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اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين عن تقرير     

      ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥و ٢٤باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي 
    مةمقدِّ  -أوًال  

، أن ١/٤ ه، يف قرارالدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادقرَّر مؤمتر   -١
ر املؤمتر، يف . وقرَّوجوداتينشئ الفريَق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد امل

سداء املشورة إ، أن يواصل الفريق العامل عمله على ٦/٣و ٦/٢و ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣و ٢/٣قراراته 
  ائدات الفساد.املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن إرجاع عدمي تقو
ن يقوم مبا يلي: إىل الفريق العامل أ ،٦/٢وباإلضافة إىل ذلك، أوعز املؤمتر، يف قراره   -٢
معايري تعويضهم؛ واستهالل عملية استبانة املمارسات الفضلى من أجل استبانة ضحايا الفساد   (أ)
بتبادل املعلومات  استهالل عملية استبانة املمارسات الفضلى ووضع مبادئ توجيهية للمبادرة  ب)و(

من  ٥٦وفقًا للمادة  يف الوقت املناسب من أجل متكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناسبة
للتسويات  ألطرافااالتفاقية؛ و(ج) القيام، بدعم من األمانة، جبمع معلومات عن استخدام الدول 
املحقَّقة يف التسويات  واآلليات البديلة األخرى وحتليل العوامل اليت تؤثر على الفروق بني املبالغ

النظر يف جدوى وضع  غيةبواآلليات القانونية البديلة األخرى واملبالغ املعادة إىل الدول املتضررة، 
 الدول األطراف لتعاون بنيلمبادئ توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج أكثر تنسيقا وشفافية 

ؤمتر املألمانة، بإبالغ ابدعم من   القيام،  (د)واملتضررة وحتقيق الفعالية يف عمليات إعادة املوجودات؛ 
  .األمور تلكواحد من  خيص كل  بالنتائج اليت توصل إليها فيما الحقةيف دورته ال

    
      تنظيم االجتماع  -ثانيًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

املوجودات اجتماعه  املعين باسترداداحلكومي الدويل املفتوح العضوية َعقد الفريق العامل   -٣
  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥و ٢٤يف فيينا، يومي  ادي عشراحل
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(أملانيا). ولدى افتتاح االجتماع، استذكر  دويبلوترأَّس اجتماع الفريق العامل فريدريش   -٤
بشأن تيسري التعاون  ٦/٢ مؤمتر الدول األطراف الوالية املسندة إىل الفريق العامل فأشار إىل قرار

، بشأن تعزيز فعالية ٦/٣ؤمتر امل الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات اجلرمية، وقرار
يف دورته السادسة، اليت عقدت يف  معا للذين اعتمدمها املؤمترالعمل على استرداد املوجودات، ا

  . ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢من  االحتاد الروسي، سانت بطرسربغ،
خدِّرات واجلرمية ب مدير شعبة شؤون املعاهدات يف مكتب األمم املتحدة املعين باملحَّ ور  -٥

حدث دولة طرف يف أ(املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أو "املكتب") باليابان باعتبارها 
السترداد  جديدًا زمخًا أضافمما  ،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام االتفاقية. وأشار إىل اعتماد 

تعزيز شبكات  وأبلغ عنإحاطة بشأن آخر التطورات. العامل م إىل الفريق وجودات، وقدَّامل
ني ـــتركة بــــكة املشبـــــالش مثلاملمارسني يف جمال استرداد املوجودات وتشكيل شبكات جديدة، 

اليت بدأت بالعمل  ،ييبارــــــــــــــــر الكــحــة البــطقــودات يف منـــترداد املوجــــاالت الســـــالوك
ن األنشطة واملبادرات م عددًا حتديات كبرية ال تزال قائمة ولكنَّ . وقال إنَّ ٢٠١٧يف أوائل عام 

 ضبوطةإدارة املوجودات املباملكتب واصل أعماله املتعلقة  للتصدي هلا. وأشار إىل أنَّ  هاذااخت جيري
الثانية آللية استعراض  الدورة وأنَّ  ،دةاجليِّ ها، هبدف استبانة املمارسات فيواملصادرة والتصرف 

لقيام باستعراض شامل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد توفر فرصة للدول األطراف ل
لتقنية لتلبية احتياجاهتا. ألطرها القانونية واملؤسسية يف جمال استرداد املوجودات وطلب املساعدة ا

ن خالل مبادرة استرداد ، ال سيما مساعدة التقنية يف مجيع املناطققد قدم امل املكتب وأفاد بأنَّ 
ملدير عن استعداد اأعرب شراكة مع البنك الدويل. و"ستار"، وهي عبارة عن  املوجودات املسروقة

