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  العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريق
  املوجودات باسترداد املعين
  ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٢-١١ فيينا،
  تاملؤقَّ األعمال جدول من ٢ البند
   الواليات تنفيذ يف احملرز مالتقدُّ عن عامة حملة

        املوجودات باسترداد املتعلقة
      املوجودات باسترداد علقةاملت الواليات تنفيذ يف احملرز التقدُّم    
      األمانة من رةمذكِّ   

    مةمقدِّ  - أوالً  
 مبقتـضى ) املـؤمتر  (الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف الدول مؤمتر أنشأ  -١

 روقـرَّ . املوجـودات  باسترداد املعين العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريق ١/٤ قراره
 بإرجـاع  املتعلقـة  واليتـه  تنفيـذ  يف ومـساعدته  لـه  املـشورة  بإسـداء  العامل الفريق يقوم أن املؤمتر

  . الفساد عائدات
 اكتـساب  علـى  مـساعدته  العامـل  الفريـق  مهـام  تشمل أن املؤمتر رقرَّ نفسه، القرار ويف  -٢

ــارف ــة مع ــريف رصــيد تكــوين أو (تراكمي ــسري املوجــودات، اســترداد جمــال يف) مع ــادل وتي  تب
 الـدول  بـني  التعـاون  وتـشجيع  الثقـة  وبنـاء  الـدول  بـني  دةاجليِّـ  واملمارسات األفكارو املعلومات
  .الطلب متلقية والدول الطالبة
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 وأن املـؤمتر؛  دورات أثنـاء  العامـل  الفريـق  جيتمـع  أن املـؤمتر  قـرَّر  أيـضاً،  القرار هذا ويف  -٣
 املــوارد حــدود يف الــدورات، بــني فيمــا األقــل علــى واحــداً اجتماعــاً االقتــضاء، حــسب يعقــد،
  .أنشطته عن تقارير العامل الفريق إليه ميقدِّ أن املؤمتر قرَّر كما. املتاحة

 العامــل الفريــق يواصــل أن واخلامــسة والرابعــة والثالثــة الثانيــة دوراتــه يف املــؤمتر روقــرَّ  -٤
 دانعقــا قبــل األقــل علــى اجتمــاعني العامــل الفريــق يعقــد أن أيــضاً روقــرَّ .بأعمالــه االضــطالع

  .املتاحة املوارد حدود يف إليه املوكلة باملهام للقيام التالية املؤمتر دورات
  .٢٠١٣و ٢٠٠٧ عامي بني ما بفيينا سنويةً اجتماعاٍت العامل الفريق وعقد  -٥
 تنفيـذ  حالـة  علـى  الثـامن  اجتماعه أثناء العامل الفريق إلطالع الوثيقة هذه أُعدَّت وقد  -٦

ــؤمتر وتوصــيات توصــياته ــةا امل ــق مــساعدة إىل ترمــي وهــي. املوجــودات باســترداد ملتعلق  الفري
 .املستقبل يف أنشطة من به سيضطلع ما تقرير ويف مداوالته يف العامل

    
    العامل والفريق األطراف الدول مؤمتر توصيات تنفيذ حالة عن عامة حملة  - ثانياً  

 :هـــي ئيـــسية،ر مواضـــيع ثالثـــة علـــى الـــسابقة العامـــل الفريـــق اجتماعـــات ركَّـــزت  -٧
 الطلــب؛  متلقيــة  والــدول الطالبــة  الــدول  بــني الثقــة  بنــاء ) ب(و معــريف؛ رصــيد  تكــوين )أ(
 .القدرات وبناء والتدريب التقنية املساعدة )ج(و

 عــن الفريــق أعــرب املوجــودات، اســترداد بــشأن معــريف رصــيد بتكــوين يتعلــق ففيمــا  -٨
 باإلصـالحات  القيـام  لسهِّستُـ  الـيت  ةالصل ذات واألدوات املعارف باكتساب املتواصل اهتمامه
  .املوجودات استرداد جمال يف التشريعية

 فيمـا  الطلـب  يـة متلقِّ والـدول  الطالبـة  الدول بني الثقة وجود أمهية على التأكيد وجرى  -٩
 ممارسـة  وترسـيخ  الـسياسية،  اإلرادة تعزيـزَ  تكفـل  كوسـيلة  ةًخاصَّـ  املوجودات، باسترداد يتعلق

  .الدويل التعاون لنجاح الطريق ومتهيَد املتبادلة القانونية املساعدة
 املوجـودات  باسـترداد  الـصلة  ذات التقنيـة  املـساعدة  أنـواع  أيـضا  العامل الفريق وناقش  -١٠
 جديـدة  تـشريعات  صـياغة  يف واملـساعدة  الثغـرات،  وحتليـل  والتـدريب،  القـدرات  بناء قبيل من

 التـدريب  تـوفري  إىل ةواملـستمرَّ  امللحَّـة  باحلاجـة  موَسلَّ. املتبادلة القانونية املساعدة عملية وتيسري
  .ومصادرهتا وحجزها وجتميدها الفساد عائدات تعقُّب على القدرات تعزيز هبدف
 يف املبــادرات خمتلــف بــني التنــسيق تعزيــز ضــرورة إىل مــراراً العامــل الفريــق أشــار وقــد  -١١
ــة اعتــرف الــصدد، هــذا ويف .املوجــودات اســترداد جمــال ــه تقــوم الــذي لعمــلا بأمهي ــادرة ب  مب
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 واجلرميـة  راتباملخدِّ املعين املتحدة األمم ملكتب") ستار "مبادرة (املسروقة املوجودات استرداد
 منــع إىل املاليــة، واملراكــز الناميــة البلــدان مــع بالتعــاون املبــادرة، تلــك وتــسعى. الــدويل والبنــك
 أكثــر حنــو علــى املــسروقة ملوجــوداتا اســترداد وتــسهيل الفــساد، مــن يــةاملتأتِّ العائــدات غــسل
  .وسرعة انتظاماً

    
   معريف رصيد تكوين  - ألف  

    وتبادهلا املعلومات مجع أدوات    
 املوجـــودات باســـترداد املتعلقـــة املعـــارف إتاحـــة يـــضع أن علـــى العامـــل الفريـــق دأب  -١٢

 خــاص بــشكل العامــل الفريــق وأشــاد. األولويــات صــدارة يف وإدارهتــا املعــارف هــذه وتكــوين
 ملكافحــة املتحــدة األمــم التفاقيــة القانونيــة باملكتبــة يتعلــق فيمــا األمانــة أحرزتــه الــذي مبالتقــدُّ
 راتباملخـدِّ  املعـين  املتحدة األمم مكتب أنشأها اليت الشاملة اإللكترونية املعارف ابةوبوَّ الفساد
 الـيت ) تـراك " (الفـساد  كافحةمب ملعرفية املتعلقة ا واملوارد األدوات ابةبوَّ "باسم واملعروفة واجلرمية
  )١(.٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١ يف عملها بدأت
 /آب ٣٠و ٢٩ يــومي بفيينــا املعقــود الــسابع اجتماعــه خــالل العامــل، الفريــق وأهــاب  -١٣

 االقتـضاء،  عنـد  تزيـد،  وأن حمدَّثة معلومات بانتظام تقدِّم أن األطراف بالدول ،٢٠١٣ أغسطس
  .املوجودات باسترداد متعلقة معارف على حتتوي اليت البيانات قواعد ضمن ةالوارد املعلومات

 أفــضل وتنظــيم مجــع مبواصــلة العامــل الفريــق أوصــى أيــضاً، نفــسه االجتمــاع وخــالل  -١٤
 اســتخدام ذلــك يف مبــا املوجــودات، اســترداد جمــال يف بالتعــاون املتعلقــة واألدوات املمارســات
 املعلومــات تبــادل تعزيــز بغيــة آمــن بــشكل املعلومــات لتبــاد أدوات اســتعمال نطــاق وتوســيع
  .وتلقائية بسرعة
 مبـادرة  رهـا توفِّ الـيت  القائمـة  املعرفيـة  املنتجـات  فائـدة  علـى  أيـضاً  العامـل  الفريق دوشدَّ  -١٥

 وتكفــل املنتجــات بتلــك قائمــة تعــدَّ أن األمانــة إىل وطلــب الوطنيــة؛ القــدرات بنــاء يف" ســتار"
  .ممكن قنطا أوسع على تعميمها

 وخـصوصاً  املوجـودات،  السـترداد  عمليـة  أدوات باسـتحداث  العامـل  الفريـق  وأوصـى   -١٦
 اسـترداد  بقـضايا  املعنـيني  املمارسـني  احتياجات لتلبية خصيصاً ُيصمَّم لمفصَّ عملي دليل إعداد

  .القدرات بناء تدابري يف وُيستخدم املوجودات
                                                         

  .www.track.unodc.org: متاحة على املوقع اإللكتروين  )1(  
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 الكيفيـة  وحتليـل  دراسـة  مواصـلة  علـى  األطـراف  الـدول  مـؤمتر  حثَّ ذلك، إىل وإضافة  -١٧
 غـري  بـاإلثراء  اخلاصـة  األطـر  وفحـص  اإلثبـات  عبء نقل وتدابري القانونية للقرائن هبا ميكن اليت

  .الفساد عائدات استرداَد ُتسهِّل أن املشروع
ــالنظر العامــل الفريــق وأوصــى  -١٨ ــدليل مثــل مبنتجــات االســتعانة يف ب  اســترداد املعنــون ال

 حكـم  إىل االسـتناد  دون األصـول  مـصادرة  بـشأن  احلـسنة  للممارسـات  دليل: ةاملنهوب األصول
  .االتفاقية من أخرى أحكام يذتنف بغية )٢(إدانة
 أطرهـا  عـن  معلومـات  تتـيح  أن علـى  األطـراف  الـدول  ،٥/٣ قـراره  يف املؤمتر، وشّجع  -١٩

 علـى  هليـس  آخـر  شـكل  أي أو عملـي  دليـل  شـكل  يف ممكـن،  قـدر  بـأكرب  القانونيـة  وإجراءاهتا
 تلـك  نـشر  يف مستـصوباً،  ذلـك  كـان  حيثمـا  تنظر، وأن املعلومات، تلك استخدام الدول سائر

  .أخرى بلغات املعلومات
 التوجيهيـة  املبـادئ  بشأن لوزان عملية مببادرة علماً املؤمتر أحاط أيضاً، القرار هذا ويف  -٢٠

 املهتمــة الــدول مــن بــدعم ،احاليــ هبــا ُيــضطَلَع الــيت املوجــودات، اســترداد يف للكفــاءة العمليــة
 لـصاحل  املوجـودات  السـترداد  واملنـسقة  الفعالـة  النُُّهج يف اجليِّدة املمارسات استبانة بغية باألمر،

 املركـز  مـع  الوثيـق  بالتعـاون  ُتنفَّـذ  والـيت  الطلـب،  متلقِّيـة  والـدول  الطالبـة  الـدول  مـن  املمارسني
 وضــعها الــيت املــسروقة املوجــودات رداداســت مبــادرة مــن وبــدعم املوجــودات الســترداد الــدويل
 الطالبـة  بالـدول  املـؤمتر  أهـاب  كمـا . واجلرميـة  للمخـدِّرات  املتحدة األمم ومكتب الدويل البنك

 عنـــد تــضع،  أن املوجـــودات اســترداد  جمــال  يف العمليـــة اخلــربة  ذات الطلـــب يــة متلقِّ والــدول 
ــضاء، ــاون االقت ــع بالتع ــدول م ــ ال ــاألمر ةاملهتمَّ ــدِّ ب ــ ميومق ــة ساعدةامل ــتمِّ التقني ــادئ ني،امله  مب
 الســـترداد مـــثالً، لةًمفـــصَّ خطـــواٍت نيتـــضمَّ دليـــل شـــكل يف ملزمـــة، غـــري عمليـــة توجيهيـــة
 الـدروس  إىل اسـتناداً  املوجـودات  السترداد الةالفعَّ النُُّهج تعزيز بغية كفؤ، حنو على املوجودات
 األعمــال مــن باالســتفادة مــضافة قيمــة حتقيــق إىل الــسعي مــع الــسابقة، القــضايا مــن املــستفادة
  .اجملال هذا يف بالفعل هبا املضطلع

