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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٣أغسطس / آب٣٠- ٢٩فيينا، 
 *تاملؤقَّ األعمال  من جدول٢البند 
   عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الوالياتحملة

        املتعلقة باسترداد املوجودات
      باسترداد املوجوداتالتقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة     
      مذكرة من األمانة    

    مقدمة  -أوالً  
يف ) املــؤمتر( يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد ،أنــشأ مــؤمتر الــدول األطــراف  -١

ــراره  ــوح العــضوية املعــين باســترداد املوجــودات      ١/٤ق ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال  الفري
وم الفريـق العامـل بإسـداء املـشورة لـه ومـساعدته يف تنفيـذ                وقّرر املؤمتر أن يق   ). الفريق العامل (

 .واليته املتعلقة بإرجاع عائدات الفساد

د املــؤمتر وظــائف الفريــق العامــل، مبــا يف ذلــك مــساعدته علــى  يف القــرار نفــسه، حــدَّو  -٢
 ٥٨-٥٢اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات، وال سـيما بـشأن تنفيـذ املـواد                 

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

 ؛دة األطــراف القائمــة ذات الــصلةالقــدرات، وتــشجيع التعــاون بــني املبــادرات الثنائيــة واملتعــدِّ 
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لومات واملمارسات اجليدة واألفكـار فيمـا بـني الـدول؛ وبنـاء الثقـة وتـشجيع                 وتيسري تبادل املع  
 .لطلباتلتلقّية املالتعاون بني الدول الطالبة والدول 

 وأن  ؛ر املؤمتر أن جيتمـع الفريـق العامـل أثنـاء دورات املـؤمتر              قرَّ ،ويف القرار نفسه أيضا     -٣
ا بــني الــدورات، يف حــدود املــوارد  علــى األقــل فيمــ واحــداًيعقــد، حــسب االقتــضاء، اجتماعــاً

 .ر املؤمتر فضال عن ذلك أن يقّدم إليه الفريق العامل تقارير عن أنشطتهوقرَّ. املتاحة

وقـرر املــؤمتر يف دوراتـه الثانيــة والثالثـة والرابعــة أن يواصـل الفريــق العامـل االضــطالع        -٤
 التاليـة، يف   املـؤمتر ل قبـل دورة وقّرر أيضا أن يعقد الفريق العامل اجتمـاعني علـى األقـ       . بأعماله

 .حدود املوارد املتاحة، لكي يؤدِّي املهام املسندة إليه

 ٢٠٠٧سنوياً يف فيينـا، سـتة اجتماعـات خـالل الفتـرة مـن عـام           وعقد الفريق العامل،    -٥
 )١(.٢٠١٢إىل عام 

  أثنــاء اجتماعــه هــذه إلطــالع الفريــق العامــلاألساســيةقــد أُعــدَّت ورقــة املعلومــات و  -٦
ترمـي  هـي   و .توصـيات املـؤمتر املتعلقـة باسـترداد املوجـودات         و توصياته على حالة تنفيذ     السابع

 .إىل مساعدة الفريق العامل يف مداوالته ويف تقرير ما سيضطلع به من أنشطة يف املستقبل
    

    حملة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤمتر الدول األطراف والفريق العامل  -ثانياً  
اكتـساب  :  السابقة على ثالثة مواضيع رئيـسية، هـي         الفريق العامل  جتماعاتركَّزت ا   -٧

لطلبـات؛ واملـساعدة التقنيـة     لتلقيـة   املاملعارف التراكمية؛ وبناء الثقة بني الدول الطالبـة والـدول           
 .والتدريب وبناء القدرات

رار فيما يتعلق باكتساب املعارف التراكمية بشأن استرداد املوجودات، لـوحظ اسـتم           و  -٨
احلاجة إىل التغلُّب علـى التحـديات والعوائـق العمليـة الـيت تواجههـا الـدول األطـراف يف تنفيـذ             

لقـدرات الالزمـة ملعاجلـة قـضايا        ا  إىل املمارسنيافتقار  الفصل اخلامس من االتفاقية، مبا يف ذلك        
طــوير وأعــرب الفريــق العامــل عــن اهتمامــه بتنميــة املعــارف القانونيــة وت  .اســترداد املوجــودات
 .املنتجات ذات الصلة

 مناقشات الفريق العامل على أمهية بناء الثقـة بـني الـدول الطالبـة والـدول      كما اْنصبَّت   -٩
  تعزيــَز تكفــللطلبــات مــن أجــل اســترداد املوجــودات، خاصــة وأنَّ بنــاء الثقــة وســيلةٌ  لتلقيــة امل
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 ا يعــود بالفائــدة علــى البلــدانمبــ ثقافــة للمــساعدة القانونيــة املتبادلــة إرســاَءاإلرادة الــسياسية، و
 . الطريق لنجاح التعاون الدويل ومتهيَد بوجه خاص،النامية

وناقش الفريق العامل أيـضا أنـواع املـساعدة التقنيـة ذات الـصلة باسـترداد املوجـودات                    -١٠
 جديـدة   تـشريعات من قبيل بناء القـدرات والتـدريب، وحتليـل الثغـرات، واملـساعدة يف صـياغة                 

ة واملـستمّرة إىل تـوفري التـدريب        وَسلَّم باحلاجـة امللحَّـ     . املساعدة القانونية املتبادلة   وتيسري عملية 
 املعنيــة باســترداد املوجــودات، هبــدف تعزيــز قــدراهتا علــى تعقُّــب عائــدات   الــسلطاتملــوظفي 

 .الفساد وجتميدها وحجزها ومصادرهتا

 بــني خمتلــف املبــادرات يف وقــد أشــار الفريــق العامــل مــراراً إىل ضــرورة تعزيــز التنــسيق  -١١
ويف هــذا الــصدد، أنــشأ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   .جمــال اســترداد املوجــودات

، املبـــادرة اخلاصـــة باســـترداد ٢٠٠٧ســـبتمرب /والبنـــك الـــدويل، يف أيلـــول) املكتـــب(واجلرميـــة 
 .٢٠٠٨ عـام    ، اليت بدأت تعمل بكامـل طاقتـها يف هنايـة          ")ستار"مبادرة  (املوجودات املسروقة   

 غــسل العائــدات ، بالتعــاون مــع البلــدان الناميــة واملراكــز املاليــة، إىل منــع تلــك املبــادرةوتــسعى
  .على حنو أكثر منهجيةً وسرعةًاملتأّتية من الفساد، وتسهيل استرداد املوجودات املسروقة 

    
    اكتساب معارف تراكمية  - ألف  

    وتبادهلااألدوات املتعلقة جبمع املعلومات  - ١  
 أولويـة عاليـة لتيـسري احلـصول علـى املعـارف املتعلقـة        إعطـاء دأب الفريق العامـل علـى       -١٢

  علـى حنـو خـاص       الفريـق العامـل     وأشـاد  .باسترداد املوجودات ولتكوين هذه املعارف وإدارهتـا      
بالتقــدم الــذي أحرزتــه األمانــة فيمــا يتعلــق باملكتبــة القانونيــة التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    

الشاملة اليت أنشأها املكتب واملعروفـة باسـم بّوابـة األدوات             املعرفية  اإللكترونية اد والبّوابة الفس
 ).تراك(واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد 

 علـى فائـدة املنتجـات املعرفيـة القائمـة الـيت توفّرهـا مبـادرة          أيـضاً  وشّدد الفريق العامـل     -١٣
 األمانــة أن تعــدَّ قائمــة بتلــك املنتجــات وتكفــل إىل وطلــب ؛ القــدرات الوطنيــةيف بنــاء" ســتار"

 .تعميمها على أوسع نطاق ممكن

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

 .ستخدم يف تدابري بناء القدراتسترداد املوجودات وُيا
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 علـى مواصـلة دراسـة وحتليـل الكيفيـة       هـو اآلخـر   الدول األطراف فقد حـثَّ   مؤمتر اأمَّ  -١٥
اليت ميكن هبا للقرائن القانونية وتدابري نقل عبء اإلثبـات وفحـص األطـر اخلاصـة بـاإلثراء غـري                    

  .اد عائدات الفسل استرداَدسهِّاملشروع أن ُت
    

    التدابري املتخذة    
األدوات "عـرف باسـم   ُت نصة اإللكترونيـة الـيت  امل هي جزء من   لالتفاقية املكتبة القانونية   -١٦

والـيت كـان املكتـب    ،  )تـراك " (واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفـساد          
لكتـروين للتـشريعات    مـستودع إ  هـي   وهـذه املكتبـة      )٢(.٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ١قد أطلقها يف    

.  دولـة  ١٧٨واالجتهادات القضائية واستراتيجيات مكافحة الفساد والبيانـات املؤسـسية لـدى            
ومؤسـساهتا  " سـتار  " وتـدعمها مبـادرةُ     القانونيـة، الـيت ينميهـا ويـديرها املكتـبُ          جمع املكتبـةُ  وَت

م االتفاقيــة  مــن أحكــا حكــم وتنــشرها بعــد فهرســتها وفــق كــل القانونيــةَالــشريكة، املعلومــاِت
 لكيفيـة تنفيـذ الـدول لالتفاقيـة، مبـا            مفصَّالً  حتليلياً تصنيفاًبأسلوب ييّسر البحث عنها، مما يتيح       

 كمـا جيـري اسـتخدام البيانـات         .يف ذلك كيفية تنفيـذ أحكامهـا اخلاصـة باسـترداد املوجـودات            
ل األطـــراف  الـــيت تـــرد يف ســـياق آليـــة اســـتعراض التنفيـــذ وُتِقـــرُّ بـــصحتها الـــدو  - القانونيـــة

 مــن أجــل - املــستعَرضة، مبــا فيهــا األحكــام القــضائية الــصادرة يف قــضايا اســترداد املوجــودات 
 .حتديث املعلومات اليت حتتوي عليها املكتبةُ القانونيةُ

يوفر رابطاً مباشراً يقـود      )٣(قسماً خاصاً عن استرداد املوجودات    " تراك"وتتضمن منصةُ     -١٧
هــي و )٤(. بلــداً فيمــا خيــص الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة  ١٧٨ يف إىل التــشريعات املعمــول هبــا

 مرصــد اســترداد املوجــودات، وهــو قاعــدة بيانــات   تقــود إىل مباشــرةروابــطحتتــوي أيــضا علــى 
ــادرة  ــة مــن قــضايا اســترداد   ١٩٩تــضم معلومــات عــن  " ســتار"أنــشأهتا مب  قــضية ســابقة وحالي

  أمـا قاعـدة    )٥(".سـتار "رفيـة الـيت تنـشرها مبـادرة         املنتجـات املع  وإىل  املوجودات املتصلة بالفساد،    
قـضايا  ل جتميـعٌ هـي  ف، "سـتار " الـيت أنـشأهتا مبـادرة    ،بيانات حمركي الدمى لقضايا الفساد الكربى     

إخفـاء أصـل    مـن أجـل      تنطوي على إساءة استخدام اهلياكل القانونيـة          اليت الفساد الواسع النطاق  
ويف الوقـت    )٦(.٢٠١١أكتـوبر   / يف تـشرين األول    املوجودات املسروقة وملكيتـها، وقـد افتتحـت       

                                                         
  ./www.track.unodc.orgتراك متاحة على املوقع  )2(  
  )3( www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx.  
  )4( www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx?chapter=5.  
  )5( http://star.worldbank.org/corruption-cases/search/site?db=All&f[0]=bundle%3Aarw.  
  )6( http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecovery/.  
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علـى  )  أدنـاه ٢٠يف سـياق دراسـة عـن التـسويات، انظـر الفقـرة          " (سـتار "الراهن تعكف مبـادرة     
 .وضع الصيغة النهائية لقاعدة بيانات عن التسويات املتعلقة بقضايا الرشوة عرب الوطنية