  .ن االتفاقيةماملكتب ملواصلة مساعدة الدول األطراف على التنفيذ الكامل للفصل اخلامس 
 احةإت(أ) للفريق، ومها:  واضيعيةامل ةمناقشللموضوعني املحدَّدين لل املأمني الفريق العوقدَّم   -٦

املمارسات   و(ب) ؛قيةمن االتفا ٥٦يف الوقت املناسب، وفقًا للمادة واملعلومات على حنو استباقي 
لتصرف يف املوجودات دة بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم، مبا يف ذلك يف إطار ااجليِّ

موضوع  ر أمني الفريق إىل أنَّ. وأشامناقشتهمادعم لت لوثائق اليت ُأعدَّ عرضًا عامًّا ل مقدَّ. واملستردة
، جديدًا زمخًا استرداد املوجودات ال يزال يف صدارة جدول األعمال السياسي، وأنه قد اكتسب

عن املؤمتر  الصادرة اوخطة عمل أديس أباب ٢٠٣٠لعام التنمية املستدامة خطة سيما بعد اعتماد   وال
يد املناقشة يف عدد من قموضوع استرداد املوجودات صار  الدويل الثالث لتمويل التنمية. ولذلك فإنَّ

أمني  ق اإلنسان. وحثَّ املتحدة، مثل اجلمعية العامة وجملس حقو  املحافل الدولية وهيئات عدة لألمم
باإلشارة إىل طابع  شاتناقهذه املالفريق الدول األطراف على السعي إىل حتقيق االتساق والتنسيق يف 

فساد واإلطار القانوين الدويل ملكافحة ال االتفاقية الفريد باعتبارها الصك الدويل الوحيد امللزم قانونًا
  .احلجية يف جمال استرداد املوجودات  ذا
استرداد أمهية على  شدَّداألفريقية، فالدول ، نيابة عن جمموعة وتكلم ممثل أنغوال  -٧

أمهية اإلعادة غري املشروطة للموجودات  وأكد علىالتفاقية، لأساسية باعتباره ركيزة املوجودات 
 استذكرإىل بلداهنا األصلية عمًال باالتفاقية، وال سيما يف ضوء حق تلك البلدان يف التنمية. و

رحب باألحداث الدولية األخرية يف جمال استرداد املوجودات ويس أبابا املتكلم خطة عمل أد
 ُنظم باالشتراك مع ذيالواستذكر املؤمتر الدويل  .وبتدابري مكافحة التدفقات املالية غري املشروعة
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توطيد التعاون الدويل على مكافحة التدفقات املالية غري املشروعة وحتسني استرداد النرويج، بشأن 
 حزيران/يونيه ٧إىل  ٥يف الفترة من  ات من أجل تعزيز التنمية املستدامة، املعقود يف أبوجااملوجود
. وأكد، باإلشارة إىل واألدوات واالستراتيجيات تدابري السياسة العامةالذي ركز على  ٢٠١٧
من شأن وضع  ، على أنَّ ٦/٢املؤمتر يف قراره جانب  من املسندة إىل الفريق العامل الواليات

مبادئ توجيهية، يف سياق التسويات وغريها من اآلليات البديلة، لتيسري اتباع هنج أكثر اتساقًا 
وشفافية يف التعاون فيما بني الدول األطراف املتضررة والعودة الفعلية للموجودات أن يساعد 

يف ضعف أوجه الإزاء البالغ الدول األفريقية  جمموعة عن قلقعبَّر الدول األطراف يف جهودها. و
التعاون الدويل وقلة تبادل املعلومات واستمرار وجود عوائق تعترض استرداد املوجودات على 

 ةرادتتحلى باإللطلبات أن لتلقية املاملستويني التقين والسياسي. وأهاب بكل الدول األطراف 
وإعادهتا بسرعة،  تصلح نظمها الوطنية هبدف دعم استرداد املوجودات املسروقةأن السياسية و

   .لطلباتلمة قدِّ املوأكد على ضرورة تقدمي املساعدة التقنية للدول 
املستوى الوطين  د ممثل االحتاد األورويب على أمهية وجود سياسة مصادرة سليمة علىوشدَّ  -٨

ده خلطة عمل من أجل حسن عمل آلية استرداد املوجودات على املستوى الدويل. وأعرب عن تأيي
التنمية  حتقيق يف املوجودات املستردة بطريقة شفافة تساهم ضرورة استخدامابا وأكد على أديس أب

 الحتـاد األوروبـيايب وجملس واألور ربملانلالصادر عن ا ٢٠١٥/٨٤٩املستدامة. وأشار إىل التوجيه 
 EU/2014/42لتوجيه اإىل منع استخدام النظام املايل لغرض غسل األموال أو متويل اإلرهاب، و بشأن