 النمـاذج  علـى  األمانـة  لـع تط أن علـى  األطـراف  الـدول  املؤمتر عشجَّ ذلك، إىل وإضافةً  -٢١
 تقـوم  لكـي  االتفاقيـة،  مـن  ٥٧ املـادة  مـع  متاشـياً  املوجودات، بإرجاع املتعلقة العملية واخلربات
  .بتعميمها

    

                                                         
  )2(  Theodore Greenberg and others (Washington, D.C., World Bank, 2009).  
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    املتخذة التدابري    
 التـشريعات  تـضم  إلكترونيـة  خزينة عن عبارة الفساد مكافحة التفاقية القانونية املكتبة  -٢٢

 مـن  الـواردة  املؤسـسية  والبيانـات  الفـساد  مبكافحـة  اخلاصة واالستراتيجيات القضائية والسوابق
ــة ١٧٨ ــوي. دول ــة وحتت ــة، املكتب ــيت القانوني ــشأها ال ــديرها أن ــينامل املتحــدة األمــم مكتــب وي  ع
 قانونيــة معلومــات علــى الــشريكة، واملنظمــات" ســتار "مبــادرة وتــدعمها واجلرميــة راتباملخــدِّ
 تـصنيفاً  يتـيح  اممَّـ  عنـها،  البحـث  ييـّسر  بأسـلوب  االتفاقيـة  أحكـام  مـن  حكم كل وفق مفهرسة
ــا ــة مفــصَّالً حتليلي ــذ لكيفي ــدول تنفي ــة، ال ــا لالتفاقي ــة ذلــك يف مب ــذ كيفي  اخلاصــة أحكامهــا تنفي

 اسـتعراض  آليـة  سـياق  يف ترد اليت القانونية البيانات استخدام جيري كما .املوجودات ستردادبا
 الـصادرة  القـضائية  األحكـام  فيهـا  مبا املستعَرضة، األطراف الدول تهابصحَّ وُتِقرُّ االتفاقية تنفيذ
 عليهــا حتتــوي الــيت للمعلومــات املــستمر التحــديث أجــل مــن املوجــودات، اســترداد قــضايا يف

  .القانونية املكتبة
 ملـسألة " سـتار  "مبـادرة  مـن  خـاص  قـسم  صُخـصِّ  العامل، الفريق من طلب على وبناًء  -٢٣

ــترداد ــودات اسـ ــضمَّ )٣(.املوجـ ــسم نويتـ ــات القـ ــات املعلومـ ــة والبيانـ ــة التاليـ ــترداد املتعلقـ  باسـ
 قيـة؛ االتفا مـن  اخلـامس  بالفصل الصلة ذات دولة ١٧٨ يف هبا املعمول التشريعات: املوجودات
 قـضايا  بـشأن " سـتار  "مبادرة إطار يف أنشئت بيانات قاعدة وهو (املوجودات استرداد ومرصد
 مبـادرة  تنـشرها  الـيت  املعرفيـة  واملنتجـات  ؛)بالفـساد  املتصلة املوجودات السترداد وحالية سابقة

 فيهـا  عوجتمَّـ  الكـربى،  الفـساد  قضايا يف احلقيقيني باملسؤولني اخلاصة البيانات وقاعدة ؛"ستار"
 أجـــل مـــن القانونيـــة اهلياكـــل اســـتخدام إســـاءة علـــى تنطـــوي الـــيت الكـــربى الفـــساد قـــضايا
ــاء ــودات مـــصدر إخفـ ــسروقة املوجـ ــها املـ ــد (وملكيتـ ــتافُت وقـ ــشرين يف تحـ ــوبر/األول تـ  أكتـ
ــسويات اخلاصــة البيانــات وقاعــدة ؛)٢٠١١ ــة بالت  الرشــوة قــضايا عــن معلومــات تــضم (املالي
 إطـار  يف تأُعـدَّ  الـيت  املوجـودات  اسـترداد  أجـل  مـن  القطرية واألدلة ؛)الوطنية للحدود العابرة
 مبرحلـة  متـرُّ  الـيت  العربيـة  البلـدان  مع" دوفيل "شراكة إطار يف املوجودات السترداد العمل خطة

ــة؛ ــدليل انتقالي ــون وال  Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from "املعن
G20 Countries: A Step-by-step Guide ")اجلنائيـة  املـسائل  يف املتبادلة القانونية املساعدة طلب 

  .)لمفصَّ دليل: العشرين جمموعة بلدان من
 الدراسـات  مـن  عـدد  أُجـري  ،"تـراك "بوابـة    بواسـطة  املتاحـة  املعلومـات  إىل وباإلضافة  -٢٤

 يف املوجـودات  سـترداد با متعلقـة  حمـددة  جمـاالت  يف املوجـودة  املعرفيـة  الثغرات لسد السياساتية
                                                         

  .www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx: متاح على املوقع اإللكتروين التايل  )3(  
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 املتحــدة األمــم لغــات مجيــع إىل الدراســات هــذه ترمجــة عمليــة وجتــري". ســتار "مبــادرة إطــار
  .وساق قدم على الرمسية
 املوجـودات  واسـترداد  الرشـوة  قـضايا  يف املالية التسويات تتناول دراسة من انُتهي وقد  -٢٥

ــابرة ــة للحــدود الع ــد. الوطني ــوانب وهــي ،دراســةال تاســُتهلَّ وق  :Left out of the Bargain "عن
Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery ")نطـــاق خـــارج 

 اســـترداد جهـــود علـــى وآثارهـــا اخلـــارج يف الرشـــوة قـــضايا يف املاليـــة التـــسويات: املـــساومة
ــؤمتر دورة خــالل )٤()املوجــودات ــسة امل ــيت اخلام ــدتُع ال ــا يف ق ــن بنم ــشرين ٢٩ إىل ٢٥ م  ت

ــة الدراســة وحظيــت. ٢٠١٣ نــوفمرب/الثــاين ــة بتغطي  بــشأن املناقــشات يف إليهــا شــريوأُ إعالمي
ــسياسة ــة الـ ــالل العامـ ــؤمتر خـ ــن اجلوانـــب بعـــض وُعرضـــت. املـ ــائج مـ ــة نتـ ــرار يف الدراسـ  قـ
 اخلاصـة  القـضائية  والـدعاوى  املدنية االنتصاف لُبُس عن جديدة دراسة تواسُتهلَّ. ٥/٣ املؤمتر

ــة الستكــشاف املوجــودات واســترداد الفــساد بقــضايا املتعلقــة ــدول تنــصيب إمكاني  نفــسها ال
 ٥٣ املـادة  مـع  يتوافـق  مبـا  الفساد، بسبب مفقودة موجودات السترداد مدنية دعوى يف خصماً

  .االتفاقية من
 يف والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة " سـتار  "مبـادرة  بـني  التعـاون  يتواصـل  ذلـك،  إىل وإضافة  -٢٦
ــدانامل ــصادي ي ــة االقت ــام يف أُجريــت دراســة حتــديث بغي ــشأن )٥(٢٠١١ ع ــع ب ــات َتَتبُّ  االلتزام

 القـانون  إنفـاذ  لبيانات حتليالً ثةاحملدَّ الدراسة نوستتضمَّ. املوجودات واسترداد الفساد مبكافحة
 عــامي بــني فيمــا املــصاَدرة أو اجملمــدة املوجــودات بــشأن املــذكورة املنظمــة بلــدان مــن الــواردة
 توصـيات  موسـتقدِّ  واملؤسساتية؛ التشريعية التطورات على الضوء طوستسلِّ ؛٢٠١٢و ٢٠١١

 خــالل نــشرها املزمــع ومــن النهائيــة صــيغتها يف الدراســة وضــع حاليــا وجيــري. الــصدد هــذا يف
  .٢٠١٤ عام من الثاين النصف

 األمانة متعمَّ ،٥/٣ املؤمتر لقرار ووفقاً األدلة بفائدة العامل الفريق رافاعت على وبناًء  - ٢٧
 طرهـا أُ عـن  معلومـات  فيهـا  تطلـب  عـة املوقِّ والـدول  األطـراف  الـدول  مجيـع  علـى  شـفويةً  رةًمذكِّ

  . آخر شكل أو عملي دليل شكل على املوجودات باسترداد املتصلة القانونية وإجراءاهتا
 عـن  لـون ثِّمم شـارك  ،٥/٣ قـراره  مبوجـب  املـؤمتر  طـرف  مـن  املسندة الوالية إىل واستناداً  -٢٨

 ممارسـني  لفائـدة  عمـل  حلقـة  يف" ستار "ومبادرة واجلرمية اتباملخدِّر املعين املتحدة األمم مكتب
                                                         

  )4(  Jacinta Anyango Oduor and others (Washington, D.C., World Bank, 2013).  
-http://star.worldbank.org/star/publication/tracking-anti-corruption-and-asset :التايل الرابط على متاحة  )5(  

recovery-commitments.  
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 مـن  بسويـسرا  لوزان يف ُعقدت املوجودات، استرداد يف للكفاءة العملية التوجيهية املبادئ بشأن
 ومبـادرة  وجـودات امل السـترداد  الـدويل  املركـز  مهـا ونظَّ ،٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ٢٨ إىل ٢٦

ــتار" ــة ووزارة" س ــسرا اخلارجي ــة وخــالل. بسوي ــل، حلق ــشت العم ــة ُنوق ــادئ وضــع إمكاني  مب
 املوجـودات  باسـترداد  املتعلقـة  والقادمـة  احلالية الدولية للقضايا بالنسبة ملزمة غري عملية توجيهية
 رداداســت يف الكفــاءة أجــل مــن توجيهيــة مبــادئ مــشروع وُوضــع. عملــهم يف املمارســني لــدعم

 هــذه إطـار  يف إليــه أشـريَ  مـا  مجلــة يف وأشـريَ . العمــل حلقـة  ألعمـال  نتيجــةً املـسروقة  املوجـودات 
 اسـتراتيجيات  ووضـع  األوان قبـل  املوجـودات  تبديد منع إىل الرامية التدابري إىل التوجيهية املبادئ
 االتــصاالت واســتخدام القانونيــة املــساعدة لطلبــات الــزمين والتوقيــت احمللــي والتنــسيق للقــضايا
 علـى  بنـاءً  التوجيهيـة  باملبـادئ  متعلقةً توضيحيةً راٍتمذكِّ موناملنظِّ يضع أن راملقرَّ ومن. املباشرة
 ٢٠١٤ عـامي  خـالل  املناسـبة  احملافـل  يف ملناقـشتها  العمـل  حلقة خالل مةاملقدَّ املسامهات خمتلف

  .اجتماع ورقة ضمن العامل للفريق متاحة التوجيهية واملبادئ. ٢٠١٥و
    

    املماثلة واملنتجات املتبادلة القانونية املساعدة طلبات كتابة أداة    
 ،معـريف  رصـيد  تكـوين  يف احلديثـة  املعلومات تكنولوجيا أمهية على العامل الفريق دأكَّ  -٢٩

 املــساعدة طلبــات كتابــة أداة نطــاق توســيع إىل الرامــي عملــها تواصــل أن األمانــة إىل وطلــب
  .مماثلة منتجات واستحداث املتبادلة القانونية

    
    املتخذة التدابري    

اســـتناداً إىل نتـــائج اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء بـــشأن توســـيع نطـــاق أداة كتابـــة طلبـــات   -٣٠
، ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ١٥ و ١٤يـومي   املساعدة القانونية املتبادلة الذي ُعقد يف فيينا        

رميـة اللمـسات األخـرية لـألداة وقـام باختبـار            ات واجل تب األمم املتحدة املعين باملخدِّر    وضع مك 
يغة ومتـنح الـصِّ   . قدراهتا الوظيفية، مبا يف ذلك توزيعهـا علـى الـدول األطـراف بغيـة اسـتخدامها                