ــن خــالل      -١٨ ــات املتاحــة م ــصةوإضــافةً إىل املعلوم ــراك "من ــن خــالل  ،صــدر" ت ــادرةم م  ب
نـة مـن اسـترداد     من الدراسات السياساتية اليت تسد الثغرات املعرفية يف جماالت معيَّ         عددٌ ،"ستار"

 . وجتري حالياً عمليةُ ترمجة تلك الدراسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية.املوجودات

  On the"راسـةَ املعنونـة   الد" سـتار " نـشرت مبـادرةُ   ،٢٠١٢ديـسمرب  /ويف كـانون األول   -١٩
Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption ."    وميثل هـذا املنـشور أول دراسـة

شاملة عن قوانني اإلثراء غـري املـشروع؛ وهـو يتـضمن حتلـيالً مستفيـضاً للتحـديات الـيت تعتـرض                   
 .وتنفيذ تلك التشريعاتكالً من صياغة التشريعات املتعلقة جبرمية اإلثراء غري املشروع 

ــة بقــضايا        -٢٠ ــسويات املتعلق ــاول الت ــاً وضــع اللمــسات األخــرية لدراســة تتن وجيــري حالي
وتستكشف تلـك الدراسـة وحتلـل الكيفيـة الـيت تـتم             . الرشوة عرب الوطنية واسترداد املوجودات    

ترقُّبـاً لنـشر   و. هبا تسوية قضايا الرشوة الدولية وانعكاساهتا على استرداد املوجودات وإرجاعها    
 أثنــاء املــؤمتر الــدويل اخلــامس عــشر ملكافحــة الفــساد، الــذي عقــد يف - تلــك الدراســة ُنظِّمــت

، حلقـةُ عمـل عنواهنـا       ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١١ إىل   ٧برازيليا بالربازيل يف الفتـرة مـن        
ــصفقات " ــات ال ــى اســ      - خملَّف ــا عل ــة وآثاره ــضايا الرشــوة األجنبي ــة بق ــسويات املتعلق ترداد  الت

ومـن  . ؛ وذلك من أجل مناقـشة بعـض االسـتنتاجات الـيت خلـصت إليهـا الدراسـة                "املوجودات
عقد يف بنمـا يف  املزمع نشر تلك الدراسة أثناء الدورة اخلامـسة ملـؤمتر الـدول األطـراف الـيت سـتُ              

ــادرة ،وعــالوة علــى ذلــك . ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩ إىل ٢٥الفتــرة مــن   تتعــاون مب
الوقــت الــراهن مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي علــى حتــديث     يف " ســتار"

. ٢٠١١دراسة بشأن َتَتبُّع االلتزامات املتعلقة مبكافحة الفساد واسـترداد املوجـودات منـذ عـام             
وسيقوم هذا التقرير بتحليل بيانات أجهزة إنفاذ القـانون الـواردة مـن بلـدان املنظمـة املـذكورة                   

؛ وبتسليط الـضوء علـى      ٢٠١٢ و ٢٠١١دات اجملمدة أو املصاَدرة فيما بني عامي        بشأن املوجو 
  )٧(.التشريعات السياساتية والتطورات املؤسساتية؛ وبتقدمي توصيات يف هذا الصدد

    

                                                         
-http://star.worldbank.org/star/publication/tracking-anti:  متاح على املوقع التايل٢٠١١تقرير عام  )7(  

corruption-and-asset-recovery-commitments.  
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   أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واملنتجات املماثلة  - ٢  
م تكنولوجيـا املعلومـات احلديثـة يف اكتـساب          شدَّد الفريق العامـل علـى أمهيـة اسـتخدا           -٢١

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

    
    التدابري املتخذة    

توســيع نطــاق أداة رباء املعــين باســتناداً إىل النتــائج الــيت انتــهى إليهــا اجتمــاُع فريــق اخلــ   -٢٢
 كــــانون ١٥ و١٤، املعقــــوُد يف فيينــــا يــــومي كتابــــة طلبــــات املــــساعدة القانونيــــة املتبادلــــة 

، وضع املكتـب الـصيغة النهائيـة لتلـك األداة؛ وهـو يعكـف حاليـاً علـى                   ٢٠١١ديسمرب  /األول
 بعمليـة اسـترداد    عة مالمـَح جديـدةً ذات صـلة       وَتطرح الـصيغة املوسَّـ    . اختبار صالحيتها العملية  

كمــا ينظــر املكتــب حاليــاً يف كيفيــة املــضي يف حتــسني تلــك األداة بوضــعها علــى . املوجــودات
 .منصة تكنولوجية أكثر تقدماً

ويــستخدم املكتــب تكنولوجيــا املعلومــات احلديثــة اســتخداما كــامال يف تنميــة املــوارد    -٢٣
ــة " تــراك "منــصةَارد  وتــشمل تلــك املــو .الالزمــة لــدعم عمليــات اســترداد املوجــودات   واملكتب

، )٤١ إىل ٣٩ات انظــر الفقــر( التقيــيم الــذايت املرجعيــة  ، وقائمــةَ)١٦انظــر الفقــرة (القانونيــة 
ــات اخلاصــة وقاعــدةَ ــات  )١٧انظــر الفقــرة  ( مبرصــد اســترداد املوجــودات   البيان ، وقاعــدةَ بيان

ات التـسويات املرتقبـةَ     ، وقاعـدةَ بيانـ    )١٧انظـر الفقـرة     (حمركي الدمى لقضايا الفساد الكـربى       
ــرتني  ( ــر الفق ــة )٢٠ و١٧انظ ــصال ، وأدل ــات االت ــة باســترداد    جه ــة املعني ــسلطات املركزي  وال

ومبـادرة قاعـدة بيانـات جهـات االتـصال العامليـة الـيت              ،  )٤٩ و ٤٨تني  انظر الفقـر   (املوجودات
  .)٥٠ الفقرة انظر" (ستار" اإلنتربول ومبادرة أنشأهتا

    
   ن قضايا استرداد املوجوداتدراسة حتليلية بشأ  - ٣  

طلب الفريق العامل إىل املكتب أن يواصل عمله، بالتشاور مع الدول األعـضاء، علـى                 -٢٤
مجع وَمنَهجة املعلومـات املتعلقـة بقـضايا اسـترداد املوجـودات بغيـة إعـداد دراسـة حتليليـة هلـذه                      

ع الفريـق العامـل الـدول     وشـجَّ  .القضايا، استنادا إىل ما اكتسبته األمانة من خربة يف هذا اجملـال           
األعضاء على اإلسهام يف عمل األمانة وتوفري معلومـات عـن القـضايا الناجحـة وغـري الناجحـة                   

 إيــالء  احلــرص علــى مــع، منــها قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة عــدة وســائلعلــى حــد ســواء، ب
 .االعتبار الواجب لسرية املعلومات احلساسة
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    التدابري املتخذة    
 وضــع خالصــة لقــضايا اســترداد املوجــودات تتــألف مــن  عملــه بــشأن املكتــب لواصــ  -٢٥

 إىل اخلـربة    عهاضـ و ويستند املكتب يف     ؛لقضايا املتعلقة باسترداد عائدات الفساد    ل جتميع وحتليل 
 .عندئــذخدمت  الــيت اســتُ ع املنهجيــةَبِــ ويتَّ،املكتــسبة أثنــاء إعــداد خالصــة قــضايا اإلرهــاب     

 ٢٢ و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠ أصـدرهتما األمانـة يف        اللـتني  فويتنيشالمذكرتني  لل واستجابةً
، قدمت الدول األطـراف يف االتفاقيـة        )CU 2010/5و CU 2009/87( ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

الصــة اخلوالــدول املوقعــة عليهــا عــشر قــضايا بقــدر كــاف مــن التفاصــيل اســُتخِدمت إلعــداد   
 . مراعاهتـا   املعنيـة  رم قيود السرية اليت طلبت الدول     وعوجلت هذه القضايا بطريقة حتت     .املذكورة

واستند أيضا التحليل الوارد يف اخلالصة إىل قضايا مستقاة من قاعـدة البيانـات اخلاصـة مبرصـد                  
 ".ستار"استرداد املوجودات اليت أنشأهتا مبادرة 

ــاطق            -٢٦ ــن كــل املن ــرباء م ــذي ضــم خ ــق اخلــرباء ال ــاع فري ــتناداً إىل توصــيات اجتم واس
أبريـل  / نيـسان ٣ و ٢، والـذي عقـد يف فيينـا يـومي           "سـتار "غرافية باإلضافة إىل ممثلي مبـادرة       اجل

ــشاملة    ٢٠١٢ ــشأن صــياغة اخلالصــة ال ــه ب ــشروُع تلــك   . ، واصــل املكتــب أعمال وســيوزَّع م
  .اخلالصة على الدول األعضاء التماساً لتعليقاهتا عليه

    
 وتعميم ، يف العملوإشراكهملقانونية التشاور مع خرباء من خمتلف املناطق والنظم ا  - ٤  

    األدوات واملنتجات املعرفية على نطاق واسع
كــّرر الفريــق العامــل تأكيــده علــى ضــرورة االضــطالع بأنــشطة تــستهدف اكتــساب      -٢٧

معــارف تراكميــة، بالتــشاور الواســع النطــاق مــع خــرباء مــن خمتلــف املنــاطق والــنظم القانونيــة   
 .ومبشاركة واسعة منهم

زم تعمـيم األدوات واملنتجـات املعرفيـة علـى نطـاق واسـع، كمـا ينبغـي للمـؤمتر أو                     ويل  -٢٨
  .للفريق العامل النظر يف متابعتها لتبيُّن مدى فعاليتها وجدواها

    
    التدابري املتخذة    

ــة علــى نطــاق واســع ســواء عــرب اإلنترنــت أو        -٢٩ ــم كــل األدوات واملنتجــات املعرفي تعمَّ
ــيت تقــ   ــضاحية ال ــة   . دَّم يف شــىت املناســبات العــروض اإلي ــات املــساعدة القانوني ــة طلب وأداة كتاب

، مبــا يف ذلــك املكتبــة "تــراك"منــصة أنَّ  علمــاً بــ)٨(؛املتبادلــة متاحــة باالتــصال احلاســويب املباشــر
 .القانونية، هي بوابة إلكترونية تكفل االطالع الواسع عليها

                                                         
  )8( www.unodc.org/mla/.  
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جتماعــات أفرقــة اخلــرباء وحلقــات  املعرفيــةُ باســتمرار يف ا" ســتار"وُتعــرض منتجــاُت   -٣٠
واملنتجاُت املعرفية متاحة أيضا على اإلنترنـت مـن خـالل           . العمل التدريبية واملؤمترات اإلقليمية   

ترمجـة مجيـع    " ستار"وتواصل مبادرة    ".تراك"واملكتب الشبكيني وبّوابة    " ستار"موقعي مبادرة   
رات متاحـة أو سـتتاح علـى موقعهـا     منـشوراهتا إىل اإلسـبانية والعربيـة والفرنـسية، وهـي منـشو      

بعض املنـشورات متاحـة أيـضا، ورمبـا ُيتـوخى ترمجتـها إىل لغـات                لـ   الروسـية  نـسخ الو .الشبكي
 وبوجـه خـاص تتـاح باإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية             .إضافية عند الطلب وبدعم مـن الـدول       

ارسـات احلــسنة  دليـل املم "؛ ويف مقدمتـها  "سـتار "والعربيـة والفرنـسية بعـض أشـهر منــشورات     
ــة   كمــا ُتنــشر املنتجــات علــى نطــاق   ". بــشأن مــصادرة األصــول دون االســتناد إىل حكــم إدان

