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 الدورة الثامنة
  ٢٠١٩األول/ديسمرب   كانون ٢٠-١٦أبوظيب، 

  من جدول األعمال املؤقَّت* ٥البند 
         استرداد املوجودات

تقرير مرحلي عن تنفيذ أنشطة الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح   
     العضوية املعين باسترداد املوجودات

     مذكِّرة من األمانة  
   مةمقدِّ -أوًال 

 ١/٤أنشـــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، مبقتضـــى قراره   -١
املعتمد يف دورته األوىل، الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، 

  ساعده يف تنفيذ واليته املتعلقة بإرجاع عائدات الفساد. ياملشورة إىل املؤمتر و لكي يسدي
املؤمتر على تكوين العامل جبملة مهام منها مســاعدة  الفريَق ويف القرار نفســه، كلَّف املؤمتُر  -٢

رصــيد معريف يف جمال اســترداد املوجودات، وتيســري تبادل املعلومات واملمارســات اجليِّدة واألفكار 
  وبناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقِّية الطلبات.  ،بني الدول

عامل أعماله. وعقد الفريق وقرر املؤمتر، يف دوراته الثانية إىل الســابعة، أن يواصــل الفريق ال  -٣
  .٢٠١٩ إىل عام ٢٠٠٧  يف فيينا، من عام يسنوعلى حنو الثالث عشر  إىلالعامل اجتماعه األول 

ثامنة  طالعوقد ُأعدَّت هذه املذكرة من أجل إ  -٤ حالة تنفيذ والية  علىاملؤمتر يف دورته ال
ضــــع إرشــــادات للفريق العامل الفريق العامل. وهي هتدف إىل مســــاعدة املؤمتر يف مداوالته ويف و

  وحتديد أنشطته املقبلة.
    

__________ 
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   ملحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات املؤمتر والفريق العامل -ثانيًا 
 تكوينركَّزت اجتماعات الفريق العامل الســــابقة على ثالثة مواضــــيع رئيســــية هي: (أ)   -٥

(ب) بناء الثقة بني الدول مقدمة الطلبات والدول متلقية الطلبات؛ والرصــــــيد املعريف التراكمي؛ 
  املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات.  (ج)و
سترداد املوجودات، أبدى الفريق العامل بشأن اتراكمي رصيد معريف  بتكوينوفيما يتعلق   -٦

ــــتمر  ــــتحداث معارف وا بتكويناهتمامه املس ــــلة س ــــأهنا أنأدوات ذات ص ــــهِّل  من ش إجراء ُتس
  إصالحات تشريعية يف جمال استرداد املوجودات.

دِّد على أمهية الثقة واالئتمان بني الدول املقدمة لطلبات اســـترداد املوجودات والدول   -٧ وشـــُ
سية ووخصوصًا كذه الطلبات، املتلقية هل سيا سيلة لتعزيز اإلرادة ال سيخو ساعدة  لتر ثقافة تبادل امل

  نجاح التعاون الدويل.لالقانونية، ولتمهيد السبيل 
وناقش الفريق العامل أنواع املســـاعدة التقنية ذات الصـــلة باســـترداد املوجودات، مثل بناء   -٨

لى صــوغ تشــريعات جديدة وتيســري عملية تبادل القدرات والتدريب وحتليل الثغرات واملســاعدة ع
  املساعدة القانونية، وسلَّم بوجود حاجة ملحة ودائمة إىل توفري التدريب.

على أمهية دوره يف اإلســهام باملعرفة واخلربة الفنية يف وتكرارًا وشــدَّد الفريق العامل مرارًا   -٩
سترداد املوج ستعراض نتائج االستعراضات املتعلقة بالفصل اخلاص با ودات يف الدورة الثانية آللية ا

  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
إىل ضرورة تدعيم التنسيق بني خمتلف املبادرات القائمة يف وتكرارًا الفريق العامل مرارًا  أشارو  -١٠

اســــترداد املوجودات جمال اســــترداد املوجودات. ونوَّه، يف هذا الصــــدد، بالعمل الذي تقوم به مبادرة 
شتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب املعين  ستار") امل سروقة (مبادرة " امل

  باملخدِّرات واجلرمية أو املكتب) والبنك الدويل بالتعاون مع البلدان النامية واملراكز املالية.
    

     املعريف التراكمي الرصيد تكوين -ألف 
   مع املعلومات وتبادهلاالالزمة جلدوات األ -١ 

اســــترداد املوجودات املتعلقة باملعارف  لتواُفردأب الفريق العامل على إســــناد أولوية عالية   -١١
املعرفية  املنتجاتالفريق ضــــرورة تعميم األدوات و أبرزوإدارهتا. ويف هذا املجال وتكوين معارف 

أن ينظر املؤمتر أو الفريق العامل يف القيام بعمليات متابعة للتأكد من  ضـــرورةعلى نطاق واســـع، و
  .واملنتجاتمدى فعالية وفائدة تلك األدوات 

التقدم الذي أحرزته األمانة بشـــأن املكتبة القانونية بالفريق العامل بصـــفة خاصـــة  شـــادوأ  -١٢
ملكافحة الفساد والبوابة اإللكترونية الشاملة لألدوات واملوارد املعرفية تفاقية األمم املتحدة اخلاصة با

  )١(كتب املعين باملخدِّرات واجلرمية.امل نشأهاتراك") اليت أ"املتعلقة مبكافحة الفساد (بوابة 
__________ 
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منتجات مبادرة  ها، مبا فياملوجودةوشـــــــدَّد الفريق العامل على فائدة املنتجات املعرفية   -١٣
ــــــتار"، يف بناء القدرات الوطنية، وطلب إىل األمانة أن تعد قائمة بتلك املنتجات وأن تكفل  "س

  تعميمها على أوسع نطاق ممكن.
ــــتحداث  جهودها الرامية إىل، بالدول األطراف أن تواصــــل ٧/١وأهاب املؤمتر، يف قراره   -١٤ اس

ع املكتب ة املستدامة، وشجَّيف بلوغ أهداف التنمي مما يسهمممارسات جيِّدة بشأن استرداد املوجودات، 
على اســتبانة املمارســات اجليِّدة يف جمال اســترداد املوجودات والتحديات اليت رات واجلرمية املعين باملخدِّ

  تعترض استردادها.
وطلب املؤمتر إىل األمانة، يف القرار نفســــه، أن تواصــــل، بالتشــــاور مع الدول األطراف،   -١٥

العمل على مجع معلومات عن األطر القانونية واإلجراءات القانونية وإجراءات الدعاوى القضــــائية 
. االتفاقية مبقتضـــى املتأتية من الفســـاد اإلجراميةعائدات الاليت تتخذها الدول األطراف الســـترداد 

الدورتني األوىل والثانية  أثناءهذا الصــــــدد، ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار املعلومات اُملجمَّعة  ويف
  من مناقشات األفرقة والدراسات. املتولدةآللية استعراض التنفيذ، وكذلك املعلومات 

    
   اإلجراءات اُملتَّخذة  

جزءًا من منصــة "تراك" القائمة على اإلنترنت اليت أطلقها  ، اليت ُتشــكِّلاملكتبة القانونية حتتوي  -١٦
، على قوانني واجتهــادات قــانونيــة ٢٠١١أيلول/ســــــبتمرب  ١املكتــب املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة يف 

والية قضــائية يف مجيع أحناء العامل. وهذه  ١٨٠ومعلومات عن ســلطات مكافحة الفســاد من أكثر من 
كتب وتدعمها مبادرة "ســـتار" ومؤســـســـاهتا الشـــريكة، جتمع املشـــأها ويديرها املكتبة القانونية، اليت أن

وُتستخدم  .كل حكم من أحكام االتفاقية ُمَفهرسة وقابلة للبحث فيها حسبمعلومات قانونية وتنشر 
ضة، َراألطراف املستع تها الدوُلصَحاليت أكدت تنفيذ اليف سياق آلية استعراض  املتلقاةالبيانات القانونية 

إعادة تصــــــميم املكتبة القانونية  علىاملكتب يعكف املعلومات الواردة يف املكتبة القانونية. و حتديثيف 
  . يةالبحث هاووظائف اهامن حيث حمتو

الســــــترداد املوجودات. باب خاص وبناًء على طلب الفريق العامل، ُأفرد يف بوَّابة "تراك"   -١٧
بالبيانات املتاحة بشــأن والوصــالت مات ذات الصــلة يف مكان واحد مجيع املعلو البابوجيمع هذا 

  بالفصل اخلامس من االتفاقية.  ذات الصلةاسترداد املوجودات، أي تشريعات الدول 
ســـتار" تقارير أو دراســـات تتناول الفجوات املعرفية أو االجتاهات احلالية "وتنشـــر مبادرة   -١٨
 واملعنون ٢٠١٨ر الصادر يف أيلول/سبتمرب جماالت معينة ختص استرداد املوجودات، مثل املنشو يف
"Financial Intelligence Units Working with Law Enforcement Authorities and Prosecutors" ،
والربنامج العاملي ملكافحة غســـل األموال  "ســـتار"يســـتند إىل دراســـة مشـــتركة بني مبادرة  الذيو

ــــــتخبارات  ،وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب التابع للمكتب وجمموعة إيغمونت لوحدات االس
املالية. ويدعم هذا املنشــور تنفيذ املعايري الدولية ملكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب، الصــادرة 

يتضــمن أمثلة ملمارســات جيدة ومنظمات دولية أخرى، عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية و
  إنفاذ القانون.  أجهزةيف جمال التعاون بني وحدات االستخبارات املالية و
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"الشـــراكات  هعنوانمنشـــورًا ، ٢٠١٩مبادرة "ســـتار" يف كانون الثاين/يناير  وأصـــدرت  -١٩
ساعدة مل يمرجعمورد وهو  لشبكات"،عاملي لالدولية بشأن استرداد املوجودات: ملحة عامة ودليل 

ني يف جمال اســترداد املوجودات على اســتبانة الشــبكات املناســبة والوصــول إليها وتيســري صــخصــتامل
التعاون الدويل على مصادرة عائدات اجلرمية. ويتضمن املنشور دليًال عامليًّا يتضمن قائمة بشبكات 

  التنظيمي وكيفية االتصال هبا.  علومات عن عضويتها وهيكلهامشفوعًا مباسترداد املوجودات، 
 Public" املعنونانووُترجم إىل اللغة الفرنســـية املنشـــوران الصـــادران عن مبادرة "ســـتار"  -٢٠

Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets "و"Getting the Full Picture 
on Public Officials: A How-To Guide for Effective Financial Disclosure".  وتوشـــــك املبادرة