تــب األمــم وينظــر مك. عة لــألداة ميــزات جديــدة ذات صــلة بعمليــة اســترداد املوجــوداتاملوسَّــ
ة  أداء األداة مـن خـالل وضـعها علـى منـصَّ     ات واجلرميـة أيـضاً يف حتـسني    املتحدة املعين باملخـدِّر   
 ٩و ٨ماً، وهلذه الغاية، ُعقد اجتمـاع غـري رمسـي لفريـق اخلـرباء يف يـومي                  تكنولوجية أكثر تقدُّ  

  .٢٠١٤مايو /أيار
ــا املعلومــات ات واجلرميــة األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّر كتــب م ويــستخدم  -٣١ تكنولوجي

وتـشمل   .وارد الالزمة لدعم عمليات اسـترداد املوجـودات        يف تنمية امل   احلديثة استخداما كامالً  
 البيانـات   التقيـيم الـذايت املرجعيـة، وقاعـدة        واملكتبة القانونيـة، وقائمـة    " راكت"بوابة  تلك املوارد   



 

8 V.14-04293 

 

CAC/COSP/WG.2/2014/3

مى لقـضايا الفـساد الكـربى،    كـي الـد   بيانـات حمرِّ  مبرصد اسـترداد املوجـودات، وقاعـدة      اخلاصة  
 ة جهات االتصال والسلطات املركزيـة املعنيـة باسـترداد       ، وأدلَّ رتقبة بيانات التسويات امل   وقاعدة

ــشأهتا     املوجــودات ــيت أن ــة ال ــصال العاملي ــات جهــات االت ــادرة قاعــدة بيان ــة  ، ومب املنظمــة الدولي
  ."ستار" ومبادرة )اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 

    
    دراسة حتليلية بشأن قضايا استرداد املوجودات    

ات واجلرميــة مواصــلة تــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّر عامــل إىل مك الفريــق الطلــب  -٣٢
ــضايا اســترداد         ــشأن مجــع وتنظــيم املعلومــات عــن ق ــدول األعــضاء، ب ــشاور مــع ال ــه، بالت عمل

 إىل ما اكتسبته األمانة مـن خـربة يف          استناداًاملوجودات بغية إعداد دراسة حتليلية هلذه القضايا،        
يـق العامـل الـدول األعـضاء علـى املـسامهة يف عمـل األمانـة وتـوفري           كما شـّجع الفر   . هذا اجملال 

بعدة وسائل منها قائمـة التقيـيم        سواء،   املعلومات عن القضايا الناجحة وغري الناجحة على حدٍّ       
  .اسةالذايت املرجعية، مع احلرص على إيالء االعتبار الواجب لسرية املعلومات احلسَّ

    
    التدابري املتخذة    

ف مــن  تتــألَّخالصــة لقــضايا اســترداد املوجــودات بــشأن وضــع املكتــب عملــه أكمــل   -٣٣
متــها دول  قــضايا قد١٠َّ تــستند إىل جتميــع وحتليــل للقــضايا املتعلقــة باســترداد عائــدات الفــساد

 وقـضايا مـستقاة     ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩رتني شـفويتني أصـدرهتما األمانـة عـامي          أطراف عمالً مبذكِّ  
  .من مرصد استرداد املوجودات

    
م القانونية وإشراكهم يف العمل، وتعميم ظُالتشاور مع خرباء من خمتلف املناطق والنُّ    

   األدوات واملنتجات املعرفية على نطاق واسع
 الفريــق العامــل تأكيــده علــى ضــرورة االضــطالع بأنــشطة تــستهدف اكتــساب   ركــرَّ  -٣٤

م القانونيــة ظُق والــنُّمعــارف تراكميــة، بالتــشاور الواســع النطــاق مــع خــرباء مــن خمتلــف املنــاط  
  .ومبشاركة واسعة منهم

علـى نطـاق    م األدوات واملنتجـات املعرفيـة  عمَّـ ُتوجرى التأكيد أيضاً علـى ضـرورة أن         -٣٥
  .أن ينظر املؤمتر أو الفريق العامل يف متابعة مدى فعاليتها وفائدهتاوواسع 
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    التدابري املتخذة    
 علـى نطـاق واسـع سـواء          الـيت وضـعها املكتـب      املعرفيـة  كل األدوات واملنتجات     ُتعمَّم  -٣٦

، مبـا يف ذلـك      "تراك"بوابة  و .ى املناسبات قدَّم يف شتَّ  عرب اإلنترنت أو العروض اإليضاحية اليت تُ      
، ٢٠١٣وخـالل عـام     . االطـالع الواسـع عليهـا     ، مما يكفل     إلكترونيةً ابةً بوَّ هي املكتبة القانونية 

ــتقبلت قاعــدة بيانــات    ــر"اس ــذ إطالقهــا يف  وتلقَّــ. زائــراً ٢٥ ٧٩٧ "اكت يوليــه /متــوز ١ت من
  .زيارة ٥٩ ٠٠٠، أكثر من ٢٠١١

 يف اجتماعـات أفرقـة       يف كـثري مـن األحيـان       املعرفيـة " سـتار "مبـادرة    منتجـاُت    وُتعرض  -٣٧
 ويتم الترويج هلا مـن خـالل التواصـل مـع            اخلرباء وحلقات العمل التدريبية واملؤمترات اإلقليمية     

وتتـاح هـذه    . ة واملقابالت الشخصية ويف الوسائط االجتماعيـة واملـدونات اإللكترونيـة          الصحاف
واملواقــع الــشبكية ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين " تــراك"بــادرة مل ملوقــع الــشبكيااملنتجــات علــى 

وخـالل فتـرة تقـدمي التقريـر،     . رات واجلرمية وتواصـل ترمجتـها بنـشاط إىل لغـات أخـرى         باملخدِّ
. متاحـاً بـاللغتني العربيـة والروسـية       دليـل خـاص باملمارسـني       : املوجـودات دليـل اسـترداد     أصبح  

ــوان    ــة، الـــيت حتمـــل عنـ ــترداد  ومـــن املتوقـــع أن تـــصبح الدراسـ ــواجز الـــيت حتـــول دون اسـ احلـ
كـو  حمرِّ، متاحـة بـاللغتني اإلسـبانية والعربيـة وستـصبح الدراسـة، الـيت حتمـل عنـوان                    املوجودات
دون اهلياكل القانونيـة إلخفـاء املوجـودات املنهوبـة ومـا            كيف يستغل األشخاص الفاس   : الدمى

ــة واإلســبانية والفرنــسية  ي لــذلكينبغــي عملــه للتــصدِّ  وقــد حظيــت  .، متاحــة باللغــات العربي
 بقـدر كـبري مـن االهتمـام وأسـهمت فيمـا       الرامية إىل زيـادة الـوعي باملنتجـات املعرفيـة     األنشطة

  .لصعيد العاملي على املحوظأحرزته تلك املنشورات من جناح 
    

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

 مــؤمتر الــدول األطــراف يف دورتــه الثالثــة علــى أنــه ينبغــي للمؤســسات املاليــة أن  دأكَّــ  -٣٨
صاح عن املعامالت املاليـة؛     ذ معايري فعَّالة بشأن توخي احلرص الواجب وبشأن اإلف        تعتمد وتنفِّ 

داً علــى ضــرورة إلقــاء قــدر أكــرب مــن وذلــك حــسبما ســبق أن أشــار إليــه الفريــق العامــل مــشدِّ
وأوصـى   .املسؤولية على املؤسسات املاليـة ووحـدات االسـتخبارات املاليـة الـيت تـشرف عليهـا                

تعلقــة باســترداد  بإشــراك هــذه املؤســسات يف تنميــة املعــارف التراكميــة امل  أيــضاًالفريــق العامــل
املوجــودات؛ كمــا شــجَّع علــى االضــطالع بأعمــال بــشأن التــدابري الوقائيــة الــواردة يف الفــصل  

  .اخلامس من االتفاقية وشّدد على أمهية التحقيقات املالية الفعَّالة
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    التدابري املتخذة    
 لـدى فرقـة    بـه  ان خالل مركز املراقب الـذي يتمتعـ       من،  املكتب والبنك الدويل  يضمن    -٣٩
يف ل املعنية باإلجراءات املالية ووزراء مالية جمموعة العشرين وحمافظي مصارفها املركزيـة،             العم

ال ســـيما مـــن جانـــب وحـــدات االســـتخبارات املاليـــة (وىل االهتمـــام أيـــضا مجلـــة أمـــور أن ُيـــ
، يف جهود مكافحة غسل األمـوال، ملكافحـة غـسل عائـدات الفـساد               ) إنفاذ القانون  وكاالتو

ل جرميــة أصــلية يف حــاالت غــسل األمــوال   خــالل االعتــراف الــصريح بــأنَّ الفــساد يــشكِّ  مــن
  .ي احلرص الواجب من جانب املؤسسات املاليةوضمان توخِّ

 لدى املكتب، يف إطار برناجمه العاملي ملكافحة غسل األموال، ُموجِّهون يعملون            ويوجد  - ٤٠
 فّعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب،        يف امليدان ملساعدة الدول األعضاء على بناء نظم       

بوســائل عديــدة منــها تعزيــز وحــدات االســتخبارات املاليــة، وحتليــل املعلومــات املاليــة، وتطــوير   
 أخـرى بـإجراء تـدقيق مـشدَّد للحـسابات الـيت يطلـب كبـار                  وتتعلق أنشطة  .االستخبارات املالية 

 أو ُيحتفظ هبا نيابة عنهم؛ كمـا تتعلـق بالكيفيـة          املسؤولني واملقربون منهم فتحها أو حيتفظون هبا      
  .اليت ميكن هبا للمؤسسات املالية أن تعزِّز التنفيذ الفعلي لتدابريها اخلاصة بالتدقيق املشدَّد

 املكتب مساعدات، من خالل شبكة املوجهني امليدانيني املعنيني مبكافحـة غـسل             موقدَّ  -٤١
صني يف مكافحة الفـساد، إىل الـدول الطالبـة مـن أجـل              األموال واملستشارين اإلقليميني املتخص   

دة  التحقيـق يف اجلـرائم املاليـة املعقَّـ         إكساب مسؤويل العدالة اجلنائية ما يلزم من مهارات ختـصُّ         
وَتـضمَّن الـدعم املتعلـق ببنـاء القـدرات تـوفري فـرص تدريبيـة بـشأن كيفيـة                  .ومالحقة مرتكبيها 

 املكتـب جهـوده الراميـة إىل القيـام، بالتعـاون مـع برنـامج                وواصـل  .إجراء حتقيقات مالية فعَّالـة    
ــة       ــة عــن إجــراء التحقيقــات املالي األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــدويل، بتنظــيم دورة تدريبي

 .موجََّهة إىل املمارسني يف الدول العربية

شات  يف حلقـات عمـل ومناقـ        فعَّالـةً   مـشاركةً  أيـضاً " ستار"لون عن مبادرة     ممثِّ وشارك  -٤٢
لــون عــن املؤســسات املاليــة، وُنظِّمــت يف ســياق عمــل جمموعــة فولفــسربغ، وهــذه  حــضرها ممثِّ

ــ مــصرفا١١ًاجملموعــة هــي رابطــة تــضم   ا وهتــدف إىل وضــع معــايري يف قطــاع اخلــدمات    عاملي
املصرفية من أجل الترويج للتوصيات السياساتية وتشجيع القطاع املايل على اختـاذ تـدابري أشـد                

 يف مإســهامه" ســتار" مبــادرة لــو ممثِّمكمــا قــدَّ .يح التــصدي لغــسل عائــدات الفــساد فعاليــة تتــ
رتني وبشكل خـاص مـذكِّ    املالحظات اإلرشادية اخلاصة بفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية،         

