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   العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريق
  املوجودات باسترداد املعين  

 ٢٠١١ أغسطس/آب ٢٦- ٢٥ فيينا،
  *املؤقت األعمال جدول من ٢ البند
  ٣/٣ األطراف الدول مؤمتر قرار تنفيذ

        العامل الفريق وتوصيات
   الدويل احلكومي العامل الفريق توصيات تنفيذ يف زاحملَر التقدُّم    

  املوجودات باسترداد املعين العضوية املفتوح
    

      األمانة إعداد من خلفية معلومات ورقة    
 مقدِّمة  -أوال 

  
 دورته يف )املؤمتر( الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف الدول مؤمتر اعتمد  -١

 عـين امل العـضوية  فتـوح امل دويلالـ  كـومي احل عامـل ال فريقال مبقتضاه أنشأ الذي ،١/٤ القرار األوىل
 بإسـداء  العامل الفريق يقوم أن القرار ذلك يف املؤمتر وقّرر ).العامل الفريق( املوجودات باسترداد
 أُنـشئ  وقـد  .الفـساد  عائـدات  بإعـادة  اخلاصة واليته تنفيذ يف له املساعدة وتقدمي للمؤمتر املشورة

 ).االتفاقية( الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من ٦٣ املادة من ٤ للفقرة وفقا الفريق هذا

 علـى  املـؤمتر  مـساعدة  منـها و العامـل  الفريـق  مهـام  أيـضا  نفـسه  القـرار  يف املؤمتر وحّدد  -٢
 األطـراف  الـدول  احتياجـات  واستبانة املوجودات، استرداد جمال يف تراكمية معارف اكتساب

 الـصلة،  ذات األطراف واملتعّددة ثنائيةال املبادرات بني التعاون وتشجيع القدرات، بناء جمال يف
─────────────────  

  * CAC/COSP/WG.2/2011/1. 
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 املعلومـات  تبـادل  وتيـسري  ؛املـؤمتر  مـن  بتوجيـه  الـصلة  ذات االتفاقيـة  أحكـام  تنفيذ يف واإلسهام
 الطالبــة الــدول بــني التعــاون وتــشجيع الثقــة وبنــاء ؛الــدول بــني واألفكــار اجليــدة واملمارســات

 .الطلبات متلقّية والدول

 وأن ،ؤمتراملـ  دورات أثنـاء  العامـل  الفريـق  جيتمـع  أن أيـضا  نفـسه  رالقرا يف املؤمتر وقرَّر  -٣
 املــوارد حــدود يف الــدورات، بــني فيمــا األقــل علــى واحــدا اجتماعــا االقتــضاء، حــسب يعقــد،
 .أنشطته عن تقارير العامل الفريق إليه يقّدم أن ذلك عن فضال املؤمتر وقّرر .املتاحة

 وقّرر .بأعماله االضطالع العامل الفريق يواصل أن الثالثةو الثانية دورتيه يف املؤمتر وقرَّر  -٤
 حـدود  يف للمـؤمتر،  التاليـة  الـدورات  قبـل  األقـل  علـى  اجتمـاعني  العامـل  الفريـق  يعقد أن كذلك
 يف فيينـا  يف األول اجتماعـه  العامـل  الفريـق  وعقـد  .إليـه  املـسندة  املهام ييؤدِّ لكي املتاحة، املوارد
 ٢٦و ٢٥ يف وأخـــرى دورة بـــني الثـــاين اجتماعـــه وعقـــد )١(،٢٠٠٧ أغـــسطس/آب ٢٨و ٢٧
 الرابـع  واجتماعـه  )٣(،٢٠٠٩ مـايو /أيار ١٥و ١٤ يف الثالث واجتماعه )٢(،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول
 )٤(.٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٧و ١٦ يف

 تنفيــذ ةحالــ علــى العامــل الفريــق إلطــالع هــذه اخللفيــة املعلومــات ورقــة تأُعــدَّ وقــد  -٥
 أيـضا  الورقـة  هـذه  وتتـضّمن  .املوجـودات  اسـترداد ب املتعلقة املؤمتر توصيات نفيذت حالةو مهامه
 يف العامـل  الفريـق  مـساعدة  إىل ترمـي و ،الـسابقة  اجتماعاتـه  يف العامـل  الفريـق  ملناقشات عرضا

 .املستقبل يف أعمال من به سيضطلع ما تقرير يفو مداوالته
    

    العامل والفريق طرافاأل الدول رمؤمت توصيات تنفيذ حالة عن عامة حملة  -ثانياً  
ــصنيف ميكــن  -٦ ــقا مناقــشات ت ــسابقة العامــل لفري ــة يف ال ــساب :هــي مواضــيع ثالث  اكت
 ملثـل  يـة املتلقّ والـدول  املوجـودات  استرداد تطلب اليت الدول بني الثقة وبناء ؛تراكميةال عارفامل

  .القدرات وبناء والتدريب التقنية واملساعدة الطلبات؛ هذه

 الفريـق  الحـظ  املوجـودات،  اسـترداد  بـشأن  التراكميـة  املعارف باكتساب يتعلق افيمف  -٧
 يف األطـراف  الدول هاتواجه اليت العملية والعوائق التحديات تذليل إىل احلاجة استمرار العامل
 بالقـدرات  املمارسـني  االختـصاصيني  عمتتّـ  عـدم  ذلك يف مبا االتفاقية، من اخلامس الفصل تنفيذ

  .ملوجوداتا استرداد قضايا ةملعاجل الالزمة
─────────────────  

  )1( CAC/COSP/2008/4.  
  )2( CAC/COSP/WG.2/2008/3.  
  )3( CAC/COSP/WG.2/2009/3.  
  )4( CAC/COSP/WG.2/2010/4.  



 

V.11-84029 3 
 

 CAC/COSP/WG.2/2011/2 

 العمـل  يف األمهيـة  حاسـم  عنـصر  الثقـة  بنـاء أنَّ   علـى  مناقـشاته  يف العامل الفريق وشدَّد  -٨
ــترداد علـــى ــّيما وال املوجـــودات، اسـ ــيلة سـ ــة وتكـــوين الـــسياسية، اإلرادة لتعزيـــز كوسـ  ثقافـ

   .لدويلا التعاون لنجاح السبيل ومتهيد ،والتعاون املتبادلة القانونية للمساعدة

ــا  -٩ ــق وفيم ــساعدة يتعل ــة، بامل ــاقش التقني ــق ن ــل الفري ــاً العام ــترداد صــلة ذات هنوج  باس
 عنــد جديــدة قــوانني وصــياغة ،الثغــرات ليــلوحت والتــدريب، القــدرات بنــاء لمثــ املوجــودات،
 تـوفري  إىل ةواملـستمرّ  امللّحـة  باحلاجـة  ملَّوسَـ  .القانونيـة  املساعدة تبادل عملية وتيسري الضرورة،

ــدريبا ــوظفي لت ــزة مل ــسؤولة األجه ــن امل ــترداد ع ــودات، اس ــال يف خــصوصاً املوج ــب جم  تعقُّ
  .ومصادرهتا وحجزها الفساد عائدات

ــاقش  -١٠ ــق ون ــذ العامــل الفري ــز إىل احلاجــة األول اجتماعــه من ــسيق تعزي  خمتلــف بــني التن
 املعـين  حـدة املت األمـم  مكتـب  أنـشأ  الـصدد،  هـذا  ويف .املوجـودات  اسـترداد  جمـال  يف املبادرات

ــادرة ،٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول يف الــدويل، والبنــك )املكتــب( واجلرميــة باملخــدرات  اخلاصــة املب
ــسروقة املوجــودات باســترداد ــيت ،")ســتار(" امل ــدأت ال ــل تعمــل ب ــها بكام ــة يف طاقت ــام هناي  ع
 منهجيـة  بـصورة  فـساد ال عائـدات  اسـترداد  وتيـسري  تـشجيع  املبـادرة  تلـك  وتستهدف .٢٠٠٨
  .املسروقة املوجودات إعادة يف العاملي األداء سنيوحت ،وسريعة

    
    التراكمية املعارف اكتساب  - ألف  

    التوصيات  - ١  
 باســـترداد املتعلقـــة املعـــارف لتـــوافر عاليـــة أولويـــة إســـناد علـــى العامـــل الفريـــق دأب  -١١

 أحرزتــه الــذي بالتقــدُّم العامــل الفريــق ورحــب .وإدارهتــا املعــارف هــذه ولتكــوين املوجــودات
 وأوصـى  ".تـراك " باسـم  املعروفـة  الـشاملة  املعـارف  بّوابـة و القانونيـة  املكتبـة  خيـصّ  فيمـا  األمانة
 أعمـاالً  أيـضا  تـشمل  أن بـل  التـشريعات  علـى  األداة هـذه  حمتويـات  تقتـصر  بـأالّ  العامـل  الفريق
  .املعقَّدة اإلجرائية باتاملتطلّ فهم حتسني أجل من سيما وال حتليلية،

 اخلاصـة  املبـادرة  رهـا توفّ الـيت  القائمة املعرفية املنتجات فائدة على ملالعا الفريق وشدَّد  -١٢
 تعـدّ  أن األمانـة  مـن  وطلـب  الوطنيـة،  القـدرات  بنـاء  يف "سـتار " املـسروقة  املوجودات باسترداد
   .ممكن نطاق أوسع على تعميمها وتكفل املنتجات بتلك قائمة

 وخـصوصا  املوجـودات،  دادالسـتر  عمليـة  أدوات باسـتحداث  العامـل  الفريـق  وأوصى  -١٣
 املعنـيني  املمارسـني  االختـصاصيني  احتياجـات  لتلبيـة  خصيـصا  ُيصمَّم مفّصل عملي دليل إعداد

  .القدرات بناء أنشطة يف ويستخدم املوجودات استرداد قضاياب
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 هبـا  ميكـن  الـيت  الكيفيـة  وحتليل دراسة مواصلة على أيضا األطراف الدول مؤمتر وحثّ  -١٤
 أن املـشروع  غـري  بـاإلثراء  اخلاصـة  األطـر  وفحـص  اإلثبـات  عبء نقل وتدابري يةالقانون للقرائن
   .الفساد عائدات استرداد تسهل

    
    املتََّخذة التدابري    

 املعلومــات مجــع يف مةاملــستخَد األساســية األداة هــي ةاملرجعيــ الــذايت التقيــيم قائمــة إنَّ  -١٥
 عليهـا  وافـق  وقـد  الفساد، مكافحة اتفاقية لتنفيذ املتََّخذة التدابري وسائر الوطنية التشريعات عن

ــاء ٣/١ قـــراره يف األطـــراف الـــدول مـــؤمتر ــ للوفـ ــة تنفيـــذ اســـتعراض آليـــة أغراضبـ  .االتفاقيـ
ــ  الــدول جانــب مــن واملــصدَّقة القائمــة تلــك خــالل مــن مــةاملقدَّ القانونيــة البيانــات ضافوست

 املوجـودات،  اسـترداد  قـضايا  يف ةالـصادر  القـضائية  القـرارات  ذلك يف مبا املستعَرضة، األعضاء
  ).القانونية املكتبة( واجلرمية باملخّدرات املعين مكتبلل القانونية املكتبة إىل

