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املعين  اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية  عنتقرير    

      ٢٠١٣أغسطس / آب٣٠ و٢٩ باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي
    مةدِّمق  -أوالً 

َرحَّــَب مــؤمتُر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف قــراره     -١
ات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسـترداد          ، باستنتاجات وتوصي  ٣/٣

، وأحاط علماً باهتمام بورقة املعلومات اخللفية الـيت         )CAC/COSP/WG.2/2009/3(املوجودات  
  ).CAC/COSP/2009/7(أعدَّهتا األمانة عن التقدُّم احملَرز يف تنفيذ تلك التوصيات 

إىل الفريق العامل أن يضع جدول أعمـال خلطـة العمـل    ، ٤/٤وطلب املؤمتر، يف قراره    -٢
  .٢٠١٥املتعّددة السنوات املطلوب تنفيذها حىت عام 

ر املؤمتر، يف ذلك القرار أيضاً، أن يواصل الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح             رَّوق -٣
يف تنفيــذ  باســترداد املوجــودات عملــه بإســداء املــشورة إىل املــؤمتر ومــساعدته   العــضوية املعــين

  .سترجاع عائدات الفسادالوالية املسندة إليه بشأن ا
  

  تنظيم االجتماع -ثانياً 
  

  افتتاح االجتماع - ألف  
 
عقــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باســترداد املوجــودات    -٤

  .٢٠١٣أغسطس / آب٣٠ و٢٩يينا يومي اجتماعه السابع يف ف
 علـى   أكَّـد والية الفريـق العامـل و     كَّر ب ذ املؤمتر الذي    الفريق العامل رئيسُ  وافتتح اجتماَع    -٥

أمهية تنفيذ الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد باعتباره أساسـا للعمـل علـى                 
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 الـذي اعتمـد يف دورة املـؤمتر الرابعـة الـيت             ٤/٤ أمهيـة القـرار       الـرئيس  وأبـرز . استرداد املوجودات 
، وأوصـى مبـضاعفة اجلهـود املبذولـة يف جمـال التعـاون       ٢٠١١كش، املغـرب، عـام      عقدت يف مـرا   

وأهاب الرئيس أيضاً بالـدول األطـراف       . الدويل على معاجلة املسائل املتعلقة باسترداد املوجودات      
أن تواجه التحديات اليت تعترض استرداد املوجودات من خـالل اسـتراتيجيات وآليـات مـشتركة                

  . يمي والدويل من أجل إجياد حلول مناسبة يف هذا الشأنعلى الصعيدين اإلقل
رات دِّوأشار مدير شعبة شـؤون املعاهـدات التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ                   -٦

 منــذ االجتمــاع األخــري ادز عــدد الــدول األطــراف قــد نَّواجلرميــة، يف كلمتــه االفتتاحيــة، إىل أ
وأشــار إىل أنَّ بنــد اســترداد   .  دولــة طرفــاً ١٦٧للفريــق العامــل بــست دول ليــصل اآلن إىل    

 منـذ  ن بـني األولويـات الـسياسية علـى الـصعيد العـاملي           مـ املوجودات ما زال يف مرتبة الـصدارة        
رات الـسياسية يف الـشرق األوسـط مـا زالـت تزيـد        يُّـ االجتماع األخري للفريـق العامـل، وأنَّ التغ       

وقـال  . داد املوجـودات من الطلب على تطبيق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة يف جمال استر         
أظهــرت أنَّ اســترداد املوجــودات ممكــن حيثمــا تــوفرت   الناجحــة األخــرية  حلــاالتاإنَّ بعــض 

 رهنـت بقد   املناطق األخرى    ألمثلة املشّجعة يف  اوأشار إىل أنَّ    . اإلرادة السياسية والقدرة التقنية   
  .يقة واقعةحتول إىل حق التنفيذ الفعلي للفصل اخلامس نَّعلى أأيضا 

 نتائج ملموسة بـدأت تظهـر أخـرياً يف جمـال اسـترداد              نَّوأشار أمني الفريق العامل إىل أ      -٧
 سرييـ  واملثـابرة حيـث إنَّ التقـدم       لتـزام اليقظـة   ا وأكَّد يف الوقت ذاته علـى ضـرورة          ،املوجودات
 مـسألة اسـترداد املوجـودات سـوف حتتـل مرتبـة بـارزة يف                نَّ أ  األمـني أيـضا    أكَّدو. خبطى بطيئة 

 يــربز فــالحموقــال إنَّ املــؤمتر ســيوفر . عقد قريبــا الــيت ســُتاخلامــسةاملــؤمتر دورة  أعمــال جــدول
  .دورته الرابعةانعقاد ويوطد اجلهود املبذولة على مدار السنتني املاضيتني منذ 

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - باء  

 
  :أغسطس، أقرَّ الفريق العامل جدول األعمال التايل/ آب٢٩يف  -٨

  : التنظيميةاملسائل -١  
  افتتاح االجتماع؛ )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(    
  . حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات -٢  
ــك        -٣   ــا يف ذل ــة الســترداد املوجــودات، مب ــب العملي ــز اجلوان ــشأن تعزي ــدى ب منت

  .يدةمناقشة التحّديات واملمارسات اجل
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منتدى بـشأن آخـر املعلومـات والتطـورات املـستجدة فيمـا يتعلـق باملناقـشات                  -٤  
  .املواضيعية اليت دارت يف الدورة السابقة

  :املناقشات املواضيعية -٥  
ــادة    )أ(     ــشأن امل ــشة مواضــيعية ب ــاون اخلــاص  (٥٦مناق ــادة ) التع  ٥٨وامل

 ذات الـصلة    واملـواد األخـرى   ) وحدة املعلومـات االسـتخبارية املاليـة      (
  من االتفاقية؛

 ٥٤املـادة  : مناقشة مواضيعية بشأن التعاون يف جمال التجميد واحلجز     )ب(    
آليــات اســترداد املمتلكــات مــن خــالل التعــاون الــدويل يف جمـــال        (