عــريض مــن خــالل التواصــل مــع الــصحافة واملقــابالت الشخــصية؛ وكــذلك مــن خــالل تقــدمي 
عــروض إيــضاحية أثنــاء شــىت املناســبات واالجتماعــات ويف الوســائط االجتماعيــة واملــدونات    

حظيت تلك األنشطة بقدر كبري من االهتمـام وأسـهمت فيمـا أحرزتـه تلـك          وقد  . رونيةتاإللك
  .املنشورات من جناح عظيم على الصعيد العاملي

    
وثيق التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية ت  - ٥  

   التحقيقات املالية
نــه ينبغــي للمؤســسات املاليــة أن أكّــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف دورتــه الثالثــة علــى أ   -٣١

؛ الة بشأن توخي احلرص الواجب وبشأن اإلفصاح عن املعامالت املاليـة          تعتمد وتنفّذ معايري فعَّ   
 إلقــاء قــدر أكــرب مــن علــى ضــرورة اًشّددمــ الفريــق العامــل  إليــهأشــاروذلــك حــسبما ســبق أن 

وأوصـى  .  تـشرف عليهـا     املؤسسات املاليـة ووحـدات االسـتخبارات املاليـة الـيت            على سؤوليةامل
ــذه املؤســـسات يف    ــراك هـ ــةالفريـــق العامـــل بإشـ ــترداد  تنميـ ــة باسـ ــة املتعلقـ ــارف التراكميـ  املعـ

املوجــودات؛ كمــا شــجَّع علــى االضــطالع بأعمــال بــشأن التــدابري الوقائيــة الــواردة يف الفــصل  
  .الةاخلامس من االتفاقية وشّدد على أمهية التحقيقات املالية الفعَّ

    
     املتخذةالتدابري    

مـن خـالل مركـز املراقــب الـذي يتمتـع بــه املكتـب والبنـك الــدويل لـدى فرقـة العمــل            -٣٢
املعنية باإلجراءات املاليـة ووزراء ماليـة جمموعـة العـشرين وحمـافظي مـصارفها املركزيـة، فإهنمـا                   

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

ــراف  ــأنَّ الفــساد يــشكل جرميــة أصــلية يف حــاالت غــسل     الــصريحالفــساد مــن خــالل االعت  ب
 .األموال وضمان توخي احلرص الواجب من جانب املؤسسات املالية
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ة غــسل األمــوال، ُموجِّهــون  ويوجــد لــدى املكتــب، يف إطــار برناجمــه العــاملي ملكافحــ    -٣٣
يعملون يف امليدان ملساعدة الدول األعضاء على بناء نظم فّعالة ملكافحة غسل األمـوال ومتويـل                

 منها تعزيز وحدات االسـتخبارات املاليـة، وحتليـل املعلومـات املاليـة،           عديدة اإلرهاب، بوسائل 
 طلـب يدقيق مشدَّد للحسابات الـيت      ومثة أنشطة أخرى تتعلق بإجراء ت     . وتطوير االستخبارات املالية  

 م؛ كمــا تتعلــق هبــا أو ُيحــتفظ هبــا نيابــة عنــهونتفظــحي فتحهــا أو كبــار املــسؤولني واملقربــون منــهم
 .دز التنفيذ الفعلي لتدابريها اخلاصة بالتدقيق املشدَّالكيفية اليت ميكن هبا للمؤسسات املالية أن تعزِّب

 املوجهني امليدانيني املعنيني مبكافحـة غـسل        وقدم املكتب مساعدات، من خالل شبكة       -٣٤
األموال واملستشارين اإلقليميني املتخصصني يف مكافحة الفـساد، إىل الـدول الطالبـة مـن أجـل                 
إكساب مسؤويل العدالة اجلنائية ما يلزم من مهارات ختـص التحقيـق يف اجلـرائم املاليـة املعقـدة                   

ق ببنــاء القــدرات تــوفري فــرص تدريبيــة بــشأن  وَتــضمَّن هــذا الــدعم املتعلــ. ومالحقــة مرتكبيهــا
وواصـل املكتـب جهـوده الراميـة إىل القيـام، بالتعـاون مـع               . الـة كيفية إجـراء حتقيقـات ماليـة فعَّ       

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــدويل، بتنظــيم دورة تدريبيــة عــن إجــراء التحقيقــات  
 .املالية موجََّهة إىل املمارسني يف الدول العربية

الـة يف حلقـات عمـل ومناقـشات         أيـضا مـشاركة فعَّ    " ستار"وشارك ممثلون عن مبادرة       -٣٥
حــضرها ممثلــون عــن املؤســسات املاليــة، وُنظِّمــت يف ســياق عمــل جمموعــة فولفــسربغ ضــمن    

 مـصرفا عامليـا وهتـدف إىل وضـع     أحـد عـشر  سياقات أخرى، وهذه اجملموعة هـي رابطـة تـضم           
فية من أجـل التـرويج للتوصـيات الـسياساتية وتـشجيع القطـاع              معايري يف قطاع اخلدمات املصر    

 كمـا قـدمت مبـادرة       .لتـصدي لغـسل عائـدات الفـساد       ا  تتيح املايل على اختاذ تدابري أشد فعالية     
إســهامها يف املالحظــات اإلرشــادية اخلاصــة بفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة،    " ســتار"

  .ا يشمل توفري ما يلزم من مواد تقنيةوذلك بشأن كشف وحجز عائدات الفساد، مب
    

   األحكام التشريعية النموذجية وأدلة املمارسات الفضلى  - ٦  
اســترداد األصــول "أوصــى الفريــق العامــل بــأن ُينظــر يف االســتعانة مبنتجــات مــن قبيــل    -٣٦

، مـن  "دليل للممارسات احلسنة بشأن مصادرة األصول دون االستناد إىل حكم إدانـة      : املنهوبة
  .أجل تنفيذ أحكام أخرى من االتفاقية

    
    التدابري املتخذة    

يعكــف املكتــب علــى دراســة جــدوى وضــع منــاذج أو أدلــة ممارســات فــضلى بــشأن       -٣٧
اســترداد املوجــودات؛ وذلــك إمــا علــى يف شــكل وثيقــة واحــدة أو يف شــكل أحكــام منوذجيــة  
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 ظل مراعاة املناقـشات املواضـيعية       وميكن حتديد تلك اجملاالت املعينة يف     . تركز على مواد بعينها   
اليت جيريها الفريق العامل حول مواد بعينها، على النحو املـربمج يف خطـة عمـل الفريـق العامـل                    

  .املتعددة السنوات
    

مجع املعلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة باسترداد املوجودات بوسائل   - ٦  
    بينها قائمة التقييم الذايت املرجعية  من
اسـتيفاء  ب ،، بـدعم مـن األمانـة       إىل أن تقـوم    دعا الفريق العامـل مـراراً الـدول األطـراف           -٣٨

 املتعلق باسترداد املوجودات يف قائمة التقييم الذايت املرجعية، لكي يتسىن مجـع             القسمالرد على   
معلومات عن تنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة باسترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك معلومـات عـن                  

 واسـتبانة مـا يـتعني        تلـك الـدول    تقيـيم جهـود    من أجل    السوابق القضائية على الصعيد الوطين،    
اختاذه من خطوات أخـرى لتنفيـذ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة، وجتميـع املمارسـات اجليـدة،                     

  .واستبانة االحتياجات من املساعدة التقنية
    

    التدابري املتخذة    
دة دول ويف سياق أنشطة املساعدة التقنيـة اجلاريـة،        يعكف املكتب، بناء على طلب ع       -٣٩

على دعم البلدان يف استخدام قائمة التقييم الذاتية املرجعية احلالية باعتبارهـا أداة تكفـل إجـراء                 
حتليل للثغرات وتقييم اجلهود اليت تبذهلا تلك البلدان بغيـة تنفيـذ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة                   

شورة، اسـتناداً إىل حمـصلة هـذا العمـل، بـشأن التـدابري الـالزم اختاذهـا            تنفيذاً تامـاً؛ مث إسـداء املـ       
وقد أجريـت، أو مـا زالـت جتـرى، أربعـة حتلـيالت للثغـرات؛ علمـاً                 . جملاهبة التحديات املستبانة  

 .املكتب تلقى مخسة طلبات أخرى يف هذا الصددأنَّ ب

) ٢٠٢٠-٢٠١٥(يـة   وسيوفر استعراض الفـصل اخلـامس أثنـاء دورة االسـتعراض الثان             -٤٠
فرصة فريدة من نوعها جلمع معلومات قطرية حمددة بـشأن اسـترداد املوجـودات والتحقـق مـن          

ــات   ــك املعلومـ ــحة تلـ ــتعراض األوىل    . صـ ــن دورة االسـ ــسبة مـ ــربة املكتـ ــر اخلـ ــة أنَّ وتظهـ آليـ
فقـد  . االستعراض متثل أداة قوية قادرة على هتيئة أسباب احلـوار والتعـاون فيمـا بـني الوكـاالت                 

شهدت بلدان عديدة تأسيس جلان مشتركة بـني املؤسـسات مـن أجـل عمليـة االسـتعراض؛ يف              
كمـا أفـسحت عمليـةُ    . حني سعت احلكومات إىل التحاور مع اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص    

أمـا علـى الـصعيد    . التقييم الذايت اجملالَ أمام تشذيب عمليات مجع البيانات يف الدول األطـراف     
نـصت الـدول األطـراف فرصـاً متعـددة لتبـادل خرباهتـا وممارسـاهتا اجليـدة فيمـا                     فقـد اقت   ،الدويل

ــالتجرمي وإنفــاذ   . خيــص تنفيــذ الفــصول املــستعرضة  وســتكون حمــصلة االستعراضــات املتعلقــة ب
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. القانون، وبالتعاون الدويل علـى وجـه اخلـصوص، شـديدة الـصلة باسـتعراض الفـصل اخلـامس            
 االستعراضات يف الوقت الراهن من خـالل اخلالصـات          ومن املمكن االطالع على حمصلة تلك     

كمـا وافقـت عـدة بلـدان علـى          . الوافية للتقارير القطرية والتقارير املواضيعية اليت أعدهتا األمانة       
 أسـهمت التقـارير القطريـة يف التخطـيط       ،ويف حـاالت كـثرية    . نشر تقاريرهـا القطريـة بكاملـها      

ر وطـين واسـع مـن أجـل التـصدي للثغـرات        ويف عـدة حـاالت أجـري حـوا        . إلصالحات حمليـة  
كمـا فتحـت آليـةُ االسـتعراض        . املستبانة أثناء عملية االستعراض ومن أجل وضع خطـط عمـل          

الباَب أمام استبانة االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة والتحقـق مـن تلـك االحتياجـات اسـتناداً           
 )٩(.قإىل استعراض النظراء واإلبالغ عن تلك االحتياجات على حنو منس

 املكتـب اقتراحـاً يكفـل        أعـدَّ  ،ومن أجل استعراض الفصلني الثاين واخلامس من االتفاقية         -٤١
نة مـن قائمـة التقيـيم       اختبار مدى جناح استعراض تنفيـذ هـذين الفـصلني اسـتناداً إىل نـسخة حمـسَّ                

س املـستفادة   وستستند تلك القائمة املنقحـة إىل الـدرو       . الذايت املرجعية ُتستخدم يف الدورة الثانية     
ومن أهم مالمـح تلـك القائمـة املنقحـة حـذف ثالثـة أمنـاط مـن األسـئلة؛ ممـا                      . من الدورة األوىل  

وجيري النظر أيضاً يف إنشاء جمموعات مواضيعية بـشأن غـسل           . سُيقَلص بقدر كبري عدَد األسئلة    
ن الـدول   سـيتطوع عـدد حمـدود مـ    ،ي ويف إطـار االختبـار التجـريب    . األموال واسترداد املوجودات  