سترداد عائدات الفساد، وهي  ستخدام تدابري اإلعسار يف ا شور عن ا صدار من ضًا على إ تعكف أي
  إلنفاذ أوامر املصادرة األجنبية. خمصصجديد  منشورإعداد  علىاآلن 
ـــــتار"، يف متوز/يوليه  -٢١ ـــــرت مبادرة "س  E-filing assetجديدًا عنوانه "، تقريرًا ٢٠١٩ونش

declarations: benefits and challenges السياسات واملمارسني الذين  ملقرريمرجعي  مورد"، وهو
إلفصــاح عن املوجودات. وتبني الدراســة يف ااســتخدام امللفات اإللكترونية  إىلينظرون يف االنتقال 

  .تنفيذهاتواجه أن فوائد امللفات اإللكترونية تفوق التحديات اليت 
، نظمت ٢٠١٩يف أيار/مايو املعقود وعلى هامش االجتماع الثالث عشـــر للفريق العامل،   -٢٢

طالق دراســــة جديدة عن التقدم املحرز يف إلمبادرة "ســــتار" حدثا جانبيا ملناقشــــة مجع البيانات و
ى بيانات قضــــايا الفســــاد. وهناك طلب كبري علســــياق ســــترداد املوجودات يف الاجلهود الدولية 

 ٢٠١٢جديدة بشــأن عمليات اســترداد املوجودات املتصــلة بالفســاد وإرجاعها. ومل توفر منذ عام 
سادعمليات بيانات مقارنة عن  صعيد الدويل إرجاع عائدات الف ، ومل جتمع هذه املعلومات على ال

  قط بصورة منهجية على الصعيد العاملي.
وجودات التابع ملبادرة "ســتار"، اليت أطلقت يف وال تزال قاعدة بيانات مرصــد اســترداد امل  -٢٣
سلطات النيابة العامة ٢٠١١عام  ، تشكل املحاولة املنهجية الوحيدة لتتبع مسار اجلهود اليت تبذهلا 

املوجودات املتأتية من الفســــــاد. وتتضــــــمن قاعدة البيانات  تعقُّبيف مجيع أحناء العامل من أجل 
 قضــائيةوالية   ٤٠طالبة و قضــائيةوالية  ٥٠تشــمل أكثر من تفاصــيل قضــايا  قيدًا تبني ٢٤٥  هذه

 نمتلقية للطلبات. وجيري حتديث قاعدة البيانات دوريًّا، وهي تتضــمن يف الوقت احلاضــر وثائق ع
سروقة، ُتقارب قيمتها صدارجتميدها أو  جرى ،مليار دوالر ٨,٢ أموال م ضائية أحكام  إ شأهنا ق ب

  . ١٩٨٠أو إعادهتا إىل البلدان املتضررة، منذ عام 
تاحة  أدواتوهناك   -٢٤ ــــــترداد املوجودات م قة  ، مثلعلى اإلنترنتأخرى الس املوارد املتعل

 ًاوبيان ات املنتدىعن اجتماع شامًال ًاتقرير واليت تضمباملنتدى العاملي املعين باسترداد املوجودات، 
ــترداد املوجودات وعنه واملبادئ اليت ًاصــادر ــادية بشــأن اس ختص بلدانًا معيَّنة  وضــعها؛ وأدلة إرش

ــــــترداد املوجودات  وتبني األدوات تدابري اس قة ب لد معيَّنواإلجراءات املتعل هبا يف ب عدَّاملعمول   ، ُأ
بالتشارك "دوفيل"  ، اليت وضعتها شركةمعظمها ضمن إطار خطة العمل بشأن استرداد املوجودات

  بية مترُّ مبرحلة انتقالية.مع بلدان عر
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بأداة كتابة طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة، وســـهل نشـــرها  كتب التوعيَةاملوواصـــل   -٢٥
مت يف أنشـــطة تدريب وحلقات واســـتخدامها على أوســـع نطاق من خالل عروض إيضـــاحية ُقدِّ

داد املوجودات . وتتضــــمن الصــــيغة املطورة لتلك األداة مسات وظيفية خاصــــة باســــترخمتلفة عمل
وأشكاًال ووسائل إضافية للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، منها نقل اإلجراءات اجلنائية والتداول 

عمليات إلجراء ، التحقيقات املشـــتركة والتعاون الدويل اإلمكان، عند تشـــملالفيديو؛ وواســـطة ب
 ةإلكتروني ةتســليم مراقب. ويعمل املكتب اآلن على إتاحة هذه األداة للممارســني يف شــكل تطبيق

أنواع مجيع  علىللتشغيل  ة) وقابلHTMLستند إىل صيغة لغة الترميز الترابطية (ت ابذاهت ةقائم ةبسيط
نًا من املوقع  هذه زيلتنواهلواتف املحمولة. وميكن  األجهزة اللوحية هامبا في ،األجهزة جما األداة 

  الشبكي للمكتب. وسوف ُتتاح تدرجييًّا باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة. 
سلطات الوطنية يف و  -٢٦ ستار" على مساعدة ال ستحداثعكفت مبادرة " شأن امللكية  ا أدلة ب

اليت تلتمس  تمةاملهملســــاعدة املحققني األجانب أو غريهم من األطراف  ختص بلدًا معيَّنًااالنتفاعية 
 ذلكقوانني  تؤســــس مبقتضــــىللكيانات اليت  املنتفعنياحلصــــول على معلومات عن هوية املالكني 

لد. وُأطلقت  لكالب بادرة  ت ناءامل لذي ُع أث ــــــترداد املوجودات، ا ثالث الس تدى العريب ال قد يف املن
ـــتمر تنفيذها ٢٠١٤ ـــاد التابع ملجموعة  ضـــمن إطار عمل، واس الفريق العامل املعين مبكافحة الفس

 ٢٤وهناك اآلن . ٢٠١٧واملنتدى العاملي الســــترداد املوجودات يف عام  ٢٠١٦العشــــرين يف عام 
، ٢٠١٨و ٢٠١٧. وقد ُنشــــرت يف عامي دليًال من هذا القبيل متاحًا يف املوقع الشــــبكي للمبادرة

طاليا والربازيل وســـويســـرا والتفيا وليختنشـــتاين واململكة أوكرانيا وإي حمدثة ختصأدلة جديدة أو 
  املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيجرييا واهلند. 

ــــــتحدثهااملعرفية اليت  واملنتجاتوتتاح مجيع األدوات   -٢٧ ــــــتار" على  اس املكتب ومبادرة "س
، منها اجتماعات خمتلفة  منتدياتاملعرفية يف املنتجات. وُتبذل جهود لتعميم شــــبكة اإلنترنت جمانًا

بادرة  ية واملؤمترات اإلقليمية. وأطلقت امل تدريب قة اخلرباء وحلقات العمل ال يةأفر لة إخبار  رســـــــا
املعرفية،  املنتجاتلتقدمي معلومات عن أنشـــطتها وعن أحدث  ٢٠١٨يف نيســـان/أبريل  )٢(فصـــلية
   قبلة.واألحداث امل املهمةبراز املجاالت املواضيعية إل وكذلك

    
   توثيق التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية التحقيقات املالية -٢  

الة د املؤمتر يف دورته الثالثة على أنه ينبغي للمؤســســات املالية أن تعتمد وتنفذ معايري فعَّأكَّ  -٢٨
 شـــدد عليه ســـابقا الفريُق حســـبمابشـــأن توخي احلرص الواجب واإلفصـــاح عن املعامالت املالية 

إىل ضرورة زيادة مسؤوليات املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية اليت  َنوَّهالعامل الذي 
 تشـــرف عليها. وأوصـــى الفريق العامل أيضـــًا بإشـــراك هذه املؤســـســـات يف تكوين رصـــيد معريف

التدابري الوقائية الواردة يف الفصـــــل  اختاذعلى العمل تراكمي عن اســـــترداد املوجودات؛ وشـــــجَّع 
  وشدَّد على أمهية التحريات املالية الفعَّالة.  ،اخلامس من االتفاقية

__________ 
 .https://star.worldbank.org/content/star-quarterlyعلى: متاحة   )٢(  



CAC/COSP/2019/5
 

6/22 V.19-09615 
 

، الدول األطراف إىل اختاذ تدابري الســتبانة العائدات اإلجرامية ٧/١ودعا املؤمتر، يف قراره   -٢٩
تعزيز امتثال املصــارف  بوســائل منها، رجاعهاها واســتردادها وإحجزن الفســاد وتعقُّبها واملتأتية م

  واملؤسسات املالية غري املصرفية املعينة.
    

   اإلجراءات اُملتَّخذة  
صل   -٣٠ يف إطار الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب، وا

املوجِّهون واخلرباء التابعون للمكتب مســــاعدة الدول األعضــــاء يف بناء نظم فعالة ملكافحة غســــل 
الية وحدات االستخبارات املالية وحتليل املعلومات امل تدعيماألموال ومتويل اإلرهاب، بوسائل منها 

وتطوير االستخبارات املالية، وكذلك التحري عن عمليات غسل األموال وتعطيل التدفقات املالية 
  مالت املشفَّرة.الُع التحري عنهتريب النقود و اعتراض عملياتغري املشروعة و

اهليئات مع إضـــــافة إىل ذلك، اســـــتمر التعاون مع فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وو  -٣١
ــــــباط/فرباير وحزيران/يونيه ليمية العاملة على غرارها. اإلق وأثناء االجتماعات اليت عقدت يف ش

شرين األول/أكتوبر  شبكة العاملية التابع  ،٢٠١٨وت سيق ال قدم املكتب، بصفته مراقبا لدى فريق تن
ــــــاعدة التقنية والتدريب هذه ُتنفَّذ و .لفرقة العمل املذكورة، معلومات عن أنشــــــطته يف جمال املس

، الذي حثت فيه اجلمعية العامة املكتب على أن ٧٣/١٨٦لقرار اجلمعية العامة  األنشــــــطة وفقًا
، تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، من أجل ضمن حدود واليتهيواصل، 

  إلرهاب.مكافحة غسل األموال ومتويل ا
وواصــل املكتب مســاعدة الدول األعضــاء على حتقيق أهداف التنمية املســتدامة، وخباصــة   -٣٢

التدفقات غري املشـــروعة لألموال مبقتضـــاها إىل تقليص الدول األعضـــاء  يتاليت دع ٤-١٦الغاية 
مكافحة  ، وإىلاملسروقة وإعادهتا املوجوداتاسترداد إىل تدعيم جهود ، وتقليصًا شديدًا واألسلحة

  . ٢٠٣٠مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، حبلول عام 
ودعم املكتب أيضًا عددًا من الشبكات اإلقليمية السترداد املوجودات. وقد عقد الربنامج   -٣٣

تبادل املعلومات عن  من أجلالعاملي ملكافحة غســـل األموال اجتماعات منتظمة للخرباء التنفيذيني 
. اإلجراميةعائدات المليارات الدوالرات من  نقلبرية القادرة على الشــــــبكات املالية اإلجرامية الك

إطار مشروع  ضمنإىل تعزيز مهارات املحققني املاليني املكتب االضطالع بأنشطة ترمي وُيواصل 
ــــــتراك مع  ،تدريب املدربني يف جمال التحقيقات املالية جهاز التدريب على إنفاذ الذي ُينفذ باالش

غرب  بلداناألورويب من أجل تطوير قدرات مكافحة غســــــل األموال يف  التابع لالحتادالقانون، 
  البلقان، ومشروع تدريب املدربني يف جمال التحقيقات املالية يف غرب أفريقيا.