ــة  -١٦ ــة واملكتب ــذه القانوني ــصمَّمة ه ــع م ــارف جلم ــة املع ــة القانوني ــة املدقَّق ــة واحملدَّث  املتعلق
 ،ونــشرها املعــارف هــذه تــصنيفو االتفاقيــة مبوجــب املوجــودات واســترداد الفــساد مبكافحــة
 األمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  اسـتعراض  آلية خالل من املستمدة املعلومات إىل السياق هذا يف باالستناد
 وتوزيـع  حتليـل  تيـسري  يف القانونيـة  للمكتبـة  األساسـي  اهلـدف  يتمثـل و .الفساد ملكافحة املتحدة
 لتــصديق والتــرويج فاقيــةاالت تنفيــذ تعزيــز علــى للمــساعدة ،واملدقَّقــة احلاليــة القانونيــة املعــارف
 ولـوائح  قـوانني  تـشمل  أوليـة  بيانـات  جمموعـة  جتميـع  مت وقـد  .إليهـا  انـضمامها  أو عليهـا  الدول
 لطبيعـة  مفـصَّل  يحتليلـ  توزيـع  وأُجري دولة، ١٧٥ على يزيد ما من إدارية وممارسات تنظيمية
   .االتفاقية بأحكام اتصاهلا

 الالزمـة  واملـوارد  األدوات" باسـم  ُيعـرف  ّمعـ أ مشروع من جزء  هي القانونية املكتبةو  -١٧
 األوليــة مراحلـه  يف ُيعــرف كـان و ،)تــراك( "الفـساد  مكافحـة  جمــال يف معـريف  رصــيد أجـل  مـن 

ــد ".املعــارف إدارة جممــع" باســم ــراك" مــشروُع عــّدأُ وق ــة شــكل يف "ت ــدى بّواب ــاوين ومنت  تع
 املوجــودات ســتردادوا الفــساد مكافحــة جمــال يف املمارســني االختــصاصيني أجــل مــن شــبكيني

 واســترداد  الفــساد  مبكافحــة  املتعلقــة  املعــارف  نــشر يو مــع جي وهــو  الــشريكة،  مؤســسات للو
 والتحلــيالت  الفــضلى  املمارســات و اإلفراديــة  تاحلــاال  دراســات  ذلــك  يف مبــا  املوجــودات، 

 قاعـدة ك صـلة،  ذات بيانـات  قواعـد  إىل صالتو أيضا املشروع هذا روفُِّي سوفو .يةاتالسياس
 لكتابـة  املوسَّـعة  واألداة ،املوجـودات  باسـترداد  يـة املعن االتـصال  جبهـات  اخلاصـة  املكتب بيانات
 إطــار يف املوجــودات باســترداد اخلاصــة البيانــات وقاعــدة املتبادلــة، القانونيــة املــساعدة طلبــات
 آخـرون  دوليـون  شـركاء  "تراك" مشروع يف يساهم املبادرة، هذه جانب وإىل ".ستار" مبادرة
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 ومــصرف الفــساد، مكافحــة لــسلطات الدوليــة والرابطــة اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برنــامج هــم
 للحوكمـة،  بـازل  ومعهـد  االقتـصادي،  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  اآلسـيوي،  التنمية
 يف "تـراك " بّوابـة و القانونيـة  املكتبـة  تـشغيل  وسـيبدأ  .الفـساد  مكافحـة  ملـوارد  أوتشتاين ومركز
  .٢٠١١ يوليه/متوز

 دراسـات ك االتفاقيـة،  مـن  اخلـامس  الفصل بتنفيذ املتعلقة القائمة املعارف كانت ولئن  -١٨
ــة تاحلــاال ــضلى املمارســاتو اإلفرادي ــيالت الف ــسياس والتحل ــن ســتتاح يةاتال ــة خــالل م  بّواب

 تتنــاول الــيت الــسياساتية الدراســات مــن عــدٌد "ســتار" مبــادرة خــالل مــن أُنــتج فقــد ،"تــراك"
  :هي املعرفية املنتجاتهذه و .املوجودات استرداد من معيَّنة جماالت يف املعرفية الثغرات

 يف الــدليل هــذا صــدر .للممارســني إرشــادات :املوجــودات اســترداد دليــل  )أ(  
 إنفــاذ ألجهــزة ســريع عملــي مرجــع شــكل يف مــصمَّم وهــو ،٢٠١٠ ديــسمرب/األول كــانون
 الجمـ  يف املمارسـني  االختصاصيني ديرش وهو .العامة اتالنياب وأعضاء التحقيق وقضاة القانون
 والقانونيــة والتحقيقاتيــة والتنظيميــة االســتراتيجية لتحــدياتل تــصديهم يف املوجــودات اســترداد

   الفساد؛ عائدات استرداد تيسِّر اليت واإلجراءات التقنيات نويبيِّ ،الاجمل هذا يف يواجهوهنا اليت

 Towards a Global Architecture for( املوجودات السترداد عاملي هيكل حنو  )ب(  

Asset Recovery.( الثالثــة الــدورة يف تــشاوري مــشروعك الــسياساتية رةاملــذكّ هــذه قُــدِّمت 
   .٢٠٠٩ نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين يف الفـــساد مكافحـــة اتفاقيـــة يف األطـــراف الـــدول ملـــؤمتر

 يف عمـل لل جـدوالً و العـاملي،  الـصعيد  علـى  املوجـودات  اسـترداد  حلالـة  استعراضـا  نتتضّمهي   و
  اجملال؛ هذا

 املــصريف للقطــاع الوقائيــة التــدابري :سياســياً البــارزة الشخــصيات بــشأن تقريــر  )ج(  
)Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector.(  التقريـر  هـذا  صـدر 
 منـــع إىل الراميـــة الفـــضلى واملمارســـات الـــسياساتية التوصـــيات بـــني جيمـــع وهـــو ،٢٠١٠ عـــام يف

  ؛املسروقة املوجودات استرداد وتيسري بسهولة، أمواهلا غسل من الفاسدة سياسيا البارزة الشخصيات

 A Good( إدانـة  إىل االسـتناد  دون املوجـودات  ملـصادرة  اجليـدة  املمارسـات  دليل  )د(  

Practice Guide for Non-conviction-based Asset Forfeiture.(  لتجـارب ا إىل الـدليل  هـذا  يـستند 
 والعمليـة  والتـشغيلية  القانونيـة  املفـاهيم  وحيـدِّد  ،القانونيـة  والـنظم  املنـاطق  خمتلـف  مـن  خلـرباء  العملية

 لكـي  إدانـة  إىل االسـتناد  دون املوجـودات  صادرةملـ  نظـام  أيُّ عليهـا  ملتيش أن ينبغي اليت األساسية
  ؛والروسية اإلسبانية غتنيبالل أيضا متاح وهو ،٢٠٠٩ عام يف الدليل هذا صدر وقد .االفّع يكون
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 Management of Returned( سياسـاتية  اعتبـارات  :املعـادة  املوجـودات  إدارة  )ه(   

Assets: Policy Considerations.( بعـض  ٢٠٠٩ عـام  يف أيـضا  الـصادر  املنشور هذا يستعرض 
   عادة؛امل املوجودات إلدارة التخطيط عند فيها النظر الوطنية السلطات توّد رمبا اليت املسائل

 يف الثانيـــة الطبعـــة والبـــدائل، األدوات :واملوجــودات  الـــدخل عـــن اإلفــصاح   )و(   
 هــذا نــشر املزمــع مــن ).Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs( دينجملّــ

 وإعمــال تــصميم بــشأن عمليــة مــشورة تقــدمي إىل يهــدف وهــو ،٢٠١١ يوليــه/متــوز يف الــدليل
  ؛املوجوداتو الدخل عن اإلفصاح نظم

 Lowering Barriers( "املوجـودات  اسـترداد  أمام العقبات تذليل" املعنونة الدراسة  )ز(   

to Asset Recovery(، املوجـودة  املـسروقة  املوجـودات  اسـترداد  تعيق اليت احلواجز لوحتلِّ حتدِّد اليت 
املــوارد  اســتخدام إســاءة عــن والتقريــر ،٢٠١١ يونيــه/حزيــران يف صــدرت قــدو ماليــة، مراكــز يف

 الفاســدين املــوظفني اهتمــام خفــاءإل القانونيــة الكيانــات اســتغالل كيفيــة يــشرح الــذي ،املؤســسية
 التقريـر  جانـب  إىل املنـشوران،  هـذان  وسُيتاح .٢٠١١ عام صيف يف سيصدرو الفساد، عائداتب

 الفـساد  مكافحـة  جمـال  يف نفـسها  علـى  قطعتـه  ما تنفيذ يف املاحنة اجلهات أحرزته الذي مالتقدُّ عن
 أكـرا،  يف االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  ملنظمـة  املـستوى  الرفيـع  املنتدى يف داتتعّه من

   ؛العامل للفريق الرابع االجتماع خالل

 Looking forward, and building on( املتناميـة  التجربـة  إىل واالسـتناد  االستـشراف   )ح( 

growing experience(، ــد عــن دراســة ــة حتدي ــدات كمي ــساد، عائ ــشار الف  إعــدادها يف كتت
ــادرة ــاون ومنظمــة "ســتار" مب ــة التع ــدان يف والتنمي ــصادي، املي ــر عــن أخــرى ودراســة االقت  أث

   .٢٠١١ عام يف ستنشران املوجودات، استرداد يف الدويل التعاون على التسويات

 يغةالــص وضــع حاليــا جيــري ،٣/٣ قــراره يف املــؤمتر عــن الــصادرة للتوصــية واســتجابة  -١٩
 حتـسني  وبغيـة  .الفـساد  ملكافحـة  أداة باعتبارهـا  املـشروع  غـري  اإلثراء عن عاملية دراسةل النهائية
 للمـسائل  فحـصا  الدراسـة  هـذه  نستتـضمّ  الفـساد،  مكافحـة  اتفاقيـة  من الصلة ذي احلكم فهم

 ريغــ بــاإلثراء اخلاصــة الدراســة هــذه رنــَشُت أن عاملتوقَّــ ومــن .الــصلة ذات والــسياساتية القانونيــة
  .الرابع اجتماعه يف العامل للفريق سُتتاحهي و ،٢٠١١ عام صيف خالل املشروع

    
    التوصيات  - ٢  

 اكتـساب  يف احلديثـة  املعلومـات  تكنولوجيـا  اسـتخدام  أمهيـة  علـى  العامـل  الفريق شدَّد  -٢٠
 طلبـات  كتابـة  أداة نطـاق  توسـيع  على عملها تواصل أن األمانة إىل وطلب التراكمية، املعارف

  .مماثلة منتجات واستحداث املتبادلة القانونية ساعدةامل
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    املتََّخذة التدابري    
 القانونيـة  املـساعدة  طلبـات  كتابـة  أداة نطـاق  عيوسـ ت إىل الراميـة  جهـوده  املكتـب  واصل  -٢١

 املـساعدة  طلبـات  إعـداد  علـى  الـدول  تـساعد  االسـتخدام  سهلة حاسوبية أداة ُتعترب اليت املتبادلة،
 األساسـية  والـسمات  األساسـي  اهليكـل  على تغيري ُيدخل ولن .وتلقيها وإحالتها تبادلةامل القانونية

 اسـترداد  جمـال  يف إضـافية  وإمكانيـات  مسـات  نستتـضمّ  منـها  املوسَّـعة  الـصيغة أنَّ   إالّ األداة، هلذه
  .٢٠١١ عام هناية قبل إجنازها ويتوقع األداة من املنقَّحة الصيغة إعداد حاليا وجيري .املوجودات

 GoCASEو األمـوال  غسل مبكافحة ةاخلاص GoAML التطبيقيتان الرباجميتان تزال وما  -٢٢
 يعـــود وقـــد األعـــضاء، للـــدول نيتمتـــاح املكتـــب وضـــعهما تـــانالل القـــضايا، بـــإدارة ةاخلاصـــ