ي إجـراء مناقـشة أكثـر     وستتيح نتـائج هـذا االختبـار التجـريب    . األطراف بتجريب القائمة املرجعية   
ل مـن أجـل مجـع املعلومـات املطلوبـة مـع             ضاستنارةً بشأن كيفية اسـتخدام القائمـة اسـتخداماً أفـ          

 ضـرورة   احلرص يف الوقت ذاته على عدم إثقال كاهل الـدول املـستعرَضة واملـستعرِضة بأعبـاء ال                
هــذا االختبــار سيفــسح أمــام البلــدان املــشاركة فيــه فرصــةَ إجــراِء تقيــيم أنَّ أضــف إىل ذلــك . هلــا

للفصلني الثـاين واخلـامس مـن االتفاقيـة اسـتناداً إىل أداة مبـسطة وفرصـةَ احلـصولِ علـى مـساعدة              
  .بشأن تقييم ووضع خطة عمل تعتمد على هذا التقييم، إذا اقتضت الضرورة

    
    لطلباتلتلقية املء الثقة بني الدول الطالبة والدول بنا  - باء  

    السلطات املركزية وجهات االتصال والشبكات املعنية باسترداد املوجودات  - ١  
طلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة أن تــدعو الــدول األعــضاء الــيت مل تعــني بعــد ســلطة     -٤٢

كمـا َوجَّـه املـؤمتر      .  أن تفعـل ذلـك     مركزية مسؤولة عن طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة إىل         
 .طلباً مشاهباً إىل مجيع الدول األطراف

                                                         
  :املعلومات العامة املتعلقة بآلية االستعراض متاحة على املوقع التايل )9(  

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html.  
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وطلب املـؤمتر إىل الفريـق العامـل أن يواصـل النظـر يف مـسألة إنـشاء شـبكة عامليـة مـن                     -٤٣
 شـبكة مـن املمارسـني، علـى أال تكـون      علـى هيئـة  جهات االتصال املعنية باسترداد املوجودات     

 وأكـد الفريـق العامـل ضـرورة         .ال بغية تيسري املزيد من التعاون الفعَّـ        للشبكات القائمة،  تكراراً
إنشاء شبكة عاملية من جهـات االتـصال املعنيـة مبـصادرة املوجـودات واسـتردادها والـيت تتـوافر                    

 . فيها اخلربة التقنية الالزمة؛ وشدد على احلاجة إىل التعاون والتنسيق مع الشبكات اإلقليمية

 اعتمـاد هنـج يف جمـال اسـترداد املوجـودات           جدوىالعامل باستكشاف   وأوصى الفريُق     -٤٤
توىل إسداء املشورة خـالل املراحـل األوىل أليِّ قـضية بطريقـة             ت أجهزٍة معاوِنةٍ يقوم على إنشاء    

 . من املساعدةغري رمسية وإحالة مقدمي الطلبات إىل اجلهات النظرية اليت ميكن أن توفر مزيداً

مــل أيــضا بــأن يستكــشف املكتــب الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تعــديل  وأوصــى الفريــق العا  -٤٥
قاعدة البيانات اخلاصـة جبهـات االتـصال املعنيـة باسـترداد املوجـودات لكـي يتـسىن التـيقن مـن                       

 . يف واليات قضائية أخرىبالعاملنيبيانات االتصال اخلاصة 

 أجهــزة إنفــاذ وشــدد الفريــق العامــل علــى ضــرورة االســتفادة الفعليــة مــن التعــاون مــع  -٤٦
 اجلهـاز القـضائي يف       الـذي يؤديـه    دورالـ القانون ووحدات االسـتخبارات املاليـة، مـع التـسليم ب          

  .إجراءات التعاون الدويل لضمان املساءلة ومراعاة األصول القانونية
    

    التدابري املتخذة    
 دول أطـــراف قـــد أبلغـــت األمانـــة ١٠٣ كانـــت ٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران١٩حبلـــول   -٤٧

 .ت املركزية اليت عينتهابالسلطا

وقام املكتب بإنشاء قاعدة بيانات ختص جهات االتصال املعنية باسترداد املوجـودات الـيت                -٤٨
عينتها الدول األطراف يف االتفاقية؛ وذلك يف أعقاب الردود الـيت تلقاهـا علـى املـذكرات الـشفوية                   

 ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩الفتــرة مــن الــثالث الــيت ُوجِّهــت إىل الــدول األطــراف والــدول املوقعــة خــالل  
)CU 2009/143  و ٢٠٠٩سـبتمرب   / يف أيلول ،CU 2011/54  و ٢٠١١مـارس   / يف آذار ،CU 2011/162 

إىل الشروع يف تعيني جهات اتـصال خاصـة هبـا     داعيةً إياها   ،)٢٠١١أكتوبر  /يف تشرين األول  
 وُشـدِّد   .ملـؤمتر بشأن استرداد املوجودات واإلبالغ عنها وذلك وفقا لتوصيات الفريق العامل وا          

قـد  على أمهية تعيني جهات االتصال املعنية باسترداد املوجودات أثناء اجتمـاع اخلـرباء الـذي عُ                
 من أجل تعزيز التعـاون الـدويل يف إطـار         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ و ٢٢يف فيينا يومي    

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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ــول   -٤٩ ــران١٩وحبل ــه / حزي ــان قــد   ٥٦انــت  ك،٢٠١٣يوني ــان موقعت ــاً ودولت ــة طرف  دول
ويتـاح علـى املوقـع اإللكتـروين للمكتـب دليـلُ             )١٠(.نتـها أبلغت األمانة جبهات االتصال الـيت عيّ      

االتصال احلاسـويب املباشـر اخلـاص مبـا مت تعيينـه مـن سـلطات مركزيـة وجهـات اتـصال خمتـصة                 
علومات املتعلقـة هبـذا الـدليل علـى         والدول األطراف مدعوة إىل تعميم امل     . باسترداد املوجودات 

 )١١(.املؤسسات الوطنية ذات الصلة

 املبادرة العامليـة اخلاصـة جبهـات االتـصال الـيت            ٢٠٠٩يناير  /واسُتهلّت يف كانون الثاين     -٥٠
ــادرة   ــة    " ســتار"أنــشأهتا مب ــة للــشرطة اجلنائي ــولإلا(يف إطــار شــراكة مــع املنظمــة الدولي  ).نترب

 مـن    ومالحقة الفاسـدين ومـرتكيب اجلـرائم االقتـصادية          التحقيقات ويتمثل اهلدف منها يف دعم    
أي قبـل تقـدمي الطلبـات الرمسيـة للحـصول           ( وتوفري املساعدة غري الرمسيـة       الدويلخالل التعاون   

لغــرض حتديــد عائــدات الفــساد )  وبعــد تقــدمي تلــك الطلبــاتعلــى املــساعدة القانونيــة املتبادلــة
ادرة  وقد أنـشأت املبـ     . وجتميدها ومن مث استعادهتا يف هناية املطاف       بهاقَُّع االقتصادية وتَ  واجلرائم

وتتــيح هــذه املنــصة، املربوطــة بــشبكة  . نتربــول الــشبكي اآلمــنمنــصةً افتراضــية علــى موقــع اإل
، جلهـات االتـصال احلاصـلة علـى إذن مـن مكاتـب              I-24/7نتربـول   االتصاالت اآلمنة التابعـة لإل    

دلَ املعلومــات واملعــارف التقنيــة املتعلقــة بالفــساد واســترداد      نتربــول املركزيــة الوطنيــة تبــا   إلا
.  بلــدا٩٩ً جهــة اتــصال خمصــصة متثــل ١٧٧وحــىت اآلن تــشارك يف تلــك املنــصة . املوجــودات

 املـؤمتر العـاملي الرابـع جلهـات     ٢٠١٣يوليـه  / متـوز  ٥ إىل   ٣وقد عقد يف بـانكوك يف الفتـرة مـن           
 .االتصال املختصة باسترداد املوجودات

يف إنشاء وتعزيز شبكات إقليميـة معنيـة باسـترداد          " ستار"كما ساهم املكتب ومبادرة       -٥١
شـبكة اجلنـوب األفريقـي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد              املوجودات ومصادرهتا؛ ال سيما     

الــشبكة اإلقليميــة الســترداد املوجــودات الــيت أســستها البلــدان األعــضاء يف فرقــة  واملوجــودات 
سـبتمرب  / ويف أيلـول   .اإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية ملكافحة غـسل األمـوال         العمل املعنية ب  

 شارك املكتب واملبادرة املذكورة يف مناقشات، جـرت أثنـاء احللقـة الدراسـية املعنونـة         ،٢٠١٢
                                                         

، إندونيسيا، )دولة موقعة(االحتاد الروسي، األردن، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، أملانيا  )10( 
 بوليفيا بولندا، واهلرسك، البوسنة فاسو، بوركينا بلغاريا، بلجيكا، ل،الربتغا ،باكستان، باالو، البحرين

 ،)موقعة دولة( السورية العربية اجلمهورية اجلزائر، تونس، توغو، تركيا، بريو، ،)القوميات املتعددة -  دولة(
 السويد، سنغافورة، سلوفينيا، السلفادور، رومانيا، رواندا، األخضر، الرأس الدامنرك، كوريا، مجهورية
 لكسمربغ، لبنان، التفيا، كينيا، كندا، نام، فييت فنلندا، الفلبني، غواتيماال، صربيا، شيلي، سويسرا،
 موريشيوس، الشمالية، يرلنداإو العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة املكسيك، مصر، ماليزيا، مالطة، خلتنشتاين،
  .األمريكية ةاملتحد الواليات هولندا، نيجرييا، النمسا، ميامنار،

  .www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html :هذه املعلومات متاحة على املوقع التايل )11( 
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حتديد املوجودات املسروقة يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، والـتحفظ علـى تلـك        "
، بــشأن إمكانيــة إنــشاء شــبكة جلهــات االتــصال املعنيــة باســترداد        "ردادهااملوجــودات واســت 

. املوجودات يف منطقـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومنطقـة كومنولـث الـدول املـستقلة                    
 .كما تدور يف الوقت الراهن مناقشات بشأن إنشاء شبكة مماثلة يف شرق أفريقيا

أسـدى املكتـب مـشورة جوهريـة بــشأن      ،وبنـاء علـى طلـب حكومـة مجهوريـة كوريــا       -٥٢
 ئإنــشاء شــبكة مــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــاد  

)ARIN-AP(        ــانون ــاذ الق ــسؤويل إنف ــة وم ــات العام ــضم أعــضاء النياب ــة ت ؛ وهــي شــبكة إقليمي
علـى حنـو    وهتدف إىل تعزيز التعاون الـدويل الـشامل الـالزم مـن أجـل مكافحـة غـسل األمـوال                     

ــترداد املوجـــودات بنجـــاح فعَّـــ ــانون األول . ال واسـ ــيول يف كـ  ٢٠١٢ديـــسمرب /وُعقـــد يف سـ
 وقد ُنظِّم ذلك االجتمـاع بـدعم مـن مكتـب النائـب              .اجتماُع خرباء بشأن إنشاء تلك الشبكة     

ــة؛        ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــا ومــن مكتــب األم ــة كوري ــى يف مجهوري ــام األعل الع
  .ن املنطقة وكذلك من الشبكات اإلقليمية القائمةوحضره خرباء م

    
    التعاون بني وحدات االستخبارات املالية ووكاالت مكافحة الفساد  - ٢  

ــزة         -٥٣ ــة وأجه ــني وحــدات االســتخبارات املالي ــاون ب ــق التع ــل بتوثي ــق العام أوصــى الفري
 املتبادلــة علــى مكافحــة الفــساد والــسلطات املركزيــة املــسؤولة عــن طلبــات املــساعدة القانونيــة 