واملــواد ) التعــاون الــدويل ألغــراض املــصادرة  (٥٥واملــادة ) املــصادرة
  .األخرى ذات الصلة من االتفاقية

  . راء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنيةمنتدى إلج -٦  
  .اعتماد التقرير -٧  

    
  احلضور - جيم  

 
االحتــاد : كانــت الــدول التاليــة األطــراف يف االتفاقيــة ممثلــةً يف اجتمــاع الفريــق العامــل  -٩

ــة املتحــدة،         ــارات العربي ــوادور، اإلم ــستان، إك ــتراليا، أفغان ــبانيا، أس ــتني، إس الروســي، األرجن
ــران     إندو ــسيا، أنغــوال، أوغنــدا، أوكرانيــا، إي يرلنــدا، بــاراغواي،  آ، )اإلســالمية-مجهوريــة(ني

باكــستان، البحــرين، الربازيــل، الربتغــال، بــروين دار الــسالم، بلجيكــا، بنمــا، بوركينــا فاســو،   
، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركيــا، تــونس، اجلبــل  )املتعــددة القوميــات-دولــة(بولنــدا، بوليفيــا 

ــود، ا ــا،    األسـ ــا، رومانيـ ــا، جنـــوب أفريقيـ ــة كوريـ ــة، مجهوريـ ــة الدومينيكيـ ــر، اجلمهوريـ جلزائـ
ــسرا،        ــسويد، سوي ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ال ــابوي، ســري النكــا، ال زمب

-مجهوريـــة(زويال  شـــيلي، الـــصني، العـــراق، غـــابون، غانـــا، غواتيمـــاال، فرنـــسا، الفلـــبني، فـــن
 قربص، قطر، قريغيزستان، كازاخستان،كرواتيا، كنـدا، كوبـا،         ، فنلندا، فييت نام،   )البوليفارية

كــوت ديفــوار، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان، لكــسمربغ، ليبيــا، ليتوانيــا، ليختنــشتاين،   
ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية الـسعودية، اململكـة املتحـدة              

امبيـق، ناميبيـا، النـرويج، النمـسا، نيجرييـا،          زلية، منغوليـا، مو   يرلنـدا الـشما   آلربيطانيا العظمـى و   
  .نيكاراغوا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن

االحتاُد األورويب، وهو منظمة تكامـل اقتـصادي إقليميـة طـرف يف             يف االجتماع   وُمثِّل   -١٠
  .االتفاقية



 

4 V.13-86134 

 

CAC/COSP/WG.2/2013/4  

ــة املو ُمثِّو -١١ ــة قّلــت مبــراقبني الــدول التالي ــة التــشيكية،  : عــة علــى االتفاقي ــا، اجلمهوري أملاني
  .اجلمهورية العربية السورية، اليابان

دولـة   ،كرييبـاس  ،ُعمـان : عة على االتفاقيـة   قّمبراقبني الدول التالية غري املو    وُمثِّلت أيضاً    -١٢
  .فلسطني

لـشبكة برنـامج   وُمثِّلت مبراقبني وحدات األمانة العامة لألمـم املتحـدة واملعاهـد التابعـة        -١٣
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخّصصة التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة           

اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة، معهـد             : التالية
  .هد بازل للحوكمة، البنك الدويلاألمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، مع

ــة    -١٤ ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــاُت احلكومي ــة  : وُمثِّلــت مب ــشارية القانوني املنظمــة االست
األفريقيـة، أمانـة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة املهـدَّدة                 -اآلسيوية

، اهليئــة )جمموعــة إيغمونــت(برات املاليــة بــاالنقراض، أمانــة جمموعــة إيغمونــت لوحــدات املخــا 
ــة       ــة األمريكي ــشبكة األيبريي ــشرطة األورويب، ال ــز التعــاون القــضائي، مكتــب ال ــة لتعزي األوروبي
للتعاون القانوين الدويل، األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة،               

  .منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 مراقب دائـم     مكتب  منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان لديه        لتوُمثِّ -١٥
  .قرامليف 

    
    حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات  -ثالثاً  

ــذ الواليــات املتعلقــة باســتردا           -١٦ ــة عــن التقــدُّم احملــرز يف تنفي ــدَّمت األمانــة حملــة عام د ق
وفيمـا  . (CAC/COSP/WG.2/2013/3) ملذكرة اليت أعـدَّهتا األمانـة     اورد يف   ، وفقا ملا    املوجودات

ن معــارف بــشأن اســترداد مَّ املعــريف، توجــد قواعــد بيانــات خمتلفــة تتــض لرصــيدايتعلــق بتطــور 
املوجــودات، مــن بينــها البوابــة املعرفيــة الــيت أنــشأها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات    

بوابة األدوات واملوارد الالزمـة مـن أجـل رصـيد معـريف يف              "ة باسم   واملعروف) املكتب(واجلرمية  
ومرصــد اســترداد املوجــودات الــذي أنــشأته املبــادرة   ") بوابــة تــراك" ("جمــال مكافحــة الفــساد 

وقـد ُوضـعت عـدة منتجـات معرفيـة          "). مبـادرة سـتار   ("اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة     
ئي، ومنها دراسة عن التسويات وأثرهـا علـى اسـترداد           استحدثتها مبادرة ستار يف شكلها النها     

ــضايا        ــه اخلامــسة، ومــشروع خالصــة ق ــؤمتر يف دورت ــى امل ــرر عرضــها عل املوجــودات مــن املق
ــه،        ــق علي ــن أجــل التعلي ــذي ســيعمم م ــات  إضــافة إىلاســترداد املوجــودات ال ــة طلب  أداة كتاب
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وقـد نقّـح املكتـب      . وجـودات املساعدة القانونية املتبادلة املزودة خبصائص من أجـل اسـترداد امل          
  .قية من االتفا بالفصلني الثاين واخلامسيما يتعلقفقائمة التقييم الذايت املرجعية 