   )٥(.املوجودات استرداد جمال يف املمارسني االختصاصيني على بالفائدة ستخدامهماا

ــستخدم  -٢٣ ــاتكنو املكتــب وي ــة املعلومــات لوجي ــة يف كــامال اســتخداما احلديث ــوارد تنمي  امل
 الفقـرة  انظـر ( "تـراك " مـشروع  املـوارد  هـذه  وتشمل .املوجودات استرداد عمليات لدعم الالزمة
 انظـر ( املرجعيـة  الـذايت  التقيـيم  وقائمـة  ،)أعـاله  ١٦ الفقـرة  انظـر ( القانونيـة  واملكتبـة  ،)أعاله ١٧

   ).أعاله ٤٩ الفقرة انظر( االتصال جبهات اخلاصة لبياناتا وقاعدة ،)أعاله ١٥ الفقرة
    

    التوصيات  - ٣  
 الــدول مــع بالتــشاور جهــوده، بــذل واصــلي أن كتــبامل إىل العامــل الفريــق طلــب  -٢٤

 جتربـة  إىل باالسـتناد  ،هلا حتليلية دراسة إعداد بغية املوجودات استرداد قضايا لتجميع األعضاء،
 املـسامهة  مواصـلة  علـى  املهتمـة  األعـضاء  الـدولَ  العامـل  الفريـقُ  عوشـجّ  .اجملـال  هذا يف املكتب

 مـع  أخـرى،  وسـائل  ضـمن  ،املرجعيـة  الـذايت  التقيـيم  قائمـة  خـالل  من اجلهود، هذه يف ةعياطو
  .اسةاحلّس املعلومات يةلسّر الواجب االهتمام إيالء

    
    املتََّخذة التدابري    

 مـذكرتني  علـى  افـرد  .املوجـودات  اسـترداد  قـضايا  مـن  متزايـد  عدد حاليا لألمانة يتاح  -٢٥
 ٢٠١٠ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٢و ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران ٣٠ يف األمانــة أصــدرهتما شــفويتني

)CU 2009/87 وCU 2010/5(،  القـضايا  جتميـع  يف معهـا  تتعـاون  أن الـدول  مـن  فيهمـا  وطلبـت 
 عليهـا  املوقِّعـة  والـدول  قيـة االتفا يف األطـراف  الـدول  قـدَّمت  الفساد، عائدات باسترداد املتعلقة

─────────────────  
  ./http://gocase.unodc.org، و/http://goaml.unodc.org للحصول على مزيد من املعلومات، انظر  )5(  
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 املعلومـات  هـذه  األمانـة  وسـتعاجل  .القبيل هذا من قضايا ١٠ عن كاف بقدر مفّصلة معلومات
  .الدول طلبتها اليت ةالسرّي قيود حتترم بطريقة

 الدوليــة القــضايا بيانــات قاعــدة وهــو املوجــودات اســترداد لقــضايا آخــر مــصدر مثــةو  -٢٦
ــة ــيت ،املوجــودات باســترداد املتعلق ــّدهتا ال ــادرة أع ــضع "ســتار" مب ــا وت ــة صــيغتها حالي  .النهائي
 مـا  وكـثريا  املوجـودات  اسـترداد  جوانـب  مجيـع  تتناول قضية ٧٥ هذه البيانات قاعدة نوتتضّم
 لالختـصاصيني  وسـُتتاح  قـضائية،  واليـة  مـن  أكثـر  يف الـصلة  ذات اإلجراءات من عددا نتتضّم

 املكتــب بّوابــةو "ســتار" بــادرةمب اخلــاص الــشبكي وقــعامل خــالل مــن اجملــال هــذا يف املمارســني
 األطــراف الــدولو .املكتــب مــع بالتنــسيق البيانــات قاعــدة تعهــد وســيجري ".تــراك" الــشبكية
 أو البيانـات،  قاعـدة  يف إلدراجهـا  أيـضا  "سـتار " مبـادرة  إىل قـضايا  مـن  لـديها  ما تقدميل مدعوة

  .البيانات قاعدة يف له تقدمها ليتا القضايا يدرج أن للمكتب تسمح كانت إذا ما بيان إىل

ل القــضايا املــستمدة مــن املــصادر اآلنفــة الــذكر، إضــافة إىل القــضايا األخــرى الــيت   ومتثّــ  -٢٧
مها الدول األطراف من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية، ضمن غريها، أثنـاء اسـتعراض               ستقّد

ــدورة االستعراضــية الثانيــ    ــة يف ال ــا إلجــراء الدراســة  الفــصل اخلــامس مــن االتفاقي ة، أساســا كافي
وستـستند هـذه   . ها األمانـة يف الـشهور املقبلـة   التحليلية اليت طلبها الفريـق العامـل، والـيت ستـستهلّ     

وترمــي تلــك ". خالصــة قــضايا اإلرهــاب"الدراســة إىل اخلــربة الــيت اكتــسبها املكتــب يف جتميــع  
ت بلمحـة عامـة عـن الطرائـق الـيت      اخلالصة إىل تزويد االختصاصيني املمارسني ومقّرري السياسا   

اتبعها املّدعون العامون واحملاكم يف مجيع أحناء العامل يف معاجلة قضايا اإلرهـاب وبعـض اجلوانـب                 
وعمال مبا أوصى به الفريق العامل، يعتـزم املكتـب أن يـستند إىل هـذه التجربـة                  . القانونية وتبعاهتا 

داد املوجـودات الـيت يتوقـع أن هتـتم هبـا الـدول              ويتبع املنهجية نفسها لتحديد وحتليل قـضايا اسـتر        
  .األطراف اهتماما خاصا

    
    التوصيات  - ٤  

 اكتــساب تــستهدف أنــشطةب االضــطالع ضــرورة علــى تأكيــده العامــل الفريــق كــّرر  -٢٨
 القانونيــة والــنظم املنــاطق خمتلــف مــن خــرباء مــع النطــاق الواســع تــشاوربال ،تراكميــة معــارف
  .منهم واسعة ومبشاركة

    
    املتََّخذة التدابري    

ــسعى  -٢٩ ــادرة ت ــسامهات إدراج إىل "ســتار" مب ــن اخلــرباء املمارســني م ــدان م ــة البل  النامي
 "سـتار " مبـادرة  تأخـذ و .تـصوغها  اليت املنتجات يف املناطق خمتلف ومن النمو املتقدمة البلدانو
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 علـى  القـائم و املـدين  القـانون  علـى  القائم بنوعيها القضائية الواليات ممارسات أيضا االعتبار يف
 املعلومــات جلمــع أساســي فريــق عــادة ُينــشأ معــريف، منــتج كــل صــياغة ولــدى .العــام القــانون
 حيــث مــؤمتر، أو عمــل حلقــة يف يعــرض الــذي ،األويل املــشروع وإلعــداد وحتليلــها والقــضايا
 عمـشرو  األساسـي  الفريق يضع مث .عليه والتعليق تهمناقش إىل املمارسون االختصاصيون يدعى
   .املمارسني االختصاصيني أولئك مع وثيقال تعاونبال املنتج

 غـري  بـاإلثراء  اخلـاص  اخلـرباء  فريـق  اجتمـاع  التـشاور  هـذا  علـى  حـديث  كمثـال  ويساق  -٣٠
 اسـتخدمت ( ٢٠١١ أبريـل /نيـسان  ٢٩و ٢٨ يـومي  العاصـمة  واشـنطن  يف ُعقد الذي املشروع،
 اســتخدام إســاءة مــسألة ومنــها ،"ســتار" ملبــادرة األخــرى املنتجــات خيــص فيمــا مــشاهبة طرائــق

ــادرة دعــت وقــد ).بالــشركات اخلاصــة املركبــات  ملناقــشة االجتمــاع هــذا عقــد إىل "ســتار" مب
 مـشاركون  وُدعـي  .نقـديا  استعراضـا  واستعراضها املشروع غري باإلثراء املتعلقة الدراسة مشروع

 إىل باالسـتناد  الدراسة هذه يف ةللمسامه القانونية والنظم القضائية الواليات من واسعة طائفة من
 قـــضائية ســـوابق مـــن متـــاح هـــو مبـــا آرائهـــم ولـــدعم القـــضائية، هتماواليـــ يف املكتـــسبة اخلـــربة

 لالختـصاصيني  عمل حلقة بفرنسا مرسيليا يف ٢٠١٠ مايو/أيار يف ُنظمت ،وباملثل .وإحصاءات
 صـياغة  يف العتبـار، ا يف أُخـذت  حـني  يف املوجـودات،  اسـترداد  دليـل  صـياغة  أجل من املمارسني
 املمارسـني  االختـصاصيني  توصـيات  ،"املوجـودات  اسـترداد  أمـام  العقبات تذليل" املعنون الكتيِّب
  .الغرض هلذا ٢٠١٠ أبريل/نيسان يف بسويسرا لوزان يف ُعقدت عمل حلقة يف شاركوا الذين

 اباكتـس  يف واسـع  نطـاق  علـى  واملـشاركة  التشاور تكفل اليت األخرى الوسائل ومن  -٣١
 لالختــصاصيني يتــيح الــذي املعرفيــة، املنتجــات ملــشاريع النظــراء اســتعراض التراكميــة املعــارف
 فريـق  فيهـا  لينظـر  كتابـة  املسامهات وُتقدَّم .ومناقشتها واقتراحاهتم مالحظاهتم تقدمي املمارسني

 سـتعراض اال منهجيـة  طُبقـت  وقـد  .النظـراء  قبـل  من هاالستعراض خمصَّصة اجتماعات خالل أو
 اجتمـاع  ذلـك  علـى  احلديثـة  األمثلـة  ومـن  ".سـتار " مبادرة منتجات مجيع على النظراء قبل نم

 كميـة  بتحديـد  اخلاصـة  الدراسـة  سـياق  يف ٢٠١١ مـايو /أيـار  يف ُنظِّـم  الـذي  النظراء استعراض
   ".ستار" مبادرة إطار يف إعدادها اجلاري الفساد، عائدات

    
    التوصيات  - ٥  

 ملـؤمتر ا ينظـر  أن ينبغـي  كما واسع، نطاق على املعرفية ملنتجاتوا األدوات تعميم يلزم  -٣٢
  .وجدواها واملنتجات األدوات تلك فعالية مدى لتبيُّن متابعة تدابري اختاذ يف العامل لفريقا أو
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    املتََّخذة التدابري    
 .واسـع  نطـاق  علـى  منـشورة  املكتـب  هاأعـدّ  اليت املعرفية واملنتجات األدوات مجيع إنَّ  -٣٣
ــ  )٦(.املباشــر احلاســويب باالتــصال مــثال متاحــة املتبادلــة القانونيــة املــساعدة طلبــات كتابــة أداةف
 "تـراك " "الفـساد  مكافحـة من أجـل رصـيد معـريف يف جمـال            الالزمة واملوارد األدوات" ستتاحو
 القانونيــة املكتبــة وســُتتاح .واســع نطــاق علــى منــها االســتفادة لكفالــة شــبكية بّوابــة شــكل يف

   ".تراك" مشروع من جزءا متثل إهنا إذ أيضا املباشر احلاسويب الباالتص

 مــن اإلنترنــت علــى أيــضا متاحــة "ســتار" مبــادرة إطــار يف ةاملعــّد املعرفيــة املنتجــاتو  -٣٤
 توزيـع  سياسـة  أيضا "ستار" مبادرة وتنتهج .اإلنترنت على املكتب وموقع املبادرة موقع خالل
ــامنتجا ــى هتـ ــاق علـ ــع نطـ ــائل واسـ ــة،تنّوم بوسـ ــها عـ ــذه عـــرض منـ ــات هـ ــداث يف املنتجـ  أحـ