ــدويل   ــوطين وال ــصعيدين ال ــشبكات       .ال 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
    

    التدابري املتخذة    
ــامل      -٥٤ ــن خــالل برناجمــه الع ــب، م ــع وحــدات    يعمــل املكت ــوال، م ي ملكافحــة غــسل األم

االستخبارات املالية من أجل مساعدهتا على االنـضمام إىل جمموعـة إيغمونـت وتنفيـذ معايريهـا        
ــاب       ــل اإلره ــوال ومتوي ــسل األم ــشأن غ ــات ب ــادل املعلوم ــة بتب ــب التوصــيةُ  .املتعلق  ٣٦ وتطال

اذ خطــوات فوريــة مــن أجــل الــصادرة عــن فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة البلــدانَ باختــ
 .االنضمام إىل االتفاقية وتنفيذها تنفيذاً تاماً

 علــى تعزيــز التعــاون فيمــا بــني وحــدات االســتخبارات  الــدولَ" ســتار " مبــادرةُوحتــث  -٥٥
 .املالية لديها وذلك هبدف تيسري تبـادل املعلومـات والتعـاون غـري الرمسـي يف التحقيقـات املاليـة                   

وحـدات االسـتخبارات    " سـتار " ساعدت مبادرة    ،ان بعينها دمة إىل بلد  ويف سياق املساعدة املق   
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؛ وذلـك مـن خـالل تنظـيم حلقـات عمـل            االنضمام إىل جمموعة إيغمونت   ب  اإلسراع املالية على 
 .خمصصة للمحللني العاملني يف تلك الوحدات

عم ويتعاون املكتب تعاونـاً وثيقـاً مـع الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة الفـساد ويـد                     -٥٦
يــشارك يف اللجنـة التنفيذيـة للرابطــة، الـيت تتـشاور معــه بانتظـام بـشأن برنــامج       هـو  و. أنـشطتها 

 وقــد عقــدت الرابطــة حلقتــها الدراســية     .عملــها وصــياغة خططهــا املــستقبلية االســتراتيجية    
وكـان موضـوع   . ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ٢٤ إىل ٢٢اخلامسة يف جينان بالصني يف الفتـرة مـن     

 الرئيــسي هــو الفــصل الــسادس مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،    احللقــة الدراســية
وسيعقد املؤمتر السنوي الـسابع واالجتمـاع العـام         ". املساعدة التقنية وتبادل املعلومات   "املعنون  

  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ٢٢للرابطة يف بنما يف الفترة من 
    

    التعاون مع القطاع اخلاص  - ٣  
أوصى الفريق العامل بأن تواصل األمانة الترويج إلقامة شراكات مع القطاع اخلـاص،               -٥٧

وخاصة مع املؤسسات املالية، هبدف مساعدهتا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة وتيـسري              
 وشجَّع الفريق العامل الدول األطراف على دعـم جهـود األمانـة بوسـائل              .استرداد املوجودات 

  .إقامة شراكات على الصعيد الوطين منها عديدة
    

    التدابري املتخذة    
ــذ           -٥٨ ــسألة تنفي ــرويج مل ــات القطــاع اخلــاص هبــدف الت ــع كيان ــه م ــب تعاون واصــل املكت

االتفاقية يف صفوف أعضاء دوائر األعمـال التجاريـة؛ وخاصـة الـسعي إىل تعزيـز نزاهـة النظـام                    
شطته املبذولة مع الرابطات املـصرفية وغريهـا   وكثَّف املكتب أن  . املايل وإىل استرداد املوجودات   

من كيانات القطاع املصريف؛ ومن مث سعى سـعياً حثيثـاً إىل التمـاس سـبل التعـاون يف املواضـيع                    
 . املتعلقة مبنع عمليات حتويل عائدات اجلرائم والكشف عنها

 يف عـدد    املناصـرة املبذولـة   الـة يف جهـود      مـشاركة فعَّ  " ستار"ويشارك املكتب ومبادرة      -٥٩
، وهـي أحـد   املعنية باألعمال التجارية  موعة العشرين جم مبا يف ذلك يف إطار       ؛من احملافل الدولية  

، وكـذلك املنتـدى االقتـصادي     الشركات العامليةى ومنتدى يضم كرب   ، جمموعة العشرين  فروع
رين  ويف خطة عمل جمموعـة العـش    .العاملي ومبادرته املتعلقة بالشراكة من أجل مكافحة الفساد       

 ُينظـر إىل قطـاع األعمـال التجاريـة باعتبـاره      ٢٠١٤-٢٠١٣من أجل مكافحة الفـساد لعـامي      
صاحَب مصلحٍة هاماً يف جهود مكافحة الفـساد؛ كمـا تنظُـر تلـك اخلطـةُ إىل عنـصر الـشفافية                     

وكانــت فرقــة عمــل جمموعــة العــشرين املعنيــة بتحــسني الــشفافية        . باعتبــاره عنــصراً حامســاً  
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جبملة أمور منها أن يكون لفريـق جمموعـة         ) ٢٠١٣مايو  /يف أيار (قد أوصت   ومكافحة الفساد   
العشرين العامل املعين مبكافحة الفساد وضٌع مـستدام باعتبـاره جلنـة دائمـة منبثقـة عـن جمموعـة                    
العشرين؛ وأن يعقد ممثلو فرقـة عمـل جمموعـة العـشرين وممثلـو فريـق جمموعـة العـشرين العامـل                  

جتماعات منتظمة من أجل حتديد ما يلزم إدخالـه مـن حتـسينات رقابيـة               املعين مبكافحة الفساد ا   
كمـا دعـت التوصـيات إىل مكافحـة طلـب الرشـاوى             . ومناقشة آثارها علـى قطـاع الـشركات       

. وإىل التدريب وبناء القـدرات يف القطـاعني اخلـاص والعـام وإىل تـضافر مجيـع اجلهـود املبذولـة            
 مؤمتُر مكافحـة الفـساِد الرفيـُع املـستوى      ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٦ و ٢٥وعقد يف باريس يومي     

ــه        ــشاَركت يف تنظيم ــذي َت ــشرين؛ ال ــة الع ــر أعمــال جمموع ــثُ حلكومــات ودوائ ــسنويُّ الثال ال
الرئاسةُ الروسية يف جمموعة العـشرين ومنظمـةُ التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي وَدَعَمـه                   

مبـادئ خطـة عمـل      "عـة البلـدان الثمانيـة        أعلنـت جممو   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٨ويف  . املكتُب
 )١٢(".جمموعة البلـدان الثمانيـة مـن أجـل منـع إسـاءة اسـتخدام الـشركات والترتيبـات القانونيـة                    

ــدابري املوصــى هبــا مــع االســتنتاجات والتوصــيات الــيت انتــهت إليهــا        ــد مــن الت ويتماشــى العدي
كيـف يـستخدم الفاسـدون       :حمركـو الـُدمى   "حتـت عنـوان     " سـتار "الدراسةُ اليت أعـدهتا مبـادرة       

كمــا تــؤدي  )١٣(."الكيانــات القانونيــة إلخفــاء األمــوال املــسروقة ومــاذا ميكــن عملــه إزاء ذلــك
  )١٤(.مسألة املُالّك املُنتِفعني دوراً بارزاً يف خطة عمل شراكة دوفيل بشأن استرداد املوجودات

    
    تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت متنع استرداد املوجودات  - ٤  

، جهـود  ما تبذلـه مـن    يف تعزيزشدَّد الفريق العامل على ضرورة أن متضي األمانة قدماً     -٦٠
 تـشجيع  ترمـي إىل  يف إطار تعاوهنا مع املنظمات الدولية األخـرى ويف إطـار جمموعـة العـشرين،      

ة  اإلراد  وتوطيـد  تعزيـز إىل   بنـاء الثقـة و      وإىل لطلبـات لتلقيـة   املاحلوار بني الدول الطالبة والـدول       
وشـّجع الفريـق الـدول األطـراف علـى الـسعي             . اسـترداد املوجـودات    على حنو يكفل  السياسية  

ــة         ــسيط اإلجــراءات الداخلي ــع اســترداد املوجــودات، وال ســيما بتب ــيت متن ــة احلــواجز ال إىل إزال
  . إلساءة استخدامهاوتعزيزها منعاً

                                                         
 )12( www.gov.uk/government/publications/g8-action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-

companies-and-legal-arrangements.  
 )13(  http://star.worldbank.org/star/publication/puppet-masters.  
 )14( www.state.gov/j/inl/rls/190483.htm.  
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    التدابري املتخذة    
ملنتديات الدولية من أجل الدعوة إىل تعزيز يشارك املكتب مشاركة نشيطة يف عدد من ا  -٦١

نتربـول واالحتـاد    اإلرادة السياسية؛ مبا يف ذلـك املـؤمتر املـذكور وأفرقتـه العاملـة، واجتماعـات اإل                
 .األورويب ويوروجست والفريق العامل املعين مبكافحة الفساد الذي أنشأته جمموعة العشرين

اليـة يف خطـة عمـل جمموعـة العـشرين بـشأن         وحتتل مسألة استرداد املوجودات مرتبة ع       -٦٢
وتتـضمن تلـك اخلطـة، فيمـا تتـضمن، إنـشاء شـبكة              . ٢٠١٤-٢٠١٣مكافحة الفـساد لعـامي      

كما التزمـت بلـدان     . خرباء خمتصة برفض إعطاء تأشريات الدخول للفاسدين واملتعاونني معهم        
 اســـترداد إطـــار بـــشأن/جمموعـــة العـــشرين بـــأن تظـــل تـــستند إىل مـــا اتُّفـــق عليـــه مـــن مبـــادئ

ــأن        ــة باســترداد املوجــودات وب ــدة واإلرشــادات املتعلق ــادل املمارســات اجلي املوجــودات، وتتب
وأتاحـت بلـدانُ اجملموعـة لعامـة اجلمهـور األدلـةَ            ". سـتار "تواصل مشاركتها الفعالة يف مبـادرة       

غراض اسـترداد   الوطنية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة وأدوات َتَعقُّب املوجودات خدمةً أل         
ــة مــن أجــل     )١٥(.املوجــودات  كمــا تعهــدت بلــدان اجملموعــة بتعزيــز شــفافية الكيانــات القانوني

 .استبانة املمارسات اجليدة

 املنتـدى العـريب   ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ١٣ إىل ١١وُعقد يف الدوحة خالل الفترة من       -٦٣
ــة قطــر ورئاســة     ــشاركت يف تنظيمــه دول ــذي ت ــات املتحــدة  األول الســترداد األمــوال ال  الوالي

وأُطلـق هـذا املنتـدى يف سـياق شـراكة دوفيـل             ". ستار"جملموعة البلدان الثمانية وَدَعَمته مبادرةُ      
للبلــدان العربيــة الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة، وهــي املبــادرة الــيت أطلقــت أثنــاء مــؤمتر قمــة دوفيــل    

 والـيت   ٢٠١٢رت يف عـام      وخطـة عمـل دوفيـل الـيت أُقـ          ٢٠١١جملموعة البلدان الثمانية يف عام      
ــادرة    ــا مب ــربت فيه ــتار"اعُت ــسياً " س ــترداد     )١٦(.شــريكاً رئي ــل الس ــل دوفي ــة عم ــار خط ويف إط

املوجودات َتَعهَّد كـل عـضو مـن أعـضاء جمموعـة البلـدان الثمانيـة بتعزيـز الـشفافية مـن خـالل                        
األعـضاء يف  وقـد نـشرت الـدول    . نشر دليل عن قوانينه وإجراءاته املتعلقة باسترداد املوجودات  

اجملموعة املذكورة، عالوة على سويسرا، أدلتها القطرية على بوابة املنتـدى العـريب اإللكترونيـة                
 )١٧(.بعدة لغات