تــوجيهيتني بــشأن امللكيــة النفعيــة وبــشأن اعتمــاد املــصارف لنــهج قــائم علــى تقيــيم املخــاطر،    
  . الت البالغة اخلطر مثالً عند التعامل مع الشخصيات السياسية البارزةسيما يف احلا ال
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رات واجلرمية، خالل الدورة اخلامـسة للمـؤمتر،        م مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ     ونظَّ  -٤٣
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان بالتعــاون مــع وكــاالت أخــرى مبــا يف ذلــك البنــك الــدويل و 

توثيـق  ق أيـضاً إىل قـضايا        بـشأن التـدفقات املاليـة غـري املـشروعة وتطـرَّ            انبيـا ، حدثاً ج  االقتصادي
  .التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية التحقيقات املالية

    
مجع املعلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة باسترداد املوجودات بوسائل     

    تقييم الذايت املرجعيةبينها قائمة ال  من
 الفريق العامـل مـراراً الـدول األطـراف إىل أن تقـوم، بـدعم مـن األمانـة، باسـتيفاء                      دعا  -٤٤

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

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

  .واستبانة االحتياجات من املساعدة التقنية
    

    التدابري املتخذة    
ة دول ويف سـياق أنـشطة املـساعدة التقنيـة اجلاريـة،              على طلب عدَّ    املكتب، بناءً  يعكف  - ٤٥

 تكفـل إجـراء    على دعم البلدان يف استخدام قائمة التقيـيم الذاتيـة املرجعيـة احلاليـة باعتبارهـا أداةً                
خلـامس مـن االتفاقيـة    حتليل للثغرات وتقييم اجلهود الـيت تبـذهلا تلـك البلـدان بغيـة تنفيـذ الفـصل ا        

 يعمـل املكتـب بالتعـاون مـع البلـد لتحديـد التـدابري               لة هـذا العمـل،    استناداً إىل حمـصِّ   و .اتنفيذاً تام 
  .جريت مخس دراسات لتحليل الثغرات حىت اآلنوأُ.  دةيات احملدَّالواجب اختاذها ملواجهة التحدِّ

 /ألول تــشرين ا٣١رتني أرســلتهما يف  الــدول األطــراف، يف مــذكِّإىلوطلبــت األمانــة   -٤٦
، تقـدمي تعليقـات تؤخـذ يف االعتبـار عنـد            ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ و ٢٠١٣أكتوبر  

وضع اللمسات األخرية على قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة للـدورة الثانيـة مـن آليـة اسـتعراض                      
 املقتـرح يكل املواضـيعي   لتسلـسل األسـئلة وللـه     طمشروع خمطـ   مت األمانة  وقدَّ .تنفيذ االتفاقية 

والفــصل ) التــدابري الوقائيــة(الســتعراض الفــصل الثــاين  لقائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة املنقَّحــة 
 مــــــن اتفاقيــــــة األمــــــم املتحــــــدة ملكافحــــــة الفــــــساد ) اســــــترداد املوجــــــودات(اخلــــــامس 

)CAC/COSP/2013/3( الثانيـة  ورة   قائمة التقييم الذايت املرجعيـة املنقَّحـة للـد          ملناقشة ، ومشروع
ــن ــة    م ــذ االتفاقي ــتعراض تنفي ــة اس ــر فيه  ،)CAC/COSP/2013/CRP.6( آلي ــكــي تنظ ــدول ام  ال

ــدول     وإضــافةً. األطــراف ــها مــن ال ــردود الــيت تلقت ــة مــوجزاً عــن ال  إىل ذلــك، أصــدرت األمان



 

12 V.14-04293 

 

CAC/COSP/WG.2/2014/3

. (CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1) قائمـــة التقيـــيم الـــذايت املرجعيـــة املنقَّحـــة األطـــراف بـــشأن 
 اســتناداً إىل اإلســهامات الــيت م الــذايت املرجعيــةقائمــة التقيــيوتواصــل األمانــة عملــها لتحــسني  

تــصلها مــن الــدول األطــراف، بغيــة وضــع اللمــسات األخــرية عليهــا قبــل بدايــة الــدورة الثانيــة   
  .لالستعراض

    
مجع املعلومات عن التعاون الدويل فيما خيص اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصلة     

    باسترداد املوجودات
ــؤمتر، يف   -٤٧ ــراره طلـــب املـ ــدمي    ، إىل ٥/٣ قـ ــراف إىل تقـ ــدول األطـ ــدعو الـ ــة أن تـ األمانـ

  املدنيـة واإلداريـة     بـشأن اإلجـراءات    املـساعدة القانونيـة املتبادلـة     معلومات، قدر اإلمكـان، عـن       
 مـن املـادة     ٣ والفقـرة    ٤٣ مـن املـادة      ١الستبانة املوجودات وجتميدها ومصادرهتا وفقا للفقـرة        

تعزيز فعاليـة التعـاون يف جمـال    " بعنوان ٥/١ والية مماثلة يف القرار     وترد أيضاً .  من االتفاقية  ٤٦
  ."إنفاذ القانون على كشف جرائم الفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    
    التدابري املتخذة    

 تطلـب مـن مجيـع الـدول          شـفويةً  رةً، مذكِّ ٢٠١٤مارس  / آذار ٢١ت األمانة، يف    عمَّم  -٤٨
وخـالل الـدورة    . ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٢٣عة توفري هذه املعلومات حبلـول       لدول املوقِّ األطراف وا 

ــهائي لتقــدمي        ــد املوعــد الن ــة متدي ــة، طُلــب مــن األمان ــذ االتفاقي ــق اســتعراض تنفي اخلامــسة لفري
تها األمانة على املوقع الشبكي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين    وُنشرت الردود اليت تلقَّ . املعلومات
وبغيــة الــسماح بــإدراج الــردود الــواردة يف غــضون املهلــة   . رات واجلرميــة كمــا وردتباملخــدِّ

ل عـن املعلومـات الـواردة إىل اجتمـاع اخلـرباء الرامـي إىل               املمددة، سيقدم تقرير مرحلـي مفـصَّ      
عقد يف فيينـا يف     تعزيز التعاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد الـيت سـتُ                    

  .٢٠١٤أكتوبر /ولتشرين األ
    

     جلرائم الفسادأفضل املمارسات املتعلقة باملعاجلة الفعَّالة مجع املعلومات عن    
بـشأن  معلومـات   أن تتبادل مـع األمانـة       إىل  ، الدول األطراف    ٥/٣ر، يف قراره    دعا املؤمت   - ٤٩

ع ، كمــا شــجَّاملتعلقــة باملعاجلــة الفعَّالــة للجــرائم املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــةأفــضل املمارســات 
الدول األطراف على تبادل األساليب واخلربات العملية املتعلقة بإرجـاع املوجـودات، مبـا يتوافـق         

 بـشأن    جتارهبـا  أن تتبـادل طوعـاً    ع أيـضاً الـدول األطـراف علـى           من االتفاقية، وشجَّ   ٥٧مع املادة   



 

V.14-04293 13 
 

CAC/COSP/WG.2/2014/3 

قـة باسـترداد   التدابري املتخذة باالتساق مـع عناصـر هـذا القـرار ومـع قـرارات املـؤمتر الـسابق املتعل                
  .املوجودات

    
    التدابري املتخذة    

 تطلـب مــن مجيــع الــدول   شــفويةًرةً، مــذك٢٠١٤ِّمـايو  / أيــار١٤ت األمانــة، يف عمَّمـ   -٥٠
واملعلومات الواردة متاحـة    . دة أعاله عة توفري معلومات عن القضايا احملدَّ     األطراف والدول املوقِّ  

  .رات واجلرميةم املتحدة املعين باملخدِّللفريق العامل على املوقع الشبكي ملكتب األم
    

إدارة املوجودات اجملمَّدة واحملجوزة واملصادرة، مجع املعلومات عن اخلربات العملية للدول بشأن     
    إدارة املوجودات احملجوزة وبشأن أفضل املمارسات ملعاجلة واستخدامها والتصرف فيها

راف واملكتـب علـى تبـادل اخلـربات بـشأن           ، الـدول األطـ    ٥/٣ع املؤمتر، يف قـراره      شجَّ  -٥١
 وحتديـد أفـضل     املوجودات اجملمَّـدة واحملجـوزة واملـصادرة، واسـتخدامها والتـصرف فيهـا            إدارة  

اسـتناداً إىل املـوارد القائمـة الـيت تعـاجل إدارة املوجـودات احملجـوزة،                املمارسات بالقـدر الـالزم،      
  .املسألةوالنظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه 

    
    التدابري املتخذة    

ــق مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ   ٢٠١٤ عــام يف مــستهلِّ  ‐٥٢ ــة، ، أطل رات واجلرمي
املوجـــودات اجملمَّـــدة بالتعـــاون مـــع منطقـــة كاالبريـــا، مـــشروعا لفتـــرة ســـنتني يف جمـــال إدارة  

وُعقـد اجتمـاع    . دويل بغية تعزيز التعاون الـ     واحملجوزة واملصادرة، واستخدامها والتصرف فيها    
 حـضره تقريبـاً   ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٤ إىل   ٢ كاالبريـا بإيطاليـا مـن         دي فريق خرباء يف رجييـو    

ــن   ٨٠ ــبرياً مـ ــال إدارة     ٣٥خـ ــربة يف جمـ ــة وخـ ــديها جتربـ ــات لـ ــاالت ومنظمـ ــن وكـ ــداً ومـ  بلـ
وأتــاح االجتمــاع . املوجــودات اجملمَّــدة واحملجــوزة واملــصادرة، واســتخدامها والتــصرف فيهــا   

ب ومــصادرة املوجــودات وإدارة املوجــودات  للحــوار بــني املمارســني املـشاركني يف تعقُّــ ةًمنـصَّ 
ــا، وكــذلك    ــد حجزه ــصرف يف      للبع ــاملني يف جمــاالت الت ــني اخلــرباء واملمارســني الع حــوار ب

املوجودات واستخدام احلكومات للموجودات احملجوزة وتعزيز التعاون الـدويل يف جمـال إدارة             
وإذ يأخذ املكتب يف االعتبار النتائج والتوصيات الـيت أصـدرها اجتمـاع             . جوزةاملوجودات احمل 

فريق اخلرباء، سيقوم بوضع عدد من األنشطة واملنتجات املعرفيـة لفائـدة املمارسـني يكـون مـن              
التعاون الدويل يف جمـال حتديـد       ) أ: (شأهنا الدفع بعمل وتفكري اجملتمع الدويل يف اجملاالت التالية        

سيما األصول املتصلة باملنظمـات       وحجزها ومصادرهتا، ال   العائدة من أنشطة إجرامية   األصول  
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ــاااإلجراميــة  ــة ل) ب(؛ ملرتبطــة باملافي  والتــصرف لموجــودات احملجــوزة واملــصادرة اإلدارة احمللي
ويـستند املـشروع إىل     . إدارة األصول املسترجعة ضـمن قـضايا اسـترداد املوجـودات          ) ج(فيها؛  
رات واجلرميـة والـدول األعـضاء       ال السابقة اليت قام هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ         األعم

والتقريــر املتعلــق بأعمــال االجتمــاع ". ســتار"ســيما يف إطــار أنــشطة مبــادرة  يف هــذا اجملــال، ال
  .متاح أمام الفريق ضمن ورقة غرفة االجتماع

ية للمنتجات املعرفية واألنشطة التالية يف إطـار       لمضي قُدماً، من املتوقع أن متنح األولو      ول  - ٥٣
إصــدار صــحيفة وقــائع عــن الــسوابق القــضائية احلاليــة بــشأن قــضايا ال : املرحلــة األوىل للمبــادرة

تستند إىل حكم إدانة، وأعباء اإلثبات والتعاون الدويل؛ ونشر سلسلة صحائف وقائع عن كيفية     
 احملجوزة واملصادرة علـى الـصعيد احمللـي بغيـة تبـادل             ي دول خمتلفة ملسألة إدارة املوجودات     تصدِّ

ب ورصـد وحتليـل عمليـة إدارة        هذه التجارب؛ ودراسة عن ُنظـم قواعـد البيانـات مـن أجـل تعقُّـ               
ي لفائـدة مـديري إدارة      ـاملوجودات احملجوزة واملـصادرة والتـصرف فيهـا؛ وتنظـيم برنـامج تدريبـ             

