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  الدورة السادسة
        ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦- ٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

      مشروع التقرير    
  (املغرب) أريفيكمال : املقرِّر

    
      إضافة    

      استرداد املوجودات والتعاون الدويل  - رابعاً  
 ٥يف البنـد   ،٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٤يف  ة جلسته السابعة، املعقـود يفؤمتر نظر امل  -١

  ".التعاون الدويل" ه املعنونمن ٦البند "استرداد املوجودات" و املعنون من جدول األعمال
)، بصـــفته رئـــيس املـــؤمتر. االحتـــاد الروســـي( ألكســـندر كونوفـــالوف س املناقشـــةوتـــرأَّ  -٢
داد "تيسري التعاون الدويل على اسـتر املعنون  ٥/٣ املؤمتر قرار يف مالحظاته االستهالليةاستذكر و

تعزيز فعالية التعاون يف جمال إنفاذ القانون على كشـف  " املعنون ٥/١وقرار املؤمتر  املوجودات"،
عقـد  املعنـون "  ٤/٢د"، وقـرار املـؤمتر   جرائم الفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـا 

  ".اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشاَركَة لتعزيز التعاون الدويل
ــدَّ  - ٣ ــة وق ــة عــن دورات ا مت األمان ــوح   معلومــات حمدث ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال لفري

، املنعقدة منذ الدورة األخرية للمؤمتر. وعالوة على ذلك، قدمت العضوية املعين باسترداد املوجودات
لبـة  املعارف التراكمية وبناء الثقة بني الدول الطا تنميةاألنشطة املضطلع هبا من أجل معلومات بشأن 
وتـرد املعلومـات ذات    القدرات واملساعدة التقنية للدول. الطلبات وتوفري أنشطة لبناءوالدول متلقِّية 
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 CAC/COSP/WG.2/2015/4و CAC/COSP/WG.2/2014/4 و CAC/COSP/2015/3الصـلة يف الوثـائق   
  .CAC/COSP/2015/CRP.6و
الثالـث  احلكـومي الـدويل   اجتمـاع اخلـرباء   كذلك معلومـات حمدثـة عـن    مت األمانة قدَّو  -٤

يف إطـــار اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد  لتعزيـــز التعـــاون الـــدويلاملشـــاركة املفتـــوح 
)CAC/COSP/EG.1/2014/3     ــة ــذكرة مــن األمان ــع، وعرضــت م بشــأن )، واجتمــاع اخلــرباء الراب

 عليهـا يف اتفاقيـة   اجلـرائم املنصـوص  التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلداريـة للكشـف عـن    
  ).CAC/COSP/EG.1/2015/2( األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ــدء  ويف املناقشــة الــيت أعقبــت ذلــك، أيَّــ    -٥ ــة  د العديــد مــن املــتكلمني ب ــة آللي ــدورة الثاني ال
اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل     وكفـاءة وأعربـوا عـن تـوقعهم بـأن تـوفر تقييمـا لنطـاق         االستعراض،

وتسلط الضوء على أوجه القصور والتحديات املتبقية، وتسـاعد البلـدان يف    ،استرداد املوجودات
  يتعلق بالتعاون مع بعضها البعض. التغلب على الصعوبات العملية على الصعيد احمللي، وفيما

احلكومي الدويل املفتـوح العضـوية   عدة متكلمني تأييدهم ألنشطة الفريق العامل  ىوأبد  -٦
، واخلرباء املعنيني بتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة    تاملعين باسترداد املوجودا

ملكافحة الفساد. وأشار أحد املتكلمني إىل أمهية كفالة التآزر بني اخلرباء املعنـيني بتعزيـز التعـاون    
اتفاقيــة األمــم الـدويل مبوجــب االتفاقيــة وفريـق خــرباء مشــابه يعمـل يف إطــار مــؤمتر األطـراف يف     

  .دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاملتح
اســترداد املوجــودات هــو مبــدأ أساســي يف هــذه   د العديــد مــن املــتكلمني علــى أنَّوشــدَّ  -٧