                                                         
 )15( http://track.unodc.org ،www.g20.org/load/781360563.  
: للحصول على معلومات بشأن املنتدى العريب السترداد األموال انظر )16( 

http://star.worldbank.org/star/node/283.  
 )17( http://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx،  

http://star.worldbank.org/star/ArabForum/country-guides-asset-recovery-0.  
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وتــضمنت خطــة العمــل الــيت ُوضــعت علــى ســبيل متابعــة أعمــال املنتــدى عقــَد ثــالث    -٦٤
لـيت عقـدت يف     فقـد تناولـت الـدورة اخلاصـة األوىل، ا         . دورات خاصة تتناول التحديات التقنية    

، التنـسيَق احمللـي وأدلـةَ اسـترداد املوجـودات         ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٤ إىل   ٢قطر يف الفتـرة مـن       
ومتثلــت أهــداف تلــك الــدورة يف تبــادل  )١٨(.الــيت أعــدهتا بلــدانُ اجملموعــِة املــذكورِة وسويــسرا 

ارات املتعلقـة  املمارسات اجليدة والدروس املستفادة على حنو خيدم التنـسيَق احمللـي؛ وتنميـة املهـ        
بوضع خطة حتقيق يف قضايا استرداد املوجودات واستراتيجية شـاملة بـشأن مجيـع التحقيقـات؛               
وتبادل املعارف مع املمارسني العاملني يف جمال اسـترداد املوجـودات بـشأن االسـتخدام الفعـال                 

يـة املهـارات    ألدلة استرداد املوجودات اليت وضعتها بلـدانُ اجملموعـِة املـذكورِة وسويـسرا؛ وتنم             
على ختطيط الطلبات الرمسية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلـة وعلـى صـياغة تلـك الطلبـات؛         
وتوفري حمفل يتيح عقـد اجتماعـات جانبيـة ثنائيـة ومتعـددة األطـراف بـني البلـدان الـيت تلـتمس                       

 .استرداد املوجودات وشىت الشركاء يف جمموعة البلدان الثمانية وبلدان املنطقة

 ١٣  إىل١١وعقــدت الــدورة اخلاصــة الثانيــة يف شــرم الــشيخ مبــصر يف الفتــرة مــن           -٦٥
ومتثلــت .  وتناولــت التحقيقــات املاليــة الــيت تــدعم اســترداد املوجــودات ٢٠١٣يونيــه /حزيــران

أهدفها يف تبادل املمارسات املؤسسية اجليدة فيما خيص إجراء التحقيقـات املاليـة، مبـا يف ذلـك                  
مبـادرة سـتار   -نتربولمثل شبكة جهات االتصال اخلاصة بـاإل (كات املمارسني املشاركة يف شب 

؛ والتوعية باالستراتيجيات املوجهة حنو النتائج فيمـا خيـص ختطـيط وقيـادة التحقيقـات                )وغريها
املاليــة الــيت تتعــدد فيهــا اجلهــات املــستهدفة واملوجــودات والواليــات القــضائية، وإرســاء صــلة     

اد بعائـــدات الفـــساد؛ وتنميـــة املهـــارات القـــادرة علـــى اســـتبانة واضـــحة تـــربط أعمـــال الفـــس
ــى شــىت          ــرف عل ــة؛ والتع ــات املالي ــيالت والتحقيق ــال إجــراء التحل ــدة هنــوج حي واســتخدام ع

أي حتليل احلـسابات املـصرفية، وتعقُّـب    (األدوات والتقنيات اليت تكفل جناح التحقيقات املالية        
يتيح عقـد اجتماعـات جانبيـة ثنائيـة      ؛ وتوفري حمفل    )ناملوجودات، وإظهار النتائج واضحةً للعيا    

ومتعــددة األطــراف بــني البلــدان الــيت تلــتمس اســترداد املوجــودات وأعــضاء جمموعــة البلــدان     
أمــا الــدورة اخلاصــة الثالثــة، املقــرر عقــدها يف      . الثمانيــة والبلــدان الــشريكة وبلــدان املنطقــة    

ومـن املقـرر    . دين يف اسـترداد املوجـودات     ، فستركز على دور اجملتمـع املـ       ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
 .٢٠١٣أكتوبر /أن يعقد املنتدى العريب الثاين السترداد األموال يف تشرين األول

ن النائــُب العــام يف قطــر، ريب األول الســترداد األمــوال ُعــيِّومبناســبة انعقــاد املنتــدى العــ  -٦٦
ب بـشأن اسـترداد املوجـودات        للمكتـ  اً خاصـ  اً إقليميـ  اًُمناصـر الدكتور علـى بـن فطـيس املـري،          

                                                         
  .املرجع نفسه )18( 
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 مليون دوالر من لبنان إىل قطر يف اآلونـة األخـرية،            ٢٨,٨وكانت إعادة مبلغ قدره     . املسروقة
ــترداد          ــشأن اس ــب ب ــود احلكــومتني واملناصــر اإلقليمــي اخلــاص للمكت ــضافر جه ــن خــالل ت م

ــزام    ــيالً واضــحاً علــى جنــاح هــذا االلت ي اخلــاص وســيقوم املناصــر اإلقليمــ  )١٩(.املوجــودات، دل
للمكتب بشأن استرداد املوجودات، وفقاً الختصاصاته، بتيسري سبل احلوار يف قـضايا اسـترداد          

الذي يركـز علـى متكـني       " مركز سيادة القانون وحماربة الفساد    "كما أنشأت قطر    . املوجودات
 بنـاء   ومن املزمع أن يؤدي هذا املركز دوراً هامـاً يف         . البلدان العربية من منع الفساد ومكافحته     

 .القدرات أيضاً يف جمال استرداد املوجودات

قُــدمت إىل الــسلطات التونــسية مــساعدات منــذ ســقوط  " ســتار"ومــن خــالل مبــادرة   -٦٧
؛ وذلك من أجل حتديـد الـسمات الرئيـسية          ٢٠١١يناير  /نظام الرئيس بن علي يف كانون الثاين      

 ذلـك مـن خـالل تعـيني مستـشار           اليت تتسم هبا استراتيجية تونس السترداد املوجـودات، مبـا يف          
 قُـدمت مـساعدات مــن   ،٢٠١١فربايــر /ويف شـباط . يف شـؤون اسـترداد املوجــودات يف تـونس   

؛ وُعقـدت  "جلنة وطنية السترداد املوجـودات املـسروقة يف واليـات قـضائية أجنبيـة         "أجل إنشاء   
 عـدة حلقـات عمـل مـن أجـل           ٢٠١٢أغـسطس   /فربايـر وآب  /يف الفترة مـا بـني شـهري شـباط         

 وضـــعت ،وعـــالوة علـــى ذلـــك. يب شـــىت األجهـــزة احلكوميـــة وأجهـــزة إنفـــاذ القـــانونتـــدر
اســتراتيجية شــاملة تكفــل جنــاح جهــود اســترداد املوجــودات؛ علــى حنــو جيمــع بــني املالحقــة      
اجلنائيــة احملليــة واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة واإلجــراءات اجلنائيــة املــستهلة يف واليــات قــضائية  

ــز وتيــس  ــة، وتعزي ــالنظراء األجانــب واحملافــل    أجنبي ــة واملتعــددة األطــراف ب ري االتــصاالت الثنائي
ومـن األمـور الـيت    ). نتربـول مبا يف ذلك جمموعـة إيغمونـت ويوروجـست واإل    (الدولية األخرى   

اعُتـــربت شـــديدةَ الفعاليـــة اجلمـــُع يف عـــدة مناســـبات بـــني ممثلـــي اللجنـــة التونـــسية الســـترداد  
قضاة التحقيـق وأعـضاء النيابـة مـن جهـة والنظـراء الـدوليني               املوجودات والوكاالت الشرطية و   

املشاركني يف جهـود اسـترداد املوجـودات التونـسية يف واليـات قـضائية رئيـسية مـستهدفة مـن                     
ويف أعقــاب عمليــات التعــاون الــدويل الــيت نــسقتها اللجنــة املــذكورة وطلبــات    . جهــة أخــرى

بط ضـ نـسا وبلجيكـا وإيطاليـا حتديـد وجتميـد أو             مت يف سويـسرا وفر     ،املساعدة القانونية املتبادلة  
وأعيـدت إىل تـونس الطـائرةُ الـيت أمـر مكتـب             .  مليـون دوالر وطـائرتني وسـفينة       ٨٠أكثر مـن    

املــدعي العــام الفرنــسي حبجزهــا والــيت كانــت مملوكــة لــِصهر بــن علــي؛ واحتجــزت الــسلطات 
رة ضـئيلة مقارنـةً بالتقـديرات       قيمـة الطـائ   أنَّ  ويف حـني    . ٢٠١١يوليـه   /التونسية الطائرة يف متوز   

 هــذا النجــاح األول أرســى أســس  فــإنَّ،املتفاوتــة إلمجــايل قيمــة املوجــودات التونــسية املــسروقة
املمتلكــات ميكــن أن تعــاد حــىت قبــل حــسم أنَّ اســترداد موجــودات أخــرى مــن خــالل إظهــار 

                                                         
 )19(  http://blogs.worldbank.org/psd/tunisias-cash-back-the-start-of-more-to-come.  
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 وخيتــان يف وبعـد ذلـك اسـتعيدت بوسـائل قانونيــة متنوعـة طـائرةٌ أخـرى يف سويـسرا        . القـضايا 
  .سبانياإإيطاليا و

    
    مواضيع النقاش يف الفريق العامل واملؤمتر  - ٥  

ملّا كان الفريق العامـل يـدرك أنَّ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة سيخـضع لالسـتعراض                -٦٨
 طـراف خالل الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ، فقـد شـدَّد علـى أمهيـة حتـضري الـدول األ            

وحتقيقـا لـذلك الغـرض، أوصـى         .٢٠١٥لـك الفـصل الـذي سـيبدأ يف عـام            الستعراض تنفيذ ذ  
 .٢٠١٥الفريق العامل بوضع خطة عمل متعددة السنوات هليكلة أعماله حىت عام 

عن تقديره ملـا قُـدم مـن عـروض إيـضاحية للتـشريعات اجلديـدة            أعرب الفريق العامل  و  -٦٩
 وأوصـى   ؛طراف امتثاال ألحكام االتفاقيـة    املتعلقة باسترداد املوجودات، اليت اعتمدهتا الدول األ      

ه الفريـق  ونـوَّ  .األمانة بأن تسعى جاهدة يف االجتماعات املقبلة إىل تشجيع النهج العملي نفسه   
العامل بأمهية توفري حمفـل ملناقـشة اجلوانـب العمليـة السـترداد املوجـودات، مبـا فيهـا التحـديات                     

  .واملمارسات اجليدة
    

    التدابري املتخذة    
أقــر الفريــق العامــل يف اجتماعــه الــسادس خطــة عمــل ترمــي إىل هيكلــة أعمالــه حبيــث    -٧٠

تغطي، من خالل مناقشات مواضيعية، كل األمور الـيت تناوهلـا الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة؛                
 )٢٠(.وبذلك يسهم يف االستعدادات املتعلقة باستعراض تنفيذ الفصل اخلامس

منتـدى املناقـشات   يف جدول أعماله، كبنـود دائمـة،   كما قرر الفريق العامل أن يدرج       -٧١
ــدة       ــا التحــّديات واملمارســات اجلي ــا فيه ــة الســترداد املوجــودات، مب ــة باجلوانــب العملي ، املتعلق

  .منتدى حتديث وتطوير املناقشات املواضيعية اليت دارت يف الدورة السابقةو
    

    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  - جيم  
 علـى املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ             د الفريق العامل علـى أنَّ هنـاك طلبـاً كـبرياً           شدَّ  -٧٢