ــى التقــ      -١٧ ــتكلمني عل ــن امل ــدد م ــد ع ــصلة   دُّوأكَّ ــذ األحكــام ذات ال ــم احملــرز يف تنفي  نم
 معلومـات عـن     قدَّم متكلمـون  و. استرداد املوجودات ب تعلقت ناجحة   ذكروا حاالت واالتفاقية،  

ــالحات   ــر اإلصـ ــترداد     آخـ ــة السـ ــب العمليـ ــة باجلوانـ ــارب املتعلقـ ــادرات والتجـ ــة واملبـ الوطنيـ
وسـلّطت  املبتكـرة   اجلديـدة   وقدَّم عدد من الدول األطراف تقارير عن التشريعات         . املوجودات

تلك الدول الضوء على األدوات املستخدمة لتعزيز التعاون فيما بني املؤسسات وعلى الـصعيد              
تكلمني إىل اسـتخدامهم لـشبكات اسـترداد املوجـودات وإىل دور            كـثري مـن املـ     وأشـار   . الدويل

  .سلطاهتم املركزية يف املساعدة القانونية املتبادلة
ورأى عــدد مــن املــتكلمني أنَّ اســترداد املوجــودات مل يتحقــق إال يف عــدد حمــدود مــن   -١٨

 علــى عوائــق احلــاالت حــىت اآلن، وتطرقــوا إىل أمهيــة تــوفُّر اإلرادة الــسياسية مــن أجــل التغلــب
ومن بني التحديات األخـرى الـيت أشـري إليهـا القـصور يف أوجـه التكامـل                  . استرداد املوجودات 

وأشـار  . فيما بني النظم القانونية ويف فهـم املتطلبـات القانونيـة لـدى الواليـات القـضائية املعنيـة                  
مـات حديثـة    ن معلو مَّاملتكلمون يف ذلـك الـسياق إىل دور قواعـد البيانـات الـيت ينبغـي أن تتـض                  

وُوصفت األدلة القطرية اليت أعّدهتا جمموعـة       . ودقيقة عن تشريعات الدول األطراف ومتطلباهتا     
ورأى بعـض املـتكلمني أنَّ مـن املمكـن     . الثمانية وجمموعة العشرين بأهنا أدوات مفيدة للتوجيـه       

 املوجـودات بغيـة     املضي قُدماً يف حتليـل متطلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف جمـال اسـترداد                 
  .املواءمة فيما بينها يف هناية املطاف

وشدَّد املتكلمون على أمهية الثقـة املتبادلـة ومعاملـة الـشركاء يف إطـار التعـاون الـدويل                     -١٩
وأوصــى أحــد املــتكلمني باســتخدام آليــات لتقاســم النفقــات يف . علــى قــدم املــساواة وبــاحترام
  .قضايا استرداد املوجودات

تكلمون أيضاً على عدد من املبادرات املهّمة الرامية إىل تعزيز اجلهود الدوليـة يف          وأثىن امل   -٢٠
باملنتـدى  ب متكلمـون    ، رحَّـ  يف ذلـك الـسياق    و. جمال استرداد املوجودات على الصعيد اإلقليمـي      

العريب األول السترداد األموال الذي نظّمته حكومة قطـر بالتعـاون مـع رئاسـة جمموعـة الثمانيـة،                   
الفريــق وأبلــغ املتكلمــون . هــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وبــدعم مــن مبــادرة ســتارالــيت تتوال

  .٢٠١٣أكتوبر عام /بأنَّ من املقّرر أن يعقد املنتدى الثاين يف املغرب يف تشرين األولالعامل 
واقتـــرح أحـــد املـــتكلمني علـــى املـــؤمتر، يف ضـــوء املـــسائل املعروضـــة والتقـــدم احملـــرز  -٢١

الفريق العامل املعين باسترداد املوجـودات      إىل   يطلب يف دورته اخلامسة      والتحديات احملددة، أن  
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أن يقدم توصيات متعلقة بالدورة الثانية من آلية اسـتعراض التنفيـذ بـشأن الفـصل اخلـامس مـن                
  .االتفاقية

وأشار أحد املتكلمني إىل قبول الطلب الذي قدمه بلـده أثنـاء االجتمـاع العـام الـسابع                   -٢٢
 العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة ملكافحــة غــسل    مثلــي فرقــةملوالعــشرين 

ــصبح عــضواً يف   ــوال لي ــوفره  ااألم ــذي ت ــل ال ــني الوكــاالت الســترداد    حملف ــشتركة ب ــشبكة امل  ال
 بلــده يقــع خــارج منطقــة أمريكــا  املوجــودات التابعــة لفرقــة العمــل تلــك، علــى الــرغم مــن أنَّ 

دل املعلومــات العاديــة واملعلومــات االســتخبارية عــن  اجلنوبيــة، وذلــك بغــرض الــتمكن مــن تبــا 
 الــيت ختــضع لتحقيقــات  واالعتبــارينيالطبيعــينيعمليــات الكــشف عــن موجــودات األشــخاص 

  .لك احملفلذ املشاركة يف ١٤ بلد من البلدان الـالشرطة سواء يف بلده أو يف أيِّ
    

ا يف ذلك منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مب  -رابعاً  
    مناقشة التحّديات واملمارسات اجليدة

ــار         -٢٣ ــد وَردِّ موجــودات كب ــشأن جتمي ــانون احتــادي ب ــشروع ق ــسرا م ــل سوي عــرض ممث
وأوضـح أنَّ الغـرض مـن القـانون         . املسؤولني واملقربني منـهم املكتـسبة علـى حنـو غـري مـشروع             

وأشـار إىل الطـابع املبتكـر       . اجلديد هو تقنني العرف القـائم واسـتكمال اإلطـار القـانوين احلـايل             
للقانون الذي يوجـه إشـارة واضـحة إىل تـوافر اإلرادة علـى مكافحـة ضـروب إسـاءة اسـتغالل             