عائداهتا يف االحتاد جتميد ومصادرة أدوات اجلرمية وبشأن  ،واملجلساألورويب  الربملانالصادر عن 
من جانب ف املتبادل بشأن االعترا ،مقترح تشريعي جديد قدمته املفوضية األوروبيةوإىل  ،األورويب

يف إمكانية وضع صك  اليًّالنظر حاالدول األعضاء بأوامر التجميد واملصادرة. وأبلغ الفريَق بأنه جيري 
سابات ركزية حلالسجالت املهبدف توسيع دائرة اجلهات اليت يتاح هلا االطالع على  ،قانوين آخر

مكاتب استرداد والوكاالت املعنية مبكافحة الفساد  ذلك من جانب املدفوعات، مبا يفورف ااملص
أن إعداد اتفاق منوذجي االحتاد األورويب بش جملسصدر عن إىل قرار  املوجودات. وأشار املتكلم أيضًا

ترداد املوجودات اس مبادئ لوزان التوجيهية لضمان جناعة مشروع وإىل ،ق حتقيق مشتركيإلنشاء فر
رت التعاون بني الدول املفوضية األوروبية يس املسروقة. وعلى املستوى العملي، أفاد املتكلم بأنَّ 

من  ،ترداد املوجوداتمنصة مكاتب االحتاد األورويب السق دعم عن طرياألعضاء يف االحتاد األورويب 
ليوروبول)، وشبكة (ا خالل تطبيق الشبكة اآلمنة لتبادل املعلومات اخلاص مبكتب الشرطة األورويب

  .كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
  :٢٠١٧ آب/أغسطس ٢٤جدول األعمال التايل يف  الفريق العامل أقرَّ  -٩

  املسائل التنظيمية: -١  
  ؛االجتماعافتتاح  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)    

  ملوجودات.ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد ا -٢  
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لك مناقشة لية السترداد املوجودات، مبا يف ذمنتدى بشأن تعزيز اجلوانب العم -٣  
  التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة.

  مناقشتان مواضيعيتان:   -٤  
 ٥٦مادة املعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب، وفقًا لل إتاحة  (أ)    

  ؛االتفاقية  من
يف ذلك ، مبا دة بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهماملمارسات اجليِّ  (ب)    

  .يف إطار التصرف يف املوجودات املستردة
  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    احلضور  -جيم  

سي، االحتاد الرو :لدول التالية األطراف يف االتفاقيةا وحضر اجتماع الفريق العامل ممثل  -١٠
سلفادور، أملانيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، الأذربيجان، األرجنتني، 

سالمية)، إيطاليا، اإل-العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إيران (مجهورية اإلمارات
كا، بنما، بنن، باراغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بروين دار السالم، بلجي

، تايلند، تركيا، تشيكيا، دة القوميات)، بريو، بيالروساملتعدِّ-بولندا، بوليفيا (دولة فاسو، بوركينا
هورية كوريا، مجهورية زانيا املتحدة، مجتوغو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية تن

سلوفاكيا،  النكا، ريسالو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، دولة فلسطني، رومانيا، زمبابوي، 
مان، غابون، غانا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق، ُع

ا، فييت نام، قربص، قطر، البوليفارية)، فنلند-زويال (مجهوريةفرنسا، الفلبني، فن غينيا، غواتيماال،
بنان، ليبيا، ماليزيا، كينيا، ل كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت،ستان، يزقريغ

يا العظمى وآيرلندا لربيطان مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة
ندا، اهلند، هندوراس، الشمالية، موريشيوس، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيل

  .، اليمن، اليونانهنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
  االتفاقية. قليميٌة طرٌف يفإوُمثِّل يف االجتماع االحتاُد األورويب، وهو منظمُة تكامٍل اقتصاديٍّ   -١١
التابعة لشبكة برنامج األمم تالية األمم املتحدة وصناديقها التالية واملعاهد الُمثِّلت مبراقبني برامج و  -١٢

: برنامج ة ملنظومة األمم املتحدةوالوكاالت املتخصصة التالية التابع ئيةاملتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنا
  .لة، البنك الدويلاألمم املتحدة للبيئة، معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدا

-اآلسيويةتشارية القانونية املنظمة االسوُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكومية الدولية التالية:   -١٣
 نظمة الدولية للشرطة اجلنائيةاألفريقية، رابطة الدول املستقلة، األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، امل