ــال، ســبيل فعلــى .عنــها نممثلــو حيــضرها واجتماعــات  يف اجليــدة املمارســات دليــل ُعــرض املث
 يف ووزع ونـوقش  )أعـاله  )د( ١٨ الفقـرة  انظـر ( إدانـة  إىل االسـتناد  دون املوجـودات  مصادرة
 األطـراف  الدول مؤمتر نهامو وإقليمية، دولية هيئات عقدهتا إقليمية واجتماعات عمل حلقات

 وفرقــة الثمــاين، الــدول جملموعــة التــابع العامــل رومــا/ليــون وفريــق الفــساد، مكافحــة اتفاقيــة يف
ــة العمــل ــاإلجراءات املعني ــة، ب  املنظمــة مثــل املمارســني االختــصاصيني شــبكات وكــذلك املالي
 األورويب لالحتــاد  التابعــة  القــضائي  التعــاون  ووحــدة ،)اإلنتربــول ( اجلنائيــة  للــشرطة  الدوليــة

 وشــبكة املوجــودات، الســترداد الوكــاالت بــني املــشتركة كامــِدن وشــبكة ،)يوروجــست(
 األنـشطة  هـذه  حظيـت  وقـد  .املوجـودات  السـترداد  الوكـاالت  بني املشتركة األفريقي اجلنوب

 ":سـتار " مبـادرة  منـشورات  لقيتـه  الذي الكبري النجاح يف وأسهمت االهتمام من عالية درجةب
 اسـترداد  دليـل  واحتـل  الثانيـة  املرتبـة  سياسـيا  البـارزة  بالشخصيات املتعلقة الدراسة تلتاح قدف

 علـى  عـالوة و .رواجـا  األكثـر  الـدويل  البنـك  جمموعـة  منـشورات  بني الرابعة املرتبة املوجودات
 احلـصول  بطلـب  الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقا من دول متقّد عن نشرال جهود أسفرت ذلك،
 رامـؤخّ  تقنيـة  مـساعدة  تلقـت  اليت األطراف الدول إحدى اعتمدت وقد .التقنية ةاملساعد على
   .إدانة إىل املستندة غري املصادرة بشأن قانونا

    
    التوصيات  - ٦  

 أن املاليــة للمؤســسات ينبغــي أنــه علــى الثالثــة دورتــه يف األطــراف الــدول مــؤمتر أكّــد  -٣٥
 .املاليـة  املعامالت عن اإلفصاح وبشأن الواجب احلرص توخي بشأن الةفّع معايري ذوتنفّ تعتمد

─────────────────  
  )6(  www.unodc.org/mla/.  
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 املاليـة  املؤسـسات  ةمـسؤولي  زيادة ضرورة على وشّدد سابقا ذلك إىل العامل الفريق أشار قدو
 التقـاعس  ملنـع  بتـدابري  األخـذ  تـشمل  بـسبل  عليهـا،  تـشرف  اليت املالية االستخبارات ووحدات

 تلـك  ملعاجلـة  أو املـشبوهة،  املعـامالت  أو املقـّررة  للحـدود  اجملـاوزة  املعـامالت  عـن  اإلبـالغ  عن
 بإشـراك  العامـل  الفريق وأوصى .والبيانات املعارف تبادل وتعزيز االقتضاء؛ حسب املعامالت،

 عشــجَّ كمــا ؛املوجــودات باســترداد املتعلقــة التراكميــة املعــارف تــسابكا يف املؤســسات هــذه
 وشـّدد  االتفاقيـة  مـن  اخلـامس  الفصل يف الواردة الوقائية التدابري بشأن بأعمال االضطالع على
  .الفّعالة املالية التحقيقات أمهية على

    
    املتََّخذة التدابري    

 ملتقـى  ،٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٩و ٨ يـومي  باريس، يف الدويل البنك مكتب يف ُعقد  -٣٦
 "بالتنميـة  املوجـودات  اسـترداد  عالقـة  بـشأن  عـاملي  ملتقى :آمنة مالذات ال" عنوان حتت عاملي

 امللتقـى  هـذا  وحـضر  .سويـسرا  وحكومـة  "ستار" مبادرة رعايته يف اشتركت ،)العاملي امللتقى(
 والقطـاع  املـايل  القطـاع  عـن  ممثلـون  منـهم  بلـدا،  ١٨ مـن  مـشاركا  ١٢٠ علـى  يزيـد  ما العاملي
   .وثنائية دولية إمنائية ووكاالت أهلية ومنظمات اخلاص

 العمـل  لفرقـة  املكتـب  ورعايـة  الـدويل  بنكال خالل من ،أيضا "ستار" مبادرة جتوَّوَر  -٣٧
 والــدروس التوصــيات ،٢٠الـــ وجمموعــة األمــوال بغــسل املتعلقــة املاليــة بــاإلجراءات املعنيــة
 ملـسألة  قـصوى  أولويـة  إسـناد  كفالـة  أمهيـة  أقلـها  لـيس  ألهـداف  التحليلـي،  عملها من املكتسبة
 قبـل  مـن  وخـصوصا ( األمـوال  غـسل  كافحـة مل املبذولـة  هـود اجل يف الفـساد  عائـدات  مع التعامل
 احلـرص  املاليـة  املؤسـسات  ممارسـة  وكفالة )القانون إنفاذ أجهزةو املالية االستخبارات وحدات
   .الصدد هذا يف الواجب

 ُموجِّهــون ،األمــوال غــسل ملكافحــة العــاملي برناجمــه إطــار يف املكتــب، لــدى ويوجــد  -٣٨
 األمـوال  غـسل  ملكافحـة  الـة فّع نظـم  اءبنـ  علـى  خمتـارة  أعـضاء  دول ملـساعدة  امليدان يف يعملون
 ،املاليـة  املعلومـات  وحتليل ،املالية االستخبارات وحدات تدعيم منها بوسائل اإلرهاب، ومتويل
 علـى  الـدول  مـساعدة  يف الربنامج هلذا الرئيسية العناصر أحد ويتمثل .مالية استخبارات وإقامة

 املعقـــدة املاليـــة اجلــرائم  يف لتحقيـــقا يف وكفــاءاهتم  اجلنائيـــة العدالـــة مــوظفي  خـــربات حتــسني 
  .مرتكبيها ومقاضاة

 كيفيــة علــى التــدريب الــسياق هــذا يف هبــا ُيــضطلع الــيت القــدرات بنــاء أنــشطة وتــشمل  -٣٩
 الــيت للحــسابات دمــشدَّ تــدقيق بــإجراء تتعلــق أخــرى أنــشطة ومثــة .الــةفّع ماليــة حتقيقــات إجــراء
 الـيت  والكيفيـة  عنـها،  نيابـة  هبـا  ُيحـتفظ  أو هبا حتتفظ أو فتحها سياسيا البارزة الشخصيات تطلب
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 إىل اسـتنادا  املـشّدد  بالتـدقيق  اخلاصـة  لتـدابريها  الفعلي التنفيذ زتعّز أن املالية للمؤسسات هبا ميكن
 "املـصريف  للقطـاع  الوقائيـة  التـدابري  :سياسـيا  البـارزة  الشخـصيات " املعنـون  "ستار" مبادرة منشور

)Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector( ) الفقـرة  انظـر 
 عمــل حلقـات  يف الـة فّع مـشاركة  أيـضا  "ســتار" مبـادرة  فريـق  أعـضاء  وشـارك  ).أعـاله  )ج( ١٨

 ،املـسائل  هـذه  بـشأن  فولفـسربغ،  جمموعـة  سـياق  يف ذلك يف مبا مالية، مؤسسات مع ومناقشات
 يف فعاليــة أكثــر تــدابري اختــاذ علــى املــايل القطــاع عوتــشجي الــسياساتية للتوصــيات التــرويج بغيــة

   .الفساد عائدات سألةمل التصدي

 مبـادرة  إطـار  يف روعـي  ،املوجـودات  باسـترداد  املتعلقـة  التراكمية املعارف تكوين ويف  -٤٠
 إعـداد  سـياق  يف أُجريـت  املثال، سبيل فعلى .ومسامهتها املالية املؤسسات منظور أيضا "ستار"

 وأجهـزة  مالية مؤسسات مع مشاورات سياسيا البارزة بالشخصيات املتعلقة ساتيةالسيا الورقة
 وجريســي والــصني كونــغ وهونــغ وفرنــسا األرجنــتني يف ماليــة اســتخبارات ووحــدات رقابيــة

ــشتاين ــسرا وليختن ــة وسوي ــا املتحــدة واململك ــى لربيطاني ــدا العظم ــشمالية وإيرلن ــات ال  والوالي
   .األمريكية املتحدة

    
    توصياتال  - ٧  

 اجليـدة  املمارسـات  دليـل  مثـل  مبنتجـات  االسـتعانة  يف ُينظـر  بـأن  العامـل  الفريـق  أوصى  -٤١
 وفيمــا .االتفاقيــة مــن أخــرى أحكــام تنفيــذ أجــل مــن إدانــة إىل االســتناد دون املــصادرة بــشأن
 يكـون  جمـاالت  اختيـار  إمكانيـة  باستكـشاف  العامـل  الفريـق  أوصى التشريعية، باألدوات يتعلق
ــن ــ م ــا دياجمل ــداد فيه ــاذج إع ــة أو من ــضلى، املمارســاتب أدل ــاول الف  املوجــودات احتجــاز تتن

  .املثال سبيل على ،ومصادرهتا وجتميدها
    

    املتََّخذة التدابري    
 عمليــة يف املمارســني االختــصاصيني مــساعدة إىل ترمــي معرفيــة منتجــات ةعــّد مثــة  -٤٢

 املنتجــات هــذه وتــشمل .االتفاقيــة مــن أخــرى أحكــام تنفيــذ يف وتفيــد املوجــودات، اســترداد
 اســـترداد ودليـــل املــشروع،  غـــري اإلثـــراء عــن  قريـــب عمـــا إعــدادها  ســـيجري الـــيت الدراســة 

 أن ميكـن و واملوجـودات،  اإليـرادات  عن اإلفصاح بشأن اجليدة املمارسات ودليل ،املوجودات
 علـى  املاليـة  تاملؤسـسا  مـساعدة  ويف الفـساد  قـضايا ب املتعلقـة  القـضائية  الحقـة امل دعـم  يف تفيـد 
 صاخمصَّـ  فـصال  أيـضا  املوجـودات  اسـترداد  دليـل  نويتـضمّ  .سياسـيا  البارزة الشخصيات حتديد
  .ميكن ما بأسرع املسروقة املوجودات حتريز أمهية على ديشدِّ املوجودات لتعقُّب
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 لممارسـات ل أدلـة  أو منـاذج  إعـداد  فيهـا  يكـون  اليت اجملاالت تقييم على العمل وجيري  -٤٣
 باســترداد وثيقــة صــلة ذات منوذجيــة قــوانني املكتــب أعــّد نفــسه، الوقــت ويف .جمــديا الفــضلى

ــشملو .املوجــودات ــذه ت ــوانني ه ــة الق ــا النموذجي ــي م ــانون :يل ــوذجي الق ــشأن النم ــادل ب  تب
 ومتويـل  األمـوال  غـسل  بشأن النموذجي القانونو )٧(،٢٠٠٧ لعام اجلنائية املسائل يف املساعدة
 غـسل  بـشأن  النموذجيـة  واألحكـام  )٨(،٢٠٠٥ لعـام  )املـدين  قـانون ال نظـم  أجل من( اإلرهاب
 )العـام  القـانون  نظـم  أجـل  مـن ( اجلرميـة  وعائـدات  الوقائيـة  والتـدابري  اإلرهابيني ومتويل األموال
 الالتينيـة  ألمريكـا  القانونية املساعدة برنامج إطار ويف اإلقليمي، الصعيد وعلى )٩(.٢٠٠٩ لعام