لتحقـق مـن    لنظـيم اجتمـاع إضـايف لفريـق خـرباء           ومـن املزمـع ت    . املوجودات احملجوزة واملـصادرة   
 إىل ذلـك، مـن املزمـع املـضي          وإضـافةً . ٢٠١٥ هذه املنتجات خالل الربع األول مـن عـام           صحة

قُدماً بالتوصيات الصادرة بشأن إدارة األصول املسترجعة ضمن قـضايا اسـترداد املوجـودات مـن            
رات واجلرميـة  حدة املعين باملخـدِّ مه مكتب األمم املتخالل عقد اجتماع مشترك لفريق خرباء ينظِّ     

  .حتقق من أعمال يف امليدان ما ع مراعاةمواملركز الدويل السترداد املوجودات " ستار"ومبادرة 
    

    ية للطلباتبناء الثقة بني الدول الطالبة واملتلقِّ  - باء  
    السلطات املركزية وجهات االتصال والشبكات املعنية باسترداد املوجودات    

ن بعــد ســلطة الفريــق العامــل إىل األمانــة أن تــدعو الــدول األعــضاء الــيت مل تعــيِّ  طلــب  -٥٤
ه املـؤمتر   كمـا َوجَّـ    .مركزية مسؤولة عن طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة إىل أن تفعـل ذلـك              

  .طلباً مشاهباً إىل مجيع الدول األطراف
شاء شـبكة عامليـة جلهـات       طلب املؤمتر إىل الفريق العامل مواصـلة النظـر يف مـسألة إنـ             و  -٥٥

 للممارســني، دون ازدواجيــة مــع االتــصال املعنيــة باســترداد املوجــودات تعمــل بــصفتها شــبكةً 
د الفريـق العامـل علـى احلاجـة         وأكَّـ . الل املزيد من التعـاون الفعَّـ      عمل الشبكات القائمة، لتسهِّ   

رة املوجـودات واسـتردادها تتمتـع خبـربة         إىل وضع شبكة عامليـة جلهـات االتـصال املعنيـة مبـصاد            
  .د على ضرورة التعاون والتنسيق بني الشبكات اإلقليميةتقنية وشدَّ
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إمكانيـة اعتمـاد هنـج يف جمـال اسـترداد املوجـودات             وأوصى الفريق العامـل باستكـشاف         - ٥٦
 بطريقـة   ى إسداء املشورة خالل املراحـل األوىل أليِّ قـضية         يقوم على إنشاء مكتب مساعدة يتولَّ     

  . من املساعدةر مزيداًمي الطلبات إىل اجلهات النظرية اليت ميكن أن توفِّغري رمسية وإحالة مقدِّ
وأوصــى الفريــق العامــل أيــضا بــأن يستكــشف املكتــب الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تعــديل    -٥٧

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

 الفريــق العامــل علــى ضــرورة االســتفادة الفعليــة مــن التعــاون مــع أجهــزة إنفــاذ دوشــدَّ  -٥٨
القانون ووحدات االستخبارات املالية، مع التسليم بدور اجلهاز القضائي يف إجراءات التعـاون             

  .مراعاة األصول القانونيةالدويل لضمان املساءلة و
    

    التدابري املتخذة    
ــول  -٥٩ ــران١٩ حبل ــه / حزي ــت ،٢٠١٤يوني ــة    ١٠٥ كان ــت األمان ــد أبلغ ــراف ق  دول أط

  .نتهابالسلطات املركزية اليت عيَّ
رات الشفوية الثالث اليت ُوجِّهت     اها على املذكِّ   أعقاب الردود اليت تلقَّ    يفقام املكتب،   و  - ٦٠

إىل الـشروع   دعوهتالـ  ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩عـة خـالل الفتـرة مـن      إىل الدول األطراف والدول املوقِّ    
ــاً      ــها وذلــك وفق ــشأن اســترداد املوجــودات واإلبــالغ عن  يف تعــيني جهــات اتــصال خاصــة هبــا ب

 قاعـدة بيانـات ختـص جهـات االتـصال املعنيـة باسـترداد               إنشاءب،  لتوصيات الفريق العامل واملؤمتر   
وُشدِّد على أمهية تعيني جهات االتصال املعنية باسترداد        . افنتها الدول األطر  املوجودات اليت عيَّ  

ــا يــومي     ــاء اجتمــاع اخلــرباء الــذي ُعقــد يف فيين ــوبر / تــشرين األول٢٣ و٢٢املوجــودات أثن أكت
  . من أجل تعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٢٠١٢
ــول  -٦١ ــران١٩ وحبل ــه / حزي ــ٥٥كانــت ، ٢٠١٤يوني ــ ة دول ــان موقِّاًطرف ــان ودولت  قــد عت

 تــاح علــى املوقــع اإللكتــروين للمكتــب    وُي )٦(.نتــها جبهــات االتــصال الــيت عيَّ  أبلغــت األمانــة 
                                                         

، إندونيسيا، باكستان، )عةدولة موقِّ(االحتاد الروسي، األردن، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، أملانيا   )6(  
- دولة(ال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا الربتغالربازيل، باالو، البحرين، 

، مجهورية )عةدولة موقِّ(، بريو، تركيا، توغو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية )دة القومياتاملتعدِّ
سرا، شيلي، صربيا، كوريا، الدامنرك، رواندا، رومانيا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سوي
ختنشتاين، مالطة، ماليزيا، يغواتيماال، الفلبني، فنلندا، فييت نام، كندا، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ل

يرلندا الشمالية، موريشيوس، ميامنار، النمسا، نيجرييا، آمصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
  .ةهولندا، الواليات املتحدة األمريكي
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www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html    ر اخلـاص مبـا      دليلُ االتصال احلاسويب املباش
والـدول األطـراف     .ة باسترداد املوجـودات   مت تعيينه من سلطات مركزية وجهات اتصال خمتصَّ       

  .مدعوة إىل تعميم املعلومات املتعلقة هبذا الدليل على املؤسسات الوطنية ذات الصلة
مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب  وفقــاً ملقــّرر و  -٦٢

ــة  ــون ، ٣/٢الوطني ــم املتحــدة       "املعن ــة األم ــدويل يف اتفاقي ــاون ال ــة بالتع ــام املتعلق ــذ األحك تنفي
ــة   ــذي طلــب   ،"ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــة النظــر يف   ال ــؤمتر إىل األمان ــه امل مــدى في

اجلدوى العملية من إدماج الدليل الشبكي املراد استحداثه باألدلة املوجـودة أو الـيت قـد توجـد                  
يعكــف  ،تقبال يف إطــار صــكوك دوليــة أُخــرى، كاتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد  مــس

ــصَّ     ــة املخت ــل للــسلطات الوطني ــة دجمــه داخــل بوَّ املكتــب علــى إعــادة تطــوير دلي ــة إدارة ة بغي اب
 ابة املعرفة للموارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة مبكافحـة اجلرميـة املنظمـة              بوَّباملعارف املعروفة   

(SHERLOC) .              ومن شـأن هـذا الـدليل الـذي أعيـد بلورتـه أن يـدمج قـوائم الـسلطات الوطنيـة
ــة مكافحــة الفــساد و املختــصَّ ــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ة يف إطــار اتفاقي ــة األمــم  واتفاقي اتفاقي

 هبــدف ١٩٨٨رات العقليــة لعــام رات واملـؤثِّ املتحـدة ملكافحــة االتِّجــار غـري املــشروع يف املخــدِّ  
  .ز قابلية استخدامها وفعاليتهاتعزي
 املبـادرة العامليـة اخلاصـة جبهـات االتـصال الـيت             ٢٠٠٩ينـاير   /ت يف كانون الثـاين    واسُتهلَّ  -٦٣

هلـدف   وا ).اإلنتربـول (يف إطار شراكة مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية         " ستار"أنشأهتا مبادرة   
رائم االقتـصادية مـن خـالل التعـاون      دعم التحقيقـات ومالحقـة الفاسـدين ومـرتكيب اجلـ       هومنها  

 قبـل تقـدمي الطلبـات الرمسيـة للحـصول علـى املـساعدة               أْي(الدويل وتوفري املـساعدة غـري الرمسيـة         
لغرض حتديـد عائـدات الفـساد واجلـرائم االقتـصادية           ) القانونية املتبادلة وبعد تقدمي تلك الطلبات     

علــى   افتراضــيةًةً وأنــشأت املبــادرة منــصَّ.ملطــافوَتَعقُّبــها وجتميــدها ومــن مث اســتعادهتا يف هنايــة ا
ة، املربوطـة بـشبكة االتـصاالت اآلمنـة التابعـة           وتتـيح هـذه املنـصَّ     . موقع اإلنتربول الشبكي اآلمـن    

، جلهات االتـصال احلاصـلة علـى إذن مـن مكاتـب اإلنتربـول املركزيـة الوطنيـة                   I-24/7لإلنتربول  
 يف تلـك     حاليـا  تشارك و .علقة بالفساد واسترداد املوجودات   تبادلَ املعلومات واملعارف التقنية املت    

 إىل  ٣قـد يف بـانكوك يف الفتـرة مـن           وقـد عُ   .ان بلد ١٠٨ جهة اتصال خمصصة متثل      ١٩٦املنصة  
 ويف  .ة باسـترداد املوجـودات     املؤمتر العاملي الرابع جلهـات االتـصال املختـصَّ         ٢٠١٣يوليه  / متوز ٥

ــاين  ــانون الث ــاير /ك ــارك شــ ٢٠١٤ين ــصال    ركاء يف ، ش ــات االت ــة اخلاصــة جبه ــادرة العاملي  يف املب
عقد االجتمـاع العـام الـسنوي       وسـيُ . اجتماع دام يومني ملناقشة القضايا الرئيسية املتعلقة باملبـادرة        

  .٢٠١٤سبتمرب / أيلول٩ و٨اخلامس للمبادرة يف فيينا يومي 
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دعمهمــا " ســتار"ادرة رات واجلرميــة ومبــوواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  -٦٤
ــصادرهتا     ل ــة باســترداد املوجــودات وم ــة معني ــز شــبكات إقليمي ــشمولة  وخــالل . تعزي ــرة امل الفت

شــبكة اجتمــاع : "ســتار" املكتــب ومبــادرة قــدت االجتماعــات التاليــة بــدعم مــن  ع ،بــالتقرير
ملاليـة يف  ستها البلدان األعـضاء يف فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات ا     استرداد املوجودات اليت أسَّ  

 إىل  ٢٦الـذي ُعقـد يف كوسـتاريكا مـن          ) GAFISUD( أمريكا اجلنوبية ملكافحة غسل األمـوال     
ــار ٣٠ ــايو /أي ــشــرقشــبكة ؛ وتدشــني ٢٠١٤م ــترداد    ا أفريقي ــني الوكــاالت الس ــشتركة ب  امل

 ا أفريقيـ  شـرق شبكة  ؛ واجتماع اللجنة التوجيهيـة لـ      ٢٠١٣نوفمرب  / يف تشرين الثاين   املوجودات
رابطـة شـرق أفريقيـا لـسلطات         املعقـود يف مقـر        الوكـاالت السـترداد املوجـودات      املشتركة بني 

شــبكة آســيا واحملــيط ؛ وتدشــني ٢٠١٤فربايــر / شــباط٧ إىل ٥ بكامبــاال مــن مكافحــة الفــساد
ت، الـــيت ُعقـــدت بـــسيول يف تـــشرين اهلـــادئ املـــشتركة بـــني الوكـــاالت الســـترداد املوجـــودا 

 اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكـاالت السـترداد         شبكة؛ واجتماعات   ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
وتتمتــع مبــادرة . شــبكةَ كامــِدن املــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات  واملوجــودات

مبركــز مراقـب يف مجيــع الــشبكات اإلقليميـة املعنيــة باســترداد املوجـودات املــشار إليهــا    " سـتار "
بــادرة يف عمليــة وضــع شــبكة إقليميــة لــدعم  لــون عــن املوإضــافة إىل ذلــك، يــشارك ممثِّ. أعــاله