  .، املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية)نتربولاإل(
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    سترداد املوجوداتالواليات املتعلقة بام املحرز يف تنفيذ ملحة عامة عن التقدُّ  -ثالثًا  
 انتتعلق تنيللفريق العامل الا يتم املحرز يف تنفيذ والياألمانة ملحة عامة عن التقدُّ ممثل قدَّم  -١٤
فيما يتعلق بتنمية فلطلبات. لتنمية الرصيد املعريف وبناء الثقة بني الدول الطالبة والدول املتلقية ب

ة من أجل البوابة الشبكية األدوات واملوارد الالزم الرصيد املعريف، أشري، يف مجلة أمور، إىل أنَّ 
تطويرها جرى اك") قد اخلاصة باألدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد (بوابة "تر

ومات واجتهادات ها يف وقت إعداد هذا التقرير باتت تضم قوانني ومعلوتوسيع نطاقها، وأنَّ
رات ملتحدة املعين باملخدِّ امكتب األمم  إىل أنَّ  وأشري أيضًاوالية قضائية.  ١٨٠قانونية مستمدة من 

 جمال مكافحة الفساد أداة للتعلم اإللكتروين يف ٢٠١٦يف كانون الثاين/يناير أتاح واجلرمية قد 
يف وضع الصيغة  انةة األمأيضًا عن مسامه تكلمامل وأفاد .استرداد املوجوداتبشأن  منيطةتشمل 

التوجيهية زان لومبادئ شروع خلطوات من أجل دعم التطبيق العملي ملالنهائية لدليل مفصل ا
لينظر فيها الفريق  ةلفاألمانة خيارات خمت ممثل وعرض. لضمان جناعة استرداد املوجودات املسروقة

ة واملعادة أو اليت تعلق بسبل مجع ونشر بيانات عن حجم املوجودات املضبوطة واملصادرالعامل ت
األمانة  ممثل موقدَّ. ٦/٣اف فيها، تنفيذًا للواليات الواردة يف قرار املؤمتر تصرفت الدول األطر

لواليات الواردة يف القرارين التنفيذ األمانة أيضًا إحاطة إىل الفريق العامل بشأن اجلهود اليت بذلتها 
دول يز الثقة بني المبا جيري تنفيذه من أعمال من أجل تعز العامل ، كما أبلغ الفريق٦/٤و ٦/١

ة يف أنشطة الدعوة الطالبة واملتلقية للطلبات باستخدام شبكات املمارسني، ومن خالل املشارك
  .يف عدد من املحافل الدولية

طبيق هنج شامل ت لمن أجط متكلمون الضوء على أمهية التنفيذ الكامل للفصل اخلامس وسلَّ  -١٥
 ٦/٣و ٦/٢و ٥/٣ر أن قرارات املؤمت وكلي ملكافحة الفساد على الصعيدين الوطين والدويل. ولوحظ

كام الفصل اخلامس من توفر توجيهات مهمة لتعزيز التعاون الدويل على استرداد املوجودات وفقًا ألح
من اآلثار  بشكل كبري جدًّاتعاين  اقتصادات البلدان النامية أنَّ د كثري من املتكلمني أيضًااالتفاقية. وأكَّ 

أمهية استرداد املوجودات  د يف هذا الصدد علىُشدِّالية غري املشروعة. والسلبية للفساد والتدفقات امل
  املستدامة. التنميةيف متويل التنمية وحتقيق أهداف 

استرداد  من أجلذولة املب الوطنية وأكَّد عدد من املتكلمني على التقدُّم الذي أحرزته اجلهود  -١٦
خذ من مبادرات يف تُّحات قانونية ومؤسسية وما ااملوجودات، وقدَّموا معلومات عمَّا ُأدخل من إصال

ال يف قضايا استرداد املوجودات. اآلونة األخرية على الصعيد الوطين لتعزيز قدرات بلداهنم على التعاون الفعَّ
لك تشريعات ذشاملة، مبا يف  وطنيةوأوردوا أمثلة على تلك اإلصالحات منها اعتماد تشريعات 

، ووضع أدلة بشأن انونية املتبادلة واسترداد املوجودات وغسل األموالمتخصصة بشأن املساعدة الق
ني متخصصني استرداد املوجودات خاصة بكل بلد، وإنشاء أجهزة مركزية ومتخصصة، وتعيني موظف

درة والتصرف فيها، واملصااملضبوطة استرداد املوجودات وإدارة املوجودات  من أجلبإنفاذ القوانني 
ة متكلمني ملتبادلة. وذكر عدَّاصة باسترداد املوجودات يف اتفاقات املساعدة القانونية ااخلحكام األوإدراج 
  وجودات يف قضايا فساد عرب وطنية.املقصص جناح يف استرداد  لىأمثلة ع
ة متكلمني، بعد التسليم باألمهية البالغة لالمتثال للتشريعات الوطنية وسيادة وأبلغ عدَّ  -١٧