  .املراكز املالية يف بلده
وعـــرض ممثـــل إســـبانيا وثيقـــة بيـــضاء بـــشأن املمارســـات الفـــضلى يف جمـــال اســـترداد   -٢٤

أفـاد  و"). سـيارت ("دات والتـدريب    املوجودات أعدهتا مراكز التمّيـز يف جمـال اسـترداد املوجـو           
يف إطار مـن التعـاون بـني املؤسـسات األكادمييـة ومكتـب الـشرطة األورويب                 ذ  ُينفَّاملشروع   بأنَّ

ومكاتب استرداد املوجودات لدى بلدان أوروبية شـىت مـن خـالل عمليـة تـشاركية اسـتفادت                   
ونتيجة لـذلك،  . )cloud computing(من التكنولوجيات املبتكرة مثل احلوسبة خبوادمي افتراضية 

  .تعززت القدرات يف املؤسسات املشاركة وُحدِّدت املمارسات الفضلى
ــساد           -٢٥ ــة ملكافحــة الف ــتراتيجيات الوطني ــن االس ــة ع ــة عام ــون آخــرون حمل ــدَّم متكلم وق

. واملشاريع التشريعية والتجارب احلديثة يف معاجلة قضايا استرداد املوجـودات وغـسل األمـوال             
لتحديات اليت تواجه اجلهود املبذولة السترداد املوجـودات وأكَّـدوا علـى            وأبرز عدة متكلمني ا   

ــة   ــاء الثق ــاون وبن ــستبانة  . ضــرورة التع ــد  كــر، ذُومــن بــني التحــديات األخــرى امل  الطــابع املعقّ
للتحريات والتحقيقات املالية والـشروط املفـصلة لالطـالع علـى املعلومـات املـصرفية يف بعـض                  

التفاقيـة ميكـن أن تـوفّر األسـاس القـانوين للمـساعدة القانونيـة            ولوحظ أنَّ ا  . الواليات القضائية 
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 مـن   واعُترب.  على توفري املساعدة القانونية املتبادلة على ذلك األساس         الدولُ ُشجعتو .املتبادلة
اسـترداد  جنـاح   مـن أجـل ضـمان       لمصادرة والتجميـد    ل  سريعة  آليات املهم جدا أن تكون هناك    

أحد املتكلمني إىل وضع قواعد حمددة تأخـذ يف احلـسبان           ودعا  . ملبكرةااملوجودات يف املراحل    
البلدان اليت متر بظـروف اسـتثنائية مثـل حـاالت الـتغري الـسياسي اجلـذري، كمـا أثـريت مـسألة            

  .اجلنسية املزدوجة كعائق حمتمل أمام جناح خطط استرداد املوجودات
أنَّ ") مبــادرة ســتار"(وأوضــح منــسِّق املبــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة   -٢٦

م  تركز يف املاضي على استحداث املنتجات املعرفيـة، ولكنـها اآلن تقـيّ   كانتاملبادرة املذكورة  
  .إىل ترمجة هذه املنتجات وتعميمهايتحّول تركيزها أخذ  ما أُجنز ومن مث

    
منتدى بشأن آخر املعلومات والتطورات املستجدة فيما يتعلق باملناقشات   -خامساً  

    ية اليت دارت يف الدورة السابقةاملواضيع
العرض اإليــضاحي الــذي قدَّمــه وفــد بلــده يف االجتمــاع بــ ذكِّرامــأفــاد ممثــل بلجيكــا،   -٢٧

السادس للفريق العامل، مبا أُحرز من تقدم بشأن املقترح املتعلق بتوحيـد املمارسـات اجليـدة يف       
ك املقتـرح قـد     وكـان ذلـ   .  حظـي بـدعم بلـدان أخـرى        هـو ُمقتـرح   وجمال استرداد املوجودات،    

.  اسـترداد املوجـودات    االتحـ  منوذجيـة مـن      الـة حتناول املمارسات اجليـدة يف خمتلـف مراحـل          
واعُترب تبادل املعلومات بني الدولة مقدمة الطلب والدولة متلقية الطلب خالل مرحلة التحـري              

يرها ومن مث اقترح ممثل بلجيكا استطالع جدوى إنشاء قاعدة بيانـات آمنـة تـد        . حاسم األمهية 
اإلنتربول لتبادل املعلومات فيما بني أجهزة الشرطة، ورأى أنَّ املساعدة القانونيـة املتبادلـة هـي                

 مــا، لكــن مــن شــأن التعــاون غــري الرمســي أن يــوفِّر الــةحاألداة الــيت متكِّــن مــن تــوفري األدلــة يف 
  .املعلومات الالزمة للحصول على تلك األدلة

  .حمدَّدةحالة حملرز يف التقدُّم ا  عنوأفاد متكلم آخر  -٢٨
    

    املناقشات املواضيعية  -سادساً  
وحدة املعلومات  (٥٨، واملادة )التعاون اخلاص (٥٦مناقشة مواضيعية بشأن املادة   )أ(  

    ، واملواد األخرى ذات الصلة من االتفاقية)االستخبارية املالية
املناقـشة الـوارد يف الوثيقـة       قدَّم ممثل لألمانة حملة عامـة عـن اجلـزء ذي الـصلة مـن دليـل                    -٢٩

CAC/COSP/WG.2/2013/2.  
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عـن  مـشتركاً  عرضـاً إيـضاحياً    مـن ليختنـشتاين ومجهوريـة قريغيزسـتان          ملناظراناوقدَّم    -٣٠
جتربــة ناجحــة للتعــاون فيمــا بــني وحــدات االســتخبارات املاليــة القتفــاء أثــر عائــدات الفــساد     

 العــرض اإليــضاحي علــى أمهيــة التبــادل التلقــائي للمعلومــات أكَّــدو. وجتميــدها وفقــاً لالتفاقيــة
  . من االتفاقية٥٦حسبما تقضي به املادة 

