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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين باسترداد املوجودات   

  ٢٠١٢أغسطس / آب٣١ و٣٠فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٣َّالبند 

  م احملرز يف تنفيذ حملة عامة عن التقّد
         وتوصيات الفريق العامل٤/٤قرار املؤمتر 
  تقرير مرحلي : املوجوداتترداد تعزيز اجلهود الدولية الرامية إىل اس    

   املوجودات عن تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد
  

  مذكّرة من األمانة    
  

    مةمقدِّ  -أوالً  
أنشأ مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد مبقتـضى قـراره                 -١
لـدويل املفتـوح العـضوية املعـين     ، الذي اعتمده يف دورته األوىل، الفريق العامل احلكـومي ا         ١/٤

 يف  لـه ومـساعدته   أن يقـوم الفريـق العامـل بإسـداء املـشورة             وقـّرر املـؤمتر   . باسترداد املوجودات 
  . عائدات الفساداملتعلقة بإرجاعتنفيذ واليته 

 علــى مــساعدتهد املــؤمتر وظــائف الفريــق العامــل، مبــا يف ذلــك   ويف القــرار نفــسه، حــدّ   -٢
 ٥٨-٥٢سـيما بـشأن تنفيـذ املـواد           يف جمال استرداد املوجـودات، وال      اكتساب معارف تراكمية  

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد بوســائل مــن قبيــل آليــات لتحديــد أدوات الفــساد  
ــا؛    ــصادرهتا وإرجاعه ــا وم ــدها وحجزه ــه وجتمي ــاء     وعائدات ــتبانة االحتياجــات يف جمــال بن واس

───────────────── 
  * CAC/COSP/WG.2/2012/1.  
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 ت الثنائيــة واملتعــّددة األطــراف القائمــة ذات الــصلة، القــدرات، وتــشجيع التعــاون بــني املبــادرا 
وتيسري تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة واألفكـار فيمـا بـني الـدول؛ وبنـاء الثقـة وتـشجيع                   

  .التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقّية الطلبات
 املـؤمتر، وأن    ويف القرار نفسه أيضا، قّرر املؤمتر أن جيتمـع الفريـق العامـل أثنـاء دورات                 -٣

يعقــد، حــسب االقتــضاء، اجتماعــا واحــدا علــى األقــل فيمــا بــني الــدورات، يف حــدود املــوارد  
  . وقّرر املؤمتر فضال عن ذلك أن يقّدم إليه الفريق العامل تقارير عن أنشطته. املتاحة

ع وقـرر املــؤمتر يف دوراتـه الثانيــة والثالثـة والرابعــة أن يواصـل الفريــق العامـل االضــطال       -٤
وقّرر أيضا أن يعقد الفريق العامل اجتماعني علـى األقـل قبـل الـدورة التاليـة للمـؤمتر،                   . بأعماله

  .يف حدود املوارد املتاحة، لكي يؤدِّي املهام املسندة إليه
 )١(،٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٨ و ٢٧وعقد الفريق العامل اجتماعه األول يف فيينـا، يف            -٥

 / أيـار  ١٥ و ١٤ واجتماعـه الثالـث يف       )٢(،٢٠٠٨تمرب  سـب / أيلول ٢٦ و ٢٥واجتماعه الثاين يف    
 واجتماعــه )٤(،٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٧ و١٦ واجتماعــه الرابــع يف )٣(،٢٠٠٩مــايو 

  )٥(.٢٠١١أغسطس / آب٢٦ و٢٥اخلامس يف 
 الفريـق العامـل علـى حالـة         من أجل إطالع   هذه   األساسيةوقد أُعدَّت ورقة املعلومات       -٦

وترمــي إىل مــساعدة الفريــق . ات املــؤمتر املتعلقــة باســترداد املوجــودات تنفيــذ توصــياته وتوصــي
  .سيضطلع به من أنشطة يف املستقبلالعامل يف مداوالته ويف تقرير ما 

    
    والفريق العامل حملة عامة عن حالة تنفيذ توصيات املؤمتر  -ثانيا  

: ، هـي  رئيـسية ريـة ثالثة مواضـيع حمو  زت االجتماعات السابقة للفريق العامل على     ركَّ  -٧
اكتساب املعارف التراكمية؛ وبناء الثقة بني الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات؛ واملـساعدة             

  .التقنية والتدريب وبناء القدرات

───────────────── 
  )1( CAC/COSP/2008/4.  
  )2( CAC/COSP/WG.2/2008/3.  
  )3( CAC/COSP/WG.2/2008/3.  
  )4( CAC/COSP/WG.2/2010/4.  
  )5( CAC/COSP/WG.2/2010/5.  
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لـوحظ اسـتمرار     ففيما يتعلق باكتساب املعارف التراكمية بشأن استرداد املوجودات،         -٨
 العمليـة الـيت تواجههـا الـدول األطـراف يف تنفيـذ       العوائـق والتحـديات   التغلُّب علـى  احلاجة إىل   

الفصل اخلامس من االتفاقية، مبا يف ذلك عدم متّتع املمارسني بالقدرات الالزمـة ملعاجلـة قـضايا                 
تطــوير  املعــارف القانونيــة وبتنميــةوأعــرب الفريــق العامــل عــن اهتمامــه . اســترداد املوجــودات
  .املنتجات ذات الصلة

 الفريــق العامــل علــى أمهيــة بنــاء الثقــة بــني الــدول  مناقــشات يف وجــرى التركيــز أيــضا  -٩
وسـيلة  وأنَّ بنـاء الثقـة       خاصـة  اسـترداد املوجـودات،      مـن أجـل   الطالبة والدول متلقيـة الطلبـات       

لفائدة الدولـة الناميـة علـى       ( لتعزيز اإلرادة السياسية، وتكوين ثقافة للمساعدة القانونية املتبادلة       
  . طريق لنجاح التعاون الدويلومتهيد ال) وجه اخلصوص

 املوجـودات وناقش الفريق العامل أيـضا أنـواع املـساعدة التقنيـة ذات الـصلة باسـترداد                   -١٠
مــن قبيــل بنــاء القــدرات والتــدريب، وحتليــل الثغــرات، واملــساعدة يف صــياغة قــوانني جديــدة     

املـستمّرة إىل تـوفري التـدريب       وَسلَّم باحلاجـة امللّحـة و     . وتيسري عملية املساعدة القانونية املتبادلة    
 تعقُّب عائدات الفـساد     علىملوظفي األجهزة املعنية باسترداد املوجودات، هبدف تعزيز قدراهتا         

  .وجتميدها وحجزها ومصادرهتا
تعزيــز التنــسيق بــني خمتلــف املبــادرات يف ضــرورة إىل مــراراً  الفريــق العامــل وقــد أشــار  -١١

لــصدد، أنــشأ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  ويف هــذا ا. جمــال اســترداد املوجــودات
، املبـــادرة اخلاصـــة باســـترداد ٢٠٠٧ســـبتمرب /والبنـــك الـــدويل، يف أيلـــول) املكتـــب(واجلرميـــة 

. ٢٠٠٨، اليت بدأت تعمل بكامـل طاقتـها يف هنايـة عـام              ")ستار"مبادرة  (املوجودات املسروقة   
 منهجيــة وســريعة، خبطــىات الفــساد وتــستهدف تلــك املبــادرة تــشجيع وتيــسري اســترداد عائــد

  .  إعادة املوجودات املسروقة جمالوحتسني األداء العاملي يف
    

    اكتساب املعارف التراكمية  - ألف  
    أدوات مجع املعلومات وتبادهلا  - ١  

 املعـارف املتعلقـة      لتيـسري احلـصول علـى      دأب الفريق العامـل علـى إسـناد أولويـة عاليـة             -١٢
ب الفريـق العامـل بالتقـدم الـذي         ورحّـ . تكـوين هـذه املعـارف وإدارهتـا       باسترداد املوجودات ول  

 بّوابـة مـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد وال      أحرزته األمانـة فيمـا يتعلـق باملكتبـة القانونيـة التفاقيـة األ             
 األدوات واملــوارد بّوابــة املعروفــة باســموكتــب املاملعرفيــة الــشاملة علــى اإلنترنــت الــيت أنــشأها 
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 الفريق العامل علـى سـري       وأثىن). تراك( رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد        الالزمة من أجل  
  .ودراسات حتليلية على القوانني ا، نظرا الحتوائه"تراك "بّوابةعمل 
 "سـتار "د الفريق العامل على فائدة املنتجات املعرفية القائمـة الـيت توفّرهـا مبـادرة              وشّد  -١٣

كفـل تعميمهـا    مانـة أن تعـدَّ قائمـة بتلـك املنتجـات وت           يف بناء القدرات الوطنية، وطلـب مـن األ        
  .على أوسع نطاق ممكن

وأوصـى الفريـق العامـل باسـتحداث أدوات عمليـة السـترداد املوجـودات، وخـصوصا           -١٤
 ُيصمَّم خصيصا لتلبيـة احتياجـات املمارسـني املعنـيني بقـضايا             ج اخلطى متدّرإعداد دليل عملي    

  .دابري بناء القدراتاسترداد املوجودات ويستخدم يف ت
وحــثّ املــؤمتر علــى مواصــلة دراســة وحتليــل الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للقــرائن القانونيــة     -١٥

 أن تـسهل اسـترداد   وتدابري نقـل عـبء اإلثبـات وفحـص األطـر اخلاصـة بـاإلثراء غـري املـشروع           
  .عائدات الفساد

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

ــذايت املر    -١٦ ــيم ال ــة التقي ــةإنَّ قائم ــدها ، جعي ــيت اعتم ــراره ال ــؤمتر يف ق ، هــي األداة ٣/١  امل
 لتنفيـذ   تََّخـذَة األساسية املستخَدمة يف مجع املعلومات عن التشريعات الوطنيـة وسـائر التـدابري املُ             

ع املؤمتر الدول األطراف علـى اسـتخدام قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة لتقيـيم                   ويشجِّ االتفاقية،
والبيانـات القانونيـة،    . يذ أحكام االتفاقيـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات         تنف الرامية إىل    جهودها

 الــدول األعــضاء املــستعَرضة، مبــا يف ذلــك وتقــّر بــصحتهامــن خــالل تلــك القائمــة الــيت تقــدم 
 مـــن أجـــل حتـــديث  ُتـــستخدم القـــضائية الـــصادرة يف قـــضايا اســـترداد املوجـــودات،األحكـــام

  .نونية التفاقية مكافحة الفساداملعلومات الواردة يف املكتبة القا
 / أيلـول  ١كتـب يف    امل افتتحهـا ، الـيت    "تـراك  "بّوابـة ل املكتبة القانونية جـزءا مـن        تشكّو  -١٧

 واملكتبة اإللكترونية مستودع إلكتروين للتشريعات واالجتـهادات القـضائية          )٦(.٢٠١١سبتمرب  
وجتمع املكتبـة القانونيـة،     .  دولة ١٧٨واستراتيجيات مكافحة الفساد والبيانات املؤسسية لدى       

") سـتار ("يديرها املكتب وتدعمها املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املـسروقة          ينميها و اليت  
 وفق كل من أحكام االتفاقيـة     وتنشرها بعد فهرستها    ومؤسساهتا الشريكة، املعلومات القانونية     

───────────────── 
متاحة على الرابط ) تراك( الفساد األدوات واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة بّوابة )6(  