ناجتة عن كثرة املتطلبات اإلجرائية وما يترتب عليها من تأخري يف  عمليةات القانون، بوجود حتدي
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عملية استرداد املوجودات، وعدم اإلملام باإلجراءات القانونية الوطنية، وانعدام الثقة بني الدول 
املتكلمون  الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، وتباين اإلجراءات يف خمتلف الواليات القضائية. وحثَّ

املجتمع الدويل على تعزيز اجلهود املبذولة من أجل حتقيق الفعالية يف استرداد املوجودات.  أيضًا
 الضريبية واملالذاتاسترداد املوجودات من املراكز املالية ضرورة إىل  أيضًاوأشار بعض املتكلمني 

  .القائمة يف هذا الصددالصعوبات وإىل 
ني األجهزة وصعوبة التنسيق ب د قضايا استرداد املوجودات،وُسلِّط الضوء على تعقُّ  -١٨
ت يف الوقت املناسب. املوجودات وتبادل املعلوما عقُّبتب املتعلقةالصعيد الوطين، والتحديات   على
يز أنشطة بناء القدرات. املمارسات اجليِّدة وتعز التشارك يفد العديد من املتكلمني على ضرورة وأكَّ

  .أعم املشروعة بصفة ي ملسألة التدفقات املالية غريمني أيضًا إىل أمهية التصدِّة متكلوأشار عدَّ
لثقافية والتارخيية، اد أحد املتكلمني على أمهية معاجلة قضية استعادة القطع األثرية وشدَّ  -١٩

  .التقنية وحث الدول على التعاون مع بلده يف هذا الشأن، بوسائل منها تقدمي املساعدة
املوجودات املسروقة   باملساعدة اليت يقدِّمها املكتب ومبادرة استردادنيمتكلم عدة ورحَّب  -٢٠

هلامة مثل املنتدى العاملي وغريمها من مقدِّمي املساعدة التقنية. ورحبوا أيضًا باملبادرات الدولية ا
 املختصني ية للممارسنيالسترداد املوجودات، واملنتدى العريب السترداد األموال، والشبكات اإلقليم

  .للحوكمة عهد بازلالتابع مل باسترداد املوجودات، واملركز الدويل السترداد املوجودات
بشأن  اض التنفيذاستعر الدورة الثانية آلليةه، بسبب الترابط الشديد بني متكلم أن رأىو  -٢١

أن الفريق العامل مؤمتر ولل ينبغي ، وعمل الفريق العامل،تنفيذ الفصلني الثاين واخلامس من االتفاقية
 سترداد املوجوداتاعلى مسائل من قبيل إجياد حلول للمشاكل العملية يف جمال ينظرا يف التركيز 

حتديد أهم لى عميكن أن ينطوي ذلك و األعضاء.عن اختالف النظم القانونية للدول  اليت تنتج
استرداد  لياتجماالت التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، ووضع خطوات عملية لتيسري عم

بسيط اإلجراءات ذات املوجودات، وحتديد صناع القرار الرئيسيني يف خمتلف الواليات القضائية، وت
د لدول األطراف. وأكَّالقدرات، وتعزيز النوايا احلسنة بني ا تدعيمالصلة، وتوفري أدوات جديدة، و

اسم يف إجناح عمليات ية أمر حالنجاح يف التعاون الدويل واملساعدة التقن على أنَّ أيضًااملتكلم 
 .استرداد املوجودات

هتا األمانة بشأن إدارة دراسة أعدَّ اليت تتضمنجتماع االة متكلمني بورقة ب عدَّورحَّ  -٢٢
) CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1( واملصادرة والتصرف فيها على حنو فعَّالاملضبوطة املوجودات 

  .دارة املوجودات املصادرةإلعلى فائدة تبادل املعلومات عن النظم الوطنية شدَّدوا و
 وجودات املعادة، وأنَّ لدى الدول آليات خمتلفة للتصرف يف امل وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ  -٢٣

خذه الدولة اليت تعاد ار سيادي تتالقرار بشأن كيفية التصرف يف املوجودات املعادة وإدارهتا هو قر
بشأن تقاسم  ط الضوء على معاهدة ثنائيةسلَّ ،ممارسة جيدةعن ِمثال كاملوجودات إليها. و

  .املوجودات أبرمها بلده مع دولة طرف أخرى
م الكبري الذي أحرز يف جمال استرداد املوجودات منذ اعتماد التقدُّبأحد املتكلمني  ونوَّه  -٢٤

االتفاقية. وأشار إىل االجتماع الدويل للخرباء بشأن إدارة املوجودات املسروقة املستردة واملعادة 
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الفترة من  التصرف فيها، حتقيقًا ألغراض منها دعم التنمية املستدامة، الذي عقد يف أديس أبابا يفو
م الذي أحرزه ذلك االجتماع يف تطوير أفكار بناءة ، وإىل التقد٢٠١٧ُّفرباير /شباط ١٦إىل  ١٤