  .٢٠١٤مارس /منطقة غرب أفريقيا وشاركت هلذا الغرض يف االجتماع التحضريي يف آذار
    

    التعاون بني وحدات االستخبارات املالية ووكاالت مكافحة الفساد     
ــة وســلطات          - ٦٥ ــني وحــدات االســتخبارات املالي ــاون ب ــز التع ــل بتعزي ــق العام أوصــى الفري
كافحة الفـساد والـسلطات املركزيـة املـسؤولة عـن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى الـصعيدين                     م

وينبغي استكشاف سبل ملزيد مـن التعـاون بـني الـشبكات القائمـة واملؤسـسات              . الوطين والدويل 
  . إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفسادجمموعةمثالً 

    
    التدابري املتخذة    

 املكتــب تعاونــاً وثيقــاً مــع الرابطــة الدوليــة لــسلطات مكافحــة الفــساد ويــدعم  يتعــاون  -٦٦
وهـو يــشارك يف اللجنـة التنفيذيـة للرابطــة، الـيت تتـشاور معــه بانتظـام بـشأن برنــامج         .أنـشطتها 

االجتمــاع قــد املــؤمتر الــسنوي الــسابع و وُع.عملــها وصــياغة خططهــا املــستقبلية االســتراتيجية 
 وكـان موضـوع املـؤمتر هـو         ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ إىل   ٢٢العام للرابطة يف بنما من      

قـت النقاشـات   وتطرَّ".  والفرص املتاحـة املطروحة ياتالتحدِّ: سيادة القانون ومكافحة الفساد"
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كافحـة  غري انتقـائي مل    وإنفاذ قانون بشأن املواضيع الفرعية إىل قضية وكاالت مكافحة الفساد،         
  .الفساد واالستراتيجيات الوقائية الرئيسية

  العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال املكتــبرنــامجوب" ســتار"وتواصــل كــل مــن مبــادرة   -٦٧
 مــع وحــدات االســتخبارات املاليــة مــن أجــل      وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب عملــهما    

تعلقــة بتبــادل املعلومــات  مــساعدهتا علــى االنــضمام إىل جمموعــة إيغمونــت وتنفيــذ معايريهــا امل  
عرضـاً  " سـتار "لـو مبـادرة    م ممثِّ  علـى ذلـك، قـدَّ      وعـالوةً . بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهـاب     

يونيــه / حزيـران ٦ إىل ١ جملموعــة إيغمونـت، الـيت عقـدت بليمــا مـن     ٢٢خـالل اجللـسة العامـة    
 يف اسـترداد  ، بشأن األدوار املمكنة الـيت قـد تـضطلع هبـا وحـدات االسـتخبارات املاليـة               ٢٠١٤

املوجـودات، وقـاموا، بالتعــاون مـع أمانـة جمموعــة إيغمونـت، بتنظـيم تــدريب لفائـدة وحــدات        
  .ب املوجودات واستردادهااالستخبارات املالية يتعلق بتعقُّ

    
    التعاون مع القطاع اخلاص    

 الفريق العامل بأن تواصل األمانة الترويج إلقامة شراكات مع القطاع اخلـاص،             أوصى  -٦٨
 مع املؤسسات املالية، هبدف مساعدهتا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة وتيـسري              ةًوخاصَّ

ع الفريق العامل الدول األطراف على دعم جهود األمانـة، بوسـائل             وشجَّ .استرداد املوجودات 
  .عديدة منها إقامة شراكات على الصعيد الوطين

    
    التدابري املتخذة    

التفــاق العــاملي التــابع لألمــم املتحــدة التعــاون بــشأن أداة الــتعلُّم         املكتــب واواصــل  -٦٩
، ُترمجــت ٢٠١٣ ويف عــام ".مكافحــة الفــساد"اإللكتــروين التفــاعلي للقطــاع اخلــاص بعنــوان  

ــدة   ــات جدي ــة   (األداة إىل لغ ــوارد داخلي ــق اســتخدام م ــن طري ــات   ) ع ــي اآلن متاحــة باللغ وه
ة والــصينية والعربيــة واألملانيــة والكوريــة والنروجييــة  والفرنــسية واإلســبانية والروســياإلنكليزيــة 
كما حصل املكتب على متويـل إضـايف ومـسامهات عينيـة مـن شـركة خاصـة لترمجـة                    . والتركية

 والفنلنديـة   ةمنركيـ ااألوكرانيـة والـسويدية والنروجييـة والد      ( لغـة جديـدة      ١١شرائط الفيديو إىل    
ومنــذ . ٢٠١٤خــالل عــام ) ة والتــشيكية واهلنغاريــةتوانيــة والالتفيــة واإلســتونييوالبلغاريــة والل

مـارس  /ويف آذار .  عـرب اإلنترنـت    اًمـستخدم  ١١٤ ٠٥٣، اسـتعمل األداة     ٢٠١٢فربايـر   /شباط
مــستخدم الــذين زاروا صــفحة   ٦٠ ٠٠٠ومــن بــني . ، بــدأ العمــل يف برنــامج شــهادة ٢٠١٣

 مـن أجـل احلـصول        يف املائـة مـن املـستخدمني       ٥ل مـا يقـرب مـن        املوقع الشبكي منذئذ، تـسجَّ    
  .على الشهادة
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سقة مـع االتفاقيـة،     وبغية متكني القطاع اخلاص من اعتماد سياسات ملكافحة الفـساد متَّـ             - ٧٠
 قطـاع األعمـال  دى  لـ   هلـا  كافحة الفساد واالمتثال  ملالقواعد األخالقية   دليل  مت االنتهاء من إعداد     

 والبنـك   ميـة يف امليـدان االقتـصادي      منظمة التعـاون والتن    كجزء من مبادرة مشتركة مع       ،التجارية
دليـل   هلذا الدليل، نشر مؤمتر الدول األطـراف يف دورتـه اخلامـسة دلـيالً بعنـوان                  وتكملةً. الدويل

.  التجاريـة  قطـاع األعمـال   دى   لـ   هلـا  عملي لربنامج القواعد األخالقية ملكافحة الفـساد واالمتثـال        
  .والفرنسية سيةوالرواإلنكليزية  واإلسبانيةوالدليل متاح باللغات 

، ظلَّ املكتب عضواً نشطاً يف فرقـة        )G-20 (وخالل فترة رئاسة روسيا جملموعة العشرين       - ٧١
ــة باألعمــال       ــشفافية ومكافحــة الفــساد التابعــة جملموعــة العــشرين املعني ــة بتحــسني ال العمــل املعني

وضـع توصـيات   وأسهم املكتب يف حتديد اجملاالت ذات األولويـة بالنـسبة للمجموعـة و    .التجارية
رئيــسية للعمــل الفــردي واجلمــاعي مــن جانــب احلكومــات وقطــاع األعمــال مــن هــذه اجملموعــة  

وتـشمل مـشاركة القطـاع اخلـاص يف آليـة       األولويـة، وغريها، تتعلق بكل جمال من اجملاالت ذات 
اع استعراض تنفيذ االتفاقية ودراسـة أوليـة بـشأن التطـوُّرات التنظيميـة املمكنـة لتعزيـز دور القطـ                   

  .اخلاص يف مكافحة الفساد يف سياق األعمال التجارية على الصعيد العاملي
    

    تتشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت متنع استرداد املوجودا    
تـشجيع  ب علـق تمـا ي  في  عملـها   األمانـة تعزيـز    تواصـل شدَّد الفريق العامل على ضـرورة أن          - ٧٢

بنـاء الثقـة وتعزيـز وتوطيـد اإلرادة الـسياسية      وطلبـات  احلوار بني الدول الطالبة والدول املتلقيـة لل       
، مبا يف ذلك يف عملها مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة ويف               على حنو يكفل استرداد املوجودات    

 الـسعي إىل إزالـة احلـواجز الـيت          لىعع الفريق الدول األطراف     كما شجَّ . سياق جمموعة العشرين  
  .ط اإلجراءات احمللية وتعزيزها منعاً إلساءة استخدامهاسيما بتبسي متنع استرداد املوجودات، ال

أن تنظــر بعنايــة وســرعة يف تنفيــذ  ، بالــدول األطــراف ٥/٣ املــؤمتر، يف قــراره أهــابو  -٧٣
طلبات احلصول علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى الـصعيد الـدويل الـيت حتتـاج إلجـراءات                      

  املعنية الكائنة يف الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا،           عاجلة، مبا يف ذلك الطلبات املتعلقة بالدول      
  .وكذلك الدول األخرى الطالبة

    
    التدابري املتخذة    

 يف عـدد مـن املنتـديات الدوليـة مـن أجـل الـدعوة إىل                  نـشيطةً  يشارك املكتب مشاركةً    -٧٤
انـة  ويـشارك املكتـب، إىل جانـب الـدور الـذي يـضطلع بـه باعتبـاره أم            . تعزيز اإلرادة السياسية  

مؤمتر الدول األطراف وأفرقته العاملة، يف االجتماعات الدولية اليت ينظمهـا أصـحاب املـصلحة              
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ــول واالحتــاد األورويب ويورو    ــك اإلنترب ــا يف ذل ــسبع   جــاآلخــرون، مب ــدول ال ــة ال ست وجمموع
والفريق العامل ملكافحة الفساد الذي أنشأته جمموعة العشرين وكذلك دعمـه للمنتـدى العـريب           

وُعقــد عــدد مــن األحــداث . داد املوجــودات واملنتــدى األوكــراين الســترداد املوجــوداتالســتر
سـبعة أعـوام مـن      ": ستار"مبادرة  : اخلاصة خالل الدورة اخلامسة للمؤمتر بشأن املواضيع التالية       

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٦الذي ُعقد يف  (اجلهود الدولية يف دعم استرداد املوجودات املسروقة     
 واألدوات اجلديـدة    وتـدابري احلمايـة   احلـوافز   : ظُم املبلِّغني حرصاً على الصاحل العام     ُنو؛  )٢٠١٣

الــذي ( والتــدفقات املاليــة غــري املــشروعة ؛)٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢الــذي ُعقــد يف (
 املتعلقــة بــُنظُم  األداء واملبــادئ واالبتكــارات و؛ )٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٧ُعقــد يف 

  . )٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٧الذي ُعقد يف (املوجودات اإلفصاح عن 
وقام املكتب، بصفته مراقباً، بإثارة الوعي بأمهية وفوائد التـصديق علـى اتفاقيـة مكافحـة            -٧٥

الفساد خالل اجتماعات الفريق العامل ملكافحـة الفـساد الـذي أنـشأته جمموعـة الـدول العـشرين           
 الرفيـع املـستوى ملكافحـة الفـساد للحكومـات واألعمـال             وكذلك خالل املؤمتر الـسنوي الثالـث      

ومـن النتـائج الـيت انبثقـت عـن هـذه األنـشطة كـون مـسألة                  . التجارية املتصلة مبجموعة العـشرين    
عتها  يف خطـة العمـل اخلاصـة مبكافحـة الفـساد الـيت وضـ                كـبريةً   أولويـةً  استرداد املوجودات حتتـلُّ   
مـد يف مـؤمتر     وي إعالن رؤسـاء الـدول الـذي اعتُ        وحيت. ٢٠١٤-٢٠١٣جمموعة العشرين للفترة    

 التــزامهم مبواصــلة تطــوير ،٢٠١٣ســبتمرب / يف أيلــولقمــة جمموعــة العــشرين يف ســان بطرســربغ
طر لتيسري التعاون مـن أجـل رفـض دخـول املـسؤولني الفاسـدين واملتـورطني يف أفعـال                وتعزيز األُ 
ومقاضاة جـرائم الفـساد وكـذلك اسـترداد         وبغية تعزيز التعاون الدويل يف جمال التحقيق        . الفساد

عائــدات الفــساد، وافــق الفريــق أيــضاً علــى املبــادئ الرفيعــة املــستوى بــشأن املــساعدة القانونيــة    
ن ملكافحـة   ومن بني املسائل اليت ستحظى باألولوية ضـمن خطـة عمـل جمموعـة العـشري               . املتبادلة

