اضطا   )ب( 
 التدف ا  المال ا لير المشروعا ال امنا و ا  القدام؛األمريف ا ضشمن -المدعين العامين اإليبيريا

                                                                                           المشــا كا كمنار ر ين في فعال ا نظ مها الصــندوق العالمي للح اة البريا ضشــمن اجــتهداف القدــام في   )ج(  
 ا؛ مجال الموا م الطب م ا، تناولت اإلمفانا  ال امنا لتوخي الشقاف ا في المل  ا النقم ا وآثا ها عله الموا م الطب م  

                                                                                  المشـــــــــــــــا كـا كمت ل  م ين في المنتـد  الـدولي المعني ضـالحفم القـاجـــــــــــــــد والتـدف ـا  المـال ـا لير  )م( 
ــتخدام العمال   ــام في أوكران ا، والذ  تناول تزايد اجــ ــافه المفتب الواني لمفافحا القدــ ــترــ ــروعا، الذ  اجــ المشــ

أوكران ا في مجال تتلع الموجوما    المشـــــقرة في أعمال القدـــــام، والتحد ا  المطروحا والقرا المتاحا في تجر ا
 وتجميدها واجترمامها وإما تها؛

المشــا كا ،ت د م عر  إ رــاحي ضشــمن اجــتخدام إقرا ا  الذما المال ا للحد من القدــام في منتد   )هـ(  
 لقدام؛ مع وم في افل هجين نظمته الهي ا العاما لمفافحا القدام في ال ويت )نزاها( ضمناجلا اليوم الدولي لمفافحا ا 

 __________ 

                                                                                                                       األاراف ومع مراعاة جملا أمو  منها المعلوما  التي ت جم ع من خالل آل ا اجتعرا  التنقيذ وحل ا  الن اش والد اجا ، واجع الدول 
 األاراف عله أن تت ح عله نطاق واجع المعلوما  المتعل ا ،هذا الشمن، من أجل تلامل المما جا  الجيدة.



 CAC/COSP/WG.2/2022/2 

 

12/15 V.22-11040 

 

عر  المنشـــو  الجديد الذ  أاـــد ته ملام ة "جـــتا " ضشـــمن التحليل ايلي للمخاار المتعل ا  )و( 
ــترال ا المعن ا  ــ ا األجــ ــام التاضعا للمقوعــ ضإقرا ا  الذما في اجتماع ع دته جماعا المما جــــين المعنيين ضمنع القدــ

 ضالنزاها في مجال إنقات ال انون؛

نما  والمخاار الشـــــائعا لتجاوزا  الشـــــركا  الوهم ا والنتائ  ت د م عر  إ رـــــاحي عن األ )ز( 
ــتا " المعنون   ــا من الت رير الجديد لملام ة "جــ ــتخلصــ ــلف ا مول ا   Signatures for Saleالمدــ ــ ا اــ في حل ا م اجــ

ن ا ضشــــــمن المل  ا النقم ا نظمتها وحدة االجــــــتخلا ا  المال ا في إكوامو ، والقريق العامل المعني ضالمدــــــاعدة الت 
 والتد يب التاضع لمجموعا إ غمونت، وفرقا العمل المعن ا ضاإلجرا ا  المال ا ألمريفا الالتين ا.

وإعــافا إله تل ، اــا ف المفتب وملام ة "جــتا " في اجتماعا  مختلقا تتعلق ضغدــل األموال من أجل   -55
 تعزيز التنديق ضشمن اجترمام الموجوما .

ــا  في عمل ا 2022إله عام   2020واوال القترة من عام   -56 ــا كت ،نشـ ــتا " الدعم واـ ، قدمت ملام ة "جـ
ــ ا فرقا العمل المعن ا ضاإلجرا ا  المال ا  قم  ــتعرا  وتنق ح تواــــــــ ــقاف ا والمل  ا النقم ا  24اجــــــــ ــمن الشــــــــ ضشــــــــ

المعن ا ضاإلجرا ا     ، اعتمد  الجلدـــــــــــا العاما لقرقا العمل2022للشـــــــــــخصـــــــــــ ا  االعتلا يا. وفي آتا /ما ر 
، تغييرا  في قواعــدهــا المتعل ــا ضــالمل  ــا النقم ــا. وتهــدف هــذ  التغييرا  إله 2012المــال ــا، ألول مرة منــذ عــام  