 دة يف جمال إعادة املوجودات. وأشار املتكلم أيضًايف حتديد املمارسات اجليِّ دمًابشأن كيفية املضي ُق
  .حتديدًا مسألة إدارة املوجودات املعادة اولترة تفاهم ثنائية أبرمها بلده، تنإىل مذكِّ

، سترداد املوجوداتابشأن  النظام القانوين الدويلتعزيز  احلاجة إىلوأشار بعض الوفود إىل   -٢٥
املجال، مع مراعاة  يف هذا وضع صك قانوين دويل شامل، بحتت رعاية األمم املتحدةمن خالل القيام، 

امًا الثغرات القانونية عاجل متإىل أن صكًّا من هذا القبيل ميكن أن ياملتكلمون ر اوأشاملعاهدات القائمة. 
يما يتعلق بضبط عائدات وأوجه عدم اليقني والتناقضات القائمة يف األحكام القانونية ملختلف الدول ف

مسائل عدم مالءمة يضًا أأن يعاجل  صكذلك ال من شأن أنَّوأشاروا إىل  ومصادرهتا واستعادهتا. ميةاجلر
فضًال عدة القانونية املتبادلة، اد املوجودات يف سياق املسااللوائح التنظيمية املتعلقة بتنفيذ طلبات استرد

برز املتكلمون أنَّ من وأ واملصادرة واملعادة.ضبوطة املسائل املتعلقة بالتصرف يف املوجودات املعن 
الفجوة القائمة بني  اإلرادة السياسية للدول إلعادة املوجودات، وسد شأن صك من هذا القبيل تعزيز

  للتعاون البنَّاء بني الدول.  أساٍسريفتوخمتلف النظم القانونية، و
هج الوطنية املجزأة املواءمة بني النُّب فيما يتعلق ب بعض الوفود باالقتراح، وخصوصًاورحَّ   -٢٦

 طلب بعض الوفودو .يت ال تزال قائمة يف هذا املجاليات البشأن استرداد املوجودات والتحدِّ 
ريية الجتماع الفريق مزيد من التفاصيل عن هذا االقتراح أثناء األعمال التحض األمانة تقدمي إىل

  العامل الالحق.
عاجل عملية استرداد ية الفصل اخلامس من االتفاقي هم يرون أنَّ وأشار متكلمون آخرون إىل أنَّ   -٢٧

املتكلمني  بعض. وأشار اا إضافيًّ وشددوا على أهنم لن يدعموا صكًّا دوليًّاجلة كافية املوجودات مع
ن االتفاقية سيكون ماستعراض الفصل اخلامس  استكمالإجراء هذه املناقشة قبل  إىل أنَّ  حتديدًا
  .ألوانه سابقًا

    
ذلك مبا يف منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات،   -رابعًا  

    مناقشة التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة
ملعلومات عن اكمحفل لتبادل العامل ة متكلمني على الدور املحوري للفريق د عدَّ شدَّ   -٢٨

ات. وباإلضافة إىل ذلك، دة والتجارب والعقبات املصادفة يف جمال استرداد املوجوداملمارسات اجليِّ 
خلامس من االتفاقية، اآللية استعراض التنفيذ على الفصل الثانية احلالية الدورة لتركيز  ونظرًا

ُشدِّد على األمهية ع، مة حول هذا املوضومعلومات قيِّ وحتليل جلمع اليت توفرها الفريدة الفرصة و
، املعنون ٦/٢ؤمتر املقرار  يةبأمه . ونوَّه عدة متكلمني أيضًااملجال يف هذا عمل الفريق العاملل البالغة

  ".ون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات اجلرمية"تيسري التعا
على أمهية املنتديات واآلليات الدولية واإلقليمية األخرى لتعزيز  ة متكلمني أيضًاد عدَّ وشدَّ   -٢٩

التعاون يف جمال استرداد املوجودات. ويف هذا السياق، سلَّط عدَّة متكلمني الضوء على فوائد االنضمام 
بكات اإلقليمية القائمة لالختصاصيني املمارسني يف جمال استرداد املوجودات، مثل شبكة كامِدن إىل الش

املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات، وشبكة آسيا واملحيط اهلادئ املشتركة بني الوكاالت 
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ألمريكا  ةاملالي اءاتباإلجر لفرقة العمل املعنيةالسترداد املوجودات، وشبكة استرداد املوجودات التابعة 
ملكافحة غسل األموال، ومنصة مكاتب استرداد املوجودات التابعة لالحتاد األورويب. وعالوة  الالتينية