مـن أجـل   التعاون بني عدة وحدات اسـتخباراتية ماليـة      املعروضة تتعلق ب  وكانت احلالة     -٣١
. قريغيزسـتان  مـن شـركة عموميـة يف          املختلـسة  دوالراتالـ مـن   ماليني  اقتفاء أثر ما قيمته عدة      

تلقائي للمعلومات من جتميد احلسابات املـصرفية واملوجـودات    ومكَّنت عدة عمليات للتبادل ال    
واسـتند طلـب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة        . ذات الصلة، ومنها حساب مصريف يف ليختنـشتاين       

 مـن اتفاقيـة     ٥٤مـن املـادة     ) ب( ٢خبصوص جتميد احلساب املصريف األخري إىل الفقرة الفرعية         
ــُبمكافحــة الفــساد، وصــيغ  ــل   مــن خــبري ممــ مبــساعدة   الطل ــضاً بتمثي ــام أي ــسرا ق ول مــن سوي

  .قريغيزستان يف احملكمة يف ليختنشتاين
  :على أمهية عدة أمور، منها ما يلياملناظران وأكَّد   -٣٢

   من االتفاقية؛٥٦اإلرسال التلقائي للمعلومات وفقاً للمادة   )أ(  
مشاركة وحدات االستخبارات املالية يف شبكات مثل جمموعـة إيغمونـت ممـا               )ب(  

  سر تبادل املعلومات تيسرياً كبرياً؛ُيي
 ٥٩ و ٥٨التواصل املباشـر بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة وفقـاً للمـادتني                  )ج(  

  من االتفاقية؛
  ؛)٥٨املادة (اقتفاء أثر املوجودات يف الوقت املناسب يف واليات قضائية خمتلفة   )د(  
صدر للمعلومـات وبـني   التنسيق الفعَّال بني وحدات االسـتخبارات املاليـة كمـ      )ه(  

  ؛)٣٨املادة (هذه الوحدات وأجهزة إنفاذ القانون 
منح وحدات االستخبارات املالية صـالحية احلـصول علـى املعلومـات ووقـف                )و(  

  املعامالت وجتميد احلسابات املصرفية؛
مجــع املعلومــات االســتخبارية املاليــة قبــل البــدء يف اإلجــراءات الرمسيــة لطلــب    )ز(  

  ية متبادلة؛مساعدة قانون
  الدعم املقدَّم من املاحنني، عند االقتضاء؛  )ح(  
  .كفالة بقاء خطوط االتصال مفتوحة طوال العملية  )ط(  
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وأكَّد األمني التنفيذي جملموعة إيغمونت علـى أمهيـة وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف                  -٣٣
ــال و     ــصال الفعَّـ ــز االتـ ــة يف تعزيـ ــودات ودور اجملموعـ ــترداد املوجـ ــة اسـ ــال  عمليـ ــادل الفعَّـ التبـ

  .للمعلومات بني تلك الوحدات
 موافقة جمموعة إيغمونت على وثيقة تـسمح بتوثيـق التعـاون            نعوقدَّم أيضاً معلومات      -٣٤

مع املراقبني لدى اجملموعة ومنهم مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، وقـدَّم حملـة                  
رات املالية يف جهود مكافحـة الفـساد واسـترداد         وثيقة بيضاء بشأن دور وحدات االستخبا     عن  

  .املوجودات
وأكَّد املناظر على أمهية التعاون والتـضافر بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة وأجهـزة                   -٣٥

 يف سياق قضايا استرداد املوجودات علـى منـافع تبـادل املعلومـات قبـل                أكَّدو. مكافحة الفساد 
  .ساعدة القانونية املتبادلةإلجراءات الرمسية لطلب املالبدء يف ا

 بـشرح إجـراءات انـضمام وحـدات االسـتخبارات            املنـاظر  وردا على عـدة أسـئلة، قـام         -٣٦
  .املالية إىل جمموعة إيغمونت

ويف سياق املناقشة اليت تلت ذلك، اتفق املتكلمـون علـى أمهيـة الكـشف التلقـائي عـن                     -٣٧
 مـا لوحـدات االسـتخبارات       املعلومات خالل مجيع مراحـل عمليـة اسـترداد املوجـودات وعلـى            

  .املالية من دور حاسم األمهية يف إطار مكافحة الفساد
وأشــار بعــض املــتكلمني إىل مــا يواجــه وحــدات االســتخبارات املاليــة يف بلــداهنم فيمــا   -٣٨

خيص التعاون الدويل من حتديات، منها السرية املصرفية واستخدام شركات خارجية وإحجـام             
  .ما مل تكن املعلومات متاحة يف قواعد بياناهتابعض الوحدات عن التعاون 

 حتديثاً للمعلومات حول املبادرة اخلاصـة جبهـات االتـصال           ملراقب عن اإلنتربول  اوقدَّم    -٣٩
، ومــا )ســتار(العامليــة الــيت أنــشأهتا اإلنتربــول واملبــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة 

. علومــات بــشأن قــضايا اســترداد املوجــودات م يف إقامــة شــبكة آمنــة لتبــادل امل دُّأُحــرز مــن تقــ
جلهات االتصال تبـادل رسـائل إلكترونيـة آمنـة بـشأن تفاصـيل              هذه الشبكة ستتيح    وأوضح أنَّ   
  .ر طاقة ختزين آمنةيوفّأن التحقيقات و

  
من خالل  آليات استرداد املمتلكات (٥٤املادة : مناقشة مواضيعية بشأن التجميد واحلجز )ب( 

واملواد ) التعاون الدويل ألغراض املصادرة (٥٥واملادة ) يف جمال املصادرةالتعاون الدويل 
  األخرى ذات الصلة من االتفاقية

 
قـــــدَّم ممثـــــل لألمانـــــة حملـــــة عامـــــة عـــــن اجلـــــزء ذي الـــــصلة مـــــن دليـــــل املناقـــــشة  -٤٠