  .www.track.unodc.org: التايل
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 لكيفيـة تنفيـذ الـدول لالتفاقيـة، مبـا      يتيح توزيعا حتليليا مفـصَّال   ر البحث عنها، مما     بأسلوب ييسّ 
  . أحكامها اخلاصة باسترداد املوجوداتكيفية تنفيذيف ذلك 

ــةوحتتـــوي   -١٨ ــراك "بّوابـ ــرة   " تـ ــرتبط مباشـ ــودات يـ ــترداد املوجـ علـــى قـــسم خـــاص باسـ
" تــراك " بّوابــةوحتتــوي .  دولــة١٧٨ لــدى االتفاقيــة اخلــامس مــن بالبــاببالتــشريعات املتــصلة 
 وهـو قاعـدة بيانـات أنـشأهتا مبـادرة           ، اسـترداد املوجـودات    مبرصـد باشـرة   أيضا على وصالت م   

املتـصلة   قـضية سـابقة وحاليـة مـن قـضايا اسـترداد املوجـودات                ٨٤ تضم معلومات عن     "ستار"
  ."ستار"املنتجات املعرفية اليت تنشرها مبادرة  وصالت ببّوابةكما تضم ال، بالفساد

، صـدر مـن خـالل هـذه املبـادرة           "تـراك  "بّوابـة  خـالل  إىل املعلومات املتاحة مـن       وإضافةً  -١٩
ــسياساتية    ــن الدراســات ال ــدد م ــيت  ع ــسد ال ــترداد     ت ــن اس ــة م ــة يف جمــاالت معين ــرات املعرفي الثغ

وجيري العمل على ترمجة عدد من هذه الدراسـات إىل مجيـع اللغـات الرمسيـة لألمـم       . املوجودات
 Public Office, Private :سـة املعنونـة   الدرا"سـتار "ة رمبـاد منـشورات  ومـن بـني آخـر    . املتحـدة 

Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure )    املنـصب العـام، واملـصاحل
ــدخل واملوجــودات     : اخلاصــة ــن ال ــصاح ع ــن خــالل اإلف ــساءلة م ــصادرة يف آذار)امل ــارس /، ال م
  . الذمة املاليةإقرارات وتضع هذه الدراسة توصيات سياساتية لتحسني نظم . ٢٠١٢
ــاين   -٢٠ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــادرة  ٢٠١١ن ــشرت مب ــة  باالشــتراك "ســتار"، ن ــع منظم  م

 Tracking Anti-Corruption and Asset التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الدراسة املعنونـة 

Recovery Commitments: A Progress Report and Recommendations for Action ) تعقُّـب 
. )تقريـر مرحلـي وتوصـيات الختـاذ إجـراءات         : التزامات مكافحة الفساد واسترداد املوجودات    

مـن البلـدان املاحنـة يف الوفـاء بااللتزامـات            بلـداً  ٣٠ أحـرزه وتقيس هذه الدراسـة التقـدم الـذي         
  .الواردة يف خطة عمل أكرا هبدف مكافحة الفساد واسترداد املوجودات املسروقة

تعريــف  دراســة عــن "ســتار" مبــادرة أجنــزت أيــضا، ٢٠١١نــوفمرب /اينويف تـشرين الثــ   -٢١
. ت بالتعاون مع منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           أعّد عائدات الرشوة    وتوصيف
ــة هــذه الدراســة األســاليب واملمارســة   وتفحــص ــدول األعــضاء يف املنظمــة   املتبع  يف خمتلــف ال
 اليت دفعـت رشـى للفـوز بعقـود أو للحـصول علـى               قها الشركات  املكاسب اليت حتقّ   الحتساب

  .مزايا ال تستحقها
 Puppet:، أصــدرت مبــادرة ســتار دراســة معنونــة ٢٠١١أكتــوبر /ويف تــشرين األول  -٢٢

Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do 

about It  ) ــدمى ــة إلخفــاء األمــوال   كيــف يــستخدم الفاســدون : حمركــو ال  الكيانــات القانوني
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 إلخفــاء الــشركاتوحتلــل هــذه الدراســة اســتخدام ). املــسروقة، ومــاذا ميكــن عملــه إزاء ذلــك
  . الفساد وحتتوي على توصيات عملية

 مبـادرة  اليت تعـدها وقُّدمت يف االجتماع اخلامس لفريق العمل نسخة تداولية للدراسة           -٢٣
ودعـــا الفريـــق الـــدول األطـــراف إىل تقـــدمي تعليقاهتـــا . روع بـــشأن اإلثـــراء غـــري املـــش"رســـتا"

ــة      ــادرة ســتار هبــدف وضــع الدراســة يف صــيغتها النهائي ــة مب ــوفر هــذه  . واقتراحاهتــا إىل أمان وت
مــن يفكــر يف كــل الدراســة فهمــا أفــضل ملالمــح اإلثــراء غــري املــشروع وهتــدف إىل مــساعدة    

املالحقـة القـضائية الفعالـة    لفعـل لتعزيـز     يـستخدمها با  إلثراء غـري املـشروع أو       ا أحكام   استخدام
  .اد املوجودات املتعلقة بكل منهاذات الصلة واستردللجرائم 

تـسويات يف   الحاليـا علـى وضـع الـصيغة النهائيـة لدراسـة عـن               " ستار"وتعكف مبادرة     -٢٤
وتقــوم الدراســة باستكــشاف وحتليــل ممارســة  .  عــرب الوطنيــةقــضايا الرشــوة واســترداد األمــوال

  .ات يف قضايا الرشوة الدولية وانعكاساهتا على استرداد املوجودات وإعادهتاالتسوي
    

    أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واملنتجات املماثلة  - ٢  
شدَّد الفريق العامـل علـى أمهيـة اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات احلديثـة يف اكتـساب                     -٢٥

نة أن تواصل عملها على توسـيع نطـاق أداة كتابـة طلبـات        املعارف التراكمية، وطلب إىل األما    
  . املساعدة القانونية املتبادلة واستحداث منتجات مماثلة

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

ديـسمرب بـشأن توسـيع      / كـانون األول   ١٥ و ١٤فريق خرباء يف    ل اًكتب اجتماع املم  نظّ  -٢٦
 إضـافية يف جمـال اسـترداد        إلدراج مالمـح  لـة   القانونيـة املتباد   نطاق أداة كتابـة طلبـات املـساعدة       

 املطلوبـــة فيمـــا يتعلـــق باســـترداد معـــامل املالمـــحقـــدم اخلـــرباء توصـــيات حتـــدد و. املوجـــودات
ــتعني  ومالحمــه  اهليكــل األساســي لــألداة  وســوف يبقــى. إضــافتها إىل األداة املوجــودات الــيت ي
 وإمكانيـات إضـافية     ر مالمـح  وفّستعة من هذه األداة      النسخة املوسّ  ولكناألساسية دون تغيري،    

ومـــن املتوقـــع عـــرض هـــذه األداة علـــى الـــدول األعـــضاء يف  . يف جمـــال اســـترداد املوجـــودات
  .االجتماع السادس لفريق اخلرباء

ويــستخدم املكتــب تكنولوجيــا املعلومــات احلديثــة اســتخداما كــامال يف تنميــة املــوارد    -٢٧
واملكتبـة القانونيـة    " تـراك  "بّوابـة   هذه املوارد  وتشمل. الالزمة لدعم عملية استرداد املوجودات    

، وقاعـدة   ) أعـاله  ١٦انظـر الفقـرة     (، وقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة          ) أعـاله  ١٧انظر الفقـرة    (
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، ودليــل ) أعــاله١٨انظــر الفقــرة " (ســتار"بيانــات مرصــد اســترداد املوجــودات التابعــة ملبــادرة 
، ) أدنــاه٦٠انظــر الفقــرة (ســترداد املوجــودات جهــات االتــصال والــسلطات املركزيــة املعنيــة با

انظـر  " (سـتار " اإلنتربـول ومبـادرة      استهلتهاومبادرة قاعدة بيانات جهات االتصال العاملية اليت        
، وقاعدة بيانات حمركي الـدمى لقـضايا الفـساد الكـربى الـيت أنـشأهتا مبـادرة                  ) أدناه ٦٢قرة  فال
اسـع النطـاق تنطـوي علـى إسـاءة اسـتخدام             جمموعة مـن قـضايا الفـساد الو         تضم ، وهي "ستار"

ــها،       ــسروقة وملكيت ــاء أصــل املوجــودات امل ــة إلخف ــد افتتحــت  اهلياكــل القانوني ــشرين وق يف ت
  ".ستار"متاحة على املوقع الشبكي ملبادرة هي  و٢٠١١أكتوبر /األول

    
    دراسة حتليلية لقضايا استرداد املوجودات  - ٣  

 يواصل عمله، بالتشاور مع الدول األعـضاء، علـى           أن املكتبطلب الفريق العامل إىل       -٢٨
مجع وَمنَهجة املعلومـات املتعلقـة بقـضايا اسـترداد املوجـودات بغيـة إعـداد دراسـة حتليليـة هلـذه                      

وشـّجع الفريـق العامـل الـدول      . القضايا، استنادا إىل ما اكتسبته األمانة من خربة يف هذا اجملـال           
توفري املعلومات عـن القـضايا الناجحـة وغـري الناجحـة            األعضاء على اإلسهام يف عمل األمانة و      

على حد سواء، بطرق منها قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة ومـع إيـالء االعتبـار الواجـب لـسرية                     
  .املعلومات احلساسة

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

 جمموعـة مـن      تتـألف مـن     بوضع خالصة لقضايا استرداد املوجودات      اآلن املكتبيقوم    -٢٩
 إىل  مـع حتلـيالت هلـا، ويـستند املكتـب يف إعـدادها             باسترداد عائـدات الفـساد،       املتعلقةلقضايا  ا

وردا . ويتبع املنهجية الـيت اسـتخدمت فيهـا       اخلربة املكتسبة أثناء إعداد خالصة قضايا اإلرهاب        
ــة يف    ــدرهتما األمانـ ــفويتني أصـ ــذكرتني شـ ــران٣٠علـــى مـ ــه / حزيـ ــانون ٢٢ و٢٠٠٩يونيـ  كـ

، قدمت الدول األطراف يف االتفاقية والـدول  CU 2010/5)و(CU 2009/87  ٢٠١٠ر يناي/الثاين
بقدر كاف من التفاصيل اسُتخِدمت إلعداد خالصة قـضايا اسـترداد            املوقعة عليها عشر قضايا   

 . مراعاهتـا  الـدول طلبـت    بطريقـة حتتـرم قيـود الـسرية الـيت            وعوجلت هـذه القـضايا    . املوجودات
وارد يف اخلالصة إىل قضايا مستقاة من قاعـدة البيانـات اخلاصـة مبرصـد               واستند أيضا التحليل ال   

  ". ستار"استرداد املوجودات اليت أنشأهتا مبادرة 
 اخلرباء، ضم خـرباء مـن مجيـع املنـاطق اجلغرافيـة وممـثلني عـن               من وعقد اجتماع لفريق    -٣٠

مــشروع خمطــط ونــاقش االجتمــاع .  يف فيينــا٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣ و٢، يف "ســتار"مبــادرة 
م املشاركون يف االجتمـاع اقتراحـات بـشأن هيكـل اخلالصـة            وقدَّ .عام للخالصة أعده املكتب   
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ومـن املتوقـع    . ومضموهنا، وقـدموا معلومـات إضـافية عـن أحـدث قـضايا اسـترداد املوجـودات                
اع السادس للفريق العامـل وتعميمـه علـى الـدول األعـضاء            للخالصة يف االجتم   مشروع عرض