منذ االجتماع األخري  اجتماعات ُنظِّمتة م بعض املتكلمني معلومات حمدَّثة عن عدَّ على ذلك، قدَّ
بإدارة املوجودات املسروقة املستردة واملعادة  عيناملجتماع االوأبرزوا قيمتها، ومن بينها  العامل للفريق

التعاون الدويل  بتوطيد، واملؤمتر املعين ٢٠١٧والتصرف فيها، الذي عقد يف أديس أبابا يف شباط/فرباير 
استرداد املوجودات من أجل تعزيز التنمية املستدامة،  وحتسنيعلى مكافحة التدفقات املالية غري املشروعة 

  .٢٠١٧أبوجا يف حزيران/يونيه املعقود يف 
لدان واليت تقدِّم ورحَّب متكلمون آخرون باألدلة والكتيبات العملية اليت وضعتها عدَّة ب  -٣٠

لة إىل الواليات القضائية معلوماٍت مفيدة عن قنوات االتصال وعن متطلبات املساعدة القانونية املتباد
لومات حمدَّثة عن عملية م أحد املتكلمني معدَّ ق. واليت تلتمس التعاون يف قضايا استرداد املوجودات

سروقة، وكذلك استرداد املوجودات امللضمان جناعة  لوزان وعن مشروع مبادئ لوزان التوجيهية
  على اإلنترنت.سيتاح  مفصل اخلطواتعن دليل مقبل 

تبادلة يف الوقت ونية املي املتمثل يف توفري املساعدة القانوأبرز العديد من املتكلمني التحدِّ   -٣١
لفصل اخلامس من االتفاقية. لال، بوصفه أحد املتطلبات الرئيسية لالمتثال الكامل املناسب وعلى حنو فعَّ 

ال يقتصر على املسائل  ،اقيةمن االتف ٤٣للمادة  وفقًا  التعاون الدويل،د أحد املتكلمني على أنَّ وشدَّ 
 ة. وأشار متكلم آخر إىل أنَّ املسائل املدنية واإلداريفيما يتعلق ب أيضًاكنه أن يستخدم اجلنائية بل مي

سترداد املوجودات. وأشري دة استخدام االتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل وامن املمارسات اجليِّ 
أسرع ما ميكن. بإىل احلاجة إىل تبسيط اإلجراءات وتنفيذ طلبات احلصول على املساعدة  أيضًا
ت اليت ميكن أن تيسر الدول على أن تتبادل من تلقاء نفسها املعلوما ة متكلمني أيضًاع عدَّ وشجَّ 

 ة متكلمني إىل أنَّ عدَّ  من االتفاقية. ويف السياق نفسه، أشار ٥٦للمادة  استرداد املوجودات، وفقًا
ة متكلمني ومات. وأفاد عدَّ ر يف كثري من األحيان بالتبادل الطوعي للمعلبناء الثقة واالطمئنان يتيسَّ 

، أبرمتها املوجودات اتفاقات بشأن تقاسمو عن معاهدات جديدة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة
قانونية املتبادلة اجلديدة كل معاهدات املساعدة ال دوهلم مع دول أخرى. وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ 

  .املوجوداتبشأن التصرف يف  ن أحكامًاتتضمَّ  اليت أبرمها بلده
متكلمني معلومات عن قضايا حمدَّدة من قضايا استرداد املوجودات ُكللت  عدَّةوتبادل   -٣٢

حتديات مل يتمكنوا من التغلب عليها حىت اآلن. وكان من التحديات  بشأهنابالنجاح أو واجهوا 
ة الدول إىل أنَّ أحد املتكلمني أشار أيضًا ة متكلمني حتديد ضحايا الفساد. بيد أنَّعدَّار إليها اليت أش
ينبغي أن تعترض  املشاكل املتعلقة بتحديد الضحايا ال أن ُتعترب الضحية األساسية للفساد، وأنَّ ينبغي

امللكية االنتفاعية ب ما يتعلق. وكان االفتقار إىل الشفافية فياملوجوداتإعادة وسرعة سبيل جناعة 
من جانب العديد من البلدان  ة متكلمني، وُذكرت اجلهود املبذولة مؤخرًاآخر أشار إليه عدَّ يًاحتدِّ

لتعزيز الشفافية من خالل تدابري خمتلفة، من بينها استحداث السجالت العامة. ويف هذا الصدد 
األمهية الذي ميكن للسلطات الضريبية واملنتدى العاملي  البالغد أحد املتكلمني على الدور ، شدَّأيضًا