 يف العينيـة  املـصادرة  بـشأن  منوذجيـة  تـشريعية  أحكامـا  ٢٠١١ عـام  يف املكتب أعد ي،   والكاريب
ــا ــة أمريكـ ــذه وُعرضـــت .الالتينيـ ــام هـ ــشريعية األحكـ ــة التـ ــة يف النموذجيـ ــل فرقـ ــة العمـ  املعنيـ

 أمريكـا  يف املاليـة  بـاإلجراءات  املعنيـة  العمـل  وفرقـة  األمـوال،  بغـسل  املتعلقـة  املاليـة  باإلجراءات
 عتـزم وي .املخـدرات  تعـاطي  ملكافحـة  األمريكيـة  البلـدان  وجلنة ال،األمو غسل ملكافحة اجلنوبية
 إعــداد أيــضا وجيــري .٢٠١١ عــام هنايــة قبــل معيَّنــة بلــدان يف التنفيــذ جهــود يف البــدء املكتــب
  .اإلسبانية باللغة النموذجية التشريعية األحكام من مشروحة صيغة

 ،املوجــودات اســترداد بــشأن جيــةمنوذ أحكــام إعــداد ســبل يف ينظــر املكتــب يــزال وال  -٤٤
 مجيــع تـشمل  واحــدة وثيقـة  يف املوجــودات اسـترداد  بـشأن  منوذجيــة أحكـام  إعــداد هنـج  هاومنـ 

 اتفاقيـة  مـن  اخلامس الفصل من الصلة ذات ألحكاما لتنفيذ ةمهّم تصبح أن ميكن اليت اجلوانب
 زتركّـ  وذجيـة من أحكـام  إعـداد  وهـو  النظـر،  قيـد  آخـر  هنـج  ومثـة  .كامال تنفيذا الفساد مكافحة

  .القائمة النموذجية القوانني من أيٍّ يف تناوهلا يسبق مل اليت املواد على
    

    التوصيات  - ٨  
 مـن  فـصل ال الستكمال باألمانة االستعانة إىل األطراف الدول مرارا العامل الفريق دعا  -٤٥

 عــن لومــاتمع مجــع يتــسىن لكــي املوجــودات، باســترداد املتعلــق املرجعيــة الــذايت التقيــيم قائمــة
 القـضائية  الـسوابق  عـن  معلومات ذلك يف مبا املوجودات، باسترداد املتعلقة االتفاقية مواد تنفيذ

─────────────────  
 : على املوقع التايل متاحللحصول على مزيد من املعلومات، هذا القانون النموذجي  )7(  

www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20 Law%20on%20MLA%202007.pdf.  
  )8(  www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF% 

20Model%20Legislation.pdf.  
  )9(  www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf.  
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 تقيـيم  علـى  التركيـز  وكـذلك  ،اتالطلبـ  متلقيـة  والدول الطالبة الدول يف الوطين، الصعيد على
  .التقنية املساعدة من االحتياجات واستبانة اجليدة، املمارسات عيمجتو القائمة، التدابري

    
    املتََّخذة التدابري    

 ُتــستخدم أن ٣/١ قــراره يف الفــساد مكافحــة اتفاقيــة يف األطــراف الــدول مــؤمتر رقــّر  -٤٦
 .الفـساد  مكافحـة  اتفاقيـة  تنفيـذ  اسـتعراض  آلليـة  كأسـاس  الشاملة املرجعية الذايت التقييم قائمة
 مـايو /أيار ٣٠ من فيينا يف ُعقدت يتال الثانية، دورته يف التنفيذ استعراض فريق إىل قُدِّمت وقد
 متاحــة وهــي املرجعيــة، الــذايت التقيــيم قائمــة مــن حمــسَّنة صــيغة ،٢٠١١ يونيــه/حزيــران ٣ إىل

 مــن اخلــامس الفــصل تنفيــذ ُيــستعرض أن املــؤمتر روقــّر .الــست الرمسيــة املتحــدة األمــم بلغــات
 الفــصل بتنفيــذ املتعلقــة لومــاتاملع أمــا .اآلليــة لتلــك الثانيــة ســنوات اخلمــس دورة يف االتفاقيــة
 األحكـام  بتنفيـذ  صـلة  اذ يكـون  أن ميكـن  والـذي  الـدويل،  بالتعـاون  املتعلـق  االتفاقيـة  من الرابع
 ويف .اآلليـة  لتلـك  األوىل سـنوات  اخلمـس  دورة خالل فسُتجمع املوجودات، باسترداد املتعلقة
 مـن  ٣٥ الفقـرة  مبوجـب  مانـة األ تعـدها  الـيت  املواضـيعية  التنفيـذ  تقـارير  تتـضّمن س السياق، هذا

 اجليـدة  املمارسات الفساد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض آللية املرجعي اإلطار
 االسـتعراض  تقارير يف الواردة التقنية املساعدة جمال يف واالحتياجات واملالحظات والتحديات
  .الدويل التعاون عن مفيدة معلومات بالتايل التقارير هذه وستوفِّر القطرية،

    
    الطلبات متلقية والدول الطالبة الدول بني الثقة بناء  –باء  

    التوصيات  - ١  
 قبـل  إمـا  والتعـاون،  للتواصـل  رمسيـة  غـري  قنـوات  إىل اجـة احل علـى  العامـل  الفريق دشدَّ  -٤٧
 طلـب  تقـدمي  فيهـا  يلـزم  ال الـيت  االتاحلـ  يف وإما املتبادلة القانونية للمساعدة رمسي طلب تقدمي
 أجهـزة  مـع  التعـاون  مـن  الفعليـة  االسـتفادة  ضرورة على اخصوص العامل الفريق دوشدَّ .رمسي
 إجـراءات  يف القـضائي  اجلهـاز  بـدور  التـسليم  مـع  املالية، االستخبارات ووحدات القانون إنفاذ

 الـصعيد  علـى  أمـا  .الواجبـة  القانونيـة  اإلجـراءات  ومراعـاة  املـساءلة  ضـمان  بغية الدويل التعاون
 إنفـاذ  وأجهـزة  الفساد مكافحة أجهزة بني وثيقال تعاونبال العامل الفريق أوصى فقد لداخلي،ا

 اجتماعـات  عقـد  شـأن  مـن أنَّ   الـصدد  هـذا  يف وذُكـر  .املاليـة  االسـتخبارات  ووحدات القانون
  .املوجودات استرداد إمكانيات زيعّز أن منتظمة

 لـشؤون  اتـصال  جهـات  شـبكة  اءإنـش  علـى  العمـل  أمهيـة  كـذلك  العامـل  الفريق وأبرز  -٤٨
 املعــارف  لتبــادل حمفــال  ميــثالن العامــل وفريقــه  املــؤمترأنَّ  رئــي ولــئن  .املوجــودات اســترداد
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 الــيت احلــوار، فــرص مــن مزيــدا يتــيح أن اتــصال جهــات شــبكة وجــود شــأن فمــن واخلــربات،
 تجهــا مــن عامليــة شــبكة إنــشاء ضــرورة علـى  العامــل الفريــق وشــدَّد .جــدا ضــرورية اعُتـربت 
 الفريــق وشــدد .واســتردادها املوجــودات مــصادرة بــشؤون ُتعــىن التقنيــة اخلــربة ذات االتــصال
 والتنـسيق  التعـاون  ضـرورة  وعلـى  االتـصال  جلهـات  اإلقليمية الشبكات أمهية على أيضا العامل
 جهـات  شـبكات  عـن  خلفيـة  معلومـات  ورقـة  عـدّ ُت أن األمانـة  إىل وطلـب  الـشبكات،  هذه مع

 يف املوجـودات  باسـترداد  املعنيـة  االتـصال  جهـات  بيانـات  قاعـدة  ذلـك  يف مبا القائمة، االتصال
 منطـوق  مـن  ٦و ٥ الفقـرتني  تنفيـذ  سـياق  يف العامـل  الفريـق  فيهـا  لينظـر  ،"سـتار " مبادرة إطار
 تامـا  تعاونـاً  الدوليـة  واملنظمـات  الـدول  تعـاون أنَّ   علـى  العامل الفريق دوشدَّ .٣/٣ املؤمتر قرار
  .القبيل هذا من شبكة وصون شاءإلن ضروري أمر هو
    

    املتََّخذة التدابري    
 لـُتعىن  األعـضاء  الـدول  عيَّنتـها  الـيت  االتـصال  جبهـات  خاصـة  بيانـات  قاعـدة  املكتب ّمجع  -٤٩

ــترداد بـــشؤون ــة هـــتوّج ،٢٠١١ مـــارس/آذار ويف .املوجـــودات اسـ ــ األمانـ ــ رةذكّاملـ   شفويةالـ
CU 2011/54 املعنيـة  االتـصال  جهـات  ُتعـيِّن  معلومات تقدمي إىل فيها تدعوها األعضاء الدول إىل 

 ،٢٠١١ يونيــه/حزيــران ١٥ وحبلــول .البيانــات قاعــدة نطــاق توســيع بغيــة املوجــودات باســترداد
  )١٠(.لديها املعيَّنة االتصال اتجبه األمانة بلغتأ قد عضوا دولة ٤٠ كانت

 "سـتار " مبـادرة  بـني  كةمـشتر  منـصة  إلنـشاء  أيـضا  الـدعم  ُوفِّـر  ،"ستار" مبادرة خالل ومن  -٥٠
 أنشأهتا بيانات قاعدة عن عبارة وهي املوجودات، باسترداد املعنية االتصال جبهات خاصة واإلنتربول
 واهلــدف .٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ١٩ يف واســُتهلت اإلنتربــول، مــع باالشــتراك "ســتار" مبــادرة
  .املتبادلة القانونية املساعدة تيسري منه أكثر التحقيقات جناح على املساعدة هو منها الرئيسي

 املوجــودات، باســترداد املعنيــة االتــصال جبهــات اخلاصــة البيانــات قاعــدة جانــب وإىل  -٥١
 باسـترداد  املتـصلة  اإلقليميـة  الـشبكات  دعـم  يف "سـتار " ومبـادرة  الـدويل  والبنك املكتب ساهم

 غـري  إقليميـة  شـبكات  األول املقـام  يف هي الشبكات وهذه .وتعزيزها تكوينها ويف املوجودات
ــة ــ ُتعــىن رمسي ــة املــساعدة سائلمب ــة القانوني ــدويل والبنــك املكتــب واســتعان .املتبادل ــادرة ال  ومب

─────────────────  
االحتاد الروسي، األردن، أرمينيا، أستراليا، أفغانستان، : لديها هياليت أبلغت األمانة جبهات االتصال املعيَّنة  الدول )10( 

املتعددة -دولة(واهلرسك، بولندا، بوليفيا إكوادور، باكستان، باالو، البحرين، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة 
 رواندا، السلفادور، ، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، الدامنرك، الرأس األخضر،)القوميات

سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيماال، الفلبني، كينيا، التفيا، مالطا، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة 
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، موريشيوس، النمسا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية
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 الــدول هــذه تــشجيع أجــل مــن الفــساد ملكافحــة الـعــشرين جمموعــة عمــل خبطــة أيــضا "ســتار"
 اســـتردادب املعنيــة  االتــصال  جهــات  تعــيني  إىل املـــسارعة يف قُــدوة  تكــون  أن علــى  األطــراف 
  .إنتربول/ستار مبادرة إطار يفو الفساد مكافحة اتفاقية مبوجب املوجودات

ــرد  -٥٢ ــة االتــصال هــاتجل القائمــة الــشبكات خبــصوص مفــّصلة مناقــشة وت  باســترداد املعني
  ).CAC/COSP/WG.2/2011/3( األمانة إعداد من منفصلة خلفية معلومات ورقة يف املوجودات