(CAC/COSP/WG.2/2013/2).  
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. نظـام اسـترداد املوجـودات يف سويـسرا        ناظر من سويسرا عرضاً إيضاحياً عن       املم  دَّوق -٤١
ــه مــرن وبــسيط وطويــل األمــد    ــة التجميــد  شــدَّدو. ووصــف النظــام السويــسري بأن  علــى أمهي

 نَّتخـذ، وأ  التجميد ميثل دائماً اخلطـوة األوىل يف أي إجـراء يُ  نَّواإلجراءات املؤقتة، مشرياً إىل أ  
م دَّمث قــ.  الــسلطات يف هنايـة املطــاف د بوجـه عــام هـو املبلــغ الوحيـد الــذي تـسترده    مَّــاملبلـغ اجمل 

  أن الـسلطات السويـسرية عـادة        أكَّـد شرحاً لـشروط تطبيـق جتميـد املوجـودات يف سويـسرا، و            
مـن  إضـافية  أدلـة  أيِّ تقـدمي  رط إنـه ال ُيـشتَ  وقـال  . ما ختتار طريقة اإلنفاذ املباشر لألمر األجـنيب       

 أسـاس البيانـات الـواردة يف         السلطات السويسرية تتصرف على     إذ إنَّ  ،أجل جتميد املوجودات  
 الـسلطات   نَّويف اخلتـام، بـيَّن أ     . الطلب، وتستند إىل وصـف الوقـائع املـدرج يف األمـر األجـنيب             

السويسرية تبقي أمر التجميد سارياً لفترة طويلة جـداً إذا لـزم األمـر، وحـىت يـصدر أمـر هنـائي                      
  . مة الطلبمبصادرة املوجودات يف الدولة مقدِّ

 مــن اململكــة املتحــدة التحــديات الــيت تواجــه بلــده يف قــضايا اســترداد ووصــف املنــاظر -٤٢
 وأورد كتحـدٍّ  . املوجودات واحللول املقترحة وأفضل املمارسات للتغلب على تلـك التحـديات          

أول الفجوة املعرفية بشأن املتطلبات القانونية اإلجرائية واملوضـوعية لطلـب املـساعدة القانونيـة               
فعادة ما تكـون االتـصاالت بـني املـسؤولني يف الدولـة مقدمـة       . ية الطلباملتبادلة يف الدولة متلق 

 علـى أمهيـة     أكَّـد و. الطلب والدولة متلقية الطلب ضعيفة أو معدومة قبل تقدمي الطلـب الرمسـي            
إقامة حوار منتظم بـني مـسؤويل الـدولتني باسـتخدام مجيـع وسـائل االتـصاالت واالجتماعـات                   

ملعرفــة  االفتقــار إىل اوقــال إنَّ. ساعدة القانونيــة املتبادلــةالشخــصية مــن أجــل إجنــاح طلبــات املــ
عات غري واقعية من اجلـانبني ويتـسبب يف حـدوث حـاالت تـأخري               قٌّميكن أيضا أن يؤدي إىل تو     

. عندما ال تتضمن الطلبات الرمسية املعلومـات الالزمـة لالمتثـال لقـوانني الدولـة متلقيـة الطلـب                  
دم خبصوص عـدد كـبري مـن األشـخاص إذا كانـت تفتقـر               ونصح جبعل الطلبات مركزة وأال تق     

وأوصـى املنـاظر بتـشكيل    . إىل املعلومات املتعلقـة باألسـاس الـذي اسـتندت إليـه يف الـشك هبـم           
فرقة عمل من أجل تعزيز االتساق فيما بني األجهزة احمللية وحتديد اجلهاز الـذي يتـوىل القيـادة                  

  .دة إىل إدانةة غري املستنوأشار يف اخلتام إىل استخدام املصادر. بوضوح
ال وأطلعت املناِظرة من لبنان اآلخرين على املمارسـات اجليـدة الـيت وضـعها لبنـان يف جمـ        -٤٣

وقالـت  .  القانون اللبناين يتيح إنفاذ القرارات املدنيـة األجنبيـة         نَّوأوضحت أ . استرداد املوجودات 
تبعـات مدنيـة يتطلـب تقـدمي طلـب          إن إنفاذ حكم مدين أجنيب أو جزء من قرار جنائي أجنيب لـه              

قة مــن احلكــم  كمــا ينبغــي إرفــاق نــسخة مــصدَّ  . إنفــاذ إىل رئــيس حمكمــة االســتئناف املختــصة  
األجنيب وأدلة على أن القرار قابل لإلنفاذ وأن له حجية األمر املقضي به، على أن تكـون حقـوق                   

ظرة مثــاالً ناجحــاً عــن اســترداد مت املنــادِّمث قــ. طبــقصانة ومبــدأ املعاملــة باملثــل ُم عليــه ُمــىاملــدع
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الر  مليــون دو٢٨ علــى طلــب مــن تــونس، مبلــغ ًء ردت فيــه الــسلطات اللبنانيــة، بنــاموجــودات
  .من تعقبه) ات املالية اللبنانيةوهي وحدة االستخبار(متكنت هيئة التحقيق اخلاصة 

رض وأبــرز املتكلمــون، يف املناقــشة الــيت تلــت ذلــك، ممارســات مفيــدة وحتــديات تعتــ    -٤٤
  . إجراءات جتميد املوجودات ومصادرهتا

وأعربت عدة دول أطراف عن امتناهنا للتعاون الذي تلقتـه مـن دول أخـرى يف قـضايا             -٤٥
وتعقيباً على العـرض اإليـضاحي الـذي قدمـه املنـاظر مـن سويـسرا، أشـيد                  . استرداد موجودات 

 زمنيـة مفروضـة سـلفا علـى     باألحكام التشريعية املتعلقة باإلفصاح التلقائي وبعـدم وجـود قيـود      
وأبلغ بعض املـتكلمني عـن إنـشاء فـرق عمـل وطنيـة       . أوامر التجميد يف التشريعات السويسرية   

أو مكاتــب مــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات ممــا عــزز التنــسيق الــوطين الــسريع    
ربم بـني مؤسـسات    اتفاقات التعاون الـيت تـ  نَّوأبلغ عن أ. واالتصال املباشر مع النظراء الدوليني    