    
   مجع معلومات عن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ذات الصلة باسترداد املوجودات -٣  

املعنون "تعزيز اســــــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة  ٦/٤ؤمتر، يف قراره دعا امل  -٣٤
الفساد، بوسائل منها التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" الدول األعضاء إىل 

ــــــاس طوعي عند اإلمكان ،األمانة تزويداالســــــتمرار يف  ت املدنية ، مبعلومات عن اإلجراءاوعلى أس
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تلك اإلجراءات،  يف سياقنطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها  استبانةواإلدارية املتعلقة بالفساد من أجل 
  من االتفاقية. ٥٣صلة بتنفيذ املادة ذات التقدمي معلومات عن املمارسات اجليِّدة واألدوات  كذلكو

صل، ٧/١وطلب املؤمتر، يف قراره   -٣٥ ، مجع املوجودةحدود املوارد  ضمن، إىل األمانة أن توا
إحصـــاءات أو معلومات أخرى مناســـبة عن اســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين لتبادل املســـاعدة 

سياق ، وكذلك استخدامها يف سارية املفعولالقانونية يف حال عدم وجود ترتيبات ثنائية وإقليمية 
ترداد املوجودات حيثما كان ذلك مناســـــبا ومتســـــقا مع النظم اإلجراءات املدنية واإلدارية واســـــ

  .للمؤمتر هذه املعلومات تتيحالقانونية الوطنية، وأن 
نطاق  اســتبانةوأوصــى الفريق العامل جبمع مزيد من املعلومات عن ذلك التعاون من أجل   -٣٦

  تلك اإلجراءات. يف سياقاملساعدة اليت ميكن تقدميها 
    

    اإلجراءات اُملتَّخذة    
تلتمس  ٢٠١٨، أصدرت األمانة مذكرة شفوية يف كانون األول/ديسمرب ٧/١لقرار  وفقًا  -٣٧

صدرت يف كانون الثاين/يناير  سائل املبينة أعاله، وأ شأن امل شفوية  ٢٠١٩فيها معلومات ب مذكرة 
  مبذكرهتا األوىل.  أخرى تذكريًا

ستنادًا إىل املعلومات الواردة،  -٣٨ أعدَّت األمانة تقريرًا عن التقدم املحرز يف تنفيذ الواليات  وا
 يف إطارلتعزيز التعاون الدويل  املشــــــاركةجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثامن املفتوح با املنوطة

  ).CAC/COSP/EG.1/2019/2اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
ــتعد األمانة أيضــًا  -٣٩ ــتنادا إىل املعلومات الواردة، س ــية عن حالة تنفيذ  واس ــاس ورقة معلومات أس

لكشـــف عن من أجل ابشـــأن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية  ٧/١و ٦/٤قراري املؤمتر 
  احلالية. الدورة ؤمتر يفها املفي لكي ينظر)، CAC/COSP/2019/7/Add.1األفعال املجرمة وفقا لالتفاقية (

    
مجع معلومات عن التجارب العملية للدول يف جمال إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة  -٤  

   يف إدارة املوجودات املحجوزة واملصادرةالفضلى واستخدامها والتصرف فيها، وعن املمارسات 
ــــــجَّع املؤمتر، يف قراره   -٤٠ األطراف واملكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية على  ، الدوَل٧/١ش

يف جمال إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واُملصــــــادرة، واســــــتبانة  التجارب تبادلمواصــــــلة 
، والنظر يف وضــع مبادئ املوجودةاملمارســات الفضــلى حســب االقتضــاء وباالعتماد على املوارد 

  يهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة. توج
إدارة املوجودات ب املتعلقةورحَّب الفريق العامل يف اجتماعه احلادي عشــــــر بالدراســــــة   -٤١

ع )، وشــجCAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1فعَّال (املحجوزة واملصــادرة والتصــرف فيها على حنو 
  . املجالعلى أن تواصل عملها بشأن املمارسات اجليدة يف هذا  األمانة
ضًا مع التقدير بنتائج اجتماع   -٤٢ شأن إدارة املوجودات الدويل خلرباء اونوَّه الفريق العامل أي ب

، بغية التجارباملســـروقة املســـتردة واملعادة والتصـــرف فيها، وشـــجَّع على املضـــيِّ ُقدمًا يف جتميع 
  املمارسات اجليدة يف هذا الصدد.  استبانة
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سة مشروع املبادئ التوجيهية غري   -٤٣ صلة درا وأيد الفريق العامل يف اجتماعه الثاين عشر موا
ــة بشــــــــأن إدارة املوجودات املج ــه مَّامللزم ــــــت ــاقش ــه ومن دة واملحجوزة واملصــــــــادرة والنظر في

)CAC/COSP/WG.2/2018/3 .(  
والتعليقات  التجاربويف االجتماع نفسه، شجع الفريق العامل األمانة على مواصلة جتميع   -٤٤

بشــــأن إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصــــادرة، وإدراج هذه املســــألة يف جدول أعمال 
التاســعة املســتأنفة الثانية لفريق اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، اليت  الدورة

جدول أعمال االجتماع الثالث عشـــر يف ، و٢٠١٨تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٢عقدت من 
  .اشأهنب ةللفريق العامل، إلجراء مزيد من املناقش

    
   اإلجراءات اُملتَّخذة  

، الدول األطراف إىل تقدمي ٢٠١٨دعت األمانة، يف مذكرة شفوية أصدرهتا يف متوز/يوليه   -٤٥
منقحة  صيغةآرائها بشأن مشروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة، مث أتاحت لفريق استعراض التنفيذ 

دت، إىل أقصــى قدر ممكن،) CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14لمبادئ التوجيهية (ل التعليقات  جســَّ
  الواردة من الدول األطراف. 

إىل توصيات فريق استعراض التنفيذ، واصلت األمانة تنقيح املبادئ التوجيهية غري  واستنادًا  -٤٦
شفوية طلبت فيها إىل الدول األطرا ٢٠١٩امللزمة، وأصدرت يف كانون الثاين/يناير  ف أن مذكرة 

  تقدم تعليقاهتا على الصيغة اجلديدة للمبادئ التوجيهية. 
مت إىل الفريق العامل يف اجتماعه الثالث عشــر صــيغة منقحة جديدة ملشــروع املبادئ وُقدِّ  -٤٧

  ).CAC/COSP/WG.2/2019/3التوجيهية غري امللزمة (
شــروع ملمن الدول األطراف يف صــيغة حمدثة  تردوســوف ُتدرج التعليقات اإلضــافية اليت   -٤٨

ملنقح شـــــروع اامل" عنواهنااملبادئ التوجيهية غري امللزمة، وســـــتتاح هذه الصـــــيغة للمؤمتر يف وثيقة 
  . "دة واملحجوزة واملصادرةمَّئ التوجيهية غري امللزمة بشأن إدارة املوجودات املجلمبادل

  
مجع معلومات عن املمارسات اجليدة يف جمال إدارة املوجودات املسروقة املستردة واملعادة  -٥  

 والتصرف فيها دعمًا للتنمية املستدامة
فادة التامة من إمكانية إبرام اتفاقات الدول األطراف على االســت ٧/١شــجع املؤمتُر يف قراره   -٤٩

من املادة  ٥الفقرة مبقتضــى عادة املمتلكات املصــادرة والتصــرف فيها هنائيا إلأو ترتيبات متفق عليها 
وإدارهتا، استخدام املوجودات املستردة  لدىمن االتفاقية، وعلى مراعاة أهداف التنمية املستدامة  ٥٧

تســـاوي الدول يف الســـيادة وســـالمة أراضـــيها وعدم التدخل يف الشـــؤون مع االحترام التام ملبادئ 
  من االتفاقية. ٤مع أحكام املادة  الداخلية للدول األخرى، متاشيًا

ذلك، أهاب املؤمتر بالدول األطراف أن تواصـــل تبادل املمارســـات الفضـــلى جانب إىل و  -٥٠
االتفاقية يف تنفيذ أحكام  ول األطرافبني خمتلف الدلتعاون حاالت جناح اواملعلومات الدقيقة عن 

أن تواصــل العمل، بالتشــاور مع أيضــًا إىل األمانة املؤمتر ذات الصــلة باســترداد املوجودات. وطلب 
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الدول األطراف، على مجع معلومات عما تضــــــعه الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من 
د العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســــاد إجراءات قانونية وما ترفعه من دعاوى قضــــائية الســــتردا

آلية اســتعراض  اليت جيري مجعها من خاللاالتفاقية، مع مراعاة مجلة أمور منها املعلومات  مبقتضــى
ذا املتعلقة هبعلومات املوالدراســات، وشــجع الدول األطراف على أن تتيح  وحلقات النقاشتنفيذ ال

  ارسات اجليدة. املم تبادلمن أجل  ،على نطاق واسع الشأن
ــــــترداد املوجودات  وعاوَد  -٥١ الفريق العامل يف اجتماعه الثاين عشــــــر تأكيده على أمهية اس

ا حلشـــد املوارد املحلية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة، وأوصـــى بأن باعتباره عامًال مهمًّ
ـــــمان ا تبني كيفيةجتمع األمانة معلومات عن أمثلة  ـــــاءلة يف تعاون البلدان على ض ـــــفافية واملس لش

  عمليات إعادة املوجودات املصادرة املتأتية من الفساد والتصرف فيها.
طلب املتكلمون إىل األمانة أن تواصــــــل مجع  ،ويف اجتماع الفريق العامل الثالث عشــــــر  -٥٢

األمثلة والتعليقات واإلحصــاءات املتعلقة باســترداد املوجودات، مبا يف ذلك مجع املمارســات اجليدة 
  ومجع املعلومات عن إعادة املوجودات. الشأن يف هذا

    
   اإلجراءات اُملتَّخذة  

اســـترداد املوجودات املســـروقة وإعادهتا، حســـبما يرد يف  بغية النهوض بالعمل على تدعيم  -٥٣
، اســــتهل املكتب، بدعم من إثيوبيا ٢٠٣٠من أهداف خطة التنمية املســــتدامة لعام  ٤-١٦الغاية 

الســـتبانة املمارســـات اجليدة يف جمال إدارة املوجودات املســـروقة املســـتردة  إجراءاتوســـويســـرا، 
صرف فيها دعم ستدامة. وُعقد االجتماع األول لفريق اخلرباء يف إطار لتنمية ل ًاواملعادة والت  تلكامل