  .يهللتعليق عل
    

 وتعميم والتشارك يف العمل معهمالتشاور مع خرباء من خمتلف املناطق والنظم القانونية   - ٤  
    األدوات واملنتجات املعرفية على نطاق واسع

عـارف  امل تنميـة كّرر الفريق العامل تأكيده على ضرورة االضطالع بأنشطة تـستهدف             -٣١
النطاق مع خرباء من خمتلف املنـاطق والـنظم          الواسع   يف إطار من التشاور والتشارك    تراكمية،  ال

  .القانونية
ويلزم تعمـيم األدوات واملنتجـات املعرفيـة علـى نطـاق واسـع، كمـا ينبغـي للمـؤمتر أو                       -٣٢

  .وجدواهافعاليتها  لتبيُّن مدى متابعتهاللفريق العامل النظر يف 
    

    تََّخذَةالتدابري املُ    
ــن  و  -٣٣ ملــسامهة يف جهــود املكتــب  إىل اظم القانونيــة يــدعى خــرباء مــن خمتلــف املنــاطق وال

اجتماعـات الفريـق    ضـّمت   و.  املعرفـة التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات          الرامية إىل تنمية  
 اليت عقدها املكتب ملناقشة مشروع املخطط العام خلالصة قـضايا اسـترداد املوجـودات               ،العامل

من مجيع املنـاطق والـنظم       نية املتبادلة، ممارسني  وتوسيع نطاق أداة كتابة طلبات املساعدة القانو      
لكـي  وباملثل، تدعو األمانة اخلرباء من جمموعة متنوعة من البلدان والتقاليـد القانونيـة               .القانونية
  . بشأن القضايا املهمة إيضاحيةعروضا ، يف اجتماعات الفريق العامل،يقدموا
ة على نطاق واسع على اإلنترنـت أو مـن          ُتعمَّم مجيع أدوات املكتب ومنتجاته املعرفي     و  -٣٤

وأداة كتابــة .  يف املناســبات الــيت حيــضرها ممثلــون عــن األمانــة   إيــضاحيةخــالل تقــدمي عــروض 
" تـراك  "بّوابـة كمـا أنَّ     )٧( املباشـر  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة متاحـة باالتـصال احلاسـويب         

واملكتبـة القانونيـة متاحـة أيـضا         .سـع  لضمان الوصول إليها علـى نطـاق وا        اإلنترنتتعمل على   
 املكتبــة افتتــاحوبعــد ". تــراك "بّوابــة باالتــصال احلاســويب املباشــر باعتبارهــا تــشكل جــزءا مــن 

 يف املـؤمتر العـام      قُّدم عرض إيضاحي بشأهنما   ،  ٢٠١١سبتمرب  /يف أيلول " تراك" بّوابةالقانونية و 
ــسلطات مك    ــة ل ــسنوي للرابطــة الدولي ــذينافحــة الفــساد،  اخلــامس واالجتمــاع ال ــدا يف الل  عق

؛ ويف الـــدورة الرابعـــة ملـــؤمتر ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٣ و٢٢مـــراكش، املغـــرب، يف 
───────────────── 

  .www.unodc.org/mla: انظر )7(  
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 إىل ٢٤ يف مـراكش، املغــرب، مــن  ت عقــدالـيت الـدول األطــراف يف اتفاقيـة مكافحــة الفــساد،   
ــشرين األول٢٨ ــوبر /  تـ ــاع٢٠١١أكتـ ــنوي، ويف االجتمـ ــامل   اإلثناسـ ــالف العـ ــاين للتحـ ي  الثـ

، وكـذلك   ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٦ و ٥ملكافحة الفساد، الذي عقد يف واشنطن العاصمة، يف         
ــات     ــن اجتماع ــة م ــة متنوع ــة يف جمموع ــك     أفرق ــا يف ذل ــة، مب ــل التدريبي ــات العم اخلــرباء وحلق

  .اليت ُنظِّمت للخرباء احلكوميني يف سياق آلية استعراض التنفيذاالجتماعات واحللقات 
 مـن خـالل مـوقعي مبـادرة     اإلنترنـت  على أيضامتاحة  " ستار"عرفية ملبادرة   واملنتجاُت امل   -٣٥

ترمجـة مجيـع منـشوراهتا إىل       " سـتار "وتواصـل مبـادرة     ". تـراك  "بّوابة و الشبكينيواملكتب  " ستار"
ونـسخ   .، وهـي منـشورات متاحـة أو سـتتاح علـى موقعهـا الـشبكي               اإلسبانية والعربية والفرنسية  
 ترمجتـها إىل لغـات إضـافية عنـد الطلـب      ُيتـوخى متاحـة أيـضا، ورمبـا    بعض املنـشورات بالروسـية     

علـى نطـاق واسـع مـن خـالل وسـائل            " سـتار "منتجـات مبـادرة     كمـا تعمـم     . وبدعم من الـدول   
التواصــل مــع الــصحافة واملقــابالت الــصحفية، فــضال عــن عرضــها يف    أنــشطة  هــاخمتلفــة، مبــا في

وقـد  . اإللكترونيـة  واملـدونات     االجتمـاعي  التواصـل املناسبات واالجتماعات ومن خالل وسائط      
حظيت هذه األنشطة بدرجة عالية من االهتمـام وأسـهمت يف النجـاح الكـبري الـذي لقيتـه تلـك                     

ــة  رواجــاالبنــك الــدويل   منــشورات جمموعــةومــن بــني أكثــر : املنــشورات ــة الثاني ، يــأيت يف املرتب
Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector)   الشخـصيات

 Asset Recovery Handbookويف املرتبـة الرابعـة    )تـدابري وقائيـة للقطـاع املـصريف    : االبارزة سياسـي 
عـن  يف بعـض احلـاالت      علـى ذلـك، أسـفرت جهـود النـشر            وعالوة).  استرداد املوجودات  دليل(

  .  املساعدة التقنيةتقّدم دول من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية بطلبات للحصول على
    

توثيق التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية   - ٥  
    التحقيقات املالية

أكّد املؤمتر يف دورته الثالثة على أنه ينبغي للمؤسـسات املاليـة أن تعتمـد وتنفّـذ معـايري                    -٣٦
حنـو مـا شـّدد عليـه         الت املاليـة علـى    اإلفـصاح عـن املعـام     وفّعالة بشأن توخي احلرص الواجـب       

سابقا الفريـق العامـل الـذي أشـار إىل ضـرورة زيـادة مـسؤوليات املؤسـسات املاليـة ووحـدات                      
وأوصـى الفريـق العامـل بإشـراك هـذه املؤسـسات يف             . االستخبارات املاليـة الـيت تـشرف عليهـا        

لـى االضـطالع بأعمـال     املعارف التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات؛ كمـا شـجَّع ع             تنمية
بشأن التدابري الوقائية الـواردة يف الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة وشـّدد علـى أمهيـة التحقيقـات                      

  . املالية الفّعالة
    



 

10 V.12-54545 

 

CAC/COSP/WG.2/2012/3

     تََّخذَةالتدابري املُ    
، ملتقـى   ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٩ و ٨ُعقد يف مكتب البنك الدويل يف باريس، يـومي            -٣٧

حتـت  ، "التنميـة وملتقى عاملي بـشأن اسـترداد املوجـودات      : نةال مالذات آم  "عاملي حتت عنوان    
 ١٢٠وحــضر هــذا امللتقــى العــاملي مــا يزيــد علــى  . وحكومــة سويــسرا" ســتار" مبــادرة رعايــة

 ممثلون عن القطاع املايل والقطـاع اخلـاص ومنظمـات اجملتمـع             من بينهم  بلدا،   ١٨مشاركا من   
  . املدين ووكاالت إمنائية دولية وثنائية

 والبنـك الـدويل لـدى فرقـة العمـل         املكتـب من خالل مركز املراقـب الـذي يتمتـع بـه            و  -٣٨
 وحمـافظي مـصارفها املركزيـة، فإهنمـا          العـشرين  املعنية باإلجراءات املاليـة ووزراء ماليـة جمموعـة        

ال سـيما مـن جانـب وحـدات االسـتخبارات           ( االهتمـام أيـضا      يـوىل يضمنان يف مجلـة أمـور أن        
 مكافحــة غــسل األمــوال، ملكافحــة غــسل عائــدات  جهــود يف ،) القــانوناملاليــة وأجهــزة إنفــاذ

ــراف بــ   الفــساد يــشكل جرميــة أصــلية يف حــاالت غــسل األمــوال    أنَّ الفــساد مــن خــالل االعت
  .وضمان توخي احلرص الواجب من جانب املؤسسات املالية

هون يعملـون  ويوجد لدى املكتب، يف إطار برناجمه العاملي ملكافحة غسل األموال، ُموجِّ    -٣٩
يف امليدان ملساعدة الدول األعضاء على بناء نظم فّعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب،               

ستخبارات اال وتطوير وحدات االستخبارات املالية، وحتليل املعلومات املالية،       عزيزبوسائل منها ت  
تنميــة مهــارات  علــى ويتمثــل أحــد العناصــر الرئيــسية هلــذا الربنــامج يف مــساعدة الــدول  . اليــةامل

  .امرتكبيهومالحقة  يف التحقيق يف اجلرائم املالية املعقدة  لديهاموظفي العدالة اجلنائية
وتشمل أنشطة بناء القدرات اليت ُيضطلع هبا يف هذا السياق التدريب على كيفية إجراء                -٤٠

 األمم املتحـدة اإلمنـائي      ويعمل املكتب حاليا أيضا، بالتعاون مع برنامج      . التحقيقات املالية الفعالة  
الـدول   دورة تدريبيـة علـى إجـراء التحقيقـات املاليـة للممارسـني يف                تنظـيم والبنك الدويل، علـى     

ومثــة أنــشطة أخــرى تتعلــق بــإجراء تــدقيق مــشدَّد للحــسابات الــيت تطلــب الشخــصيات  . العربيــة
 اليت ميكن هبا للمؤسـسات      البارزة سياسيا فتحها أو حتتفظ هبا أو ُيحتفظ هبا نيابة عنها، والكيفية           

 اخلاصـة بالتـدقيق املـشّدد اسـتنادا إىل منـشور مبـادرة              هلـذه التـدابري   املالية أن تعـّزز التنفيـذ الفعلـي         
  ."تدابري وقائية للقطاع املصريف: الشخصيات البارزة سياسيا"املعنون " ستار"

ومناقـشات  أيـضا مـشاركة فعالـة يف حلقـات عمـل            " ستار"وشارك ممثلون عن مبادرة       -٤١
 ضــمن مــت يف ســياق عمــل جمموعــة فولفــسربغ ظِّاملؤســسات املاليــة، وُنعــن حــضرها ممثلــون 

 مـصرفا عامليـا وهتـدف إىل وضـع معـايري         ١١  تـضم  رابطـة هـي   هذه اجملموعة   و،  سياقات أخرى 
يف قطاع اخلدمات املـصرفية مـن أجـل التـرويج للتوصـيات الـسياساتية وتـشجيع القطـاع املـايل                
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وتقدم الصيغة احملدثـة إلرشـادات     . ري أشد فعالية للتصدي لغسل عائدات الفساد      على اختاذ تداب  
 نــصائح معــدة ٢٠١١أغــسطس /جمموعــة فولفــسربغ بــشأن مكافحــة الفــساد الــصادرة يف آب