نظرية يف دولتني تفيـد يف توضـيح نطـاق التعـاون واإلسـراع بـه، ال سـيما يف غيـاب معاهـدات                        
وذكر أحد املتكلمني قـضية قُـدمت فيهـا املـساعدة القانونيـة             . ثنائية للمساعدة القانونية املتبادلة   

ودات املتبادلة يف إجراءات جنائيـة ضـد شـخص اعتبـاري، وقـضية أخـرى اسـتردت فيهـا موجـ             
ن مــوظفني رمســيني يَّ بلــده قــد عــ نَّوأفــاد مــتكلم آخــر أ . بنــاء علــى تــسوية ســابقة للمحاكمــة 

وأبلغت بعـض البلـدان عـن       ". الربيع العريب "مة من بلدان    دَّمساعدة يف الرد على الطلبات املق     لل
جتارب إجيابية يف جمال التعاون مع منظمات غـري حكوميـة بـشأن قـضايا اسـترداد املوجـودات،                   

  .رفوعة ضد مسؤولني رفيعي املستوىسيما فيما يتعلق بالقضايا املال 
ففـي  . وأبلغ املتكلمون أيضا عن التحديات اليت تواجههم فيما يتعلق بطلبات التجميد           -٤٦

قانونيــة الساعدة لطلــب املــطلــب ال متلقيــة  الــدولستجيبتــبعــض الواليــات القــضائية، عنــدما 
لـرفض   ه سـببا  طالبـة وقـد تعتـرب     مـن اختـصاص الـسلطة ال      متلقية الطلـب    الدولة  تبادلة، تتحقق   امل

وأبلـغ  . ما اعتربه أحد املتكلمني عبئا ال لزوم له يف إجراءات تتعلق بتدبري مؤقـت             الطلب، وهو   
 التحـديات الـيت تـواجههم يف جمـال التحديـد الـسريع ملواقـع العقـارات مـن            عـن متكلمون أيضا   

سـترداد للموجـودات،    وقالوا، بشأن ما يتبع ذلـك مـن عمليـات مـصادرة وا            . خالل السجالت 
ــل        نَّإ ــات يتمث ــك العملي ــن جنــاح تل ــيت حتــد م ــل ال ــول    يف  أحــد العوام ــن ط ــاتج ع ــأخري الن الت

وتنــاول أحــد املــتكلمني . اإلجــراءات القــضائية الــيت تــسبق صــدور حكــم هنــائي وقابــل لإلنفــاذ
ة مــسألة التقــادم فيمــا يتعلــق بــاجلرائم األصــلية لغــسل األمــوال، الــيت ميكــن أن حتــد مــن إمكانيــ 

وأشـري إىل املـشاكل املتعلقـة بـالعثور      . مصادرة املوجودات اجملمدة يف بعض الواليـات القـضائية        
ــة       ــة املتبادل ــة باملــساعدة القانوني ــات املتعلق ــشريعات واملتطلب علــى معلومــات مــستكملة عــن الت
باســتخدام قواعـــد البيانـــات ذات الـــصلة، ودعيـــت الـــدول إىل بـــذل اجلهـــود ملتابعـــة حتـــديث  
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 الــواردة يف املكتبــة القانونيــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة الــيت املعلومــات
وأبرز املتكلمـون األدوات    . نترنتعلى اإل " بوابة تراك "ميكن االطالع على حمتوياهتا من خالل       

املتاحة للحصول على معلومات عن االحتياجات مـن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، مثـل األدلـة                  
  .طرية اليت تنشرها الدول األعضاء يف جمموعة الثمانية وجمموعة العشرينقُال

. وأوصــى بعــض املــتكلمني بوضــع إجــراءات موحــدة للمــساعدة القانونيــة املتبادلــة         -٤٧
 والفـصل اخلـامس     ٤٦فتوحيد اإلجراءات ميكن أن يؤدي إىل بروز معايري منسقة لتنفيـذ املـادة              

ورأى متكلمــون آخــرون أن . تحقيــق األوىل مــن العمليــةمــن االتفاقيــة، ال ســيما يف مراحــل ال 
ز من خالل تفـاهم متبـادل أفـضل لالحتياجـات واإلجـراءات القائمـة يف                التعاون ينبغي أن يتعزّ   

  .إطار االتفاقية
  

  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية -سابعاً  
 

 التقنية وبنـاء القـدرات ولـزوم ذلـك يف إطـار            متكلمون على أمهية تقدمي املساعدة     أكَّد -٤٨
وا علـى أمهيـة تقـدمي املـساعدة         شـدَّد اجلهود املبذولة السترداد املوجودات على حنو فعال، كمـا          

وعرض عـدة مـتكلمني جتـارهبم الوطنيـة يف جمـال            . بطريقة موجهة حنو النتائج وعلى حنو عملي      
. ات ودول مقدمـة للطلبـات علـى الـسواء         بناء القدرات واملساعدة التقنية كـدول متلقيـة للطلبـ         

وأبرز أحد املتكلمني حقيقة أن برامج املساعدة التقنية غالباً ما متثل مناسبات منفـردة ال تـرابط        
واقترح املتكلم أن تستفيد كـل دورة مـن دورات املـساعدة التقنيـة مـن             . بينها وال يعقبها تقييم   

. إجراءات البلد الذي تعقـد مـن أجلـه        الدورات األخرى وأن تصمم خصيصا لتناسب قوانني و       
وتابع قائالً إنه ينبغي يف ذلك السياق إيالء االهتمام بالنـهج القـائم علـى األخـذ مبنـهاج معـني،                     

واعتـرب متكلمـون آخـرون      . وينبغي للبلدان املتلقية أن تكون أكثر اسـتباقاً يف حتديـد احتياجاهتـا            
  .اءة وأيدوهاتلك التوصيات بّن