التصــد  ألوجه الرــعف التي تعتر  التنقيذ وت ليل مخاار اجــتغالل الشــخصــ ا  االعتلا يا في أفعال إجرام ا.  
في فريق اـــــــ الا اـــــــغير  رـــــــم ممثلين عن أعرـــــــا  فرقا العمل واـــــــا ف خبرا  من ملام ة "جـــــــتا " والمفتب 

                                                                                                      ومراقبين مفل قين ،تنق ح التوجيها  المتعل ا ضشـــــقاف ا المل  ا النقم ا للشـــــخصـــــ ا  االعتلا يا، وجـــــاهموا إجـــــهاما 
كبيرا في عدة أقدــــــام، منها األقدــــــام المتعل ا ضالعتلا ، وت ي ما  المخاار، والشــــــخصــــــ ا  االعتلا يا األجنب ا، 

 مخاار المديرين والمداهمين ضالوكالا، والتعاون الدولي.و 

ــمن   -57 ــا مدتها يوم واحد ضشـ ــركا  مختلقين فعال ا خااـ ــتا " واـ وعالوة عله تل ، نظم المفتب وملام ة "جـ
                                                                                                  اجـــــترمام الموجوما  خالل الدو ة التاجـــــعا للمؤتمر. ون ظ  مت هذ  القعال ا في اـــــفل هجين أتاح المشـــــا كا عله 

 الحرــــــو  الشــــــخصــــــي وعبر اإلنترنت، وترــــــمنت جــــــت حل ا  ن اش ضشــــــمن المواعــــــ ع التال ا: نطاق واجــــــع ض 
ــترمام الموجوما "؛    )أ( ــام ة  "أوام)ب( و"الحالا الراهنا الجــــــ ــر ل را ا  الت ييد والمصــــــ ر ،ال حدوم: اإلنقات الملااــــــ

"إنها  لملا الشـركا  الوهم ا: لماتا )م( و"الب انا  والشـقاف ا في اجـترمام الموجوما  وإعامتها"؛ )ج(  واألجنب ا"؛ 
"المثول  )ه(  وتعتمد مفافحا القدـــام ومالح ا األموال ال ذ ة عله اـــقاف ا المل  ا النقم ا عله الصـــعيد العالمي"؛ 

"العب  المرهق للقدــــــام: ك    مفن لدــــــلطا  مفافحا القدــــــام والدــــــلطا   )و(  و  كرــــــح ا للقدــــــام واألعــــــرا "؛
 الرريب ا أن تعمال معا؟".

  
 المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  - 4 

، عله أن ت قل وجوم أار قانون ا ومؤجـــــدـــــ ا واف ا لديها 6/3حث المؤتمر الدول األاراف، في قرا     -58
من أجل مالح ا مرت بي جرائم القدــــام قرــــائ ا، وكشــــف عمل ا  االحت از والتحويل لير المشــــروعا للموجوما   

تل  المدــاعدة ال انون ا المتلاملا، لرــمان المتمت ا من القدــام، والتمار التعاون ال انوني الدولي وت د مه، ضما في  
ــام ة   ــام تها، وإلنقات أوامر المصــــ ــام من خالل مصــــ ــتلان من عائدا  للقدــــ ــترمام ما   دــــ ــلا الجــــ                                                                                               وجوم آل ا  مناجــــ
األجنب ا المدـــــــتندة إله إمانا ولير المدـــــــتندة إله إمانا، وف ا لم ترـــــــ ا  االتقاة ا، ولرـــــــمان إنقات تل  األار،  

 داعدة ت ن ا في هذا الشمن.                  واج ع عله ت د م م

اللا إله المفتب ومعوة إله ملام ة "جـتا " لموااـلا ت د م وإعدام ملام ا    7/1ووجه المؤتمر في قرا     -59
ــمن،  ــترمام الموجوما ، ضما في تل  توفير منتجا  معرف ا وأموا  ت ن ا في هذا الشــــــ لبنا  ال د ا  في مجال اجــــــ
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م من خـا ج الميزان ـا، من أجـل تلب ـا االحت ـاجـا  المطلو ـا من المدـــــــــــــــاعـدة ،نـا  عله الطلـب و هنـا ،توافر موا  
 الت ن ا المدتلانا أثنا  االجتعراعا  ال طريا.

ــاعدة الت ن ا و نا  ال د ا  والدعم 9/7والب المؤتمر، في قرا    -60 ــل ت د م المدـــــ ، إله المفتب أن يوااـــــ
حت اجاتها وأولوياتها، ف ما يتعلق ضإنشـا  وتنقيذ نظام محلي المام  إله الدول األعرـا ، ،نا  عله البها، وف ا ال

 لمعلوما  المل  ا النقم ا من أجل ت دير اجترمام عائدا  الجريما وإعامتها.