وعـالوة علـى ذلـك،      ". سـتار " وتـشري صـراحة إىل مبـادرة          الدوليـة  خصيصا للمؤسسات املاليـة   
يف  فرقة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة           إىلة والتقنية   املشورة السياساتي " ستار"قدمت مبادرة   

 بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب، هبـدف التأكيـد          ٩+٤٠استعراض توصيات   إطار عملية   
وقد أدى هـذا العمـل مباشـرة إىل إضـفاء حتـسينات             .  عائدات الفساد  معاجلة مشكلة على أمهية   

، وشـفافية الكيانـات     االنتفاعيـة بـشأن امللكيـة     حت مـؤخرا    اليت نقّ الفرقة  أساسية على توصيات    
  .املوجوداتوالتعاون الدويل، وتعقّب القانونية، 

ــة ويف   -٤٢ ــادرة    ســياق تنمي ــة املتعلقــة باســترداد املوجــودات يف إطــار مب  املعــارف التراكمي
 فعلى سبيل املثال، أُجريـت يف سـياق       .  أيضا منظور املؤسسات املالية ومسامهتها      روعي "ستار"

كيـف يـستخدم الفاسـدون الكيانـات القانونيـة إلخفـاء        : حمركـو الـدمى   " املنشور املعنون    دإعدا
 ،، مـشاورات مـع مؤسـسات ماليـة يف أسـتراليا           "األموال املسروقة، وماذا ميكن عمله إزاء ذلك      

ــا ــا،وأملاني ــسرا، وســنغافورة، وأوكراني ــا، وسوي ــا العظمــى   ، وماليزي  واململكــة املتحــدة لربيطاني
ــدا الـــ     والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، وكـــذلك يف هونـــغ كونـــغ،      ، واهلنـــد،شماليةوأيرلنـ

  .والصني، وجريسي
    

     الفضلىاملمارساتوأدلة األحكام التشريعية النموذجية   - ٦  
اســترداد األصــول "أوصــى الفريــق العامــل بــأن ُينظــر يف االســتعانة مبنتجــات مــن قبيــل    -٤٣

، مـن  "صادرة األصول دون االستناد إىل حكم إدانـة  مارسات احلسنة بشأن م   مدليل لل : املنهوبة
لممارسـات  لأجل تنفيذ أحكام أخرى من االتفاقيـة يكـون جمـديا بـشأهنا إعـداد منـاذج أو أدلـة              

  . املوجودات وجتميدها ومصادرهتابتقييد التصرف يفتتعلق مثال الفضلى 
    

    تََّخذَةالتدابري املُ    
الـيت ترمـي إىل مـساعدة املمارسـني يف جمـال اسـترداد               ،ُصمِّم عدد من املنتجـات املعرفيـة        - ٤٤

سـيما الدراسـة اخلاصـة بـاإلثراء غـري           املوجودات، لدعم تنفيـذ أحكـام أخـرى مـن االتفاقيـة، وال            
الـيت  إقـرارات الذمـة املاليـة        استرداد املوجودات ودليل املمارسات الفضلى بـشأن         دليلاملشروع و 

الفـساد ويف مـساعدة املؤسـسات املاليـة علـى      حلـاالت  ميكن أن تفيـد يف دعـم املالحقـة القـضائية           
 صاوأيـضا، يتـضّمن دليـل اسـترداد املوجـودات فـصال خمصـ             . حتديد الشخـصيات البـارزة سياسـيا      

  .املوجودات املسروقة بأسرع ما ميكنالتحفظ على لتعقُّب املوجودات يشدِّد على أمهية 
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اسـترداد املوجـودات، مبـا يف        قـوانني منوذجيـة ذات صـلة وثيقـة ب          املكتـب ويوجد لـدى      -٤٥
 والقــانون )٨(،)٢٠٠٧(ذلــك القــانون النمــوذجي بــشأن املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة  

ــوال ومتويــل اإلرهــاب       ــوذجي بــشأن غــسل األم ــ يتعلــق(النم نظم القــانون املــدين، نــشر يف   ب
ابري الوقائيــة  واألحكــام النموذجيــة بــشأن غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــابيني والتــد )٩(،)٢٠٠٥

وعلـى الـصعيد اإلقليمـي،       )١٠(.)٢٠٠٩نظم القـانون العـام، نـشر يف         بـ  يتعلق( وعائدات اجلرمية 
ــا         ــب أحكام ـــي وضــع املكت ــة والكاريب ــا الالتيني ــة ألمريك ــساعدة القانوني ــامج امل ــار برن ويف إط

 ٢٠١١يوليــه /نــشرت يف متــوز(بــشأن املــصادرة العينيــة يف أمريكــا الالتينيــة   تــشريعية منوذجيــة
 فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة،           علـى وُعرضت هذه األحكـام     ). باإلسبانية واإلنكليزية 

ــة       ــة ملكافحــة غــسل األمــوال، وجلن ــة يف أمريكــا اجلنوبي ــاإلجراءات املالي ــة ب وفرقــة العمــل املعني
ــق العامــل يف اجتماعــه       ــى الفري ــاطي املخــدرات، وُعرضــت عل ــة ملكافحــة تع ــدان األمريكي البل

  .٢٠١١أغسطس /خلامس املعقود يف آبا
وجيري العمل على تقييم اجملاالت اليت يكـون فيهـا إعـداد منـاذج أو أدلـة للممارسـات                     -٤٦

وعلى وجه اخلصوص، ينظر املكتب يف سبل إعـداد أحكـام منوذجيـة السـترداد               . الفضلى جمديا 
 الـيت ميكـن أن      هذه األحكام يف وثيقـة واحـدة تـشمل مجيـع اجلوانـب            وضع   ومنها   ،املوجودات

ومثة هنـج آخـر     . تسهم يف التنفيذ الكامل لألحكام ذات الصلة من الفصل اخلامس من االتفاقية           
 علــى املــواد الــيت مل يــسبق تناوهلــا يف أي مــن القــوانني  زيتمثــل يف إعــداد أحكــام منوذجيــة تركــ

  . النموذجية القائمة
    

  باسترداد املوجودات بوسائل مجع املعلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة   - ٧  
    من بينها قائمة التقييم الذايت املرجعية

 اسـتيفاء الـرد علـى      إىل األمانـة ريـق العامـل مـراراً الـدول األطـراف، بـدعم مـن               دعا الف   -٤٧
 املتعلـــق باســـترداد املوجـــودات يف قائمـــة التقيـــيم الـــذايت املرجعيـــة، لكـــي يتـــسىن مجـــع البـــاب

تفاقية املتعلقة باسترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك معلومـات عـن      املعلومات عن تنفيذ أحكام اال  
السوابق القضائية على الصعيد الوطين، لتقييم جهودها واستبانة مـا يـتعني اختـاذه مـن خطـوات               

وجتميع املمارسـات اجليـدة، واسـتبانة االحتياجـات          أخرى لتنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية،     
───────────────── 

  .www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf: ملزيد من املعلومات، انظر  )8(  
-www.unodc.org/documents/money: انظر )9(  

laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf.  
  .www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf :انظر )10( 
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أن تقـدم الـدول األطـراف تـشريعات         يف  فريق العامـل عـن أملـه        وأعرب ال . من املساعدة التقنية  
  . جديدة بشأن استرداد املوجودات يف اجتماعات الفريق القادمة

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

 قائمة التقييم الذايت املرجعية الـشاملة أداةً آلليـة          خدم أن ُتستَ  ٣/١ املؤمتر يف قراره     ىرأ  -٤٨
وعرضـت يف   وقد أدخلت حتسينات على هذه القائمة       . ة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية مكافح   

 ٢٢ إىل   ١٨ فريق استعراض التنفيذ يف دورته الثالثـة املعقـودة يف فيينـا مـن                صورهتا احملّسنة على  
عمليـة التقيـيم الـذايت متهيـدا     ر أكثـر     أن تيـسّ    ومن شـأن النـسخة احملـّسنة       ،٢٠١٢يونيه  /حزيران

  .اخلمسية الثانية لآللية فاقية خالل الدورةالستعراض الفصل اخلامس من االت
 ذات الــصلة الداخليــةودعــا املكتــب الــدول إىل تــوفري معلومــات حمدثــة عــن تــشريعاهتا   -٤٩

باالتفاقية، مبا يف ذلـك اسـترداد املوجـودات، مـن أجـل حتـديث وتعـديل املعلومـات الـواردة يف                      
  . ادواملكتبة القانونية التفاقية مكافحة الفس" تراك "بّوابة
 والـيت أما املعلومات املتعلقة بتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية املتعلق بالتعـاون الـدويل،                -٥٠

 صــلة بتنفيــذ األحكــام املتعلقــة باســترداد املوجــودات، فــسُتجمع خــالل   تكــون ذاتميكــن أن 
ــذ    ــة اســتعراض التنفي ــدورة اخلمــسية األوىل آللي ــذ   . ال ــارير التنفي ــضّمن تق ــسياق، تت  ويف هــذا ال

، املمارسات اجليـدة    لآللية من اإلطار املرجعي     ٣٥املواضيعية اليت تعدها األمانة مبوجب الفقرة       
والتحديات واملالحظات واالحتياجات يف جمال املساعدة التقنية الواردة يف تقارير االسـتعراض            

  . القطرية، وستوفِّر هذه التقارير بالتايل معلومات مفيدة عن التعاون الدويل
 خطة العمل املقترحة الجتماعات الفريـق العامـل حـىت عـام             هتدفوة على ذلك،    وعال  -٥١

 اوهلـا الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة          مجيع املـسائل الـيت يتن       حبيث يشمل   إىل تنظيم عمله   ٢٠١٥
 معرفتـها بأحكـام االتفاقيـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات        مواصلة تنميـة  للدول األطراف ويتيح

  . يف إعدادها من أجل استعراض تنفيذ الفصل اخلامسيساهميل وفهمها هلا، وبالتا
ــاءً   -٥٢  علــى طلــب مــن عــدة دول ويف ســياق اســتمرار أنــشطة    وباإلضــافة إىل ذلــك، وبن

يف العمـل    البلـدان    جهـود املساعدة التقنية، يستخدم املكتب قائمة التقييم الذايت املرجعية لتقييم          
تفاقية ويسدي، اسـتنادا إىل النتـائج، املـشورة بـشأن           التنفيذ الكامل للفصل اخلامس من اال     على  

  . اإلجراءات املطلوب اختاذها ملعاجلة أوجه القصور اليت مت حتديدها
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    بناء الثقة بني الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات  - باء  
    السلطات املركزية وجهات االتصال والشبكات املعنية باسترداد املوجودات  - ١  

يــق العامــل إىل األمانــة أن تــدعو الــدول األعــضاء الــيت مل حتــّدد بعــُد ســلطة   طلــب الفر  -٥٣
مركزية مسؤولة عـن طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة إىل القيـام بـذلك، وإىل تزويـد املـؤمتر                      

وطلب املؤمتر أيضا إىل مجيع الدول األطـراف الـيت مل حتـدد بُعـد سـلطة                 . بقائمة هبذه السلطات  
  .ذلكمركزية القيام ب