    
    التوصيات  - ٢  

 علـى  يقوم املوجودات استرداد يف هنج اعتماد إمكانية باستكشاف العامل الفريق أوصى  -٥٣
أيِّ  مـن  األوىل املراحـل  يف رمسيـة  غري بصورة املشورة إسداء يتوىل مصّغر مساعدة مكتب وجود
  .املساعدة من مزيد تقدمي ميكنها اليت النظرية اجلهات إىل الطلبات مقدمي وُيحيل قضية،

 قاعــدة بتعــديل الكفيلــة الــسبل املكتــب يستكــشف بــأن أيــضا العامــل الفريــق وأوصــى  -٥٤
 بيانـات  مـن  التـيقن  يتـسىن  لكـي  املوجـودات  باسـترداد  املعنيـة  االتـصال  جبهات اخلاصة البيانات
  .أخرى قضائية واليات يف املوجودين باألشخاص اخلاصة االتصال

    
    املتََّخذة التدابري    

 مـن  بلدأيِّ   يف الشرطة قوة أفراد من حمّدد فردأيِّ   سما اإلنتربول/ستار مبادرة منصة توفِّر  -٥٥
 طيلـة  الساعة مدار على املسؤولني باملوظفني االتصال وميكن .به االتصال وبيانات ةاملشارك انلبلدا

 .فوريـة  تـدابري  اختـاذ  تـستلزم  الـيت  احلـاالت  يف الطارئـة  املـساعدة  لطلبـات  لالسـتجابة  األسـبوع  أيام
 تتلقـى  الـيت  االتـصال  جهة تتمكن لكي ،مؤّمنة االتصال جهة بيانات تكون أن النظام هذا يقتضيو

 هــو املــساعدة يطلــب الــذي الــشخصأنَّ  إىل االطمئنــان مــن فوريــة مــساعدة علــى للحــصول طلبــا
 لـديها  املعيَّنـة  االتـصال  جبهـات  اخلاصـة  التفاصـيل  بلدا ٧٦ وقدَّم .القانون إنفاذ موظفي من موظف

   يــومي االتــصال جهــات شــبكة ألعــضاء اجتمــاع أول وُعقــد .إلنتربــولا/ســتار مبــادرة منــصة إىل
 وسـُيعقد  .مباشـرة  العامـل  للفريـق  الرابـع  االجتمـاع  قبـل  ،٢٠١٠ ديـسمرب /األول كانون ١٤و ١٣

 إعـداد  حاليـا  وجيـري  .٢٠١١ يوليـه /متـوز  ١٣ إىل ١١ مـن  ليـون  يف االتـصال  جلهـات  ثان اجتماع
  .آمنة بصورة التواصل من االتصال جهات لتمكني اتصاالت منصة

    
    التوصيات  - ٣  

 وحـدات  بـني  والـدويل  الـوطين  الـصعيدين  علـى  التعـاون  بتوطيـد  العامـل  الفريق أوصى  -٥٦
ــة االســتخبارات ــسلطات الفــساد مكافحــة وأجهــزة املالي ــة وال ــساعدة عــن املــسؤولة الوطني  امل
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 األعـضاء  الـدول  تـدعو  أن األمانـة  مـن  العامل الفريق طلب السياق، هذا ويف .املتبادلة القانونية
 القيــام إىل املتبادلــة القانونيــة املــساعدة طلبــات عــن مــسؤولة مركزيــة ةســلط بعــُد حتــّدد مل الــيت

 استكـشاف  إىل أيـضا  العامـل  الفريـق  ودعـا  .الـسلطات  هبـذه  قائمـة ب املـؤمتر  تزويد إىلو بذلك،
ــز ســبل ــاون تعزي ــع التع ــ م ــل القائمــة ؤســساتاملو شبكاتال ــإ جمموعــة مث  لوحــدات تيغمون

  .الفساد مكافحة لسلطات الدولية والرابطة املالية االستخبارات
    

    املتََّخذة التدابري    
ــارس/آذار يف  -٥٧ ــة أرســلت ،٢٠١١ م ــ األمان ــ رةذكّامل ــع إىل CU 2011/52 شفويةال  مجي

 املـساعدة  طلبـات  عـن  مـسؤولة  ةمركزيـ  ةسـلط  بعـد  تعـيِّن  مل الـيت  االتفاقيـة  يف األطراف الدول
 كانـت  ،٢٠١١ يونيـه /حزيـران  ١٥ وحبلـول  .بـذلك  القيـام  إىل فيهـا  تـدعوها  املتبادلـة  نيةالقانو
 العامـل  الفريـق  إىل موسـتقدَّ  .لـديها  املعيَّنـة  املركزيـة  بالـسلطة  األمانـة  بلغتأ قد طرفا دولة ٩١
  .هبا االتصال ناتابي مع املعيَّنة املركزية بالسلطات شاملة حمدَّثة قائمة املؤمتر وإىل

 وحــدات مــع األمــوال، غــسل ملكافحــة العــاملي برناجمــه خــالل مــن ،املكتــب ويعمــل  -٥٨
 تنفيــذ وعلــى إيغمونــت جمموعــة إىل االنــضمام علــى مــساعدهتا أجــل مــن املاليــة االســتخبارات

 الـدويل  البنـك  ويـوفِّر  .اإلرهـاب  ومتويـل  األمـوال  غـسل  عـن  املعلومات لتبادل إيغمونت معايري
   .إيغمونت جمموعة مع بالتنسيق منها اجزء يقدِّم مماثلة، مساعدة

 ودعمـه  الفـساد  مكافحـة  لـسلطات  الدوليـة  الرابطـة  مع الوثيق تعاونه املكتب ويواصل  -٥٩
 عمـل  برنـامج  بـشأن  بانتظـام  وُيستشار لرابطةا ذههل التنفيذية اللجنة يف يشارك وهو .ألنشطتها
 اخلــرباء فريــق اجتمــاع يف تــباملك وشــارك .االســتراتيجية املــستقبلية خططهــا وصــياغة الرابطــة
ــشأن ــذي الرابطــة، عمــل خطــة ب ــد ال ــاين كــانون ٢٠ إىل ١٧ مــن ســنغافورة يف ُعق ــاير/الث  ين
  .فيه مسامهات وقدَّم ،٢٠١١

 بـاإلجراءات  املعنية العمل فرقة مع "ستار" ومبادرة الدويل والبنك املكتب عمل وأخذ  -٦٠
 غـسل  مكافحـة  تعزيـز  سبل على اهليئة هذه ركيزت زيادة إىل يؤدي األموال بغسل املتعلقة املالية

 العــاملي اهليكــلب املتعلّــق التقريــرأنَّ  ذلــك إىل يــضاف .الــدويل الــصعيد علــى الفــساد عائــدات
 الوكــاالت إىل هـة موّج رةمـذكّ  يتـضّمن  )أعــاله )ب( ١٨ الفقـرة  انظـر ( املوجـودات  السـترداد 
ــة، ــشتمل املاحنـ ــشأن نـــصائح علـــى تـ ــربط بـ ــتراتيجيات بـــني الـ ــة اسـ ــوال غـــسل مكافحـ  األمـ

  .الفساد مكافحة استراتيجياتو
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    التوصية  - ٤  
 الفريــق أوصــى وقــد .احامســ يعتــرب الفــساد مكافحــة يف اخلــاص القطــاع دور يــزال ال  -٦١

 مــع وخاصــة اخلــاص، القطــاع مــع شــراكات إلقامــة التــرويج األمانــة تواصــل بــأن العامــل
 اسـترداد  وتيـسري  االتفاقيـة  مبوجـب  التزاماهتـا ب الوفـاء  علـى  مـساعدهتا  هبـدف  املاليـة،  املؤسسات
 إقامـة  منها بوسائل األمانة جهود دعم على األعضاء الدول العامل الفريق عوشجَّ .املوجودات
   .الوطين الصعيد على القبيل هذا من شراكات

    
    املتََّخذة التدابري    

ــب إىل أُســندت  -٦٢ ــ املكت ــع ةمهّم ــساد من ــه الف ــشارك ومكافحت ــع بالت ــاتاجل م ــة ه  املعني
 يؤديـه  الـذي  عمـل ال يف لفّعالـة ا مـشاركته  املكتـب  وواصـل  .الشركات قطاع هافي مبا ،بأكملها
 القطـاع  التـزام  علـى  زيركّـ  الـذي  العاشـر،  باملبـدأ  واملعـين  العـاملي  لالتفـاق  التـابع  العامـل  الفريق
 لالتفـاق  بعالتـا  العامـل  للفريـق  الثـامن  االجتمـاع  يف املكتـب  وشـارك  .الفـساد  مبكافحة اخلاص
ــاملي، ــذي الع ــد ال ــهاغن يف ُعق ــار ١٦ يف كوبن ــايو/أي ــاقش ،٢٠١١ م ــورا ون ــها أم  احلــوافز من
 إنفـاذ  أجهـزة  مـع  التعـاون  تـشجع  أن ميكـن  والـيت  الفساد مكافحة اتفاقية إىل املستندة القانونية
 اعاالجتمـ  يف أيـضا  املكتب وشارك .الداخلية الفساد حاالت عن اإلبالغ منها بسبل القانون،
  .٢٠١١ مايو/أيار ١٧ يف كوبنهاغن يف ُعقد الذي العاملي املتحدة األمم التفاق السنوي

 لــتعلُّم إلكترونيــة أداة العــاملي املتحــدة األمــم اتفــاق مــع باالشــتراك املكتــب أعــّد وقــد  -٦٣
 سـت  خـالل  مـن  األداة، هـذه  وتـوفِّر  .اخلـاص  القطاع يستخدمها لكي الفساد مكافحة طرائق
 عمليـة  إرشـادات  احليـاة،  واقـع  مـن  مـستوحاة  عـضالت مل سيناريوهات إىل تستند يةتفاعل منائط

 وهـي  .االتفاقيـة  إىل اسـتنادا  الفـساد  مكافحـة  ملبـادئ  العملـي  التطبيـق  بـشأن  الشركات قطاعل
 ميكـن  الـيت  باملـسامهة  اخلـاص  القطـاع  وتعريف الفساد، خاطرمب التوعية هدف حتقيق يف تساعد

 كــانون ٩ يف أعـرض  مجهـور  علــى األداة هـذه  ُعرضـت  وقـد  .لفــسادل هنايـة  لوضـع  يقـدمها  أن
 علـى  باجملـان  حاليـا  متاحـة  وهـي  الفـساد،  ملكافحـة  الـدويل  اليوم مبناسبة ٢٠١٠ ديسمرب/األول

  .العاملي املتحدة األمم تفاقال الشبكي وقعاملو لمكتبل الشبكي وقعامل

 .زاهـة   للـن  "سـيمرت " مبادرة من الفساد مكافحة مشاريع أجل من متويال املكتب ويتلقى  -٦٤
ــادرة هــذهو ــيت املب ــصِّص ال ــا ُخ ــغ هل ــون ١٠٠ مبل ــن دوالر ملي ــات دوالرات م  املتحــدة الوالي

 عــام يف عليهــا املتفــق الــدويل والبنــك ز ســيمن شــركة بــني الــشاملة التــسوية مــن جــزءا وتــشكِّل
 كةشــرا وســتدعم .ســنوات ثــالث مــدى علــى ملكتــبا مــشاريع مــن ثالثــة لســتموِّ ،٢٠٠٩
 مـن  التخفيـف  :وهـي  األمهية حامسة جماالت ثالثة يف الفساد مكافحة جهود املكتب مع ز  سيمن
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 مـع  يةشـ اتمم قانونيـة  حـوافز  إنـشاء و ؛االسـتعمال  سـاءة إل العموميـة  االشتراء نظم تعرض أوجه
ــة ــن علــى الــشركات يعجلتــش الفــساد مكافحــة اتفاقي ــادة وتعريــف والتعــاون؛ زاهــة ال  قطــاع ق
 هبـا  يـسهم  اليت الطريقةوب للفساد، احلقيقية التكاليفب واملقبلني احلاليني العام طاعوالق األعمال
  .األعمال قطاع ومصاحل العام الصاحل محاية على املساعدة يف لالتفاقية االمتثال