وأبــرز أحــد املــتكلمني العالقــة بــني اســترداد  . وعنصــر هــام يف حتقيــق التنميــة املســتدامة  االتفاقيــة
يف  يســترد مــن عائــدات اجلرميــةاملوجــودات وحقــوق اإلنســان، مشــريا إىل إمكانيــة اســتخدام مــا 

  اإلنسان. بشأن حقوق مساعدة بلدان املنشأ على االمتثال اللتزاماهتا 
وأشار متكلمون إىل العديد من العقبات اليت حتول دون جناح استرداد املوجودات، منها   -٨

درات ، ونقـص القـ  ةالسياسـي  ةدارواإلعـدم تـوافر الثقـة    اختالف النظم القانونية وتعقد العملية، و
التقنية املتخصصة يف العديد من البلدان. ودعا املتكلمون كذلك إىل القضاء على املالذات اآلمنة 

د لألموال غري املشروعة، وإزالة العقبات اليت متثلـها السـرية املصـرفية أمـام التعـاون الـدويل. وشـدَّ       
والتركيـز بـدال    املوجـودات مسألة استرداد  عدم تسييسأحد املتكلمني يف هذا الصدد على أمهية 

  . من ذلك على احللول التقنية
هـروب اجملـرمني أحـد التحـديات الرئيسـية املسـتبانة الـيت تواجـه          وأشار متكلم آخر إىل أنَّ  - ٩

األشـخاص املطلـوبني كـثريا مـا يقومـون بتغـيري        النجاح يف استرداد املوجودات. وأشار أيضا إىل أنَّ
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 وقـت ارتكـاب اجلرميـة   ينبغـي أن تكـون اجلنسـية    د على أنـه  جنسياهتم بغرض تفادي التسليم، وشدَّ
    .يف إجراءات التسليم الفيصلهي 
وأبرز عدة متكلمني املمارسات اجليدة اليت سـاعدت السـلطات يف بلـداهنم يف التغلـب       -١٠

على بعض العقبات املتبقية اليت واجهتها عند تعاوهنا مع النظراء األجانب. وأشاروا علـى وجـه   
زيـــز قـــدرات الســـلطات واملمارســـني الـــذين يتعـــاملون مـــع القضـــايا،  اخلصـــوص إىل أمهيـــة تع

وعضويتهم يف خمتلف شبكات املمارسني يف جمال استرداد املوجـودات، وتعـيني ضـباط اتصـال     
يف الواليات القضائية األجنبية، والتشـارك يف املعلومـات بصـورة اسـتباقية، واسـتحداث آليـات       

بشــأن املســاعدة املتبادلــة واســترداد إرشــادية ، وإعــداد أدلــة لمصــادرة دون االســتناد إىل إدانــةل
  .حدات االستخبارات املاليةاملوجودات، وإنشاء و

للممارســـني بشـــأن  إرشـــاداتب أحـــد املـــتكلمني بـــاجلهود املبذولـــة يف وضـــع ورحَّـــ  -١١
 استرداد املوجودات، إال أنه أثار تساؤالت بشأن ما إذا كان الوقت قد حـان للنظـر يف اعتمـاد   

ملعاجلــة بعــض احلــواجز املتبقيــة الــيت حتــول دون اســترداد  ملحــق باالتفاقيــةبروتوكــول منفصــل 
  .  املوجودات

وأبــرز عــدة مــتكلمني منــافع التعــاون يف املســائل املدنيــة واإلداريــة املتعلقــة بالفســاد.   - ١٢
نيــة وأشـار أحــد املــتكلمني إىل مــذكرة مــن األمانـة بشــأن التعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املد  

واإلداريـة للكشـف عـن اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفســاد           
)CAC/COSP/EG.1/2015/2         وأعرب عـن قلقـه فيمـا يتعلـق بضـرورة التفرقـة بوضـوح بـني ،(

مـن ناحيـة    ٤٣من االتفاقية من ناحية، ونطاق املادة  ٤٦نطاق التدابري املتاحة مبوجب املادة 
راك أن الغرض الرئيسي من الفصل الرابع من االتفاقية هو التعـاون يف املسـائل   أخرى، مع إد

  اجلنائية.
إصــالحات قانونيــة مــؤخرة تنفــذ متطلبــات االتفاقيــة،   بــإجراءوأفــاد بعــض املــتكلمني   -١٣