ــرة  ــا خيـــص ال ٢٠١٥-٢٠١٤الفـــساد يف الفتـ ــاون الـــدويل فيمـ ــترداد   التعـ ــة واسـ قـــضايا اجلنائيـ
واتفق الفريق، خالل اجتماع الفريق العامل ملكافحة الفـساد الـذي أنـشأته جمموعـة               . املوجودات

، علـى املبـادئ الرفيعـة    ٢٠١٤يونيـه  / حزيـران ١٠ و٩يـومي   الدول العـشرين الـذي ُعقـد برومـا          
ة الـيت أسـندها لـه رؤسـاء      الوالي  حنو تنفيذ  ةً مهمَّ  ذلك خطوةً  ويعدُّ. املستوى بشأن امللكية النفعية   

ي يف ضمان الـشفافية والتـصدِّ      صبح هذه البلدان قدوةً   مالية دول جمموعة العشرين كي ت     ووزراء  
  .إلساءة استخدام اهليئات االعتبارية والترتيبات القانونية

، للمنتــدى العــريب الســترداد األمــوالبــدعم االجتمــاع الثــاين " ســتار"وقامــت مبــادرة   -٧٦
ــذي  ــرَّ ال ــد يف م ــرب، ُعق ــن اكش، املغ ــشرين٣٠ إىل ٢٨م ــوبر / األول ت وحــضر  .٢٠١٣أكت

ــون عــن  االجتمــاع ممثِّ ــدا٣٥ًل ــة    بل ــة وإقليمي ــق .  وإقليمــاً وكــذلك ســت منظمــات دولي وانطل



 

V.14-04293 21 
 

CAC/COSP/WG.2/2014/3 

 ومسـح  .مـع البلـدان العربيـة الـيت متـرُّ مبرحلـة انتقاليـة       " دوفيـل "يف سـياق شـراكة     املنتدى العـريب    
 ةًم احملـرز حــىت اآلن، وأتـاح منــصَّ  يات املطروحــة والتقـدُّ  عملـي للتحـدِّ  االجتمـاع بـإجراء تقيــيم  

ــبةً ــستقبل    مناس ــق للم ــامل الطري ــسمح برســم مع ــد    .  ت ــذي ُعق ــاع األول ال ــاب االجتم ويف أعق
ــام   ــامج تدريبــ     ٢٠١٢بالدوحــة يف ع ــدمي برن ــي إىل تق ــالث دورات خاصــة ترم ــدت ث ي ـ، ُعق

ة حسب حاجة كل بلد وكل حالة معينـة يف عـني        هادف وإذكاء الوعي وتقدمي املساعدة التقني     
  .املكان للبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية

 على ذلك، ُوضعت ت صياغة مفهوم مشترك لألنشطة يف إطار املنتدى العريب، وبناًءومتَّ  - ٧٧
ز على امللكية النفعية ودور القطـاع اخلـاص والـشبكات يف اسـترداد         تركِّ ٢٠١٤خطة عمل لعام    

ويف سـياق خطـة العمـل،    .  وكذلك بناء القدرات ووضع أدلـة السـترداد املوجـودات     املوجودات
بتــسهيل وضــع مــشروع يرمــي إىل نــشر أدلــة للممارســني وإنــشاء مواقــع " ســتار"قامــت مبــادرة 

 مراكـز ماليـة اسـتراتيجية مـن     ١٠شبكية تفاعلية عن القواعد واللوائح اخلاصة بامللكية النفعية يف         
ومن املزمع أن ُيعرض الدليل خالل حدث       . املوجودات يف البلدان العربية   حيث صلتها باسترداد    

 وخـالل االجتمـاع الثالـث للمنتـدى         ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٠م بفيينا يف    نظَّته يوم واحد سيُ   مدَّ
  .٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ إىل ١العريب الذي سُيعقد جبنيف من 

لنائـُب العـام     ا ،شأن اسـترداد املوجـودات    بـ  للمكتـب  اص اخلـ  قليمـي اإلناصر  املُ وواصل  -٧٨
  . أعمالهيف قطر، الدكتور على بن فطيس املري،

ــران٥ويف   -٧٩ ــه / حزي ــؤمت    ٢٠١٤يوني ــسبع إعــالن م ــدول ال ــة ال ــة ، اعتمــدت جمموع ر قم
أعربــت فيــه عــن التزامهــا املتواصــل مبنــع إســاءة اســتخدام  و، سلجمموعــة الــدول الــسبع بربوكــ

هــا مــن الترتيبــات القانونيــة مــثالً احتــادات الــشركات إلخفــاء التــدفقات املاليــة الــشركات وغري
 تقـدمي معلومـات عـن امللكيـة النفعيــة إىل     بكفالـة ويـة مـن أفعـال الفـساد واجلـرائم األخـرى       املتأتِّ

. وحدات االستخبارات املالية ووكـاالت جبايـة الـضرائب وإنفـاذ القـانون يف الوقـت املناسـب                 
أيضاً باالستفادة من اجلهود املبذولة، مبا يف ذلـك جهـود جمموعـة العـشرين،               والتزمت اجملموعة   

ودعمهـا  " سـتار "بـادرة  مب اللتـزام ا خطوات إضافية ملنع األثر السليب للفساد ومواصـلة     غية اختاذ ب
  .والعمل مع احلكومات واملراكز املالية العاملية ملتابعة جهود استرداد املوجودات

يف املنتدى األوكـراين بـشأن اسـترداد املوجـودات، الـذي            " ستار"لو مبادرة   وشارك ممثِّ   -٨٠
ــومي   ــدن ي ــاء علــى دعــوة مــن حكــوميتْ   / نيــسان٣٠ و٢٩ُعقــد بلن اململكــة املتحــدة   أبريــل بن
 والواليـات املتحـدة األمريكيـة، لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا                الـشمالية  يرلنـدا آولربيطانيا العظمـى    

  .تاحلكومة األوكرانية السترداد املوجودا
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    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  - جيم  

شدَّد الفريق العامل علـى أنَّ هنـاك طلبـاً كـبرياً علـى املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ                          -٨١
الفصل اخلامس من االتفاقية، وخصوصا علـى اخلـدمات االستـشارية القانونيـة؛ وأبـرز ضـرورةَ             

د علــى أمهيــة تــوفري املــساعدة التقنيــة للمــسؤولني وأكَّــ . لالحتياجــاتاتبــاع ُنُهــج مــصمَّمة تبعــاً
  .واملمارسني يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة لتمكينهم من صياغة الطلبات والردود عليها

عني ومـوظفي إنفـاذ القـانون        على أمهية تدعيم قدرات املـشرِّ      د الفريق العامل أيضاً   وأكَّ  -٨٢
شأن املــسائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات، وشــدَّد علــى والقــضاة وأعــضاء النيابــات العامــة بــ

ــوفري تــدريب متخــصِّ  ــاء القــدرات  احلاجــة إىل ت  .ص يف جمــال اســترداد املوجــودات وأنــشطة بن
نــة مثــل عقــد احللقــات الدراســية والــدورات التدريبيــة، شــجَّع الفريــق    وإضــافةً إىل أنــشطة معيَّ

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

ــادرة   وطلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة مواصــلة التأكُّــ    -٨٣ د مــن امتثــال مجيــع أنــشطة مب
لــب إىل وطُ .ت عليــه االتفاقيــة مــن إطــار قــانوين ومعــايري دوليــةامتثــاالً صــارماً ملــا نــصَّ" ســتار"

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

وأوصى الفريق العامل بأن يسعى املكتب إىل إقامـة مزيـد مـن الـشراكات وإىل تنـسيق              -٨٤
االضطالع بأنشطة مـساعدة تقنيـة إضـافية يف املـسائل املتعلقـة باسـترداد املوجـودات مـع سـائر                     

ل والوسـائل املتاحـة للـدول األعـضاء     ُباألمانـة تعزيـز الـسُّ   املنظمات واهليئات املعنية، وطلب من      
  .على املستويني الوطين واإلقليمي" ستار"لطلب املساعدة التقنية يف إطار مبادرة 

 جانـه مقـائم علـى      تنظـر الـدول األطـراف يف اعتمـاد هنـج             وأوصى الفريـق العامـل بـأن        -٨٥
عيد اإلقليمـي، بغيـة كفالـة اسـتخدام         والتنـسيق علـى الـص     ،   بـشأن بـرامج املـساعدة التقنيـة        معني

 .املوارد احملدودة املتاحة على أجنع وجه

، الــدول األطــراف علــى أن تكفــل حــصول ســلطات      ٥/٣ املــؤمتر، يف قــراره  حــثَّ  -٨٦
 بالـسلطة  متتعهـا ونـتظم  واملمكافحة الفساد واهليئات األخرى ذات الصلة على التدريب الكـايف          

بــها وجتميــدها ومــصادرهتا، مبــا يف هــا لتحديــد عائــدات الفــساد وتعقُّالالزمــة، التــشريعية أو غري
. ذلك فيما خيص احلصول على املعلومات املالية وغريها مـن املعلومـات الالزمـة للقيـام مبهامهـا               

يـة للطلبـات    ع املـؤمتر الـدول الطالبـة وشـركاء املـساعدة علـى العمـل مـع الـدول املتلقِّ                   كما شجَّ 
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ة ببنـاء القـدرات ذات الـصلة باسـترداد املوجـودات وأن تعطـي، قـدر                 لتحديد احتياجاهتا اخلاص  
  .التأكيد على بذل جهود عملية خاصة  معن تلبيتهااإلمكان، األولوية لالحتياجات اليت يتعيَّ

    
    التدابري املتخذة    

ة دول مــن أجــل تقيــيم تنفيــذها يعمــل املكتــب مــع عــدَّيف جمــال املــساعدة التــشريعية،   -٨٧
 وإضـافة إىل ذلـك،    .اخلـامس مـن االتفاقيـة، وذلـك مـن خـالل حتليـل الثغـرات               ألحكام الفصل   

ة طلبـــات وردت إليـــه مـــن الـــدول بـــشأن إجـــراء    لعـــدَّ"ســـتار" ومبـــادرة اســـتجاب املكتـــب
بـــشأن مـــسألة اســـترداد تـــشريعات املـــساعدة يف صـــياغة استعراضـــات مكتبيـــة لتـــشريعات أو 

  . املستندة إىل اإلدانةاملوجودات، مبا يف ذلك تشريعات ختص املصادرة غري
الــدول يف جهودهــا ، يــساعد "ســتار" املكتــب، مبــا يف ذلــك عــن طريــق مبــادرة  وظــلَّ  -٨٨

 .املبذولة من أجل اسـترداد املوجـودات علـى حنـو يتماشـى مـع طلباهتـا ومـع أوضـاعها اخلاصـة                      
قت إعـداد   و" ستار" بلداً ورابطة إقليمية هذه املساعدة بواسطة مبادرة         ٣٠ى أكثر من    وقد تلقَّ 

 برامج لبناء القـدرات العامـة       ممارس ١ ٨٠٠، قُدمت ألكثر من     ٢٠١١ومنذ عام   . هذا التقرير 
طريـة وحـضر    ممارساً من بينهم على تعليمات متصلة ببناء القـدرات القُ          ٢٥٠وحصل أكثر من    

.  بغيـة تكـرار هـذه املعـارف والتجـارب يف امليـدان      بني عمـل لتـدريب املـدرِّ   اتحلق ممارساً  ٦٢
ــادرة  ضــافةًوإ ــدء حــوايل  " ســتار" إىل ذلــك، ســاعدت مب  مــن قــضايا اســترداد   قــضية٤٠ًيف ب

صلة بقــضايا اســترداد   متَّــ اجتماعــا ثنائيــا ١٥٠ مــا يزيــد علــى   املوجــودات وقامــت بترتيــب  
م أو جناح لطلبات املـساعدة القانونيـة يف         ، جرى تسهيل إحراز تقدُّ     قضيةً ١٩ويف  . املوجودات