ن يف جمال وعملين وارســـــممألول مرة  والتقى فيه، ٢٠١٧املبادرة يف أديس أبابا يف شـــــباط/فرباير 
  ن يف جمال متويل التنمية.وعمليمع ممارسني وإعادهتا استرداد املوجودات 

، ومذكرة شــفوية تذكريية ٢٠١٨ســمرب ويف مذكرة شــفوية أصــدرت يف كانون األول/دي  -٥٤
، دعت األمانة الدول األطراف إىل تقدمي املعلومات املتاحة لديها ٢٠١٩أصـدرت يف شـباط/فرباير 

إرجاع تتعلق بتوفري معلومات  خصوصًاالتعاون بني الدول األطراف، و جناححاالت (أ)  عما يلي:
الدعاوى (ب) اإلطار القانوين واإلجراءات القانونية ووعائدات الفساد املصادرة أو التصرف فيها؛ 

الطريقة   (ج)والســترداد عائدات اجلرمية وإرجاعها والتصــرف فيها بنجاح؛  املســتخدمةالقضــائية 
  يف إرجاع تلك العائدات.  املستخدمة

بشــأن إعادة املوجودات  اجتماع خرباء ثاٍن يفونوقش موضــوع حتليل املعلومات املجمعة   -٥٥
إثيوبيا  احكومت ودعمته ٢٠١٩أيار/مايو  ٩إىل  ٧املســــــروقة، عقده املكتب يف أديس أبابا من 

سامهات  ضايا أخرى، ومع امل ستفادة من التحليل املقدم ومن ق ستنادا إىل الدروس امل سرا. وا وسوي
 التواصلارسات اجليدة يف جمال إعادة املوجودات، مثل اليت قدمتها مبادرة "ستار"، أبرز اخلرباء املم

املبكر واملفتوح بني الــدول الطــالبــة والــدول املتلقيــة للطلبــات، وبنــاء الثقــة بني الشــــــركــاء وفهم 
االختالفات يف النظم القانونية واملتطلبات املحلية فيما يتعلق باســترداد املوجودات وإعادهتا. وشــدد 

توفري املساعدة التقنية والتدريب بغرض متكني البلدان من حتقيق استفادة على ضرورة  اخلرباء أيضًا
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كاملة من مجيع اخليارات املتاحة الســـــترداد املوجودات وإعادهتا. وســـــوف يتاح التقرير عن ذلك 
  ورقة اجتماع.  يف شكلاالجتماع للمؤمتر 

    
   و أعادهتا أو تصرَّفت فيهامجع معلومات عن حجم املوجودات اليت ضبطتها الدول أو صادرهتا أ -٦  

، الدول األطراف إىل العمل، وفقا لتشريعاهتا وسياساهتا الوطنية، ٦/٣دعا املؤمتر، يف قراره   -٥٦
صادرهتا أو حب املتعلقةبيانات ال وتعميمعلى مجع  ضائية أو  سلطاهتا الق ضبطتها  جم املوجودات اليت 

  أعادهتا أو تصرَّفت فيها.
    

   اُملتَّخذةاإلجراءات   
سابق ( ُذكر -٥٧ شر مجع  أن) CAC/COSP/WG.2/2018/2يف التقرير املرحلي ال البيانات عن ون

مســألة معقدة، ولكنها ميثالن ف فيها املعادة أو املتصــرَّأو املصــادرة أو حجم املوجودات املضــبوطة 
دى التقدُّم الفعلي املحرز بشــأن اســترداد املوجودات. ويشــكل مجع البيانات، بصــفة همة لتقييم مم

ســـيما   األمهية لقياس التقدم املحرز صـــوب بلوغ أهداف التنمية املســـتدامة، وال بالغخاصـــة، أمرًا 
نظم إحصـــــائية، فإنَّ هذه الُنظم ال تنتج لدى بعض الدول األطراف توجد  مع أنهو. ٤-١٦الغاية 

ة بيانات قابلة للمقارنة على الصــــــعيد الدويل على مر الزمن. كما أنَّ ضــــــعف النظم بالضــــــرور
ضات القطرية  اإلحصائية الوطنية كان واحدًا شيوعًا أثناء االستعرا ستبانة األكثر  من التحديات امل

 املنجزة يف الدورة األوىل من آلية استعراض التنفيذ.

البيانات، عرضــــت األمانة على الفريق العامل  تلكمجع  علىمســــاعدة الدول األطراف  وبغية  -٥٨
  ). ٥٠-٤٨، الفقرات CAC/COSP/WG.2/2017/3( هبذا الشأناحتماالت ملواصلة املناقشة  عدة

    
بشأن تدابري وسبل تعزيز التعاون الدويل الفضلى املمارسات و التجاربمجع معلومات عن   -٧  

  احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة يف واسترداد املوجودات ذات الصلة بالفساد، مبا يف ذلك 
    من املوجودات

واملمارسات  التجارب، الدول األطراف إىل تقدمي معلومات عن ٧/٢دعا املؤمتر، يف قراره   -٥٩
 ذات الصلةة واملدنية وُسبل تعزيز التعاون الدويل واسترداد املوجودات بشأن التدابري اجلنائيالفضلى 

  احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات. يف ذلك يفالفساد، مبا ب
    

    اإلجراءات اُملتَّخذة  
، ٢٠١٨وفقًا لتلك الوالية، وجهت األمانة إىل الدول األطراف، يف آذار/مارس ونيسان/أبريل   -٦٠

مســـامهة، اســـُتخدم  ٣٢تلقت األمانة اســـتجابًة هلذين الطلبني، املعلومات ذات الصـــلة. و لتبادلطلبني 
ن واخلرباء املشـــاركوُأطلع على هذه النتائج . األولية حتليلها األويل يف إبراز بعض املمارســـات الفضـــلى

يف الذي ُعقد وجودات، اجتماع فريق اخلرباء العاملي املعين بالفســاد املنطوي على مقادير هائلة من امل  يف
  )٣(.٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٥إىل  ٣ليما من 

__________ 
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/Lima-egm-2018.htmlانظر   )٣(  
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بناء الثقة  ما يكتســيهاخلرباء إىل  أشــاروفيما يتعلق بالتعاون الدويل واســترداد املوجودات،   -٦١
الطلبات الالحقة  تســــويغواصــــلة التحقيقات ومهية بالغة مليف النظم القانونية املختلفة وفهمها من أ

  للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة واسترداد املوجودات. 
احلاجة إىل توفري املســاعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناســب وبطريقة  وأكد اخلرباء أيضــًا  -٦٢

العقبات اليت تعوق  ضرورة تذليلدويل، وشددوا على  التزاٍم فعالة وكفؤة ومرنة، باعتبار ذلك مسألَة
ت التعاون الدويل. وأبرز اخلرباء القيمة املضــافة اليت يكتســيها متكني الســلطات من اســترداد املوجودا

 وأشارحىت يف غياب اإلدانة اجلنائية، وشددوا على مزايا الدعاوى املدنية لغرض استرداد املوجودات. 
بالتجميد واحلجز واملصــــــادرة، وأمهية املتعلقة أمهية إمكانية إنفاذ األوامر األجنبية إىل  اخلرباء أيضــــــًا

ضــــرار االجتماعية النامجة عن لعالج األ معيَّنةاســــتخدام املوجودات املســــتردة يف أغراض اجتماعية 
  الضحايا. اجلانب اإلصالحي السترداد املوجودات من خالل تعويض تدعيمالفساد و

صل اخلرباء الذين حضروا اجتماع فريق اخلرباء العاملي املعين بالفساد املنطوي على  -٦٣ مقادير   ووا
لذي عقد يف أوســــــلو من  لة من املوجودات، ا يه  ١٤إىل  ١٢هائ مناقشـــــــة  )٤(،٠١٩٢حزيران/يون

على حنو مناسب  عترفمجلة أمور، بأن ُي ضمنوأوصوا،  يف جمال التعاون الدويل.الفضلى املمارسات 
ــــــاد املنطوي على  جيري التصــــــدي له هائلة من املوجودات وبأن  مقاديربالطابع عرب احلدودي للفس

الكامل للوالية القضــــائية النطاق املتاحة للتعاون الدويل، مبا فيها اســــتخدام  باســــتخدام مجيع األدوات
ــــروعهم يف تناول قضــــية تنطوي على  موظفي أجهزة. وأوصــــى اخلرباء للبلدان إنفاذ القانون، لدى ش
التنسيق   وبأن ينظروا يف ،هائلة من املوجودات، بأن يفكروا ويتصرفوا على حنو شامل واستباقي مقادير
 املبيَّنةمن االتفاقية، مع مراعاة اخلطوات العملية  ٥٣للمادة  واليات القضــائية املعنية األخرى، وفقًامع ال

  يف املبادئ التوجيهية لتحقيق الكفاءة يف استرداد املوجودات املسروقة.
أنه  ُذكرو وشـــجع اخلرباء املمارســـني الوطنيني على اســـتخدام قنوات التعاون غري الرمسية. -٦٤

(التحقيقات  ٤٩(التعاون يف جمال إنفاذ القانون) و ٤٨الكاملة للمادتني  اإلمكاناتاستخدام ينبغي 
ذ، على ســـبيل فِّنبأن تعتمد وُت املشـــتركة) من االتفاقية. وأوصـــى اخلرباء الســـلطات الوطنية أيضـــًا

نظم تعلق برشــو املوظفني األجانب. وميكن، عند االقتضــاء وباالتســاق مع التاألولوية، تشــريعات 
ــيلة فعَّ الة لتســوية قضــايا القانونية الوطنية، النظر يف التوصــل إىل حل غري قائم على التقاضــي كوس

  هائلة من املوجودات.  مقاديرالفساد املنطوية على 
 مقاديريف الفســـاد املنطوي على  الضـــالعنيوأوصـــى اخلرباء بعدم منح املوظفني العموميني   -٦٥

ملالحقة القضائية. وأوصوا أيضا السلطات املركزية املسؤولة عن هائلة من املوجودات حصانة من ا
تبادل املساعدة القانونية وسائر السلطات املختصة بأن تساعد الدول على حنو استباقي ويف الوقت 

  هائلة من املوجودات. مقاديراملناسب يف قضايا الفساد املنطوي على 
  إلفالت من العقاب.مبتكرة لوضع حد ل، أوصى اخلرباء باستكشاف أفكار وأخريًا  -٦٦
ـــلو يف مذكرة   -٦٧ وســـوف تتاح للمؤمتر البيانات اخلتامية لالجتماعني املعقودين يف ليما وأوس

 __________    ).CAC/COSP/2019/13من األمانة (
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/oslo-egm-2019.htmlانظر   )٤(  
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   لنهوج املتَّبعة بشأن شفافية امللكية االنتفاعيةمجع معلومات عن ا -٨  

ــــــفافية  الرامية إىل عقدنوَّه الفريق العامل مببادرة األمانة،   -٦٨ اجتماع لفريق خرباء بشــــــأن ش
الفريق مبعلومات حمدَّثة عن  تزويدوطلب إىل األمانة بدعم من االحتاد الروســــي. امللكية االنتفاعية، 