 يف مـسألة إنـشاء شـبكة عامليـة مـن       النظـر وطلب املـؤمتر إىل الفريـق العامـل أن يواصـل              -٥٤
علـى أال تكـون   ، يف صـورة شـبكة مـن املمارسـني      جهات االتصال املعنية باسترداد املوجـودات       

 املــساعدة  تبــادل، وخاصــةالفعــالالتعــاون املزيــد مــن لــشبكات القائمــة، بغيــة تيــسري  تكــرارا ل
وفيمــا اعُتبِــر املــؤمتر وفريقــه العامــل منــربا  .  يف القــضايا املتعلقــة باســترداد املوجــودات القانونيــة

 إقامة شـبكة مـن جهـات االتـصال ميكـن أن تـوفر مزيـدا مـن فـرص                   لتبادل املعرفة واخلربة، فإنَّ   
وشـدَّد الفريـق العامـل علـى ضـرورة إنـشاء       .  يف هـذا الـشأن     ضرورية جـدا  ُيرى أهنا   احلوار اليت   
ــصادرة املوجــودات        شــبكة ع ــشؤون م ــىن ب ــة ُتع ــصال ذات اخلــربة التقني ــات االت ــن جه ــة م املي

هــات االتــصال وعلــى  جلد الفريــق العامــل علــى أمهيــة الــشبكات اإلقليميــة   وشــّد. واســتردادها
  .ضرورة التعاون والتنسيق مع هذه الشبكات

داد املوجـودات   وأوصى الفريُق العامـل باستكـشاف إمكانيـة اعتمـاد هنـج يف جمـال اسـتر                  -٥٥
يقوم على إنشاء مكتب مساعدة يتوىل إسداء املشورة خـالل املراحـل األوىل أليِّ قـضية بطريقـة                  

  .غري رمسية وإحالة مقدمي الطلبات إىل اجلهات النظرية اليت ميكن أن توفر مزيدا من املساعدة
عــديل وأوصــى الفريــق العامــل أيــضا بــأن يستكــشف املكتــب الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا ت   -٥٦

قاعدة البيانات اخلاصـة جبهـات االتـصال املعنيـة باسـترداد املوجـودات لكـي يتـسىن التـيقن مـن                       
  . بيانات االتصال اخلاصة باألشخاص املوجودين يف واليات قضائية أخرى

وشــدد الفريــق العامــل بوجــه خــاص علــى ضــرورة االســتفادة الفعليــة مــن التعــاون مــع   -٥٧
ســتخبارات املاليــة، مــع التــسليم بــدور اجلهــاز القــضائي يف أجهــزة إنفــاذ القــانون ووحــدات اال

  .القانونيةاألصول  املساءلة ومراعاة لضمانإجراءات التعاون الدويل 
    

    تََّخذَةالتدابري املُ    
ــوبر /يف تــشرين األول  -٥٨ ــة مــذكرة شــفوية إىل مجيــع الــدول   ٢٠١١أكت ، أرســلت األمان

 سلطة مركزيـة مـسؤولة عـن طلبـات املـساعدة القانونيـة              األطراف يف االتفاقية اليت مل تعيِّن بعد      
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 دولـة   ١٠١، كانـت    ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٥وحبلول  . املتبادلة تدعوها فيها إىل القيام بذلك     
وقُـدِّمت إىل الـدورة   .  قـد أبلغـت األمانـة بالـسلطات املركزيـة الـيت عّينتـها       من الدول األطـراف  

  )١١(.املعيَّنة مع بيانات االتصال لكل منهاالرابعة للمؤمتر قائمة بالسلطات املركزية 
 يف  األطـراف ومجَّع املكتب قاعدة بيانات خاصـة جبهـات االتـصال الـيت عيَّنتـها الـدول                   -٥٩

إىل  األمانـة مـذكرات شـفوية متعاقبـة          وجهـت وقـد   . املؤمتر لُتعىن بـشؤون اسـترداد املوجـودات       
 يف CU 2011/54، و٢٠٠٩سـبتمرب  / يف أيلـول CU 2009/143(عـة  الدول األطراف والدول املوقّ

، ودعتـهم إىل الـشروع   )٢٠١١أكتـوبر  /يف تـشرين األول  CU 2011/162 و٢٠١١مارس /آذار
 اســترداد املوجــودات واإلبــالغ عنــها وذلــك وفقــا  اتــصال خاصــة هبــا بــشأنيف تعــيني جهــات 

ا  دولـة طرفـ  ٥٣، كانـت  ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٥وحبلـول  . لتوصيات الفريق العامل واملؤمتر   
  )١٢(.وثالث دول موقعة قد أبلغت األمانة جبهات االتصال اليت عّينتها

ــة    املكتــب ووضــع   -٦٠ ــة وجهــات االتــصال املعين دلــيال علــى اإلنترنــت للــسلطات املركزي
 )١٣(.بـــني الـــدول األطـــرافواالتـــصاالت واملهتمـــة باســـترداد املوجـــودات بغيـــة تعزيـــز الثقـــة  

إىل معلومــات بــسهولة لــدليل ويتــيح الوصــول  هــذا ا علــى اإلنترنــتموقــع املكتــب ويستــضيف
ويقتـصر  . االتصال اخلاصة جبهـات االتـصال والـسلطات املركزيـة املعنيـة باسـترداد املوجـودات               
حـسابات  الوصول إىل املعلومات على السلطات املختصة واجلهات احلكوميـة حيـث تـستخدم              

  . لضمان سرية املعلوماتخاصة للدخول
 مجاعة ممارسني على اإلنترنت للممارسني يف جمال اسـترداد          ويعمل املكتب على إنشاء     -٦١

ــةيف إطــار املوجــودات  ــراك "بّواب ــة"اة  املــسّم،وهتــدف هــذه اجلماعــة مــن املمارســني  ". ت  زاوي
 إىل تــوفري موقــع مركــزي للمــستخدمني املــسجلني يف مجيــع أحنــاء   ،"املمارســني االختــصاصيني

الـشبكات اإلقليميـة واحملليـة      السـتكمال عمـل     ينهم،  العامل، بغية تيسري االتصال والتعاون فيما ب      

───────────────── 
 )11( CAC/COSP/2011/CRP.10.  
 ،سياإندوني ،)عةدولة موقّ(أملانيا  ،إكوادور ،أفغانستان ،إسرائيل ،أستراليا ،أرمينيا ، األردن،االحتاد الروسي )12( 

دة املتعّد-دولة(بوليفيا  ،بولندا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاريا ،بلجيكا ،الربتغال ،البحرين ،باالو ،باكستان
 ،مجهورية كوريا ،)دولة موقعة(اجلمهورية العربية السورية  ،اجلزائر ،تونس ،توغو ،تركيا ،بريو ،)القوميات
 ،شيلي ،سويسرا ،السويد ،سنغافورة ،سلوفينيا ،السلفادور ،رومانيا ،رواندا ،الرأس األخضر ،الدامنرك
 ،مصر ،ماليزيا ،مالطة ،لكسمربغ ،لبنان ،التفيا ،كينيا ،كندا ،فييت نام ،فنلندا ،الفلبني ،غواتيماال ،صربيا

 ،النمسا ،)عةدولة موقّ(ميامنار  ،موريشيوس ،يرلندا الشماليةإاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و ،املكسيك
  .الواليات املتحدة األمريكية ،هولندا ،نيجرييا

  .www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html: متاح على الرابط )13( 
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وســـتتاح الفرصـــة جلهـــات االتـــصال املعنيـــة باســـترداد  . األخـــرى املوجـــودة أو قيـــد اإلنـــشاء 
   ".  االختصاصينيزاوية املمارسني" االتفاقية للتسجيل يف العاملة يف إطاراملوجودات 

امليـة اخلاصـة جبهـات االتـصال الـيت           املبادرة الع  ٢٠٠٩يناير  / يف كانون الثاين   تواسُتهلّ  -٦٢
ــادرة أنــشأهتا  ــة    إطــار يف " ســتار"مب ــة للــشرطة اجلنائي ). اإلنتربــول(شــراكة مــع املنظمــة الدولي

 إنفـاذ القـانون وتـوفري       التعـاون بـني هيئـات     ويتمثل اهلدف منها يف دعم التحقيقات مـن خـالل           
ــة   ــساعدة غــري الرمسي ــة للحــصول    (امل ــات الرمسي ــدمي الطلب ــل تق ــة  أي قب ــساعدة القانوني ــى امل عل

لغـــرض حتديـــد عائـــدات الفـــساد واجلرميـــة االقتـــصادية وتعقبـــها وجتميـــدها ومـــن مث ) املتبادلـــة
وهي تقوم بتلك الوظائف من خالل قاعدة بيانات مأمونـة تتـضمن            . استعادهتا يف هناية املطاف   

اح االتـصال هبـذه     أمساء جهات االتصال املعنية باسترداد املوجـودات يف البلـدان املـشاركة، ويتـ             
ــام األســبوع      ــة أي ــساعة طيل ــدار ال ــى م ــصة    . اجلهــات عل ــداد من ــراهن إع ــت ال وجيــري يف الوق

يونيــه / حزيــران٢٠وحبلــول . اتــصاالت لــتمكني جهــات االتــصال مــن التواصــل بــصورة آمنــة  
  .١٠٢  يف هذه املبادرةبلغ عدد البلدان املشاركة، ٢٠١٢

مل جمموعـة العـشرين ملكافحـة الفـساد مـن           خطة ع " ستار"واستخدم املكتب ومبادرة      -٦٣
 إىل تعـيني    املبادرة يف أقـرب وقـت ممكـن       ة يف   وأجل تشجيع الدول األطراف على أن تكون قد       

جهات االتصال املعنية باسترداد املوجودات مبوجب كل من االتفاقية واملبـادرة العامليـة اخلاصـة     
   ".ستار"نتربول ومبادرة اإلجبهات االتصال اليت أنشأهتا 

 تعمـل علـى   أيـضا يف إنـشاء وتعزيـز شـبكات إقليميـة            " سـتار "وأسهم املكتب ومبادرة      -٦٤
ويّسر املكتـب إنـشاء شـبكة اجلنـوب األفريقـي املـشتركة بـني               . استرداد املوجودات ومصادرهتا  

 اســترداد املوجــودات عمليــاتالوكــاالت الســترداد املوجــودات، وهــي شــبكة إقليميــة تــدعم   
 البلـدان األعـضاء يف      أسـستها بكة اإلقليمية السترداد املوجودات الـيت       الشوكذلك  ومصادرهتا،  

ووافقــت .  املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة ملكافحــة غــسل األمــوال بــاإلجراءاتفرقــة العمــل املعنيــة 
. الفرقـة أيضا على إنشاء مشروع لدعم شبكة استرداد املوجودات التابعـة هلـذه             " ستار"مبادرة  

 شبكات إقليمية مماثلة تركز علـى احتياجـات بلـدان أوروبـا الـشرقية               واملناقشات جارية إلنشاء  
، ويف منطقــة الــشرق  ) مــع منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا    يف شــراكة(وآســيا الوســطى  