. ة شـهور  هان معنيان باسترداد املوجودات إىل السنغال وتونس لعـدَّ        سل موجِّ وأُر. هناية املطاف 
  .وترد أدناه بعض األمثلة املتعلقة بأنشطة املساعدة التقنية

يف تـــونس يف ســـياق املنتـــدى العـــريب الســـترداد     " ســـتار"وتواصـــل عمـــل مبـــادرة     -٨٩
 ملسؤويل إنفـاذ القـانون       حلقة عمل تدريبية   ٢٠١٤يناير  / يف كانون الثاين   توُعقد. املوجودات

ــدويل     ومشلــت حلقــة  . وقــضاة التحقيــق املعنــيني بقــضايا اســترداد املوجــودات علــى الــصعيد ال
يات العمليـة واسـتخدام   ه اهتمام خاص للمفاهيم القانونية والتحـدِّ   وُوجِّ ،التدريب مترين حماكاة  

كما كانت حلقـة    . وحةالوثائق واملعلومات املصرفية اليت ميكن احلصول عليها من املصادر املفت         
وضــمن اإلطــار . العمــل مناســبة لزيــادة مناقــشة االحتياجــات املتعلقــة ببنــاء القــدرات يف تــونس

العام لعمل املكتب بتونس، من املزمع عقد جمموعة من أربع حلقـات عمـل بـشأن التحقيقـات                   
إىل  ١٠وُعقدت أول حلقة عمـل يف الفتـرة مـن    . ٢٠١٤املالية بتونس، ثالث منها خالل عام       
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 / أيلــول١٨ إىل ١٥يونيــه ومــن املزمــع عقــد حلقــة العمــل الثانيــة يف الفتــرة مــن   /حزيــران ١٣
  .٢٠١٤سبتمرب 

. م للمكتب الوطين ملنع اجلرمية واسـترداد املوجـودات        ويف رومانيا، تواصل الدعم املقدَّ      -٩٠
حلـة الرابعـة يف      واملر ٢٠١٣أكتـوبر   /ي يف تـشرين األول    ـت املرحلـة الثالثـة للربنـامج التدريبـ        ومتَّ

 إلجــراء التحقيقــات املاليــة مــدت وحــدات التــدريب هنجـاً تــدرجييا واعت. ٢٠١٤أبريــل /نيـسان 
ب املوجودات ومشلت أسـاليب التخطـيط يف إجـراء التحقيقـات ومعاينـة التـدفقات املاليـة                  وتعقُّ

جواب وحتديد اآلجال الزمنية ووضع مالمح للمجرمني وتأمني ومعاجلة األدلة وأسـاليب االسـت            
ومشلــت الوحــدات التدريبيــة مــسائل امللكيــة النفعيــة وكــذلك   . وغريهــا مــن تقنيــات التحقيــق 

ــة        ــسائل اجلنائي ــدويل يف جمــال امل ــاون ال ــا مــن أشــكال التع ــة وغريه ــة املتبادل ــساعدة القانوني . امل
مـت  ونظَّ. إلعداد األدلة اخلاصة بإدارة املوجـودات     " ستار"مه مبادرة   وتواصل الدعم الذي تقدِّ   

، بالتعاون مع وزارة العدل واملكتب الوطين ملنـع اجلرميـة واسـترداد املوجـودات،               "ستار"مبادرة  
ــوبر / تــشرين األول١١اجتماعــاً رفيــع املــستوى يف    مجــع وكــاالت إنفــاذ القــانون  ٢٠١٣أكت

وشركاء التنمية لبدء عمل منتدى مشترك بـني الوكـاالت خـاص بالتعـاون والتنـسيق احمللـي يف                    
  .اد املوجوداتقضايا استرد

 من أجل إنـشاء فريـق عامـل مـشترك بـني             دولة بوليفيا املتعددة القوميات   م الدعم ل  وقُدِّ  -٩١
ــي     . (GIRA)الوكــاالت الســترداد املوجــودات    ــسيق العمل ــاً للتن ــاره فريق ــق باعتب ــشئ الفري وأن

يوليــه وتــشرين /قــدت حلقــات عمــل تدريبيــة يف متــوزوُع. ف مــن أربــع مؤســسات وطنيــةيتــألَّ
سـيما   ، ركزت على التحقيقات املالية واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وال           ٢٠١٣أكتوبر  /ولاأل

قــة للقــانون العــام وكــذلك علــى تقنيــات التعــاون وأفرقــة  مــع البلــدان األوروبيــة والبلــدان املطبِّ
  .التحقيق املشتركة

ائي يف كينيـا    ل التعاون بني رابطة شرق أفريقيا للقضاة ومعاهـد التـدريب القـض            واَصَتو  -٩٢
ــستدامة يف جمــال اســترداد        زانيا املتحدةـمجهورية تنوأوغندا و ــة م ــدرة تدريبي ــاء ق ــق بن عــن طري

مــت حلقــة عمــل لتــدريب  وُنظِّ. املــوظفني القــضائيني  احتياجــاتمعاجلــة ةًاملوجــودات، خاصَّــ
امــت ومشلـت الــدورة التدريبيـة الـيت د   . ٢٠١٤فربايـر  /املـدربني بالتعـاون مـع الرابطــة يف شـباط    

ة متــارين لــصياغة أوامــر مرحلــة مـا قبــل االعتقــال ومــا بعــد االعتقــال خبــصوص  مخـسة أيــام عــدَّ 
تـة واإلفـصاح عـن البيانـات وغريهـا مـن األوامـر ذات الـصلة،                 جتميد املوجـودات واإلدارة املؤقَّ    

وسيــستمر مزيــد مــن التــدريب يف . وكــذلك تنظــيم حماكمــة صــورية وصــياغة حكــم املــصادرة
مجهوريــة طــري، بــدءاً بــدورة تدريبيــة مــن املتوقــع عقــدها يف  علــى الــصعيد القُإطــار املــشروع 

  .٢٠١٤نوفمرب / يف تشرين الثاينزانيا املتحدةـتن
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قام املكتب بتنسيق أول حوار تقين وتبادل للتجارب بشأن قـضايا مـصادرة املوجـودات                 - ٩٣
 ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    وُعقد احلـدث ببوغوتـا يف     . غري املستندة إىل إدانة بأمريكا الالتينية     

بــريو وغواتيمــاال ( مــن مخــسة بلــدان يف املنطقــة   وقــضاةوأعــضاء النيابــات العامــةقــني ومجــع حمقِّ
ــدوراس  ــا واملكــسيك وهن ــاحأو). وكولومبي ــصلة   احلــدث للممارســني  ت ــل اجلوانــب ذات ال حتلي

ة احلــسنة  لنيَّــمبــصادرة املوجــودات مــن قبيــل معــايري اإلثبــات ونطــاق األطــراف الثالثــة ذات ا        
  .واالستقالل الذايت للمصادرة وتوصيات من أجل إجراء حتقيق مناسب بشأن املوجودات

ــام   -٩٤ ــادرة  ، أ٢٠١٣ُويف عـ ــتعراض داخلـــي ملبـ ــتار"جـــري اسـ ــدان ، وُوجـــد أنَّ"سـ  البلـ
ا مسـح بـإحراز    بالنـسبة الحتياجاهتـا، ممَّـ    بالغـةً املستفيدة شعرت أن عمـل املبـادرة يكتـسي أمهيـةً      

م مهـم علـى    إجنـاز تقـدُّ   م مهم علـى مـستوى التـزام البلـد واملعـايري الدوليـة والـدعوة هلـا ومتَّ                  تقدُّ
مــثالً العمــل مــع فرقــة العمــل املعنيــة      (مــستوى العمــل مــع املنظمــات الدوليــة واجملموعــات      

بــاإلجراءات املاليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف اجملــال االقتــصادي وجمموعــة البلــدان الثمانيــة   
ــشرين وجم ــة الع ــة ) موع ــشبكات اإلقليمي ــثالً ( وال ــني الوكــاالت     شــبكةم ــشتركة ب ــِدن امل كام

 شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات            و السترداد املوجودات 
ــشرقشــبكة او ــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات   ل ــشتركة ب  وشــبكة اســترداد   األفريقــي امل

واسـتناداً  ). رقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ملنطقة أمريكـا اجلنوبيـة        فاملوجودات اليت أنشأهتا    
  .دت والية املبادرة ملدة سبع سنواتدِّ، ُمإىل هذه النتائج

    
    تقدمي التقارير واملتابعة  - دال  

ــودُّ لعــلَّ  -٩٥ ــق العامــل ي ــذ   أن يقــدِّ الفري ــشأن تنفي ــداً مــن اإلرشــادات ب ــرار م مزي  ٥/٣ الق
 مـن   ةًخاصَّـ ،   اليت انبثقت عن اجتماعاته السابقة     متر الدول األطراف والتوصيات   الصادر عن مؤ  

ــة غــري ملزمــة،     أجــل ــة عملي ــادئ توجيهي ــسهيل وضــع مب ــضمَّ  ت ــل يت  ن خطــواٍتيف شــكل دلي
  .ال بشكل فعَّ مثالً السترداد املوجودات،لةًمفصَّ
 اخلطــوات الواجــب شأنم مزيــداً مــن اإلرشــادات بــ يقــدِّ أنْ الفريــق العامــل يــودُّلعــلَّو  -٩٦

اختاذهــا لتــشجيع الــدول علــى أن تتــيح علــى نطــاق أوســع معلومــات عــن أطرهــا وإجراءاهتــا      
 الفريـق العامـل   وبوجه خاص، لعـلَّ  . القانونية عن طريق وضع أدلة عملية السترداد املوجودات       

مـع املعلومـات ذات الـصلة بإعـداد         جب  األعمـال املتعلقـة    كـون تاستكشاف كيـف ميكـن أن        ودُّي
  .لزة لبعضها البعض على حنو متباَدمعزِّ التقييم الذايت املرجعية قائمةل ة وإكمااألدلَّ
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مت معلومـات عـن جهـات      ، بـالنظر إىل عـدد الـدول الـيت قـدَّ            الفريق العامل يـودُّ    لعلَّو  -٩٧
مـــن  هنـــاك حاجـــة ملزيـــد  مـــا إذا كانـــت أن ينـــاقشاالتـــصال املعنيـــة باســـترداد املوجـــودات،

  .تضطلع هبا هذه اجلهات األدوار والوظائف اليت اإلرشادات بشأن
 وفيما خيص احلاجة إىل تعزيـز املعـارف التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، لعـلَّ                   -٩٨

م إرشادات بشأن اجملاالت اليت ميكن فيها إعـداد مزيـد مـن املنتجـات           الفريق العامل يودُّ أن يقدِّ    
ادات بـشأن اجملـاالت الـيت ميكـن        م إرشـ   أن يقـدِّ    الفريق العامل يـودُّ     لعلَّ ،وبوجه خاص  .املعرفية

ضلى تــستند إىل املناقــشة املواضــيعية  ة ممارســات فُــفيهــا وضــع أحكــام تــشريعية منوذجيــة وأدلَّــ  
  .املدرجة يف جدول أعماله

م إرشادات بـشأن الـدور الـذي         على أن تقدِّ    الفريق العامل يودُّ أن يشجِّع الدول      ولعلَّ  -٩٩
ع ساعدة التقنية على الصعيدين الوطين واإلقليمي ويـشجِّ       يقوم به املكتب يف تقدمي التدريب وامل      

  .الدول على االستفادة من الفرص املتاحة لبناء القدرات يف جمال استرداد املوجودات
م إرشـادات بـشأن التـدابري الـيت          الفريق العامل يودُّ على وجـه اخلـصوص أن يقـدِّ           ولعلَّ  -١٠٠
لكامل للفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة وضـمان تطبيقـه            ن اختاذها من أجل املضي يف التنفيذ ا       يتعيَّ

وسائل منـها تـشجيع الـدول األعـضاء علـى إجـراء حتليـل للثغـرات                 بمن الناحية العملية؛ وذلك     
  .ثةبشأن الفصل اخلامس باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية احملدَّ

 