ــل   - 61 ــاعدة الت ن ا من أجل تنقيذ أحفام القصـــ ــديد عله المدـــ ــو  عله وجوم الب اـــ ــل   القريق العامل الرـــ                                                                                            وجـــ
                                                                        لخدما  االجـتشـا يا ال انون ا، كما أ،رز الحاجا إله اتلاع ن هوج مصـم ما وفق  الخامس من االتقاة ا، وخصـواـا عله ا 

ــيين المما جـــين ضماـــفال من المدـــاعدة   االحت اجا  المطلو ا. واـــدم القريق عله أهم ا تزويد المدـــؤولين واالختصـــااـ
 الطللا  التي يتل ونها.  الت ن ا، في مجال المداعدة ال انون ا المتلاملا، لتمفينهم من كتاضا الطللا  والرم عله 

وجـل  القريق العامل الرـو  أ رـا عله أهم ا المدـاعدة الت ن ا التي   دمها المفتب وملام ة "جـتا " من أجل   - 62
                                                                                                       تحدـــــــــين ال د ا  الوان ا في مجال اجـــــــــترمام الموجوما . وإعـــــــــافا إله تل ، أك د القريق العامل أهم ا تدت م قد ا   

                                                                                     انون وال رــاة وأعرــا  الن اضا  العاما ضشــمن المدــائل المتعل ا ضاجــترمام الموجوما ، واــد م                              المشــر  عين ومورقي إنقات ال  
ــائر م دمي   عله الحاجا إله تد يب متخصــــــــع وأنشــــــــطا لبنا  ال د ا ، وعله أهم ا توفير موا م كاف ا للمفتب ولدــــــ

ذ  من أنشــــــطا تنظ م للحل ا                                                                           المدــــــاعدة تو  الصــــــلا. كما اــــــج ع القريق العامل المفتب عله أن  رــــــ   إله ما ينق 
                                                                                                         الد اج ا والدو ا  التد يب ا، تنظ م مو ا  تد يب ا تدتخدم ت نولوج ا  مبت رة، مثل ،رام  التعل م اإلل تروني. 

وأواــــــــــــــه القريق العـامل ،تعزيز المدــــــــــــــاعدة الت نـ ا ف مـا يتعلق ضالتعـاون الدولي في مجـال اجــــــــــــــترمام   -63
قاما مزيد من الشــــراكا  مع جــــائر المنظما  والهي ا  المعن ا في مجال  الموجوما ، و من  دــــعه المفتب إله إ

المدـــائل المتعل ا ضاجـــترمام الموجوما  وتندـــيق المزيد من أنشـــطا المدـــاعدة الت ن ا معها في هذا الشـــمن، والب  
ــاعدة الت ن ا من خ ــا  الب المدــــــ ــمنها أن تت ح للدول األعرــــــ ــائل من اــــــ ــب ل ووجــــــ  الل                                                                                             إله األمانا أن ت رو  ج لدــــــ

 ملام ة "جتا " عله الصعيدين الواني واإلقل مي.

ــا ضمن تنظر في اعتمام نه  قائم عله منه  م اجـــــــي في  -64 وأواـــــــه القريق العامل الدول األاراف أ رـــــ
تنظ م ،رام  المدـــــــاعدة الت ن ا، مع مراعاة التندـــــــيق عله الصـــــــعيد اإلقل مي عـــــــمانا الجـــــــتخدام الموا م المتاحا  

 نحو ممفن.المحدومة عله أنجع 

ــاعـدة الت نـ ا الوا مة من الـدول األاراف، ضةـ ا ـتدت م قـد تهـا   -65 ووارـب المفـتب عله تلبـ ا الـلا  المدــــــــــــ
                                                                                                  عله تنقيذ القصــل الخامس من االتقاة ا ومشــا كتها ال املا في عمل آل ا اجــتعرا  التنقيذ، وخصــواــا  منذ ،د  

الصـــــــــــــعيد اإلقل مي،  عفف المفتب حال ا عله إنشـــــــــــــا    الدو ة الثان ا ل ل ا. ومن أجل تعزيز الدعم الم دم عله
 مراكز إقل م ا لمفافحا القدام لت ريب الخبرا  القن ا إله المدتقيدين منها.