 وأبـرز ضـرورةَ   ؛الفصل اخلامس من االتفاقية، وخصوصا علـى اخلـدمات االستـشارية القانونيـة          
وأكّــد علــى أمهيــة تــوفري املــساعدة التقنيــة للمــسؤولني  .اتبــاع ُنُهــج مــصمَّمة تبعــا لالحتياجــات

 . عليها جمال املساعدة القانونية املتبادلة لتمكينهم من صياغة الطلبات والردودواملمارسني يف
                                                         

 )20( CAC/COSP/WG.2/2012/4.  
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 القــانونوأكّـد الفريــق العامــل أيـضا علــى أمهيــة تـدعيم قــدرات املــشرعني ومـوظفي إنفــاذ       -٧٣
 وشـدَّد علـى احلاجـة       ،والقضاة وأعضاء النيابات العامة بشأن املسائل املتعلقـة باسـترداد املوجـودات           

ــاء القــدرات   إىل تــوف وإضــافةً إىل  .ري تــدريب متخــصص يف جمــال اســترداد املوجــودات وأنــشطة بن
 عقد احللقات الدراسـية والـدورات التدريبيـة، شـجَّع الفريـق العامـل األمانـة علـى                    معينة مثل  أنشطة

 .تنظيم دورات تدريبية باالستعانة بالتكنولوجيات املبتكرة من قبيل برامج التعلُّم اإللكتروين

ــادرة    إىلطلــب الفريــق العامــل  و  -٧٤  األمانــة مواصــلة التأكّــد مــن امتثــال مجيــع أنــشطة مب
 إىلوطلــب  . إطــار قــانوين ومعــايري دوليــة ملــا نــصت عليــه االتفاقيــة مــنامتثــاالً صــارماً" ســتار"

 ".ستار"األمانة أيضاً مواصلة تقدمي تقارير منتظمة إليه وإىل املؤمتر عن أنشطة مبادرة 

يق العامل بأن يسعى املكتب إىل إقامـة مزيـد مـن الـشراكات وإىل تنـسيق           وأوصى الفر   -٧٥
 املسائل املتعلقـة باسـترداد املوجـودات مـع سـائر املنظمـات          تتناولأنشطة مساعدة تقنية إضافية     

 للـدول األعـضاء طلـب       الـيت تكفـل    األمانة تعزيز الـسبل والوسـائل        إىل وطلب   ؛واهليئات املعنية 
  .على املستويني الوطين واإلقليمي" ستار"ادرة  مبمناملساعدة التقنية 

    
    التدابري املتخذة    

 اسـتجاب املكتـب لعـدة طلبـات وردت إليـه مـن الـدول            ،يف جمال املـساعدة التـشريعية       -٧٦
كمـا يعمـل املكتـب    . بشأن إجراء استعراضات مكتبية لتشريعات أو مـشاريع تـشريعات معينـة         

ام الفصل اخلامس من االتفاقيـة، وذلـك مـن خـالل            مع عدة دول من أجل تقييم تنفيذها ألحك       
وواصــل املكتــب أيــضاً، بنــاء علــى الطلــب، تــوفري فــرص   ). ٤١انظــر الفقــرة (حتليــل الثغــرات 

تدريبيــة يف جمــال اســترداد املوجــودات ومــا يتعلــق بــه مــن مــسائل ختــص التعــاون الــتقين علــى     
 .الصعيد اإلقليمي أو الوطين

ــتار"وظلـــت مبـــادرة   -٧٧ ــترداد   تـــساعد " سـ ــا املبذولـــة مـــن أجـــل اسـ الـــدول يف جهودهـ
وتفاوتـت طبيعـة املـساعدات    . املوجودات على حنو يتماشى مع طلباهتا ومـع أوضـاعها اخلاصـة       

املقدمة ما بني إجراء حوار سياسايت، وتيـسري االتـصاالت بـني الـسلطات الوطنيـة ونظرائهـا يف                   
تماعـات وحلقـات عمـل جتمـع        واليات قضائية أخرى، وتقدمي خدمات استشارية، ورعايـة اج        

ــصلة علــى    ــراف ذات ال ــي والــدويل   كــل مــن  األط ــصعيد الــوطين واإلقليم ــال بنــاء  . ال ويف جم
 ظلت املبادرة توفر بـرامج تدريبيـة مـصممة بنـاء علـى االحتياجـات اخلاصـة؛ وذلـك                    ،القدرات

دات، حلقات عمل متهيدية ترمي إىل التوعية مبجـال اسـترداد املوجـو           ) أ: (على ثالثة مستويات  
دورات تدريبيــة متقدمــة تتنــاول مجيــع اجلوانــب التقنيــة املتعلقــة باســترداد املوجــودات،    )ب(و
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ويف الوقت الراهن تقدم املبـادرة، بنـاء علـى      . حلقات دراسية تدريبية ختص قضايا بعينها      )ج(و
 . بلداً أو جمموعة بلدان٢٨الطلب، مساعدة تقنية قطرية إىل 

ــاهرة مبــصر نظــم امل   -٧٨ ــا يف عــام     ويف الق ــشرق األوســط ومشــال أفريقي كتــب اإلقليمــي لل
التــدابري الداعمــة ملكافحــة "، يف إطــار املــشروع الــذي ميولــه االحتــاد األورويب واملعنــون ٢٠١٣

، سلسلة من حلقات العمل التدريبية يف جمـال         "الفساد وغسل األموال وتعزيز استرداد األصول     
تـألف الربنـامج اإلمجـايل مـن سـبع مراحـل يـديرها              وي. التحقيقات املاليـة واسـترداد املوجـودات      

 هبـدف تـدريب     ٢٠١٣مدرِّبون من املركز الدويل السترداد املوجودات وتنفَّذ يف غضون عـام            
 . ممارساً وعشرة مدرِّبني مصريني١٩٠

وَصممت املبادرة ونظمت حلقيت عمل تـدريبيتني يف مـصر بـشأن التحـديات املرتبطـة                  -٧٩
. مراكز مالية دولية على معلومات ختص الُمالّك املنـتفعني        /ئية أجنبية باحلصول من واليات قضا   

وحضر احللقتني خرباء أجانب ميثلون نظـراء خمتـصني يف واليـاهتم القـضائية بـالنظر يف الطلبـات                
كمـا َيـسَّرت املبـادرةُ عقـَد اجتماعـات        . املصرية املتعلقة باحلصول علـى مـساعدة تقنيـة متبادلـة          

 . ونظرائها ذوي الصلةبني السلطات املصرية

زاهــة العراقيــة؛ واســتهل مــشروعاً ملكافحــة  ووقَّــع املكتــب مــذكرةَ تفــاهم مــع هيئــة الــن  -٨٠
 بالتعــاون مــع مكتــب الــشؤون الدوليــة ٢٠١٥-٢٠١٣الفــساد يف العــراق ينفــذ خــالل الفتــرة 

 ويتــضمن الربنــامج مكونــات راســخة . للمخــدرات وإنفــاذ القــوانني التــابع للواليــات املتحــدة  
تتعلــق باســترداد املوجــودات؛ منــها إجــراء حتليــل كامــل للثغــرات بــشأن الفــصل اخلــامس مــن    

وأثناء مرحلة التخطيط والتنفيذ األويل للمشروع ُنظمت يف بغداد دورتان تـدريبيتان            . االتفاقية
) ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٤ و٣(ويف أوىل هــاتني الــدورتني . لــصاحل الــسلطات الوطنيــة العراقيــة 

ــة     اْنــَصب الت ــة املتبادل ــة يف جمــال املــساعدة القانوني ــز قــدرات الــسلطات العراقي ــُز علــى تعزي ركي
. وتسليم اجملرمني؛ وذلك على سبيل متابعـة اسـتعراض تنفيـذ العـراق التفاقيـة مكافحـة الفـساد                  

يونيـه، نوقـشت    / حزيـران  ١٣ إىل   ١١ويف الدورة التدريبية الثانيـة، الـيت عقـدت يف الفتـرة مـن               
ومـن املزمـع عقـد      . ئية مع التركيز اخلاص على نظام إقرارات الذمـة املاليـة العراقـي            التدابري الوقا 

 من أجـل حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة فيمـا خيـص               ٢٠١٣سبتمرب  /حلقة عمل ثالثة يف أيلول    
 .املساعدات التقنية اإلضافية؛ وذلك استناداً إىل حتليل الثغرات

ومــة الليبيــة تلــتمس فيــه مــساعدهتا ومــساندة  لطلــب مــن احلك" ســتار"واســتجابت مبــادرة   -٨١
. جهودها الرامية إىل احلصول على تعاون دويل خاصة مـن خـالل بنـاء القـدرات ودعـم املؤسـسات                   

كمـا جـرى مـع الـسلطات     .  يسرت املبادرة إجراء اتـصاالت بـالنظراء املعنـيني         ،ويف مناسبات عديدة  
 . ة مسؤولة عن استرداد املوجوداتالليبية تبادل املمارسات اجليدة املتعلقة بتأسيس هيئ
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ويف رومانيا قُدِّم دعٌم ملكتب استرداد املوجودات الذي أنشئ حديثاً ومن أجـل وضـع             -٨٢
ــترداد املوجــودات       ــني املؤســسات هبــدف اس ــشترك ب ــم م ــامج دع ــدريب  . برن ــهاج ت ــد من ي  وأُع

 جمموعة خـرباء    ويهدف مكون بناء القدرات يف هذا املنهاج إىل إنشاء        . بالتشاور مع السلطات  
متخصصني يف استرداد املوجودات من خالل برنامج لتدريب املدرِّبني يتألف من ثـالث مراحـل               

ومن املتوقع . ٢٠١٣أكتوبر / وينتهي يف تشرين األول٢٠١٢نوفمرب /بدأ تنفيذه يف تشرين الثاين
ة األنـشطة   وعلـى سـبيل متابعـ     . ي  أن يعتمد معهـد التـدريب الـوطين للقـضاة هـذا املنـهاج التـدريب               

 .  أنشأت وزارة العدل فريَق عملٍ مشتركاً بني املؤسسات معنياً باسترداد املوجودات،التدريبية

حلقــة عمــل موجهــة إىل املمارســني " ســتار" نظمــت مبــادرة ،٢٠١٢يوليــه /ويف متــوز  -٨٣
ذوي الصلة يف السنغال، تناولـت التحـديات العامـة الـيت تواجـه اسـترداد املوجـودات والتعـاون           

ومن خالل جهد متواصل ُيبذل منذ ذلـك الوقـت قُـدمت إىل الـسلطات               . لدويل يف هذا اجملال   ا
ــسلطات         ــني ال ــصال ب ــوات ات ــة قن ــى وجــه اخلــصوص يف هتيئ ــساعداٌت، متثلــت عل ــسنغالية م ال

نــت املبــادرة ُموجِّهــاً ميــدانياً مــن املقــرر  عّي،ويف اآلونــة األخــرية. الــسنغالية والنظــراء األجانــب
 .رة العدل يف داكار ملدة ستة أشهرإحلاقه بوزا

ونظم الربنامج اإلقليمي للمكتب من أجل أفغانستان والبلدان اجملـاورة، بالتـشارك مـع                -٨٤
منظمة التعاون االقتصادي، حلقة عمل إقليمية تناولت التعاون الـدويل يف اسـترداد املوجـودات        

 تـشرين   ١١ و ١٠يـومي   لصاحل بلدان غرب ووسط آسيا؛ وقد عقدت تلك احللقـة يف طهـران              
-مجهوريـة ( نـاقش مـشاركون مـن أفغانـستان وإيـران            ،ويف هذه احللقة  . ٢٠١٢أكتوبر  /األول

وباكــستان وتركيــا وطاجيكــستان وقريغيزســتان وكازاخــستان قــضايا اســتراتيجية  ) اإلســالمية
 . وعملية تتعلق باسترداد املوجودات