 ةالــسياس ورقـة  علــى للحـصول  ينيومهنـ  ماليــة مؤسـسات  مــن كـثرية  طلبـات  ووردت  -٦٥
 واسـتخدمت  .)سياسـيا  البـارزة  الشخـصيات ( "Politically Exposed Persons" املعنونـة  العامـة 
 جمموعـة  سـياق  يف خـصوصا و( جهـة  مـن  اخلـاص  القطـاع  شـراك إل الوثيقـة  هذه "ستار" مبادرة

 ،أخـرى  جهـة  مـن  األمـوال  بغـسل  املتعلقـة  املاليـة  بـاإلجراءات  املعنيـة  العمـل  وفرقة )فولفسربغ
   .سياسيا البارزة بالشخصيات ةاملتعلق اجليدة الدولية املمارسات تعزيز لكفالة

    
    التوصيات  - ٥  

 يتعلــق فيمــا عملــها تعزيــز زيــادة إىل األمانــة ســعي ضــرورة علــى العامــل الفريــق شــدَّد  -٦٦
ــشجيع ــني احلــوار بت ــدول ب ــة ال ــدول الطالب ــة وال ــ متلقي ــاء ،اتالطلب ــة، وبن ــزو الثق  اإلرادة تعزي
 مـع  عملـها  منـها  جماالت يف وذلك ها،توطيد ومواصلة املوجودات استرداد كفالة يف السياسية
 الــدول الفريــق عوشــّج ".العــشرين جمموعــة" إطــار ويف األخــرى الدوليــة احلكوميــة املنظمــات
ــة إىل الــسعي علــى األطــراف  وخــصوصا املوجــودات، اســترداد دون حتــول الــيت واجزاحلــ إزال
  .استخدامها إلساءة منعا هاوتدعيم الداخلية راءاتاإلج بتبسيط

    
    املتََّخذة ريالتداب    

 االلتـزام  وتعزيـز  للحـوار  فرصـا  التنفيـذ  اسـتعراض  وفريـق  العاملـة  واألفرقـة  املـؤمتر  يوفِّر  -٦٧
 الـدعوة  جهود يف الةفّع مشاركة "ستار" ومبادرة املكتب يشارك ذلك، جانب وإىل .السياسي

 الفريـق  إطـار  يف ذلـك  يف مبـا  ،ةالـسياسي  اإلرادة لتـدعيم  الدولية احملافل من عدد يف املناصرة إىل
 املـشاركة  إىل املكتـب  ُدعـي  وقـد  .العشرين جمموعة أنشأته الذي الفساد مبكافحة املعين العامل

 /أيلـول  ٢٨و ٢٧ يـومي  جاكرتـا  يف اجتماعـا  الفريـق  هذا وعقد .مراقب بصفة الفريق هذا يف
 /الثـاين  تـشرين  يف سـيول  مدينـة  يف الـدول  رؤسـاء  أقرهـا  عمـل  خطـة  واعتمد ،٢٠١٠ سبتمرب
 الفريـق  يف بنـشاط  يـشاركون  "ستار" ومبادرة الدويل والبنك املكتب زال وما .٢٠١٠ نوفمرب
  .العمل خطة لتنفيذ الترويج على عمله ويدعمون الفساد، مبكافحة املعين العامل
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    التوصيات  - ٦  
 "سـتار " مبـادرة  أنشطة مجيع امتثال من التأكّد مواصلة األمانة من العامل الفريق طلب  -٦٨

 األمانـة  مـن  وطلـب  .االتفاقيـة  يف امعليه املنصوص الدولية واملعايري القانوين لإلطار تاما امتثاالً
  ".ستار" مبادرة أنشطة عن املؤمتر وإىل إليه دورية تقارير تقدمي مواصلة أيضاً

    
    املتََّخذة التدابري    

 .الفـساد  ملكافحـة  ةاملتحـد  األمـم  التفاقيـة  القـانوين  اإلطـار  ضـمن  "سـتار " مبـادرة  تعمـل   -٦٩
 شـراكة  تفاقال "ستار" مبادرة ختضعو .العامل والفريق املؤمتر يتبوالي الوفاء إىل تهاأنشط وهتدف
 جلنـة  عـضوية  يف كتـب امل عـن  ممـثلني  ثالثـة  يـشارك و .الـدويل  البنـك  وجمموعـة  املكتب بني رمسي
 وعلـى  .العامـة  أولوياهتـا و سياسـاهتا  وحتدد املبادرة أنشطة على تشرف اليت ،"ستار" مبادرة إدارة
 مهاناويـس  العاصـمة،  واشـنطن  يف املبـادرة  أمانة يف ملكتبا موظفي من اثنان يعمل ،العمل صعيد
 منتجـات  مجيـع  وختـضع  .فيينـا  يف املكتـب  أمانـة  مـع  الوثيـق  بالتعاون للمبادرة، اليومية اإلدارة يف

 النظــراء املكتــب ويــسمي ،)هأعــال ٣١ الفقــرة انظــر( النظــراء جيريهــا اســتعراض لعمليــة املبــادرة
 التدريبيـة  الـدورات  تـنظم  الـيت  األفرقـة  تـشمل  أن علـى  العـادة  ودرجـت  .منتج كلل املستعرضني
 اجتمـاع  كـل  يف واملـؤمتر  العامل الفريق ُزوِّد وقد .املكتب من موظفني احملدَّدة القطرية واألنشطة

  .إطارها يف املنفّذة ألنشطةل مفّصل ببيان "ستار" مبادرة إنشاء منذ ُعقد
    

    القدرات وبناء والتدريب التقنية املساعدة  - جيم  
    التوصيات  - ١  

 الفـصل  تنفيـذ  أجـل  مـن  التقنية املساعدة على كبريا طلبا هناكأنَّ   على العامل الفريق دشدَّ  -٧٠
 اتبـاع  ضـرورة  علـى  وأكّـد  .قانونيـة ال ستـشارية اال دماتاخلـ  على وخصوصا االتفاقية، من اخلامس

 واملمارسـني  للمـسؤولني  التقنيـة  املـساعدة  تـوفري  أمهيـة  علـى  وشّدد .لالحتياجات تبعا مةمَّمص جُهُن
  .والردود الطلبات صياغة من لتمكينهم القانونية، املساعدة تبادل جمال يف

ــد  -٧١ ــق وأكّ ــة علــى العامــل الفري ــدعيم أمهي ــاذ أجهــزة ومــوظفي املــشرعني قــدرات ت  إنف
 وشـدَّد  .املوجـودات  باسـترداد  املتعلقـة  املـسائل  بـشأن  العامة تاالنياب وأعضاء والقضاة القانون
 إىل وإضـافة  .املوجـودات  اسـترداد  جمال يف القدرات وبناء املتخصِّص التدريب إىل احلاجة على

 تنظـيم  علـى  األمانـة  العامـل  الفريـق  شـجَّع  التدريبيـة،  والدورات الدراسية احللقات عقد أنشطة
  .غريها ضمن ،اإللكتروين التعلُّم برامج مثل مبتكرة لوجياتبتكنو باالستعانة التدريب هذا
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 تنـسيق  وإىل الـشراكات  مـن  مزيـد  إقامـة  إىل املكتب يسعى بأن العامل الفريق وأوصى  -٧٢
 سـائر  مـع  املوجـودات  باسـترداد  املتعلقـة  املـسائل  يف إضـافية  تقنيـة  مـساعدة  أنشطةب االضطالع
 األعـضاء  للـدول  املتاحـة  والوسـائل  الـسبل  تعزيـز  انةاألم من وطلب ،املعنية واهليئات املنظمات
   .واإلقليمي الوطين املستويني على "ستار" مبادرة إطار يف التقنية املساعدة لطلب

    
    املتََّخذة التدابري    

 إجـراء  بـشأن  الـدول  من تلقاها اليت طلباتال املكتب ىلّب ،التشريعية املساعدة جمال يف  -٧٣
 مكتبتــه خــالل مــن تــشريعات مــن يوجــد مــا وتــوفري لتــشريعات،ا ملــشاريع مكــتيب اســتعراض
 لتحليـل  جاريـة  عمليـات  عـدة  سـياق  يف الـدول،  املكتـب  يـساعد  ذلـك،  إىل وإضـافة  .القانونية
 املقبلـة  خطوتـه  وسـتكون  املوجـودات،  باسـترداد  املتعلق الفصل هاتنفيذ استعراض يف ،الثغرات
  .املستبانة الثغرات لسد ةزمالال اإلجراءات بشأن الطلب عند املشورة إسداء

ــادرة إطــار ويف  -٧٤ ــة املــساعدة مقــدَُّت ،"ســتار" مب ــاء الــدول، إىل التقني ــها، علــى بن  يف طلب
 علـى  الـدول  مـساعدة  هـو  ذلـك  مـن  والغـرض  .املوجـودات  اسـترداد  إجـراءات  مراحـل  خمتلف
 الـسلطات  متكِّـن و املوجـودات  اسـترداد  جهود يف تقدُّم إحراز تيسِّر اليت املعلومات وحتليل مجع

 سـّيما  وال الـدويل،  التعـاون  فعاليـة  زيـادة  علـى  املـساعدة و مـستنرية،  قـرارات  اختـاذ  مـن  الوطنية
 املثـال،  سـبيل  علـى  ،منـها  ُيـذكر  أشـكال  يف املـساعدة  تلـك  وتقـدَّم  .املتبادلة القانونية املساعدة
ــة ــات رعاي ــات اجتماع ــل وحلق ــع عم ــرافاأل جتم ــة ط ــى املعني ــن كــل عل ــصعيد م ــ ال  وطينال

 التقـــارير إعـــداد لـــدعم استـــشارية خـــدمات وتـــوفري االقتـــضاء؛ حـــسب والـــدويل واإلقليمـــي
 املــايل؛ والتحليــل احلــسابات مراجعــة يف املــساعدة وتقــدمي قانونيــة، حبــوث وإجــراء التحليليــة،

 مـن  غريهـا  أو املتبادلـة  القانونية املساعدة طلبات وحتليل إعداد لدعم استشارية خدمات وتوفري
   .الدويل التعاون أشكال

 "ســتار" مبــادرة إىل قــدَّمت قــد دولــة ٢٧ كانــت ،٢٠١١ يونيــه/حزيــران ٥ وحبلــول  -٧٥
 للحـصول  طلبـات  أخـرى  دول ثـالث  وقـدَّمت  .التقنيـة  املـساعدة  على للحصول رمسية طلبات
 الطلبــات تلــك مــن ســتة تعلّقــتو .ســابقا املقــدَّم الــدعم ملتابعــة املــساعدة مــن مزيــد علــى

 البلـدان  بعمـل  واثنـان  جاريـة؛  قـضايا  بشأن متبادلة قانونية مبساعدة ومخسة دة؛جممَّ مبوجودات
ــزيهني كوســطاء ــاون ن ــع بالتع ــة؛ املراكــز م ــة املالي ــداد وأربع ــرامج واســتهالل بإع  الســترداد ب
 بـشأن  طلبـها  علـى  بناء الدول إحدى إىل املساعدة املكتب قدَّم ذلك، إىل وإضافة .املوجودات
  .املتبادلة ةالقانوني املساعدة
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ــا تــصّمم إهنــا إذ مــة،املقّد املــساعدة طبيعــة تلــفوخت  -٧٦  اخلاصــة االحتياجــاتب لتفــي متام
 العامـة  الـسياسة  حـول  حوار إجراء صوب املساعدة توجَّه احلاالت، بعض ففي :الطالبة للدولة
ــسلطات بــني االتــصال ســبل وتيــسري ــة ال ــة؛ واملراكــز الوطني ــت أخــرى، حــاالت ويف املالي  زركّ