، ويف منطقـة آسـيا واحملـيط        )يف سـياق شـراكة دوفيـل جملموعـة الثمانيـة          (األوسط ومشال أفريقيا    
  ).يف حوار مع أستراليا(اهلادئ 
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    التعاون بني وحدات االستخبارات املالية وأجهزة مكافحة الفساد والسلطات املركزية  - ٢  
ــزة         -٦٥ ــة وأجه ــني وحــدات االســتخبارات املالي ــاون ب ــق التع ــل بتوثي ــق العام أوصــى الفري

مكافحــة الفــساد والــسلطات املركزيــة املــسؤولة عــن طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة علــى  
ــد   ــوطين وال ــصعيدين ال ــشبكات      . ويلال ــع ال ــاون م ــز التع ــضا استكــشاف ســبل تعزي ــي أي وينبغ

واملؤسسات القائمة من قبيل جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية والرابطـة الدوليـة             
  .لسلطات مكافحة الفساد

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

ــبيعمــل   -٦٦ ــع وحــد      املكت ــوال، م ــاملي ملكافحــة غــسل األم ــن خــالل برناجمــه الع ات ، م
ىل جمموعـة إيغمونـت وتنفيـذ معايريهـا     االستخبارات املالية من أجل مساعدهتا على االنـضمام إ   

أيـضا  " سـتار "وتشجع مبـادرة    . املتعلقة بتبادل املعلومات بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب       
بنشاط الدول على تعزيز التعاون فيما بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة لـديها وذلـك هبـدف                    

ويف سـياق املـساعدة املقدمـة    .  تبادل املعلومات والتعاون غري الرمسي يف التحقيقات املالية   تيسري
وحــدات االســتخبارات املاليــة علــى االنــضمام بعــض " ســتار"إىل بلــد معــني، ســاعدت مبــادرة 

التعــاون غــري ســبل يتيح هلــا اســتخدام قنــوات االتــصال وســإىل جمموعــة إيغمونــت، مــا بــسرعة 
  . موعةاجمل لألعضاء يف ةالرمسي املتاح

 املكتب بشكل وثيـق مـع الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة الفـساد ويـدعم                   ويتعاون  -٦٧
ويشارك يف اللجنة التنفيذية للرابطة، اليت تتشاور معـه بانتظـام بـشأن برنـامج عملـها                 . أنشطتها

سـية الرابعـة   وشـارك املكتـب وأسـهم يف احللقـة الدرا      . وصياغة خططها املستقبلية االسـتراتيجية    
زت علـى أحكـام اسـترداد       ركّـ و،  ٢٠١٢يونيـو   /  حزيـران  ٢٨ إىل   ٢٥من  عقدت  اليت  للرابطة  

وسيواصـل املكتـب تقـدمي الـدعم الفعـال       .املوجودات الواردة يف الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة       
  . ألنشطة الرابطة وتقدمي املساعدة يف تنفيذ خطة عملها

 إىل  يـدفع الفرقـة     املاليـة  بـاإلجراءات ع فرقة العمل املعنية     م" ستار"املكتب ومبادرة    وتعاون  -٦٨
إيالء مزيد من االهتمام بالكيفية اليت ميكنها هبا أن تعزز اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل مكافحـة غـسل                

 :Stolen Asset Recovery" املـذكرة الـسياساتية املعنونـة    وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ    . عائدات الفـساد 

Towards a Global Architecture for Asset Recovery")    صـوب  : اسـترداد املوجـودات املـسروقة
  هـــة تتـــضمن مالحظـــة موّج" ســـتار"الـــيت نـــشرهتا مبـــادرة  )هيكـــل عـــاملي الســـترداد املوجـــودات

  إىل اجلهـــات املاحنـــة تـــشري فيهـــا عليهـــا بـــربط االســـتراتيجيات املتعلقـــة مبكافحـــة غـــسل األمـــوال  
  . ومكافحة الفساد
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     مع القطاع اخلاصالتعاون  - ٣  
أوصى الفريق العامل بـأن     فقد  . ال يزال دور القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد حامسا          -٦٩

تواصل األمانة الترويج إلقامـة شـراكات مـع القطـاع اخلـاص، وخاصـة مـع املؤسـسات املاليـة،                  
 وشـجَّع   .هبدف مساعدهتا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة وتيـسري اسـترداد املوجـودات             

علـى   الفريق العامل الـدول األطـراف علـى دعـم جهـود األمانـة بوسـائل منـها إقامـة شـراكات                      
  .الصعيد الوطين

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

 عـدة  واسـتهل  العمل على إقامة شراكات مـع كيانـات القطـاع اخلـاص     املكتبواصل    -٧٠
ــة لــدى دوائــر األعمــال    ــةمــشاريع هتــدف إىل تعزيــز تنفيــذ االتفاقي ويواصــل املكتــب .  التجاري

مشاركته الفّعالـة يف عمـل الفريـق العامـل التـابع لالتفـاق العـاملي واملعـين باملبـدأ العاشـر، الـذي                  
وشارك املكتب يف االجتماع التاسع للفريـق       . يركّز على التزام القطاع اخلاص مبكافحة الفساد      

   إىل ٢٣الرابعــة للمــؤمتر، مــن قــد علــى هــامش الــدورة  العامــل التــابع لالتفــاق العــاملي الــذي عُ 
ــوبر / تــشرين األول٢٥ وخــالل االجتمــاع، نوقــشت حــوافز حتــسني الــسياسات   . ٢٠١١أكت

وأداء املؤسسات يف مكافحة الفـساد وتـدابريها الوقائيـة، واسـتعرض التقـدم احملـرز يف مـشاريع                   
  .العمل اجلماعي ملكافحة الفساد

 وضـع أداة تعليميـة إلكترونيـة ملكافحـة          مكتب االتفـاق العـاملي يف     مع   املكتبواشترك    -٧١
تفاعلية تـستند إىل    منائط  وهتدف هذه األداة، من خالل ست       . لقطاع اخلاص  من أجل ا   الفساد

سـيناريوهات واقعيـة، إىل تعزيـز فهـم املبـدأ العاشــر مـن االتفـاق العـاملي والـصك الـذي يــستند           
واألداة . يف دوائـر األعمـال التجاريـة      إليه، أي االتفاقية، نظرا ألنه ينطبق على اجلهـات الفاعلـة            

  . املوقع الشبكي لكل من املكتبنيمتاحة جماناً يف
 شــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي والبنــك الــدويل،    إطــارويف  -٧٢

املبـادئ التوجيهيـة ومـا      بـني   مع  اجلعملي لألعمال التجارية هبدف     دليل  على وضع   املكتب  يعمل  
وعلـى هـامش الـدورة الرابعـة        . من مواد تتعلق بالتزام القطـاع اخلـاص مبكافحـة الفـساد           يتصل هبا   

 مع مؤسسة الشفافية الدولية واملنتـدى االقتـصادي العـاملي وغرفـة             بالتعاونللمؤمتر، نظم املكتب،    
  .التجارة الدولية واالتفاق العاملي، منتدى رفيع املستوى عن االتفاقية واملنافسة العاملية

مشاركة فّعالة يف جهود الدعوة يف عـدد مـن احملافـل       " ستار"يشارك املكتب ومبادرة    و  -٧٣
الدولية لتـدعيم اإلرادة الـسياسية، مبـا يف ذلـك يف إطـار الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة الفـساد                        
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 عـن   املنبثقـة العـشرين املعنيـة باألعمـال التجاريـة     الـذي أنـشأته جمموعـة العـشرين، ويف جمموعـة     
ويشارك املكتـب بـصفة     .  منتدى يضم كربيات الشركات العاملية      وهي تؤلف  لعشرينجمموعة ا 
ويف عــام . لفريــق العامــل املعــين مبكافحــة الفــساد املنبثــق عــن جمموعــة العــشرين  لــدى امراقــب 
عــي املكتــب أيــضا للمــشاركة يف فرقــة العمــل املعنيــة بتحــسني الــشفافية ومكافحــة    ، ُد٢٠١٢

الـيت  ودأب املكتـب علـى املـشاركة بنـشاط يف املناقـشات      . لعشرينالفساد املنبثقة عن جمموعة ا   
 ميكـن لـدوائر األعمـال التجاريـة بوجـه خـاص أن              املـسامهات الـيت    نطاق وأهداف    دارت حول 

القطــاع بالــسياسات الــيت ســيقود   إىل جمموعــة العــشرين ويف وضــع توصــيات  اتتعهــد بتقــدميه
إىل قــادة جمموعــة العــشرين يف توصــيات هــذه ال قُــدمت تنفيــذها يف هــذا الــشأن، وقــداخلــاص، 

مؤمتر قمة جمموعة العشرين املعنية باألعمال التجارية ومـؤمتر قمـة جمموعـة العـشرين املعقـودين                 
وجـــّدد قـــادة جمموعـــة . ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران١٩ و١٨يف لـــوس كـــابوس، املكـــسيك، يف 

 مـالذ آمـن لعائـدات        قمة لـوس كـابوس، التـزامهم بعـدم تـوفري           يف املعتمدالعشرين، يف إعالهنم    
  . الفساد وباسترداد املوجودات املسروقة وإعادهتا إىل أصحاهبا

" سيمنــز "ويتلقى املكتب متويال من أجل مشاريع مكافحة الفـساد عـن طريـق مبـادرة                   -٧٤
للنـزاهة، اليت تشكل جزءا من التسوية الشاملة بني البنك الدويل وشـركة سيمنــز املتفـق عليهـا                  

املبادرةُ ثالثةَ مشاريع مستقلة من مشاريع املكتب، تـستهدف اجملـاالت            ّولومت. ٢٠٠٩يف عام   
 يف نظم االشـتراء العمـومي؛ وإنـشاء نظـم مـن احلـوافز القانونيـة                 أبواب الفساد احلد من   : التالية

 مـن قـادة   واملقبـل  اجليل احلايل وتوعيةزاهة وروح التعاون؛  لتشجيع الشركات على التحلي بالن   
  . العام باالتفاقيةوالعملرية األعمال التجا

ويعمـل املكتـب علـى تنفيـذ مبـادرة هتـدف إىل حتديـد املمارسـات اجليـدة، اســتنادا إىل            -٧٥
وُعقد اجتمـاع فريـق خـرباء       .  تنظيم املناسبات العامة الكربى    يفاالتفاقية، من أجل منع الفساد      

 مـن اخلـرباء رفيعـي       ٤٠مـا يزيـد علـى       ضـم   ،  ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٦ إىل   ٤دويل يف فيينا من     
وجيـري إعـداد   . املستوى ميثلون حكومـات ومنظمـات دوليـة والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين         

جمموعة من املمارسات اجليدة استنادا إىل استعراض أويل للتـدابري والتجـارب القائمـة وكـذلك                
  .إىل توصيات فريق اخلرباء

ول علــى ورقــة الــسياسة ووردت طلبـات كــثرية مــن مؤسـسات ماليــة ومهنــيني للحـص     -٧٦
، الـيت اسـتخدمتها     "تدابري وقائيـة للقطـاع املـصريف      : الشخصيات البارزة سياسيا  "العامة املعنونة   

) ســيما يف ســياق جمموعــة فولفــسربغ وال(إلشــراك القطــاع اخلــاص مــن جهــة " ســتار"مبــادرة 
الدوليـة اجليـدة     ات املالية من جهة ثانية، لضمان تعزيز املمارسـ        باإلجراءاتوفرقة العمل املعنية    