  نتائج ذلك االجتماع.
برز الفريق العامل أيضـــًا أمهية دراســـة التحديات املرتبطة باحلصـــول على معلومات عن وأ  -٦٩

الفريق مبعلومات حمدَّثة عن  تزويد، وطلب إىل األمانة أن تواصــــــل والتغلب عليهااملالكني املنتفعني 
  .الشأناألنشطة املقبلة يف هذا 

    
   اإلجراءات اُملتَّخذة  

يف ُعقد كتب ومبادرة "ســتار"، بدعم من االحتاد الروســي، اجتماعًا لفريق خرباء دويل املعقد   -٧٠
، وركز على العوائق اليت قد تشــكلها االمتيازات املهنية القانونية أو دواعي ٢٠١٨تشــرين الثاين/نوفمرب 

ــــيم ــــعون إىل مجع معلومات أثناء حتقيقاهتم، وال س ــــرية املهنية أمام املحققني الذين يس ا التحقيقات الس
حمققون من واليات قضـــــائية  منهمخبريًا،  ٣٠ ُقرابةامللكية االنتفاعية. وشـــــارك يف االجتماع ب املتعلقة
فرقة العمل املعنية لقانونيون وأعضاء يف نقابات املحامني وممثلون  اختصاصيونومدعون عامون وخمتلفة 

وســــــط ومشال أفريقيا وأكادمييون وممثلون باإلجراءات املالية وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشــــــرق األ
بني الواليات  كثريةنظمات املجتمع املدين وعاملون يف وسائط اإلعالم. وأبرزت املناقشات اختالفات مل

القضــائية فيما يتعلق بنطاق االمتيازات املهنية القانونية وتفســرياهتا وتطبيقاهتا. بيد أن املناقشــات أبرزت 
بإســاءة اســتخدام تلك االمتيازات، وخباصــة عند اإلعالن عن تدابري  تعلقجلية تضــعف  أيضــًا مواطَن

صيوناحلماية االمتيازية للخدمات املالية والتجارية اليت يقدمها  صا شاركون  االخت القانونيون. وناقش امل
 لتحديات العملية ذات الصلة باالمتيازات املهنية القانونية. وسوفالتصدي لمناذج متنوعة للمساعدة يف 

  هذا املوضوع. قريبًا بشأنُتدرج نتائج االجتماع يف منشور سيصدر 
    

الضحايا أنواع مجع معلومات عن املمارسات الفضلى اليت تتبعها الدول يف حتديد هوية مجيع   -٩  
وتعويضهم؛ وحتليل التحديات اليت تواجه األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات؛ 

    والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني العاملني يف جمال استرداد املوجودات التواصلوحتليل 
لة، وقرر ، الفريق العامل إىل اقتراح بنود جلداول األعمال ا٧/١دعا املؤمتر، يف قراره   -٧١ ملقب

  منها: بوسائلأن يواصل الفريق العامل عمله 
مجع معلومات عن املمارسات الفضلى يف حتديد هوية  جهوده الرامية إىلمواصلة   (أ)  

ع لمجيع أنواع الضـــحايا وتعويضـــهم وفقًا لالتفاقية و تلك املمارســـات، على أن إجراء حتليل موســـَّ
من الدول األطراف وتيســـــري تبادهلا بني اخلرباء االقتضـــــاء، التماس معلومات  عنديشـــــمل ذلك، 

اجتماعات الفريق  اضــــــطلع هبا يفوتنظيم حلقات نقاش للخرباء مع مراعاة األعمال املماثلة اليت 
  املناقشات؛ يف وأفرقة اخلرباء والسابقة العامل 

ــــــترداد   (ب)   إجراء حتليــل للتحــديــات اليت تواجــه األطراف الثــالثــة وتــأثريهــا على اس
  ودات مبقتضى الفصل اخلامس؛ املوج
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بغية وضـــع مبادئ توجيهية غري  ،مواصـــلة مجع بيانات عن املمارســـات الفضـــلى  (ج)  
املعلومات يف الوقت املناســــــب لتمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات  لتبادملزمة بشــــــأن 

  من االتفاقية؛  ٥٦املناسبة، وفقًا للمادة 
ل والتنســـيق بني خمتلف شـــبكات املمارســـني واصـــُ كيفية حتســـني التلإجراء حتليل   (د)  

املعلومات على  لتبادلبغية وضــع مبادئ توجيهية  ،اســترداد املوجوداتالعاملني يف جمال املختصــني 
  حنو استباقي ويف الوقت املناسب. 

اليت تتضــمن ومن األمانة املقدمة وأحاط الفريق العامل علما، يف اجتماعه الثاين عشــر، بالوثيقة   -٧٢
ـــــأن  ـــــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة بش ـــــب وفقا للمادة  تبادلمش  ٥٦املعلومات يف الوقت املناس

رداد املوجودات ل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني املختصني باستاالتفاقية، وحتسني التواصُ   من
)CAC/COSP/WG.2/2018/5سة املبادئ التوجيهية غري اُمللِزمة والنظر ل تأييدهأبدى )، و الستمرار يف درا

  عليها. إلبداء تعليقاتإىل األمانة أن حتيلها إىل الدول األطراف  لَبفيها ومناقشتها، وَط
بأن جتمع معلومات عن املمارسة املتبعة أوصى الفريق العامل األمانة ويف االجتماع نفسه،   -٧٣
  االعتراف املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصادرة القضائية غري املستندة إىل إدانة. يف
    

   اإلجراءات اُملتَّخذة  
أعمال الفريق العامل حىت عام  هليكلةلتلك الواليات، خطة عمل  أعدت األمانة، تنفيذًا  -٧٤

٢٠١٩ )CAC/COSP/WG.2/2018/4 .واعتمد الفريق العامل تلك اخلطة يف اجتماعه الثاين عشر ،(  
ملمارســات بشــأن امواضــيعية  اشحلقة نقاجتماعه الثالث عشــر  أثناءالفريق العامل  وعقد  -٧٥

حتديد هوية مجيع أنواع الضـــحايا وتعويضـــهم وفقًا ألحكام االتفاقية والتحدِّيات اليت يف الفضـــلى 
  تواجه األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات مبقتضى أحكام الفصل اخلامس.

توفري املعلومات ملداوالت الفريق العامل، قدمت األمانة مذكرة بشـــأن املمارســـات  من أجلو  -٧٦
 حتديد هوية مجيع أنواع الضحايا وتعويضهم وفقًا ألحكام االتفاقية، والتحدِّيات اليت تواجهيف الفضلى 

). CAC/COSP/WG.2/2019/5األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس (
  .٢٠٢٠عام  ،وسيواصل الفريق العامل هذه املناقشة يف اجتماعه الرابع عشر

 ٢٠١٨ووجهت األمانة إىل الدول األطراف مذكرتني شفويتني، يف كانون األول/ديسمرب   -٧٧
مشــروع املبادئ التوجيهية غري  علىقدمي تعليقات ، تدعوها فيهما إىل ت٢٠١٩وكانون الثاين/يناير 

حتســـــني إىل من االتفاقية، و ٥٦املعلومات يف الوقت املناســـــب وفقًا للمادة  تبادلامللزمة بشـــــأن 
التواصــل والتنســيق بني خمتلف شــبكات املمارســني العاملني يف جمال اســترداد املوجودات. واســتنادا 

الفريق العامل لكي يواصــــــل  إىلتها قدماملبادئ التوجيهية وإىل التعليقات الواردة، نقحت األمانة 
  ).CAC/COSP/WG.2/2019/4اجتماعه الثالث عشر ( أثناءالنظر فيها 

شفويتني وجهتهما إليها يف كانون   -٧٨  األول/ودعت األمانة الدول األطراف أيضًا، يف مذكرتني 
ــــــأن ٢٠١٩وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٨ديسمرب  ، لكي تقدم معلومات عن املمارسات اليت تتبعها بشـ

االعتراف املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصـــــادرة القضـــــائية غري املســـــتندة إىل إدانة. وقد ُأدرجت 
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ميد وأحكام املصــادرة القضــائية االعتراف املتبادل بأوامر التج تتناوليف ورقة اجتماع  املتلقاةاملعلومات 
  ).CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1غري املستندة إىل إدانة (

مزيد من االســتعراضــات يف إطار الدورة  إجنازبعد  إضــافيةمعلومات تتوفر ومن املتوقع أن   -٧٩
هذه املعلومات اإلضــافية يف دورات فريق اســتعراض  ُتتاح. وســوف الثانية آللية اســتعراض التنفيذ

  .املقبلةاجتماعات الفريق العامل يف التنفيذ املقبلة و
    

     بناء الثقة بني الدول مقدمة الطلبات والدول املتلقية هلا -باء  
   السلطات املركزية وِجهات الوصل والشبكات املعنية باسترداد املوجودات -١  

الفريق العامل إىل األمانة أن تدعو الدول األعضـــــاء اليت مل تعني بعد ســـــلطاهتا املركزية طلب   -٨٠
  املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة إىل أن تفعل ذلك. ووجَّه املؤمتر طلبًا مماثًال إىل مجيع الدول األطراف.

بكة عاملية جلهات وطلب املؤمتر إىل الفريق العامل أن يواصـــل النظر يف مســـألة إنشـــاء شـــ  -٨١
سترداد املوجودات لكي تعمل كشبكة  شبكات لالوصل املعنية با لممارسني، دون ازدواجية مع ال

القائمة، تيسريًا لزيادة فعالية التعاون. وأكَّد الفريق العامل على احلاجة إىل بناء شبكة عاملية جلهات 
ة، وشــدَّد على ضــرورة التعاون الوصــل املعنية مبصــادرة املوجودات واســتردادها تضــم خربات تقني

  والتنسيق بني الشبكات اإلقليمية.
، الدول األطراف على تطبيق الدروس املســــــتفادة يف مجيع ٦/٣وشــــــجَّع املؤمتر، يف قراره   -٨٢

بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك من خالل وجماالت التعاون على استرداد املوجودات، 
شبكات ا شاركة يف ال سترداد املوجودات امل لدولية املعنية بإنفاذ القانون، مثل جهات الوصل املعنية با

االتفاقية، والشــبكة العاملية جلهات الوصــل املعنية باســترداد املوجودات، املدعومة من املنظمة  مبقتضــى
 الدولية للشـــرطة اجلنائية (اإلنتربول) ومبادرة "ســـتار"، وشـــبكة "كامِدن" املشـــتركة بني الوكاالت

  ملنتدى العريب السترداد األموال. ا املبادرات اإلقليمية، مثلكذلك السترداد املوجودات، و
املعلومات املقدَّمة  ضــــــمان أن تكون، الدول األطراف على ٧/١وحث املؤمتر، يف قراره   -٨٣

سلطاهتا املركزية واملختصة وفقًا للفقرة  ، من أجل حديثة العهد من االتفاقية ٤٦من املادة  ١٣عن 
  تعزيز احلوار بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. 