ــاعدا  ت ن ا إله  2021وفي عام  - 66 ــتا "، مدــ ،لدان   9،لدا، منها   18                                                               ، قد م المفتب عبر قنوا  منها ملام ة "جــ
تل  القترة، اعتمد  خمس مول أاراف قوانين جديدة أو تعديال  متعل ا    تعمل عله إجرا  إاالحا  تشريم ا. وخالل 

ضاـجترمام الموجوما ، وتل ت مولتان معما في مجال تحـدين عمل ا  التنـديق عله الـصعيد المحلي، وتل ت خمس مول  
  1  800ر من  مداعدة في تحدين التعاون الدولي عله معالجا قرا ا اجترمام الموجوما . وإعافا إله تل ، تل ه أكث 

                                                                                                        من المهنيين في جم ع أنحا  العالم تد يلا في مجال اجــــــترمام الموجوما . وترم معلوما  إعــــــاف ا عن العمل ال  طر  
 . ( 19) القصل ا و جائلها اإلخلا يا    2021لملام ة "جتا " في ت ريرها الدنو  لعام 

 __________ 

 .https://star.worldbank.orgمتاحا عله الراض  التالي:  (19) 

https://star.worldbank.org/
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ــتا " في ت د م  -67 ــلطا  الوان ا، ،نا  عله وعالوة عله تل ، اـــرع المفتب وملام ة "جـ ــاعدة إله الدـ المدـ
                                                                                                   البها، ف ما يتعلق ضاإلاــــــالحا  التشــــــريم ا والتنظ م ا أل ار المل  ا النقم ا في ،لدانها. وتهدف هذ  األنشــــــطا  
إله معالجا الثغرا  ومواان الرـــــــعف في األار التشـــــــريم ا المتعل ا ضجمع معلوما  المل  ا النقم ا واالحتقا   

 احا الواول إليها، ومعالجا الثغرا  في فهم البلدان للمخاار تا  الصلا.،ها وتخزينها وإت 
  

 متابعة الدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد  - ثالثا  
ــام  -68 ــتثنائ ا ضشــــــــــــمن التحد ا  والتدا،ير الرام ا إله منع القدــــــــــ اعتمد  الجمم ا العاما في مو تها االجــــــــــ

، اإلعالن الدــــــ اجــــــي 2021حزيران/يون ه   4إله  2ون الدولي، المع ومة في نيويو ف من ومفافحته وتعزيز التعا
المعنون "التزامنا المشــــــــــــــترف ضالعمل ضقعال ا عله التصــــــــــــــد  للتحد ا  وتنقيذ التدا،ير الرام ا إله منع القدــــــــــــــام 

  ضجدول أعمال ومفافحته وتعزيز التعاون الدولي". وهو  شــــــــــــــمل جم ع جوانب منع القدــــــــــــــام ومفافحته والنهو 
ــترمام الموجوما ، يتناول عدة مجاال  مشـــــمولا ،وال ا القريق  ــا  عن اجـــ ــام، ويترـــــمن قدـــــما  خااـــ                                                                                              مفافحا القدـــ

 العامل ومواع ع هذ  الوث  ا.

وفي اإلعالن الدــــ اجــــي، أكد  الدول األعرــــا  أن اجــــترمام الموجوما  هو أحد األلرا  الرئ دــــ ا  -69
                                                                     تعزيز التنم ا المدـــتداما. وجـــل مت الدول األعرـــا  ضالحاجا إله إقاما تعاون لالتقاة ا ومبدأ أجـــاجـــي  دـــهم في 

ــافا إله تل ، أ،رز  الدول   ــترمام الموجوما  وإعامتها. و اإلعــــــــ ــتجاضا في اجــــــــ ــريع االجــــــــ مولي فعال وكقؤ وجــــــــ
قر  ضمهم ا األعرـا  التزامها ،تعزيز تلامل المعلوما  وقد ا  الدـلطا  المركزيا وخبرا  اجـترمام الموجوما ، وأ

 تدا،ير االجترمام الملاار والتعاون الدولي مثل آل ا  المصام ة المدتندة إله إمانا ولير المدتندة إله إمانا.