  .بشأن األشخاص البارزين سياسيا
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    تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت متنع استرداد املوجودات  - ٤  
جهودهـا الراميـة إىل    تعزيـز  قـدما يف   األمانة   أن متضي شدَّد الفريق العامل على ضرورة        -٧٧

ــاء الثقــ         ــات، وبن ــة الطلب ــدول متلقي ــة وال ــدول الطالب ــني ال ــوار ب ــشجيع احل ــز اإلرادة ت ة، وتعزي
 مـع   التعـاون ، وذلك يف جماالت منـها       تعزيزهاالسياسية يف كفالة استرداد املوجودات ومواصلة       

ونـّوه الفريـق العامـل بأمهيـة       ". جمموعة العشرين "املنظمات احلكومية الدولية األخرى ويف إطار       
حـديات واملمارسـات    توفري حمفـل ملناقـشة اجلوانـب العمليـة السـترداد املوجـودات، مبـا فيهـا الت                 

وشــّجع الفريــق الــدول األطــراف علــى الــسعي إىل إزالــة احلــواجز الــيت متنــع اســترداد     . اجليــدة
  .سيما بتبسيط اإلجراءات الداخلية وتعزيزها منعا إلساءة استخدامها املوجودات، وال

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

ض التنفيـذ فرصـا للحـوار وتعزيـز         يوفِّر املـؤمتر واألفرقـة العاملـة وكـذلك فريـق اسـتعرا              -٧٨
ــزام الــسياسي  ــادرة  .  األطــراففيمــا بــني الــدول االلت " ســتار"وإضــافة إىل ذلــك، شــاركت مب

واملكتب بنشاط، جنبا إىل جنب مع غريهم من أصحاب املصلحة من قبيل اإلنتربـول واالحتـاد                
هتـدف إىل تنـسيق      األورويب، يف اجتماعـات      ووحدة التعاون القـضائي التابعـة لالحتـاد       األورويب  

 اجلهــود املــستمرة ســياقالتعــاون الــدويل فيمــا بــني الــدول الطالبــة والــدول متلقيــة الطلبــات يف  
ويف تلـك االجتماعـات، تبادلـت وفـود الـدول معلومـات عملياتيـة عـن                 . السترداد املوجـودات  

  . قنوات االتصال واحلوار منا عززممحالة القضايا اجلارية السترداد املوجودات، 
    

    استخدام االتفاقية باعتبارها اإلطار القانوين للمساعدة على استرداد املوجودات  - ٥  
" سـتار "طلب الفريق العامل من األمانة مواصلة التأكّد من امتثال مجيع أنشطة مبـادرة              -٧٩

وطلــب مــن . امتثــاالً صــارما لإلطــار القــانوين واملعــايري الدوليــة املنــصوص عليهمــا يف االتفاقيــة  
  ".ستار" إليه وإىل املؤمتر عن أنشطة مبادرة منتظمةيضاً مواصلة تقدمي تقارير األمانة أ

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

وهتــدف أنــشطتها إىل الوفــاء .  ضــمن اإلطــار القــانوين لالتفاقيــة"ســتار"تعمــل مبــادرة   -٨٠
كتــب التفــاق شــراكة رمســي بــني امل " ســتار"وختــضع مبــادرة . بــوالييت املــؤمتر والفريــق العامــل 

ــدويل  ــادرة      . وجمموعــة البنــك ال ــة إدارة مب ــة ممــثلني عــن املكتــب يف عــضوية جلن ــشارك ثالث وي
وعلــى صــعيد . ، الــيت تــشرف علــى أنــشطة املبــادرة وحتــدد سياســاهتا وأولوياهتــا العامــة "ســتار"

ــل ــيالعم ــنطن       الفعل ــادرة يف واش ــة املب ــب يف أمان ــوظفي املكت ــن م ــان م ــل اثن العاصــمة،  ، يعم
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وختــضع مجيــع منتجــات . إلدارة اليوميــة للمبــادرة، بالتعــاون الوثيــق مــع املكتــبويــسامهان يف ا
جمموعـة مـن النظـراء السـتعراض        لعملية استعراض جيريها النظراء ويعني املكتب       " ستار"مبادرة  

ودرجـت العـادة علـى أن تـشمل األفرقـة الـيت تـنظم الـدورات التدريبيـة واألنـشطة                     .  منـتج  كل
وقد ُزوِّد الفريق العامل واملؤمتر يف كل اجتماع ُعقـد منـذ إنـشاء       . بالقطرية موظفني من املكت   

  . املنفّذة يف إطارهاباألنشطةببيان " ستار"مبادرة 
    

    واملؤمترمواضيع النقاش يف الفريق العامل   - ٦  
، عــن ٢٠١١أغــسطس /أعــرب الفريــق العامــل، يف االجتمــاع الــذي عقــده يف آب       -٨١

حية للتـشريعات اجلديـدة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، الـيت             تقديره ملا قُدم مـن عـروض إيـضا        
اعتمــدهتا الــدول األطــراف امتثــاال ألحكــام االتفاقيــة، وأوصــى األمانــة بــأن تــسعى جاهــدة يف   

ونـّوه الفريـق العامـل بأمهيـة تـوفري حمفـل       .  نفـسها العمليـة االجتماعات املقبلة إىل تشجيع النهج    
ويف . د املوجـودات، مبـا فيهـا التحـديات واملمارسـات اجليـدة            ملناقشة اجلوانب العمليـة السـتردا     

هــذا الــصدد، أوصــى الفريــق العامــل الــدول األطــراف بــأن تــستعد إلجــراء مناقــشات مــن هــذا 
  .القبيل يف الدورة الرابعة للمؤمتر

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

دورة عرضــت الــدول األطــراف تــشريعات جديــدة بــشأن اســترداد املوجــودات يف الــ     -٨٢
ويف الدورة نفـسها، نظمـت األمانـة     . ٢٠١١أكتوبر  /الرابعة للمؤمتر، املعقودة يف تشرين األول     

. حلقة نقاش عن اجلوانب العملية السترداد املوجـودات، القـت اهتمامـا كـبريا مـن املـشاركني                 
 وتتوخي خطة العمل املتعددة السنوات املقترحة اليت قدمت إىل الفريق العامل إجراء مناقـشات             

  .اجتماعاتهمن هذا القبيل يف 
    

    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  - جيم  
    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات يف جمال استرداد املوجودات  - ١  

شدَّد الفريق العامل علـى أنَّ هنـاك طلبـاً كـبريا علـى املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ                          -٨٣
ية، وخصوصا علـى اخلـدمات االستـشارية القانونيـة، وأبـرز ضـرورةَ          الفصل اخلامس من االتفاق   

 علــى أمهيــة تــوفري املــساعدة التقنيــة للمــسؤولني وأكّــد. اتبــاع ُنُهــج مــصمَّمة تبعــا لالحتياجــات
  .واملمارسني يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة لتمكينهم من صياغة الطلبات والردود
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على أمهية تدعيم قدرات املشرعني ومـوظفي إنفـاذ القـوانني             أيضا وأكّد الفريق العامل    -٨٤
د علــى والقــضاة وأعــضاء النيابــات العامــة بــشأن املــسائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات وشــدَّ   

ــاء القــدرات     ــوفري تــدريب متخــصص يف جمــال اســترداد املوجــودات وأنــشطة بن . احلاجــة إىل ت
اســية والــدورات التدريبيــة، شــجَّع الفريــق  وإضــافةً إىل األنــشطة مــن قبيــل عقــد احللقــات الدر 

 باالستعانة بالتكنولوجيـات املبتكـرة مـن قبيـل بـرامج            دورات تدريبية العامل األمانة على تنظيم     
  . التعلُّم اإللكتروين

وأوصى الفريق العامل بأن يسعى املكتب إىل إقامـة مزيـد مـن الـشراكات وإىل تنـسيق              -٨٥
تقنيـة يف املـسائل ذات الـصلة باسـترداد املوجـودات مـع سـائر                أنشطة إضافية لتقدمي املـساعدة ال     

املنظمات واهليئات املعنية، وطلب من األمانـة تعزيـز الـسبل والوسـائل املتاحـة للـدول األعـضاء             
   .على املستويني الوطين واإلقليمي" ستار"لطلب املساعدة التقنية من مبادرة 

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

عدة التشريعية، لّبى املكتب الطلبـات الـيت تلقاهـا مـن الـدول بـشأن إجـراء                  يف جمال املسا    -٨٦
استعراض مكتيب ملشاريع التشريعات، ووفر إمكانية االطالع على التشريعات احمللية السارية مـن             

وإضافةً إىل ذلك، ويف سياق عدة أنشطة جارية        . القانونية التفاقية مكافحة الفساد    خالل املكتبة 
تنفيـذها ألحكـام الفـصل       وذلك بتقيـيم   املكتب مع الدول الطالبة      يتعاوندة التقنية،   لتقدمي املساع 

  . بشأن اإلجراءات الالزمة لسد الثغرات املستبانةهلا  املشورة وبإسداءاخلامس من االتفاقية 
 مـن خـالل   اتباع هنج قائم على الطلب لتوفري املساعدة التقنيـة    "ستار"وتواصل مبادرة     -٨٧

يف مـساعدة الـدول علـى    " سـتار "ويتمثل اهلـدف مـن مبـادرة    . ات املقدمة من الدول   لطلبتلبية ا 
مجع وحتليل املعلومات اليت تيسر إحراز تقدم يف اجلهـود املبذولـة السـترداد املوجـودات ومتكِّـن         

ة فعاليــة التعــاون ، واملــساعدة علــى زيــادعلــى علــم وبينــةالــسلطات الوطنيــة مــن اختــاذ قــرارات 
ــي  ــدويل، وال سـ ــة،  مالـ ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــسبلا املـ ــة   بـ ــال، رعايـ ــبيل املثـ ــى سـ ــها علـ  منـ

ــوطين          ــصعيد ال ــن ال ــى كــل م ــة عل ــيت جتمــع األطــراف املعني ــات العمــل ال االجتماعــات وحلق
مــساعدات " ســتار"ويف الوقــت احلاضــر، تــوفر مبــادرة . واإلقليمــي والــدويل حــسب االقتــضاء

البلـدان الـيت تقـدم     ، مـع زيـادة كـبرية يف عـدد    طريةجمموعة ق بلدا أو ١٦تقنية قطرية حمددة يف   
  ).مخسة بلدان(قضايا حمددة، وبناء القدرات  هلا املساعدة يف

 وهـي   االحتياجـات اخلاصـة للدولـة الطالبـة       بـاختالف   وختتلف طبيعة املساعدة املقّدمـة        -٨٨
ن ففــي بعــض احلــاالت، توجَّــه املــساعدة صــوب إجــراء حــوار بــشأ   : مــصممة متامــا لتفــي هبــا 

السياسة العامة وتيسري االتـصال بـني الـسلطات الوطنيـة واملراكـز املاليـة؛ ويف حـاالت أخـرى،                    
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تركّــز املــساعدة علــى أنــشطة بنــاء القــدرات وعلــى تــوفري اخلــدمات االستــشارية لــدعم قــضايا  
  . حمدَّدة تتعلق باسترداد املوجودات

دريبيـة يف جمـال اسـترداد    عـدد مـن الـدورات الت   " سـتار "وأُجري باالشتراك مع مبـادرة       -٨٩
، ومنطقـة الـشرق األوسـط ومشـال     ئاملوجودات مشلت مناسـبات إقليميـة يف جـزر احملـيط اهلـاد         