تعديل قاعدة بيانات الكيفية اليت ميكن هبا املكتب  يســتكشــفوأوصــى الفريق العامل بأن   -٨٤
اخلاصــــة ملعنية باســــترداد املوجودات، لكي يتســــىن التأكُّد من بيانات االتصــــال جهات الوصــــل ا

  باألشخاص املوجودين يف واليات قضائية أخرى. 
اســــتبانة ومعاجلة العوائق  علىوحث الفريق العامل الدول األطراف على مواصــــلة العمل   -٨٥

  . هلا اد حلولإجيعلى العملية اليت تعترض التعاون يف جمال استرداد املوجودات و
اجلهود اليت بذلتها األمانة بغية دمج دليل الســــــلطات املختصــــــة بالفريق العامل  وأشــــــاد  -٨٦

ــة  ــل آخر يف إطــار بواب ــة اإللكتروين مع دلي ــاجلرميــة (بواب ــة والقوانني املتعلقــة ب املوارد اإللكتروني
  )، وطلب إليها أن تواصل تلك اجلهود."شريلوك"
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   خذةاإلجراءات اُملتَّ  
صبح   -٨٧ سلطات املركزية املسؤولة أ صة، مبا فيها ال سلطات الوطنية املخت الدليل اإللكتروين لل

  )٥(.عرب اإلنترنت ًاعن املساعدة القانونية املتبادلة وجهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات، متاح
، ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٠واصلت األمانة حتديث الدليل اإللكتروين، الذي تضمن حىت و  -٨٨

  :عنمعلومات 
  دولة طرفًا؛ ١٢٩السلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة يف   (أ)  
  دولة طرفًا؛ ١١٧نع الفساد يف املعنية مبسلطات ال  (ب)  
  دولة طرفًا؛  ٨١جهات الوصل املعنيَّة باسترداد املوجودات يف   (ج)  
  دولة طرفًا؛  ٢٤السلطات املركزية املسؤولة عن تسليم املطلوبني يف   (د)  
ستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف   )(ه   جهات الوصل املعنيَّة بالتعاون الدويل يف ا

  دولة طرفًا. ٣٢
مبقتضــى البيانات من الدليل اإللكتروين للســلطات الوطنية املختصــة  نقلاألمانة عملية  وأجنزت  -٨٩

بوابة "شــريلوك". وأصــبح يف مقدور الدول  املوجودة يفاالتفاقية إىل دليل الســلطات الوطنية املختصــة 
األطراف أن حتصــــل اآلن من مصــــدر واحد على املعلومات املتعلقة مبختلف أنواع الســــلطات الوطنية 

  "تراك" و"شريلوك".  نظامياملعلومات بني  تبادلذلك، تواصل األمانة حتسني جانب  إىلواملختصة. 
لدعم التحقيق  ٢٠٠٩يف كانون الثاين/يناير ُأطلقت الشــــــبكة العاملية جلهات الوصــــــل وقد   -٩٠
ســــــاعدات املجرائم الفســــــاد واجلرائم االقتصــــــادية ومالحقة مرتكبيها من خالل التعاون الدويل و  يف
غرض كشــف عائدات الفســاد واجلرائم االقتصــادية وتعقُّبها وجتميدها واســتردادها يف هناية بة رمسيال  غري

املطاف. وميكن جلهات الوصــــــل أن تتبادل املعلومات واملعارف التقنية املتعلقة بالفســــــاد واســــــترداد 
  شــــباط/ ٢٠ ويف). I-SECOM( الســــترداد املوجودات اآلمنة تاملوجودات من خالل نظام االتصــــاال

  بلدًا.  ١٣٦متثل  خمتصةجهة وصل   ٢٤٠، بلغ عدد املشاركني يف هذه املنصة اإللكترونية ٢٠١٩فرباير 
وواصــــل املكتب ومبادرة "ســــتار" دعمهما لتعزيز الشــــبكات اإلقليمية املعنية باســــترداد   -٩١

 : شـــبكةاملوجودات ومصـــادرهتا. ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت هناك مثاين شـــبكات إقليمية
كامدن املشـــتركة بني الوكاالت الســـترداد املوجودات، وعلى غرار النموذج نفســـه، الشـــبكات 

ي، السترداد املوجودات يف كل من آسيا واملحيط اهلادئ، ومنطقة الكاريببني الوكاالت املشتركة 
شـــــبكة ال وكذلكوشـــــرق أفريقيا، واجلنوب األفريقي، وغرب أفريقيا، وغرب ووســـــط آســـــيا، 

ــــــترداد املوجودات التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف تركة بني الوكاالت الاملشــــــ س
  أمريكا اجلنوبية ملكافحة غسل األموال. ومشلت األنشطة ما يلي: 

حضـــــرت مبادرة "ســـــتار" اجتماع الفريق التوجيهي واالجتماع العام الســـــنوي   (أ)  
يف بايل، اللذين عقدا املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات، لشــبكة آســيا واملحيط اهلادئ 

__________ 
 .www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlانظر   )٥(  

http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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. ، على التوايل٢٠١٩ر يف أيلول/سبتمرب انباتال، ويف أو٢٠١٨إندونيسيا، يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ـــأن  ـــترداد املوجودات وبش ـــأن وضـــع نظم فعالة الس بتكارات االوأدارت املبادرة حلقيت نقاش بش

إىل جانب تقدمي عرض إيضـــاحي اإلجرامية،  للموجودات يرداد الفعلالســـتل ةاســـتراتيجيوضـــع و
  سترداد املوجودات؛ لكيفية صوغ استراتيجيات ال

شبكة املشتركة بني الوكاالت   (ب)   سيسي لل ستار" يف االجتماع التأ سامهت مبادرة "
شرين الثاين/نوفمرب قد الذي ُعالسترداد املوجودات يف منطقة الكارييب،  قدمت عن ، و٢٠١٨يف ت

  ا ألعماهلا؛ طريق التداول بالفيديو عرضًا إيضاحيًّ
املشــــتركة بني  احضــــر املكتب االجتماَع العام الســــنوي لشــــبكة شــــرق أفريقي  (ج)  

  ؛٢٠١٨يف رواندا يف تشرين الثاين/نوفمرب الذي ُعقد الوكاالت السترداد املوجودات، 
، اليت شــبكة اجلنوب األفريقي املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات توفر  (د)  

ة معنية جبرائم احلياة الربية و ١٦ تضم ة جمتمعية لتسهيل تبادل املعلومات ومنصَّ اجلرائم بلدًا، ومنصَّ
احلرجية ترتبط من خالهلا بشــــــبكة آســــــيا واملحيط اهلادئ املشــــــتركة بني الوكاالت الســــــترداد 

. وتدير شــبكة اجلنوب األفريقي املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات برناجمًا املوجودات
واملصــــادرة اليت  احلجزلتنســــيب املدعني العامني وجتمع إحصــــاءات عن عمليات برناجمًا للتوجيه و

  تقوم هبا الدول األعضاء يف الشبكة؛
الت الســــترداد ُأطلقت رمسيًّا شــــبكة غرب ووســــط آســــيا املشــــتركة بني الوكا  (ه)  

على إنشــــائها خبري  األعضــــاَء البلداَن وقد ســــاعد. ٢٠١٨املوجودات يف تشــــرين الثاين/نوفمرب 
املصادرة االستشاري لدى الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال، الذي يدير أيضًا شبكة اجلنوب 

  األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات؛ 
ستار" يف االجتماع العام شارك الربنامج   (و)   العاملي ملكافحة غسل األموال ومبادرة "

يف  الســنوي لشــبكة "كامدن" املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات، الذي عقد يف بولندا
  ؛ ٢٠١٨أيار/مايو 
سترداد املوجودات،   (ز)   شبكات ا ستار" يف اجتماع  يف  الذي ُعقدشاركت مبادرة "

، وعرضـــت عليها التعاون من أجل توفري مورد معلومات مفتوح ٢٠١٨رب هولندا يف أيلول/ســـبتم
  املصدر للمحققني.

    
    التعاون بني وحدات االستخبارات املالية وأجهزة مكافحة الفساد   -٢  

مكافحة  وأجهزةالتعاون بني وحدات االســـتخبارات املالية  بتوطيدأوصـــى الفريق العامل   -٩٢
الفساد والسلطات املركزية املسؤولة عن تبادل املساعدة القانونية على الصعيدين الوطين والدويل. 

بل  التعاون مع شــبكات ومؤســســات قائمة، مثل جمموعة  لزيادةوأوصــى أيضــًا باســتكشــاف ســُ
  إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية والرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد. 

لدول األطراف، يف قراره   -٩٣ ــــــجَّع املؤمتر ا عاون ٦/٣وش نام فرص الت ، على أن تنظر يف اغت
سترداد املوجودات يف  شبكات املمارسني القائمة، مثل جهات الوصل املعنية با ساحنة من خالل  ال
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املشتركة بني الوكاالت السترداد  كامدنإطار االتفاقية، والشبكة العاملية جلهات التنسيق، وشبكة 
سياق ا صعيد وحدات االستخبارات املالية، يف  ملوجودات، واالستفادة من املعلومات املقدَّمة على 

  املساعدة القانونية.لتبادل تقدمي طلبات 
    

   اإلجراءات اُملتَّخذة  
وثيق مع الرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد ويدعم أنشطتها، التعاون بالاملكتب  يعمل  -٩٤

يف فيينا يف  ُعقدلتنفيذية، وقد حضــــر اجتماعها العام الســــنوي األخري، الذي ويشــــارك يف جلنتها ا
  . ٢٠١٩كانون الثاين/يناير 

ويواصــــل املكتب املشــــاركة يف أنشــــطة جمموعة إيغمونت لوحدات االســــتخبارات املالية.   -٩٥
 ٢٩ إىل ٢٣يف أســتراليا، من اللذين ُعقدا إيغمونت  جمموعة وشــاركت مبادرة "ســتار" يف اجتماعي

. وواصــــــل كل من ٢٠١٩متوز/يوليه  ٤إىل  ١، ويف الهاي، هولندا، من ٢٠١٨أيلول/ســــــبتمرب 
االســـــتخبارات املالية من أجل  اتمع وحد املبادرة والربنامج العاملي ملكافحة غســـــل األموال العمَل

وتنفيذ معايريها املتعلقة بتبادل املعلومات بشـــــأن  مســـــاعدهتا على االنضـــــمام إىل جمموعة إيغمونت
غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وواصل الربنامج العاملي أيضًا تعزيز التعاون بني الوكاالت، مكافحة 

  وإبراز أمهية هذا التعاون لنجاح نظم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
    

    ترداد املوجوداتتشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت تعيق اس  -٣  
تشــجيع احلوار ب تدعيم عملها املتعلقشــدَّد الفريق العامل على ضــرورة اســتمرار األمانة يف   -٩٦

العزم السياسي ومواصلة تدعيمه بني الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا، وبناء الثقة وتعزيز 
ـــــترداد املوجودات، مبا ال ضـــــمانًا ملنظمات احلكومية الدولية عملها مع ا يف ذلك ضـــــمن نطاقس

  األخرى ويف سياق جمموعة العشرين. 
تنفيذ أن تويل عناية خاصــــــة موقوتة ل، ٥/٣وقد أهاب املؤمتر بالدول األطراف، يف قراره   -٩٧

عاجلة،  إلجراءاتطلبات احلصـول على املسـاعدة القانونية املتبادلة على الصـعيد الدويل اليت حتتاج 
ــــــط ومشال أفريقيا، وكذلك مبا يف ذلك الطلبات امل تعلقة بالدول املعنية الكائنة يف الشــــــرق األوس

  األخرى.الطالبة الدول 
 يف الوقت املناســــــبعناية خاصــــــة  تويل، أن ٦/٢وأهاب املؤمتر بالدول األطراف، يف قراره   -٩٨
 األطراف، يفتنفيذ طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة يف جمال اســــترداد املوجودات، وشــــجَّع الدول ل

اســــترداد املوجودات، مبا يشــــمل تبســــيط اإلجراءات  اليت تعترضأن تزيل العقبات   ، على٦/٣ القرار
  القانونية مع منع إساءة استخدامها. 