المعنون "التزامنا المشــــــــــــــترف ضالعمل ضقعال ا عله التصــــــــــــــد  للتحد ا   9/2والب المؤتمر، في قرا     -70
تعزيز التعاون الدولي: متاضعا الدو ة االجتثنائ ا للجمم ا العاما وتنقيذ التدا،ير الرام ا إله منع القدام ومفافحته و 

ــام"، إله المفتب أن ينشــــ  ويتعهد في ،واضا "تراف" جها إليداع جم ع المدــــاهما  الم دما   من أجل مفافحا القدــ
ما في  عله أجار اوعي من الدول األاراف ضشمن تنقيذ االتقاة ا واإلعالن الد اجي الذ  اعتمدته الجمم ا العا

ــتخدام آل ا    ــمن اجــ ــا  الجيدة والت دم المحرز ضشــ ــام، من قبيل المما جــ ــتثنائ ا من أجل مفافحا القدــ مو تها االجــ
 التعاون الدولي ضموجب االتقاة ا.

                                                                       ، عم م المفتب مذكرة اـقويا يدعو فيها الدول األاراف إله ت د م معلوما  عن  2022وفي تموز/يول ه   -71
االتقاة ا والوفا  ضااللتزاما  الوا مة في اإلعالن الدــ اجــي. وجــيتوله المفتب تحليل الرموم   التدا،ير المتخذة لتنقيذ

 وتزويد القريق العامل ضمعلوما  محدثا عما يتوال إل ه من نتائ .
  

 اإلبالغ والمتابعة  - رابعا  
 لعل القريق العامل يوم أن ينظر في ت د م مزيد من اإل ااما  ضشمن ما يلي: -72

ــترمام الموجوما ، وتعزيز تنقيذ   )أ(  ــد  للتحد ا  والعقلا  ال ائما التي تعتر  اجــــ ــبل التصــــ جــــ
 القصل الخامس من االتقاة ا؛

إعدام الملامر التوجيه ا والمما جــــا  الجيدة المواعــــ ع الهاما التي  جد  التعمق في ضحثها و  )ب( 
 تحدن تنقيذ القصل الخامس من االتقاة ا؛والمنتجا  المعرف ا وجائر األموا  التي من امنها أن 

الدو  الذ   مفن أن  رطلع ضه المفتب، عبر قنوا  منها ملام ة "جتا "، في ت دير التعاون  )ج( 
ــا  منتد ا  لبنا  الث ا ،ين الدول الطاللا والدول  ــترمام الموجوما ، وتل  من خالل إنشـــــــــــ الدولي في مجال اجـــــــــــ

                                                            ال ثنائ ا وقنوا  اتصال م ؤم نا و نا  ال د ا  في هذا المجال؛متلق ا الطللا ، وإقاما وجائل اتص
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مو  المفتب في ت د م المدـــاعدة الت ن ا عله الصـــعيدين الواني واإلقل مي، من خالل قنوا    )م( 
االحت اجا   نظر في أفرـــــل الدـــــبل ال قيلا ،تلب ا  ال فيو مختلقا منها المراكز اإلقل م ا الجديدة لمفافحا القدـــــام، 

ــمان أن تغتنم الدول األاراف، التي هي في حاجا إله الخبرا    ــا  وليرها، وتل  لرـ ــتعراعـ ــتلانا في االجـ المدـ
 ب و طري ا فعالا؛والمداعدا ، فراا االجتقامة منها في الوقت المناج

ــي المعتمد في ا )ه(  ــ اجــ ــا لدعم تنقيذ االلتزاما  الوا مة في اإلعالن الدــ لدو ة  اإلجرا ا  الملموجــ
 االجتثنائ ا للجمم ا العاما من أجل مفافحا القدام؛

ــلفا العمل ا  العالم ا لدـــــــــلطا  إنقات ال انون المعن ا  )و(  الدو  الذ   مفن أن ترـــــــــطلع ضه اـــــــ
ــم ضعد إله  ــترمام الموجوما ، وتشــــــج ع الدول التي لم تنرــــ ــير التعاون الدولي عله اجــــ ــام في ت دــــ ضمفافحا القدــــ

 .ي الق ام ،ذل الشلفا عله أن تنظر ف

ــا    -73 ولعل القريق العامل يوم أ رـــا أن يوااـــل تشـــج ع الدول األاراف عله االجـــتقامة من االجـــتعراعـ
التي جـوف تخرـع لها في إاا  مو ة االجـتعرا  الثان ا لتعزيز تنقيذها القصـل الخامس من االتقاة ا، وموااـلا  

عن االجــتعراعــا ، والب المدــاعدة الت ن ا للتصــد    متاضعا المالحظا  المتصــلا ضاجــترمام الموجوما  المنبث ا
 أل  تحد ا  مدتلانا.

 