ــة والوســطى، و   ــا، وأمريكــا اجلنوبي ــا جنــوب أفريقي ــا واجلنــوب  وشــرقهاأوروب ، وشــرق أفريقي
 حلقـات عمـل   ) أ: (وقُـدِّم التـدريب علـى ثالثـة مـستويات         . األفريقي، وجنـوب آسـيا وشـرقها      

دورات تــدريب متقدمــة نظمــت  )ب(متهيديــة ُنظمــت للتوعيــة بــشؤون اســترداد املوجــودات؛ 
إجـراء  مـن اجلوانـب التقنيـة السـترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك                جانـب   كـل   للتوسع يف عرض    
مـن قبيـل التحقيقـات املاليـة، وتعقـب املوجـودات دوليـا، وحتليـل صـايف             خمتلفة  تدريبات عملية   

 بقــضايا معينــة لتــدريب ذات صــلة دراســيةحلقــات ) ج( قانونيــة املتبادلــة،القيمــة واملــساعدة ال
ــشكل مباشــر     ــسؤولني ب ــة   املمارســني امل ــضايا اجلاري ــن معاجلــة الق ــرائهم يف   ع ــضال عــن نظ ، ف

علـى مـسائل ذات صـلة        وركزت هذه الدورات التدريبية األخـرية     . الواليات القضائية املتعاونة  
 حتديـد ومعاجلـة الثغـرات احملـددة يف املعـارف واملهـارات              مباشرة بالقضايا اجلاريـة، وسـعت إىل      

  .معاجلة القضايا اجلاريةاليت تشكل حتديات أمام مواصلة العمل على 
ــادرة    -٩٠ ــضا مب ــابع للمكتــب    "ســتار"واضــطلعت أي ــداين الت ــشار املي ، مبــساعدة مــن املست

ــوب األفريقــي، إىل جانــب را     ــا واجلن ــساد يف شــرق أفريقي ــشؤون ملكافحــة الف بطــة ســلطات  ل
اســترداد يف جمــال  بني املــدرإلعــدادمكافحــة الفــساد يف شــرق أفريقيــا، بوضــع منــهج رئيــسي   

.  ســـياقهوُنظِّمــت حلقـــات عمـــل تدريبيـــة يف . وتتـــوىل تدريـــسه بـــصفة مـــستمرةاملوجــودات  
  .استرداد املوجودات ومن املنتجات املعرفية ذات الصلةدليل واسُتِمدَّت املواد التدريبية من 

جامعة الـدول العربيـة     على مساعدة   " ستار"البنك الدويل ومبادرة    مع   املكتب   عاونوت  -٩١
يونيـه  / حلقة عمل إقليمية مدهتا يومان بـشأن اسـترداد املوجـودات يف حزيـران              وتنفيذيف إعداد   
ــا بإعــداد سلــسلة مــن    مكتبــهويقــوم . ٢٠١١ ــا حالي  اإلقليمــي للــشرق األوســط ومشــال أفريقي

ات العمل لبناء القدرات علـى اسـترداد املوجـودات لـصاحل الـسلطات              الدورات التدريبية وحلق  
بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــدويل،  أيــضا،املكتــب ويقــوم . املــصرية

  .بإعداد دورة للتدريب على التحقيقات املالية للممارسني يف الدول العربية
 حلقـة عمـل لكبـار اخلـرباء         ،٢٠١٢مايو  /ر أيا ١٨ إىل   ١٦يف فيينا من     ،كتباملونظم    -٩٢

ــشأن      ــيا ب ــن غــرب ووســط آس ــة   "واملمارســني م ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــاون ال ــع ". التع واطل
ــة املتعلقــة   ــدويل املــشاركون علــى أحكــام االتفاقي ــادلوا  باســتردادو بالتعــاون ال  املوجــودات وتب

  .هاوجهات النظر بشأن التحديات اليت واجهوها والنجاحات اليت أحرزو
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وســاهم املكتــب أيــضا بنــشاط يف إنــشاء أكادمييــات دوليــة وإقليميــة مناهــضة للفــساد،   -٩٣
  تنظـيم  أُنـِشئت األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد إثـر           قـد   ف. ودخل يف عالقات شـراكة معهـا      

جهات أخرى مـن    املكتب والنمسا واملكتب األورويب ملكافحة االحتيال و      مشتركة بني   مبادرة  
وســيحظى . ٢٠١١مــارس / آذار٨حة، وأصــبحت منظمــة دوليــة مــستقلة يف  أصــحاب املــصل

ويــشارك املكتــب بنــشاط يف . جمــال اســترداد املوجــودات مبوقــع بــارز يف عمــل هــذه األكادمييــة
 اهليكل املؤسسي النهائي لألكادميية، يف حني جيـري وضـع اتفـاق             د إلقامة متّهاللجنة املؤقتة اليت    

ويعكف املكتب أيضا على مساعدة حكومـة بنمـا علـى إنـشاء             . تعاون بني املكتب واألكادميية   
  .أكادميية إقليمية ملكافحة الفساد يف أمريكا الوسطى والكاريـيب

ونيــة يف جمــال اســترداد   وتستكــشف األمانــة حاليــا إمكانيــة وضــع بــرامج تعليميــة إلكتر       -٩٤
  .املوجودات

كافحـة الفـساد، وهـو مـشروع     ويضطلع املكتب بدور ريـادي يف املبـادرة األكادمييـة مل        -٩٥
يهدف إىل إعـداد منـهج أكـادميي شـامل يتنـاول مكافحـة الفـساد ويتـألف مـن                    تعاوين  أكادميي  

، واملنــاهج الدراســية، ودراســات احلــاالت اإلفراديــة، واألدوات  النمــائط األكادمييــةقائمــة مــن 
كادمييـة األخـرى يف     التعليمية، واملواد املرجعية اليت ميكن أن تدرجها اجلامعات واملؤسـسات األ          

ذي عقـد يف فيينـا    الـ ،يف االجتمـاع الثالـث للمبـادرة     أقّر املشاركون   و.  القائمة الدراسيةبراجمها  
شمل مواضــيع يــالدراســي لاملنــهج ، بأنــه ينبغــي توســيع نطــاق ٢٠١٢ هيونيــ/ حزيــران٨ و٧يف 
  .  تتعلق باسترداد املوجوداتدورات دراسيةو

 مــع منظمــات وهيئــات أخــرى بغيــة تنــسيق أنــشطة   وأقــام املكتــب شــراكات إضــافية   -٩٦
املساعدة التقنية املتعلقة باسترداد املوجودات، منها الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة الفـساد                
ومنظمــة الــدول األمريكيــة ورابطــة التعــاون االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ ومنظمــة األمــن 

وشارك املكتـب أيـضا     .  عملية لوزان  والتعاون يف أوروبا، وكذلك حكومة سويسرا من خالل       
مــشاركة فّعالــة يف تلــك اجلهــود مــن خــالل عملــه مــع جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة     
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وفريــق العمــل املعــين مبكافحــة الفــساد التــابع لــشبكة     

  .اإلمنائية التابعة للجنة املساعدة ة الرشيداحلوكمة
    

    التفاقيةالتحضري الستعراض تنفيذ الفصل اخلامس من ا  - ٢  
الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة سيخـضع لالسـتعراض       أنَّ ملّا كان الفريق العامـل يـدرك          -٩٧

د علـى أمهيـة حتـضري الـدول األعـضاء           خالل الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيـذ، فقـد شـدَّ           
وحتقيقـا لـذلك الغـرض، أوصـى        . ٢٠١٥  عـام  الستعراض تنفيذ ذلـك الفـصل الـذي سـيبدأ يف          

، وطلـب إىل  ٢٠١٥  عـام الفريق العامل بوضع خطة عمل متعددة السنوات هليكلة أعماله حىت 
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. ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١الدول أن تقدم إىل األمانة مقترحات يف هذا الـصدد حبلـول             
  .  هذه اخلطةوضعيف  أن يبدأ الفريق العامل ،وطلب املؤمتر أيضا، يف دورته الرابعة

    
    تََّخذَةالتدابري املُ    

، )CAC/COSP/WG.2/2012/2 (مستقلة الفريق العامل، يف ورقة معلومات خلفية       قدمت إىل   -٩٨
متـها الـدول األطـراف، لكـي ينظـر      خطة عمل مقترحة ُوضعت اسـتنادا إىل املقترحـات الـيت قدّ         

اجتمــاع مــن اجتماعــات أن يركــز النقــاش خــالل كــل   خطــة العمــل املقترحــةوتتــوخى. فيهــا
 يتـيح بالتـايل للـدول تبـادل     ممـا الفريق العامل على مواد حمددة من الفصل اخلامس من االتفاقيـة            

وجهات النظر بشأن تنفيذ األحكام ذات الصلة وتعزيز معرفتها هبـا وإتاحـة اجملـال للمناقـشات                 
  .٢٠١٥مل الفصل اخلامس برمته قبل يف الوقت ذاته لتش

    
    املتابعةاإلبالغ و  - دال  

 بـشأن مواصـلة تنفيـذ التوصـيات الـصادرة           إرشـادات   أن يقـدم    يـودُّ  لفريق العامل  ا لعل  -٩٩
 بغيــة تََّخــذَة اإلجــراءات املُأن ينــاقش علــى وجــه اخلــصوص يــودُّ ولعلــه. يف اجتماعاتــه الــسابقة

قـدمي  إنشاء شبكة عاملية من جهات االتصال املعنيـة باسـترداد املوجـودات يف إطـار االتفاقيـة وت                 
  .  بشأن اخلطوات املقبلة يف ذلك الصددإرشادات

 أن ينظر يف األنشطة املقترحة يف خطة العمل املتعـّددة الـسنوات     يودُّ  الفريق العامل  ولعل  -١٠٠
 مـن تـوفري    حـىت يـتمكن    يود أيضا أن حيـدد وسـائل إضـافية           ولعله. اليت أعدهتا األمانة وأن ُيقيِّمها    
  .يدةة السترداد األموال، مبا فيها التحديات واملمارسات اجلمنتدى ملناقشة اجلوانب العملي

لعـل  وفيما يتعلق باحلاجة إىل تعزيز املعارف التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات،                 -١٠١
 بشأن اجملاالت اليت ميكن فيها إعـداد مزيـد مـن املنتجـات           إرشاداتأن يقدم     يودُّ الفريق العامل 

هيكـل ومـضمون مـشروع خالصـة قـضايا          أن ينـاقش    وجه اخلـصوص     علىولعله يودُّ    .املعرفية
  .استرداد األموال والنسخة املوسعة من أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة

يف " ســتار"كتــب ومبــادرة امل بــشأن دور إرشــاداتوقــد يــود الفريــق العامــل أن يقــدم   -١٠٢
ع الـدول علـى     لـوطين واإلقليمـي، وأن يـشجّ      توفري التدريب واملساعدة التقنية علـى الـصعيدين ا        

  .االستفادة من الفرص املتاحة لبناء القدرات يف جمال استرداد املوجودات
 بـشأن اإلجـراءات     إرشـادات أن يقـدم      علـى وجـه اخلـصوص       يـودُّ   الفريق العامل  ولعل  -١٠٣

ة وضـمان   اليت يتعني اختاذهـا مـن أجـل املـضي يف التنفيـذ الكامـل للفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـ                      
  .تطبيقها على أرض الواقع