، على أن تقوم، حســــــب االقتضــــــاء ووفقًا ٧/١وحث املؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -٩٩
اليت حتول دون اســترداد املوجودات، على أن يشــمل ذلك ملبادئها القانونية الوطنية، بإزالة العراقيل 

ــــتخدامها، وعدم التباطؤ يف معاجلة طلبات  تبســــيط اإلجراءات القانونية، مع منع التعســــف يف اس
الفصلني الرابع واخلامس من االتفاقية، ومع االعتراف  مبقتضىاملساعدة، بغية تعزيز التعاون الدويل 
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اإلجراءات املدنية اجلنائية ويف القانونية يف اإلجراءات اإلجرائية ول باملبادئ األســاســية ملراعاة األصــ
  أو اإلدارية للفصل يف حقوق امللكية. 

أهاب املؤمتر بالدول األطراف أن تقدِّم كل منها إىل األخرى أكرب قدر يف القرار نفســـه، و  -١٠٠
مادة  قًا لل عاون وف يد من  ٥١ممكن من الت بذل املز ية، وأن ت فاق عادة من االت مان إ اجلهود لضــــــ

مدى ممكن ضــمن أقصــى إىل باختاذ تدابري  ،٥٧املمتلكات املصــادرة أو التصــرف فيها وفقًا للمادة 
  من أجل:  الداخليةتسمح به نظمها القانونية  نطاق ما
منع التحويالت الدولية للعائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـاد وكشـــفها وردعها   (أ)  

  على حنو أكثر فعالية؛ 
واســـــتردادها  وحجزهااســـــتبانة العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـــاد وتعقبها   (ب)  

  .املعيَّنة ز امتثال املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفيةيتعز بوسائل منهاوإعادهتا، 
مكتب مســاعدة  نشــاءاعتماد هنج يتمثل يف إ باســتكشــاف جدوىوأوصــى الفريق العامل   -١٠١

بشـــأن اســـترداد املوجودات لكي يقدم مشـــورة غري رمسية خالل املراحل األولية للقضـــايا وإحالة 
  مقدِّمي الطلبات إىل نظراء قادرين على تقدمي مزيد من املساعدة.

    
    ذةاإلجراءات اُملتَّخ    

العزم تدعيم ضرورة الدعوة بنشاط إىل  ،مبادرة "ستار"من خالل كتب، مبا يف ذلك املواصل   -١٠٢
 ،منها فريق اخلرباء العامل املعين مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ،عدد من املنتديات الدولية السياسي يف

، واالحتاد األورويب، ووحدة التعاون التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط اهلادئ، واإلنتربول ملنتدىالتابع 
القضائي التابعة لالحتاد األورويب (اليوروجست)، وجمموعة الدول السبع، والفريق العامل املعين مبكافحة 
الفســاد التابع ملجموعة العشــرين، واملنتدى االقتصــادي العاملي، وخصــوصــًا مبادرة الشــراكة من أجل 

  مكافحة الفساد التابعة له.
بصــفته مراقبًا يف اجتماعات الفريق العامل املعين مبكافحة الفســاد التابع  ،ل املكتبوواصــ  -١٠٣

على أمهية أحكامها  ديا، مع التأكاالتفاقية تنفيذًا تامًّبشــأن تنفيذ  إذكاء الوعي ،ملجموعة العشــرين
 ٢٠١٨-٢٠١٧ لفترتنيلعمل املجموعة  يتخط تنفيَذ ودعم املكتُب .املتعلقة باســترداد املوجودات

  . ٢٠٢١-٢٠١٩و
ــــتار" يف اجتماعات خمتلفة تتعلق بغســــل األموال، من أجل   -١٠٤ ــــارك املكتب ومبادرة "س وش

اســترداد املوجودات. وحافظت مبادرة "ســتار" على عالقة العمل الوثيقة اليت بشــأن تعزيز التنســيق 
ما يتصــل جلســاهتا العامة، ويف يف  املشــاركةتربطها بفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وخباصــة 

  اجتماعات ومشاورات مع اهليئات اإلقليمية اليت هي على غرار فرقة العمل. بذلك من 
ومنذ أن اســـــتضـــــافت اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية املنتدى العاملي األول   -١٠٥

شنطن  ست٢٠١٧يف العاصمة السترداد املوجودات يف وا ار"، تتابع املبادرة مع ، بدعم من مبادرة "
تركيز املنتدى، أي أوكرانيا وتونس وســري النكا ونيجرييا، العمل  موضــعالبلدان األربعة اليت هي 

  القدرات واحلفاظ على الزخم الذي نتج عن ذلك املنتدى العاملي.مزيد من على بناء 
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ــــــتار" معظَّويف االجتماع الثاين عشــــــر للفريق العامل، َن  -١٠٦ اململكة املتحدة  مت مبادرة "س
ضايا  صادرة يف ق سروقة امل شأن مبادئ التصرف يف املوجودات امل والواليات املتحدة حدثا جانبيا ب

   .التركيز موضعاألربعة  الدولتان املضيفتان والبلداُنيف املنتدى العاملي الفساد ونقلها، اليت اعتمدهتا 
ــــة رفيعة ٧٢/١٩٦، عقدت اجلمعية العامة، وفقا لقرارها ٢٠١٨أيار/مايو  ٢٣ويف   -١٠٧ ، مناقش

املستجدة املستوى لالحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة العتماد االتفاقية، وإلبراز االجتاهات 
ــذًا فعــاًال. وأبرز ــة تنفي ــة ،عــاماألمني ال والترويج لتنفيــذ االتفــاقي ــاحي ــه االفتت ــة إعــادة  ،يف كلمت أمهي

 دمًااالنتباه إىل الدور احليوي الذي تقوم به البلدان األفريقية يف املضــي ُق َلَفتاملوجودات املســروقة، و
جبدول األعمال. وعقدت مبادرة "ســــــتار" اجتماعًا للتحاور بشــــــأن اســــــترداد املوجودات بغرض 

 استبانةن الدويل واسترداد املوجودات منذ اعتماد االتفاقية، واستعراض التقدم الكبري املحرز يف التعاو
اجلهات  خمتلفالتنفيذ الكامل لالتفاقية، وإبراز دور  تعيقحتديات قائمة فيها  ال تزالاملجاالت اليت 
  تسريع إعادة املوجودات املسروقة بأسلوب منهجي ويف الوقت املناسب. زيادةالفاعلة وسبل 

رة "ســتار" املؤمتر اإلقليمي الثامن لرؤســاء وكاالت مكافحة الفســاد يف دول وحضــر ممثلو مباد  -١٠٨
موضــــوع  والذي تناول ،٢٠١٨أيار/مايو  ١٨إىل  ١٤الكومنولث األفريقية، الذي عقد يف أبوجا من 

املبادرة اجتماعا بشأن دور الشركاء  عقدت"بناء الشراكات من أجل استرداد املوجودات وإعادهتا". و
املشــاركات القطرية،  وخصــوصــًاعدة من عملها،  عرضــا إيضــاحيا أبرز جوانَبفيه ، قدمت االمنائيني

ـــترداد املوجودات  بتحقيق أهداف التنمية وإعادهتا وتأثري الســـياســـات العامة وتنمية املعارف، وربط اس
  املستدامة وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. 

دة مَّاجتماع دويل للخرباء بشـــأن إدارة املوجودات املج تنظيمواشـــترك املكتب وغواتيماال يف   -١٠٩
أيار/مايو  ٤إىل  ٢يف أنتيغوا، غواتيماال، من  ُعقدواملحجوزة واملصادرة واستخدامها والتصرف فيها، و

ســويســرا  ذلكوكي، بلدان من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب ١٠، مبشــاركة أكثر من ٢٠١٨
واململكة املتحدة والواليات املتحدة. وكان الغرض من االجتماع تعزيز النقاش اإلقليمي بشــــــأن إعادة 

ددت يف اجتماع فريق اليت ُحة من املوجودات املســروقة كمتابعة ملســارات العمل الثالث مقادير ضــخمة
واملصــادرة  املحجوزةملوجودات ، وهي إدارة ا٢٠١٧اخلرباء الذي عقد يف أديس أبابا يف شــباط/فرباير 

دعم حتقيق ل، مبا يف ذلك هاأو التصــــــرف النهائي فياملوجودات املعادة اســــــتخدام و، إىل حني إعادهتا
جانب . وإىل على اتفاقات بشأن إعادهتاأهداف التنمية املستدامة، وطرائق إعادة املوجودات والتفاوض 

دة مَّ وجيهية غري امللزمة بشــأن إدارة املوجودات املجذلك، ناقش اخلرباء املشــاركون مشــروع املبادئ الت
  .إقرارهتيسري عملية  بغيةواملحجوزة واملصادرة واستخدامها والتصرف فيها 

يف حدثني نظمهما شــــركاء املبادرة من  ٢٠١٩وشــــاركت مبادرة "ســــتار" يف آذار/مارس   -١١٠
ا يف اجتماع عقدته يف بروكســـل منظمة الشـــفافية قدمت املبادرة عرضـــًا إيضـــاحيًّ إذ :املجتمع املدين

من أجل زيادة  ِفعلهالدولية واملنتدى املدين الســـــترداد املوجودات بشـــــأن ما ميكن لالحتاد األورويب 
إلعادة  امللموســـــةالطرائق "؛ كما شـــــاركت املبادرة يف مؤمتر عن الفاحشجهود مكافحة الفســـــاد 

، اشــترك يف عقده الفرع الفرنســي ملنظمة الشــفافية الدولية "اخلطوات القادمةاملســروقة:  املوجودات
ستضاف و سي. وعقب املؤمتر، ا شيوخ الفرن سي ملفرع الجملس ال سة الفرن شفافية الدولية جل نظمة ال

تناولت مبادئ اســـترداد املوجودات، ونصـــف يوم شـــارك فيها ممثلو املجتمع املدين  مدهتاعمل مغلقة 
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املبادرة معلومات أســاســية بشــأن فيها مت مشــروع قانون فرنســي جديد بشــأن هذه املســألة، وقدَّو
  .املنتدى العاملي السترداد املوجوداتاعتماد وتنفيذ مبادئ 

اجلمعية  ةه يف نيويورك رئيســـــتيف اجتماع عقد ، شـــــاركت املبادرة٢٠١٩ويف أيار/مايو   -١١١
 تدعيممكافحة التدفقات املالية غري املشــــــروعة وعلى دويل العامة لألمم املتحدة بشــــــأن التعاون ال

. واســتعرض املشــاركون اإلجنازات اليت حققتها اجلهود املوجوداتاملمارســات اجليدة بشــأن إعادة 
  احلالية يف مكافحة التدفقات املالية غري املشروعة والتحديات األساسية اليت ال يزال يتعني معاجلتها.