ــدو -٤٩ ــت أكَّ ــدة م ــات       ع ــة صــياغة طلب ــة يف عملي ــساعدة التقني ــى احلاجــة إىل امل كلمني عل
وعالوة على مسألة بناء القدرات يف ذلك اجملـال عمومـاً، أشـري إىل              . املساعدة القانونية املتبادلة  

وذكـر أحـد املـتكلمني    . مسألة تقدمي اخلرباء واملوجهني ملساعدة حمددة يف جمال القـضايا املعلقـة        
خبدمات حمامني نيابة عن بلد مقدم لطلب مساعدة من أجل إعـداد طلبـات   أن بلده قد استعان  

ه منــسق ونــّو. املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، وأيــضا لتمثيــل البلــد يف اإلجــراءات القانونيــة احملليــة
ــادرة ســتار " ــة مــصممة خصيــصاً ســواء لتناســب     " مب ــرامج تدريبي ــوفري ب ــة إىل ت ــاجلهود الرامي ب

 عــدة شــدَّدو. علــى املــستوى العــام أو علــى مــستوى قــضية بعينــها  احتياجــات بنــاء القــدرات  
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واملكتب من دور هام يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة      " مبادرة ستار "متكلمني على ما اضطلعت به      
  . يف جمال استرداد املوجودات

احليوانـات والنباتـات الربيـة      وتناول املراقب عـن أمانـة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع                -٥٠
ت يف ســياق التجــارة بــاألنواع دة بــاالنقراض مــسألة غــسل األمــوال واســترداد املوجــودا دَّهــامل
 االحتـاد الـدويل ملكافحـة       نَّوقـال إ  . مـؤخرا مزيـدا مـن االهتمـام       دة باالنقراض، اليت القت     دَّامله

اجلرمية ضد احليوانات والنباتـات الربيـة يعكـف حاليـاً علـى وضـع دليـل بـشأن مكافحـة غـسل                       
  .استرداد املوجودات مع التركيز على محاية احلياة الربيةاألموال و

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثامناً  

دعا الفريـق العامـل الـدول األطـراف إىل أن تقـدِّم بانتظـام معلومـات حمدَّثـة وأن تزيـد                        -٥١
عند االقتضاء املعلومـات الـواردة ضـمن قواعـد بيانـات املعـارف املتعلقـة باسـترداد املوجـودات                 

  ).ومرصد استرداد املوجودات" بوابة تراك"مثل (
املــضي قُــُدماً يف مجــع املمارســات اجليــدة واألدوات يف جمــال  ب أوصــى الفريــق العامــلو  -٥٢

التعــاون علــى اســترداد املوجــودات، وإضــفاء الطــابع املنــهجي عليهــا، مبــا يف ذلــك اســتخدام      
  .املبكر والتلقائيأدوات تبادل املعلومات اآلمن وتوسيع نطاقها بغية تعزيز تبادل املعلومات 

 علــى اســتخدام وتوســيع نطــاق الــشبكات ذات الــصلة ونظــم  ع الفريــق العامــلشــجَّو  -٥٣
وأوصــى الفريــق العامــل بــأن تــستهل الــدول األطــراف اإلجــراءات الالزمــة  . اتــصاالهتا املأمونــة

ــة     ــشبكات املعني ــضوية مؤســساهتا يف ال ــب ع ــة تنــسيق      . لطل ــل علــى أمهي ــق العام وشــدَّد الفري
جمموعـة إيغمونـت واملنظمـة الدوليـة للـشرطة          مثـل   (بـادل املعلومـات     استخدام خمتلـف قنـوات ت     

 ).اجلنائية وغريها

 مـن   ٤أن تويل الدول األطراف اهتماما عـاجال لتنفيـذ الفقـرة            ب أوصى الفريق العامل  و  -٥٤
  . من االتفاقية بشأن الكشف عن املعلومات بدون طلب مسبق٥٦ واملادة ٤٦املادة 
لتآزر بني وحدات االسـتخبارات املاليـة       أوصى الفريق العامل بتعزيز التنسيق وأوجه ا      و  -٥٥

  .وأجهزة مكافحة الفساد
اعتــرب الفريــق العامــل التــدابري التاليــة، يف مجلــة تــدابري أخــرى، عناصــر بالغــة األمهيــة     و  -٥٦
  :نجاح إجراءات استرداد املوجوداتل
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آليـــات الـــضبط والتجميـــد الـــسريعة يف املراحـــل األوليـــة مـــن قـــضايا اســـترداد  )أ( 
  املوجودات؛

اإلسراع بإبالغ املعلومات وتبادهلا قبـل اسـتهالل اإلجـراءات الرمسيـة املتعلقـة               )ب( 
  بتبادل املساعدة القانونية؛

ــب         )ج(  ــة الطل ــة مقدِّم ــني الدول ــة ب ــضية املعني ــشأن الق ــسيق ب ــات تن ــد اجتماع عق
  والدولة متلقية الطلب؛

 .تبادل اخلرباء )د( 

تنظـر يف اعتمـاد هنـج قـائم علـى األخـذ             أوصى الفريـق العامـل الـدول األطـراف بـأن            و -٥٧
مبنهاج معني يف برامج املساعدة التقنية والتنسيق على الـصعيد اإلقليمـي، بغيـة كفالـة اسـتخدام              

  .املوارد احملدودة املتاحة على أجنع وجه
    

    اعتماد التقرير  -تاسعاً  
امــل، يف أثــارت بعــض الــدول األطــراف مــسألة مــشاركة اجملتمــع املــدين يف الفريــق الع  -٥٨

  .رت دول أطراف أخرى معارضتها لتلك املناقشة وإدراجها يف التقريررَّحني ك
  

ــسطس / آب٣٠يف و  -٥٩ ــه    ٢٠١٣أغـ ــاص باجتماعـ ــَر اخلـ ــل التقريـ ــُق العامـ ــد الفريـ  اعتمـ
)CAC/COSP/WG.2/2013/L.1و Add.1 إىل Add.3.(  

  