ومنها اعتماد تشريعات معينة بشأن جتميد عائدات اجلرمية وحجزها ومصادرهتا، وسـن قـوانني   
القانونيـة املتبادلـة، وإنشـاء مكاتـب خمصصـة السـترداد املوجـودات. وأشـار         جديدة للمسـاعدة  

أحد املتكلمني إىل زيادة كبرية يف عدد الطلبـات املسـتندة إىل االتفاقيـة الـيت تعاجلهـا السـلطات       
طلبـا واردا للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،      ٧٠يف بلده، حيث عاجلت تلك السـلطات   املختصَّة

  .  تسليم مطلوبنيطلبات صادرة ل ٥و
وأثىن عـدة مـتكلمني علـى املسـاعدة التقنيـة الـيت يقـدمها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              -١٤
، الـيت  اسـترداد املوجـودات املسـروقة   واجلرمية (املكتب)، وخباصة من خالل مبـادرة   خدِّراتبامل
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تـوافر مثـل   دوا علـى األمهيـة القصـوى ل   يقوم املكتب بإدارهتا باالشتراك مع البنك الدويل، وشـدَّ 
  البالغ التعقيد.تلك املساعدة يف جمال استرداد املوجودات 

الـيت اعتمـدها املـؤمتر الـدويل     ، خطـة عمـل أديـس أبابـا    د ممثل إثيوبيا على ما توليه وأكَّ  -١٥
اجتماع فريق اخلـرباء   أعماللتمويل التنمية، من أمهية السترداد املوجودات، وأشار إىل  الثالث

الـذي ُعقـد   ، واحملجوزة واملصادرة واستخدامها والتصرف فيهااجملمدة ات املوجودبشأن إدارة 
قــاده املكتــب و، ٢٠١٤نيســان أبريــل  ٤إىل  ٢، بإيطاليــا، يف الفتــرة مــن  كاالبريــاريــدجو يف 

الـيت  حلقة عمل اخلرباء الدوليني بشأن إعادة املوجـودات املسـروقة،   وأعمال بدعم من إيطاليا، 
قادهــا و، ٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥و ٢٤را، يــومي ، بسويســكوســناختيف ُعقــدت 

. وأعلــن كــذلك عــن عــزم حكومتــه استضــافة اجتمــاع   املركــز الــدويل الســترداد املوجــودات 
لتمويـل التنميـة، بغـرض تبـادل اخلـربات       ملؤمتر الدويل الثالـث للخرباء الدوليني، يف إطار متابعة ا

وجودات املستردة والتصرف فيهـا واسـتخدامها   إعادة امل اجليدة يف جماالتواستبانة املمارسات 
  ملا فيه صاحل اجملتمع.  

 جمــال حتقــق مــن تقــدم يف  مبــا اســترداد املوجــودات املســروقة وأفــاد ممثــل عــن مبــادرة    -١٦
استرداد املوجودات، ولفت انتباه الوفود إىل الفجوات القائمـة. وأبـرز املـتكلم الـدور الرئيسـي      

يالت غري املشروعة وكشفها، باإلضـافة إىل أمهيـة اجلهـود املبذولـة     للمراكز املالية يف منع التحو
  .  شفافية امللكية االنتفاعيةفيما يتعلق ب

إىل أمهيـة مبـدأي املسـاءلة     ئـتالف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      وأشار ممثل ا  -١٧
ة. كمــا (ب) مــن االتفاقيــ٥٣والشــفافية، وأعــرب عــن قلقــه بشــأن تــدين مســتوى تنفيــذ املــادة 

د علـى احلاجـة إىل بـذل    احلصانات متثل عقبة كربى أمام املالحقة القضـائية، وشـدَّ   أنَّأشار إىل 
  املزيد من اجلهود للحد من نطاق احلصانات.  

عرضـا مـوجزا للثغـرات القائمـة يف      الشفافية الدوليةالفرع الروسي ملؤسسة ممثل  وقدَّم  -١٨
قـة باسـترداد املوجـودات والسـبل املمكنـة لتحسـينها       التشريعات وممارسات إنفاذ القـانون املتعل 

  االتفاقية. املكرَّسة يفاستنادا إىل املبادئ 
 

 

 

 