ــراهن علــى دعــم حكومــة بن        -٨٥ ــا فيمــا خيــص تــشغيل    ويعكــف املكتــب يف الوقــت ال م
. ، املقامـة يف بنمـا  "ي األكادميية اإلقليمية ملكافحة الفـساد يف بلـدان أمريكـا الوسـطى والكـاريب          "

ــاً يف     ــة رمسي ــد افُتتحــت تلــك األكادميي ــاين ١وق ــشرين الث ــوفمرب / ت ــصدد  . ٢٠١٢ن ويف هــذا ال
فـساد يف القطـاع     منـع ال  ) ب(منع الفـساد يف القطـاع العـام، و        ) أ: (أُعدت ثالث منائط تدريبية   

ويف النميطــة الثالثــة ســيكون . التحقيــق يف جــرائم الفــساد ومالحقــة مرتكبيهــا ) ج(اخلــاص، و
 .السترداد املوجودات دوٌر بارز

 وقَّــع املكتــب اتفــاَق تعــاوٍن مــع األكادمييــة الدوليــة  ٢٠١٢نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  -٨٦
 وذلـك مـن أجـل مجلـة أمـور      مقـراً هلـا،  ن الكسنبورغ يف النمـسا   ملكافحة الفساد، اليت تتخذ م    

منها توفري خرباء متخصصني يف االتفاقية للدورات التدريبيـة الـيت تنظمهـا األكادمييـة علـى حنـو                   
  .يشمل جمايل التعاون الدويل واسترداد املوجودات
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    اجلهود املبذولة من أجل إجراء تقدير كمي للموجودات، وأمثلة على إعادهتا  - دال  
ــرر املك  -٨٧ ــه ميكــن   ق ــسادس أن ــة بالتقــدُّم احملــرز يف   تــب يف اجتماعــه ال للمناقــشات املتعلق

اســترداد املوجــودات أن تــستند إىل تقــدير كمــي للموجــودات املــستعادة واإلجــراءات املتخــذة 
  .بشأن استرداد املوجودات

    
    التدابري املتخذة    

للموجـودات بقـدر   من الصعب قياس مدى ما حققه اجملتمع الدويل من استرداد فعلـي               -٨٨
مرضٍ؛ وذلك نظراً لعدم وجود آليـة تكفـل مجـع معلومـات شـاملة عـن مجيـع القـضايا الدوليـة                       

قاعـدة بيانـات مرصـد اسـترداد املوجـودات التـابع ملبـادرة              أنَّ  إال  . املتعلقة باسترداد املوجودات  
 األداة  وهــذه)٢١(.متثــل أداة مفيــدة لرصــد عمليــات اســترداد املوجــودات كمــاً وكيفــاً  " ســتار"
تزعم أهنا أداة جامعة ألنه ما زالت هناك ثغرات معرفية وألنه ال مفر من انقضاء فترة زمنيـة                   ال

. معينة قبلما تصبح القضايا معروفةً والوثائُق متاحةً من أجل إدراج القـضايا يف قاعـدة البيانـات     
ت باعتبــاره  باليــني دوالر أمريكـي مــسجلٌ يف مرصـد اســترداد املوجـودا   ٤وهنـاك مبلــغٌ قـدره   

واجلزء األعظم من هذا املبلغ ينـدرج يف فئـة العائـدات املـستردة نتيجـة اخـتالس                  . مبلغاً مسترداً 
 على وجـوب    ٥٧من املادة   ) أ (٣أو تبديد أموال عمومية؛ وهي عائدات تنص الفقرة الفرعية          

يا ختـص   وهناك أجزاء أخرى تتعلق بعائدات متأتية من الفساد، معظمهـا نـاتج عـن قـضا               . إعادهتا
وسـُيبذل  . رشاوى أجنبية وقضايا تتصل هبا؛ كما تتعلق بفئات أخرى مثل دفـع تعـويض طـوعي               

جهــٌد إضــايف لتقــدير كميــة املوجــودات الــيت مت جتميــدها ومــصادرهتا وإعادهتــا يف الــصيغة احملدثــة 
الدراسـة  للدراسة املتعلقة مبتابعة االلتزامات املتعلقة مبكافحة الفساد واسترداد املوجـودات، وهـي      

 ).٢٠انظر الفقرة (اليت جترى حالياً بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

ــة علــى موجــودات اســُتردت مــؤخراً؛ وذلــك        -٨٩ ــة إىل بعــض األمثل ــام التالي وتــشري األرق
 :استناداً إىل املعلومات املتاحة علناً

 فاســد رئــيس تــونس الــسابق زيــن  مليــون دوالر اكتــسبه علــى حنــو٢٨,٨مبلــغ قــدره   -  
 )٢٢(.٢٠١٣مايو /العابدين بن علي وأعيد إىل تونس من لبنان يف أيار

                                                         
 :عرب املوقع التايل" ستار" املوجودات التابع ملبادرة ميكن الوصول إىل مرصد استرداد )21( 

http://star.worldbank.org/corruption-cases/arwcases.  
 )22( http://blogs.worldbank.org/psd/tunisias-cash-back-the-start-of-more-to-come، 

http://star.worldbank.org/star/news/tunisia%E2%80%99s-cash-back.  
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 ٢٨ و٢٠قيمتــها تتــراوح بــني  (إحــدامها مــن فرنــسا  ) أ: (طائرتــان أعيــدتا إىل تــونس   -  
 )٢٣().قيمتها غري معروفة(واألخرى من سويسرا ) ب(، )مليون دوالر

سـبانيا، وكـان ميلكـه أحـد أفـراد أسـرة زيـن              إمها مـن    أحـد ) أ: (خيتان أعيدا إىل تـونس      -  
واآلخـر  ) ب ()٢٤( ماليني يـورو، ٨ و٥العابدين بن علي، وتتراوح قيمته التقديرية بني       

ــه         ــغ قيمت ــي، وتبل ــن عل ــدين ب ــن العاب ــراد أســرة زي ــا، وكــان ميلكــه أحــد أف مــن إيطالي
 )٢٥(.٢٠١٣أبريل / دوالر، يف نيسان٦٢٦ ٠٠٠التقديرية 

أعيــد إىل ليبيــا حبكــم ) قيمــة تقريبيــة ألحــد القــصور( مليــون دوالر ١٤,٢مبلــغ قــدره   -  
، وهــي Capitana Seas Limitedصــدر ضــد شــركة  ) ات دعــوى مدنيــةءإجــرا(غيــايب 

ــا يف  تكوَّنــت لــدىاملالــك القــانوين للقــصر املقــام يف لنــدن؛ فقــد     حمكمــة العــدل العلي
الـسابق القـذايف هـو املالـك املُنتِفـع      أحد أفـراد أسـرة الـرئيس    أنَّ قناعة باململكة املتحدة  

  )٢٦(.عى عليهااألخري للشركة املدَّ
 :وتتعلق األرقام التالية مبوجودات صودرت يف قضايا فساد  -٩٠

 دوالراً صــادرته وزارة العــدل يف الواليــات املتحــدة ضــمن     ٤٠١ ٩٣١مبلــغ قــدره    -  
غا، وهـو حـاكم سـابق       موجودات َتَبيَّن أهنا تعـود إىل ديبـربي سـولومون بيتـر أالمييـسي             

 )٢٧(؛٢٠١٢يونيه /لوالية بايلسا يف نيجرييا، يف حزيران

ــى      -   ــة عل ــه التقديري ــد قيمت ــار تزي ــار ٧٠٠ ٠٠٠عق ــايو / دوالر صــودر يف أي ؛ ٢٠١٣م
يــة مــن الفــساد َتَبــيَّن أهنــا تعــود إىل ديبــربي وكــان هــذا العقــار قــد اشــُتري بــأموال متأّت
ابق لوالية بايلـسا يف نيجرييـا؛ وذلـك تنفيـذاً           سولومون بيتر أالمييسيغا، وهو حاكم س     

 )٢٨(.ألمرِ جتريٍد صادر عن حمكمة والية ماريالند

                                                         
 )23( http://www.nytimes.com/2012/06/08/world/middleeast/libya-egypt-and-tunisia-try-to-recover-

assets.html?pagewanted=all&_r=1&)  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠زيارة جرت يف آخر(.  
 )24( http://www.channelstv.com/home/2013/05/24/tunisia-moves-to-recover-ben-alis-stolen-assets/ 

  ).٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠ آخر زيارة جرت يف(
 )25( www.foxnews.com/world/2013/04/15/tunisia-gets-back-yacht-belonging-to-ex-dictator-nephew/ 

  .)٢٠١٣ونيه ي/ حزيران٢٠آخر زيارة جرت يف (
 )26( http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/19587.  
 )27( www.justice.gov/opa/pr/2012/June/12-crm-827.html.  
 )28( http://www.justice.gov/opa/pr/2013/May/13-crm-628.html.  
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 بليــون دوالر تقريبــاً ميثــل  ١,٣ومــسجلٌ يف مرصــد اســترداد املوجــودات مبلــغ قــدره     -٩١
وهذا الـرقم يلـزم أيـضاً وضـعه يف سـياقه إذ أنـه       . إمجايل املوجودات اليت ما زال يلزم استردادها   

 مليون دوالر صدر أمٌر بَردِّه يف قضية واحدة ال ُيعرف فيهـا مـدى               ٤٠٠من مبلغاً يتجاوز    يتض
 مليون دوالر أصـدرت إحـدى احملـاكم يف      ٣٥٦قدرة املدعى عليهم على سداده، ومبلغاً قدره        

الواليات املتحدة حكمـاً يقـضي بدفعـه كتعويـضات لـضحايا انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت                    
  .اركوس مث طعنت عليه أسرة ماركوس ومل ُيبت بعد يف هذا الطعنشهدهتا فترة حكم م

    
    التبليغ واملتابعة  - هاء  

لعل الفريـق العامـل يـود أن يقـدم مزيـداً مـن اإلرشـادات بـشأن تنفيـذ التوصـيات الـيت               -٩٢
انبثقت عن اجتماعاته الـسابقة، خاصـة مـن أجـل إنـشاء شـبكة عامليـة جلهـات االتـصال املعنيـة                       

 .وجوداتباسترداد امل

 احلاجة إىل تعزيـز املعـارف التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، لعـل                 خيصوفيما    -٩٣
الفريق العامل يودُّ أن يقدم إرشادات بشأن اجملاالت اليت ميكن فيها إعـداد مزيـد مـن املنتجـات               

ميكـن   وبوجه خاص لعل الفريـق العامـل يـود أن يقـدم إرشـادات بـشأن اجملـاالت الـيت                      .املعرفية
ــة ممارســات فــضلى تــستند إىل املناقــشة املواضــيعية      فيهــا وضــع أحكــام تــشريعية منوذجيــة وأدل

 .املدرجة يف جدول أعماله

يف " سـتار " أن يقـدم إرشـادات بـشأن دور املكتـب ومبـادرة               يـود   الفريق العامـل   ولعل  -٩٤
ع الـدول علـى     توفري التدريب واملساعدة التقنية علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، وأن يـشجّ              

 .االستفادة من الفرص املتاحة لبناء القدرات يف جمال استرداد املوجودات

 الـيت   التـدابري ولعل الفريق العامل يودُّ على وجـه اخلـصوص أن يقـدم إرشـادات بـشأن                   -٩٥
يتعني اختاذها من أجل املضي يف التنفيذ الكامل للفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة وضـمان تطبيقـه                   

لعمليــة؛ وذلــك بعــدة وســائل منــها تــشجيع الــدول األعــضاء علــى إجــراء حتليــل    مــن الناحيــة ا
  .للثغرات بشأن الفصل اخلامس باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية احملدثة

  