    
    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  -جيم  

ساعدة التقنية   -١١٢ أحكام الفصل  من أجل تنفيذأبرز الفريق العامل ارتفاع مستوى الطلب على امل
اتباع ُنهوج ضــرورة الطلب على اخلدمات االســتشــارية القانونية، و وصــًااخلامس من االتفاقية، وخصــ

على أمهية تزويد املوظفني واملمارسني مبساعدة تقنية يف جمال الحتياجات. وشدد الفريق ل تبعًامصمَّمة 
  على الطلبات الواردة.  ودالطلبات والرد صياغةاملساعدة القانونية، لتمكينهم من تبادل 
وأكَّد الفريق العامل أيضــــــًا على أمهية تدعيم قدرات املشــــــرِّعني وموظفي إنفاذ القانون   -١١٣

بشأن املسائل املتعلقة باسترداد املوجودات، وشدَّد على احلاجة إىل  والقضاة وأعضاء النيابات العامة
تدريب متخصـــص وأنشـــطة لبناء القدرات، وعلى أمهية توفري موارد كافية للمكتب ولســـائر مقدمي 
املساعدة ذوي الصلة. وشجَّع الفريق العامل األمانة على أن تضيف إىل احللقات الدراسية والدورات 

  ، كربامج التعلُّم اإللكتروين.مبتكرةظمها دورات تدريبية باستخدام تكنولوجيات التدريبية اليت تن
ــائر املنظمات   -١١٤ وأوصــى الفريق العامل املكتب بأن يســعى إىل إقامة مزيد من الشــراكات مع س

واهليئات املعنية ملعاجلة املســــائل املتعلقة باســــترداد املوجودات وكذلك إىل تنســــيق املزيد من أنشــــطة 
ســـاعدة التقنية معها يف هذا الشـــأن، وطلب إىل األمانة أن ُتروِّج لســـُبل ووســـائل من شـــأهنا أن تتيح امل

  للدول األعضاء طلب املساعدة التقنية من خالل مبادرة "ستار" على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
راســــي وأوصــــى الفريق العامل الدول األطراف بأن تنظر يف اعتماد هنج قائم على منهج د  -١١٥
تنظيم برامج املساعدة التقنية، مع مراعاة التنسيق على الصعيد اإلقليمي ضمانًا الستخدام املوارد  يف

  .ممكن املتاحة املحدودة على أجنع حنو
، على أن تكفل وجود أطر قانونية ومؤســســية ٦/٣وحثَّ املؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -١١٦

ـــاد قضـــائيًّا، وكشـــف عمليات االحتياز والتحويل وافية لديها من أجل مالحقة  مرتكيب جرائم الفس
املشــروعة للموجودات املتأتية من الفســاد، والتماس التعاون القانوين الدويل وتقدميه، مبا يف ذلك  غري

وجود آليات مناسبة السترداد ما ُيستبان من عائدات للفساد من  لضماناملساعدة القانونية املتبادلة، 
األجنبية املســـتندة إىل إدانة وغري املســـتندة إىل إدانة، وفقًا نفاذ أوامر املصـــادرة إلادرهتا، وخالل مصـــ

  ملقتضيات االتفاقية، ولضمان إنفاذ تلك األطر، وشجَّع على تقدمي مساعدة تقنية يف هذا الشأن.
دمي وإعداد مبادرات لبناء القدرات مواصــــــلة تق ، طلب املؤمتر إىل املكتب٧/١ويف القرار   -١١٧
اســـترداد املوجودات، مبا يف ذلك توفري منتجات معرفية وأدوات تقنية يف هذا الشـــأن، بناء  بشـــأن
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على الطلب ورهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من أجل تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية 
  . ، ودعا مبادرة "ستار" إىل القيام بذلك أيضًااملستبانة أثناء االستعراضات القطرية

 لفريقجداول األعمال املؤقَّتة هياكل ، أن تنظم ٦/١طلب املؤمتر إىل األمانة، يف قراره و  -١١٨
املناقشـــات،  ازدواجيةاســـتعراض التنفيذ وســـائر اهليئات الفرعية اليت أنشـــأها املؤمتر حبيث تتجنب 

  مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات. مع
    

    اإلجراءات اُملتَّخذة     
واصــــــل املكتب بانتظام تلبية طلبات املســــــاعدة التقنية الواردة من الدول األطراف، بغية   -١١٩
قدرهتا على تنفيذ الفصــل اخلامس من االتفاقية ومشــاركتها الكاملة يف عمل آلية اســتعراض  تدعيم

  ه. ، وبعد٢٠١٦الدورة الثانية لآللية، يف حزيران/يونيه  لبدء املوعد الرمسيقبل  ًاخصوصوالتنفيذ، 
مبادرة "ســـــتار"، مبا يف ذلك من خالل ، ٢٠١٨إىل ذلك، قدم املكتب يف عام  إضـــــافًةو  -١٢٠

تعمل على إجراء إصــالحات تشــريعية.  ًاطرف ةدول ١٢ منها ،دولة طرفًا ٢٢إىل مســاعدات تقنية 
دولة دعمًا من  ١٣وتلقت  ةجديد نينامن الدول األطراف قو اثنتانتلك الفترة، اعتمدت  أثناءو

 االخصـــائيني الفنينيمن  ٨٥٠أجل حتســـني عمليات التنســـيق املحلي، يف حني تلقى ما يزيد على 
  تدريبًا يف جمال استرداد املوجودات.

قًا لقرار املؤمتر   -١٢١ ها للفترة  ، وعمًال٦/١ووف ، عقد ٢٠١٩-٢٠١٧خبطة العمل املتفق علي
سة اجتماعه الثاين عشر أثناءالفريق العامل  ستعراض التنفيذ حول موضوع  ةمشترك جل مع فريق ا

اجتماع الفريق العامل الثالث عشر، قدمت األمانة  ُتعقد أثناء ةمماثل جللسة بًارقُّاملساعدة التقنية. وَت
ــــــتبينت من خالل  مذكِّرة ية اليت اس عدة التقن ياجات من املســـــــا تتضــــــمن معلومات عن االحت

عما سبق لقطرية املنجزة يف الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ وكذلك معلومات االستعراضات ا
  ).CAC/COSP/IRG/2019/5مساعدة تقنية ( تقدميه من

    
   اإلبالغ واملتابعة -دال  

ــــــأن إع تقدمي مزيد من التوجيهاتميكن للمؤمتر   -١٢٢ ــــــات بش داد املبادئ التوجيهية واملمارس
  اجليدة وسائر األدوات اليت من شأهنا أن حتسن تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية. 

عن املنتظم آلية لإلبالغ  إنشـــــاءولعلَّ املؤمتر يودُّ أن يقدم توجيهات بشـــــأن إمكانيات   -١٢٣
الدول أو تصــــــادرها أو تعيدها أو تتصــــــرف فيها، يف احلاالت  حتجزهاحجم املوجودات اليت 

قاعدة البيانات اخلاصــة  حتديثاملنطوية على اســترداد دويل. وميكن اســتخدام تلك املعلومات يف 
شـــكل حىت اآلن املحاولة املنهجية واليت تالتابع ملبادرة "ســـتار"،  ،مبرصـــد اســـترداد املوجودات
املوجودات املتأتية  على نطاق العامل لتعقُّبالنيابة العامة  أجهزةا الوحيدة لتتبع اجلهود اليت تبذهل

يف اجلهود الدولية  ملا أحرز من تقدمجراء دراسة جديدة يف إطار مبادرة "ستار" إلمن الفساد، و
  سترداد املوجودات يف قضايا الفساد.ال
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ن أن يؤديه املكتب، مبا يف توجيهات بشـــأن الدور الذي ميكتقدمي ولعلَّ املؤمتر يودُّ أيضـــًا   -١٢٤
ــــــترداد  ــــــتار" والفريق العامل، يف تيســــــري التعاون الدويل يف جمال اس ذلك من خالل مبادرة "س

اســـــترداد خاص باملوجودات، وخصـــــوصـــــًا فيما يتعلق باعتماد هنج إنشـــــاء مكتب للمســـــاعدة 
دِّمي الطلبات إىل املوجودات لكي يسدي مشورة غري رمسية أثناء املراحل األولية للقضايا وحييل مق

  نظراء قادرين على تقدمي مزيد من املساعدة.
ستخضع  أن يواصلوميكن للمؤمتر   -١٢٥ تشجيع الدول على االستفادة من االستعراضات اليت 

تنفيذها ألحكام الفصــل اخلامس من  يف تعزيز الدورة الثانية آللية اســتعراض التنفيذ ضــمن إطارهلا 
  لتصدي أليِّ حتديات مستبانة. من أجل اقنية مساعدة ت وعلى طلباالتفاقية 
 تلكأن يشجع الدول على: (أ) تقدمي إرشادات بشأن دور املكتب يف تقدمي  املؤمتر يودُّ لعلَّو  -١٢٦

الفرص  اغتنام(ب) واملساعدة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك من خالل مبادرة "ستار"؛ 
  املتاحة لبناء القدرات يف جمال استرداد املوجودات. 

ذلك، ويف ضــوء التقدم املحرز يف عمليات اســتعراض تنفيذ الفصــل اخلامس من  وعالوة على  -١٢٧
ستبانة يف تلك  االتفاقية، لعلَّ املؤمتر يودُّ سبل لتلبية االحتياجات امل ضل ال ضات،أن ينظر يف أف  االستعرا

من االســـــتفادة من تلك واملســـــاعدات  اليت حتتاج إىل اخلربات الفنيةالدول األطراف  لتمكُّن ًاضـــــمان
  ال.فعَّ على حنويف الوقت املناسب و اخلربات واملساعدات

  