ــاء أنــشطة علــى ملــساعدةا ــوفري وعلــى القــدرات بن  حمــدَّدة قــضايا لــدعم استــشارية خــدمات ت
 الســترداد معيَّنــة قــضية ســياق يف املقدَّمــة املــساعدةأنَّ  يف شــك وال .املوجــودات الســترداد
  .الثغرات حتليل مرحلة يف ةاملُستبان املساعدة عن ختتلف قد املوجودات

 اســترداد جمــال يف التدريبيــة الــدورات مــن عــدد "ســتار" ةمبــادر مــع باالشــتراك موُنظِّــ  -٧٧
 ومشــال األوســط الــشرق ومنطقــة اهلــادي، احملــيط جــزر يف إقليميــة أحــداثا مشلــت املوجــودات
 واجلنــوب أفريقيــا وشــرق ،والــشرقية اجلنوبيــة أوروبــاو والوســطى، اجلنوبيــة وأمريكــا أفريقيــا،
ــدِّم .وشــرقها آســيا وجنــوب ،األفريقــي ــة عمــل حلقــات :مــستويني علــى التــدريب وقُ  متهيدي
 التقنيــة اجلوانــب تناولــت تقــدما أكثــر يــةتدريب ودورات املوجــودات؛ اســترداد مبــسائل للتوعيــة

ــة العمــل حلقــات عقــدت وقــد .املوجــودات الســترداد ــا التمهيدي  إقليمــي صــعيد علــى عموم
 املراكـز  ويف همبينـ  فيمـا  اتـصاالت  وإقامـة  اخلـربات  تبادل من املمارسني االختصاصيني لتمكني
 الـذين  املـستوى  الرفيعي القرارات متخذي لصاحل األحداث تلك متُصّم وقد .اإلقليمية املالية
 .املوجــودات الســترداد العمليــة واإلجــراءات األســاليب علــى موسَّــع تــدريب إىل حيتــاجون ال

  .نةمعيَّ لفئات أو نةمعيَّ مواضيع على متخصص تدريب قُدم ذلك، إىل وإضافة

 إعـداد  يف العربيـة  الـدول  جامعة إىل املساعدة "ستار" ومبادرة الدويل والبنك املكتب دَّموق  -٧٨
 .الـصلة  ذات الدولية االتفاقيات مبوجب املوجودات استرداد بشأن يومان مدهتا عمل حلقة وتنظيم
 مبـشاركة  ،٢٠١١ يونيـه /حزيـران  يف القـاهرة  يف العربيـة  اجلامعـة  مقـر  يف هذه العمل حلقة وسُتعقد
 ممـثلني  وسـتجمع  الفـساد،  ومكافحـة  النــزاهة  لتعزيـز  العربيـة  والشبكة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 املكلفـني  مـن  ،العربيـة  اجلامعـة  يف األعـضاء  الـدول  يف الفـساد  مكافحـة  أجهـزة  عن املستوى رفيعي

  .املوجودات واسترداد املتبادلة القانونية املساعدة طلبات على باإلشراف

 عنـدما  أشـّده  على االًفّع يكون التقين التدريبأنَّ   إىل خلُص الذي التقييم إىل اداواستن  -٧٩
 بنــشاط التــدريب فيهــا يتــصل الــيت الظــروف يف وخــصوصا مباشــرة، تعلمــه مــا املتــدرب قيطبِّــ

 يف املقـدَّم  التـدريب  سـيكون  ،)فعليـة  قـضية  مؤسسي، إصالح ،يتشريع إصالح( وحمدَّد مباشر
 زيـادة  بقـصد  ،املعـين  البلـد  بـه  يقـوم  الذي بالعمل اتصاال أشد املستقبل يف "ستار" مبادرة إطار

 التـدريب  هـذا  لتطبيق ومباشرة ملّحة حاجة لدهم الذي نياملتلقّ حنو الكفاءات تنمية يف التوجُّه
ــا ــا وجيــري .عملي ــة دورة لعقــد االســتعداد حالي  مكافحــة ســلطات رابطــة مــع بالتعــاون جتريبي
 باســترداد املتعلقــة الكفــاءات نقــل ميكنــهم مــدربني جمموعــة لتــشكيل أفريقيــا شــرق يف الفــساد
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 .إليهــا احلاجـة  وعنـد  الكفـاءات  هـذه  إىل احلاجــة حـسب  املنطقـة،  يف نظـرائهم  إىل املوجـودات 
 املعرفيـة  املنتجـات  مـن و املوجـودات  استرداد دليل من املمكن بالقدر التدريبية املواد وسُتستمد

 قــضية هنــاك تكــون عنــدما طريــةالقُ للمــساعدة األولويــة "تارســ" مبــادرة ويلوســت .الــصلة ذات
 يف املـساعدة  هـذه  تـسهم  أن املـرجَّح  مـن  يكـون  عنـدما  أو املوجـودات،  اسـترداد  بـشأن  جارية
  .النوع هذا من قضية إقامة يف القصري األمد

 االحتيـال،  ملكافحـة  األورويب املكتـب  مـن  بدعم النمسا، حكومة مع املكتب وَتشاَرك  -٨٠
ــشاءإ يف ــة ن ــة األكادميي  الســترداد وســيكون .بالنمــسا الكــسنبورغ يف الفــساد ملكافحــة الدولي

 اللجنــة يف ملكتــبا ممثلــو وشــارك .املؤســسة هلــذه الدراســي املنــهج يف بــارز موقــع املوجــودات
ــة ــة التوجيهي ــيت الدولي ــرت ال ــه وفّ ــادي االســتراتيجي التوجي ــة أصــبحت أن إىل والقي  األكادميي

 وتـدريبا  عاديـا  تدريبا األكادميية وستوفِّر .٢٠١١ مارس/آذار ٨ يف النضج ةكامل دولية منظمة
 سـيبدأ و .التواصلو للحوار رباومن ،علمية شهادات نيل إىل تفضي أكادميية وبرامج ،خصوصيا

  .٢٠١١/٢٠١٢ األكادميية السنة يف الكامل هابرناجم

  .املوجودات استرداد جمال يف ترويناإللك للتعلُم برامج وضع إمكانية حاليا األمانة وتستطلع  -٨١

ــدأ  -٨٢ ــب وب ــشاور يف املكت ــع الت ــشأن خلــرباءا م ــامج وضــع ب ــة أكــادميي برن ــشأن للطلب  ب
 األكـادميي  الربنـامج  مـشروع  وبنيـة  حمتـوى  بـشأن  جاريـة  األوليـة  واملناقـشات  .الفساد مكافحة

  .فيها وتطبيقه العامل بلدان حتياجاتال تطويعه إمكانية تيسري بغية

 أنــشطة تنــسيق بغيــة أخــرى وهيئــات منظمــات مــع إضــافية شــراكات املكتــب وأقــام  -٨٣
 الفـساد  مكافحـة  لـسلطات  الدوليـة  الرابطـة  منها املوجودات، باسترداد املتصلة التقنية املساعدة
 األمــن ومنظمــة اهلــادئ واحملــيط آلســيا االقتــصادي التعــاون ورابطــة األمريكيــة الــدول ومنظمــة
 املكتـب  وشـارك  .لـوزان  عمليـة  خـالل  مـن  سويـسرا  حكومـة  جانـب  ىلإ أوروبـا،  يف والتعاون
 ملنظمـة  التابعـة  اإلمنائيـة  املـساعدة  جلنـة  مع عمله خالل من أيضا اجلهود تلك يف الةفّع مشاركة
 لــشبكة التــابع الفــساد مبكافحــة املعــين العمــل وفريــق االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون
  .اإلمنائية ساعدةامل جلنة تديرها اليت احلوكمة

    
    التوصيات  - ٢  

 لالسـتعراض  سيخـضع  االتفاقيـة  مـن  اخلـامس  الفـصل  أنَّ ُيـدرك  العامـل  الفريُق كان ملّا  -٨٤
 األعـضاء  الـدول  حتـضري  أمهيـة  علـى  شـدَّد  فقـد  التنفيـذ،  استعراض آلية من الثانية الدورة خالل

 الفريــق أوصــى الغــرض، وهلــذا لــذلك؛ وفقــاً أعمالــه وتنظــيم الفــصل ذلــك تنفيــذ الســتعراض
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 عمـل  خطـة  صـلة،  ذات أخـرى  مبـادرات  أو "ستار" مبادرة خالل من األمانة، ُتِعدَّ بأن العامل
 يف سـُيعقد  الـذي  املقبـل  اجتماعـه  اءنـ أث فيهـا  نظريل العامل الفريق على تعرض السنوات متعددة
  .٢٠١١ أغسطس/آب ٢٦و ٢٥ يومي فيينا

    
    املتََّخذة التدابري    

ــُت  -٨٥ ــىع ضعَرســـــ ــق لـــــ ــل الفريـــــ ــة يف ،العامـــــ ــات ورقـــــ ــة معلومـــــ ــصلة خلفيـــــ  منفـــــ
)CAC/COSP/WG.2/2011/4(، فيها ينظر لكي مقترحة عمل خطة.  

    
    واملتابعة اإلبالغ  - دال  

 أصـدرها  الـيت  التوصـيات  تنفيـذ  مواصلة بشأن توجيهات تقدمي يود العامل الفريق لعلّ  -٨٦
 توصـيات  يـضيف  وأن الـسابقة  التوصيات ىلإ يستند أن أيضا يود هولعلّ .السابقة اجتماعاته يف

  .مناسبا يراه حسبما جديدة

 األطـراف  الـدول  بتحـضري  الكفيلـة  والطرائق السبل يناقش أن يود العامل الفريق ولعلّ  -٨٧
 هـذا  ويف .الفـساد  مكافحـة  اتفاقيـة  مـن  اخلـامس  الفـصل  تنفيـذ  الستعراض املناسب النحو على

ــسياق، ــلّ ال ــق لع ــل الفري ــوّد العام ــر أن ي ــشطة يف ينظ ــة األن ــة يف املقترح ــل خط ــّد العم  دةاملتع
  .مهاقيُِّي وأن األمانة هتاأعّد اليت السنوات

 لعــلّ املوجــودات، باســترداد املتعلقــة التراكميــة املعــارف تعزيــز إىل باحلاجــة يتعلــق وفيمــا  -٨٨
 ولعـلّ  .رفيـة املع املنتجـات  مـن  مزيـد  إعـداد  فيهـا  ميكـن  الـيت  اجملـاالت  يستبني أن يوّد العامل الفريق
ــق ــل الفري ــوّد العام ــى ي ــاقش أن اخلــصوص وجــه عل ــسألة ين ــع م ــضاياا جتمي ــة لق  باســترداد املتعلق

  .إجراؤه املراد التحليل نطاق بشأن توجيهات مقدِّي وأن ،به القيام األمانة تزمع الذي املوجودات

 يف "رسـتا " ومبـادرة  املكتـب  دور بـشأن  توجيهـات  يقـدِّم  أن يـودّ  العامل الفريق ولعلّ  -٨٩
 يف املتاحـة  الفـرص  مـن  االسـتفادة  علـى  الـدول  عيـشجّ  وأن التقنيـة،  واملـساعدة  التـدريب  توفري
  .املوجودات استرداد جمال يف القدرات بناء أنشطة سياق

  