يبية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان املعين بالشفافية وتبادل املعلومات لألغراض الضر
اجلرائم األخرى املشمولة باالتفاقية.  ،االقتصادي القيام به يف مكافحة الرشوة، وعلى نطاق أوسع
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يهدف إىل إذكاء وعي  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وضعت دليًال أشري إىل أنَّو
  بأفعال الفساد. موظفي الضرائب

اتب متخصصة ومك للمالحقة القضائيةوأبرز عدَّة متكلمني أمهية إنشاء وحدات متخصصة   -٣٣
م أنشأت هذه الوحدات أو بأنَّ بلداهنالعامل السترداد املوجودات. وأبلغ عدد من املندوبني الفريق 

ة إدارعن  فضالستردادها وجتميدها وا وتعقُّبهااملكاتب مؤخَّرًا وكلفتها باستبانة عائدات اجلرائم 
  والتصرف فيها. هذه العائدات 

القدرات يف جمال و اتبلداهنم ال متتلك سوى قدر حمدود من اخلرب ة متكلمني أنَّ وذكر عدَّ   -٣٤
ملوارد البشرية واملالية والتقنية، استرداد املوجودات وإعادهتا. وُأبلغ عن االفتقار إىل املوارد، مبا فيها ا

قنية املتخصصة واملحددة املساعدة الت . وأشري إىل أنَّ وظفني املعنينيللم املوفر تدريبالحمدودية و
زايدة من األدلة واخلربات هناك جمموعة مت األهداف مهمة يف هذا الصدد. وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ 

  املقبلة. العملية يف هذا املجال، تتسم بقيمة كبرية وينبغي أن يسترشد هبا يف اجلهود
    

      واضيعيةاملناقشة امل  -خامسًا  
  مناقشة مواضيعية حول إتاحة املعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب،   -ألف  

    من االتفاقية ٥٦وفقًا للمادة 
حة املعلومات على حنو استباقي إتاب املتعلقةساسية األعلومات املاألمانة مذكِّرة  ممثل عرض  -٣٥
). وتستند الوثيقة إىل CAC/COSP/WG.2/2017/2تفاقية (من اال ٥٦الوقت املناسب، وفقًا للمادة   يف

، وإىل ٢٠١٧أيار/مايو  ٢املعلومات املقدَّمة من الدول األطراف ردًّا على مذكرة شفوية أرسلت بتاريخ 
ة من الدول األطراف اليت أجنزت استعراضاهتا دول ١٥٦التقارير القطرية واخلالصات الوافية اخلاصة ب

 من ٥٦ترتبط ارتباطا وثيقا باملادة (ألن هذه الفقرة  من االتفاقية ٤٦من املادة  ٤طرية بشأن الفقرة الُق
الوثيقة احلالة الراهنة للمعارف بشأن املعاهدات والتشريعات الوطنية واملمارسات  هذه. وجتسد االتفاقية)

اقتراحات بشأن املمارسات اجليدة يف ستة جماالت ليناقشها الفريق العامل، وهي:  تكلمامل طرية. وقدمالُق
) ب( ؛) التشارك التلقائي يف املعلومات من دون وجود أساس تعاهدي أو ضمان للمعاملة باملثلأ(

ق يف املؤسسات اليت ينبغي منحها احل )ج( ؛التشريعات املحدَّدة بشأن التشارك التلقائي يف املعلومات
يف حاالت أوامر  املعلومات  التشارك التلقائي يف )ه( ؛) دور البلدان املتلقيةد( ؛إرسال املعلومات تلقائيا

  املعلومات يف قضايا التسوية.   ) التشارك التلقائي يفو( ؛التجميد اإلداري
ويات من وأبلغ املناظر من سويسرا الفريق العامل بأنَّ التشريع السويسري يهيئ لثالثة مست  -٣٦

املمارسة املتمثلة يف التشارك يف املعلومات على حنو استباقي  أوضحالتشارك التلقائي يف املعلومات، و
ها. فعلى الصعيد القضائي، ما يؤخذ عليمزاياها ووقدم تفاصيل عن على هذه املستويات الثالثة، 

النظراء األجانب حىت  ميكن للسلطات السويسرية التشارك يف املعلومات السرية بصورة مباشرة مع
يف مرحلة التحقيقات األولية بغرض دعم اإلجراءات األجنبية باألدلة أو التشجيع على تقدمي طلب 

عقبات  وجود رمسي للمساعدة القانونية املتبادلة للحصول على األدلة ذات الصلة. وأشار املناظر إىل
ومبوجب القانون ، على سبيل املقارنةوإرسال املعلومات اليت ختضع للتفويض القضائي. فيما يتعلق ب
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خيضع اإلرسال التلقائي للمعلومات فيما بني وحدات االستخبارات املالية لشروط أكثر السويسري، 
قتصر على احلاالت املرتبطة بغسل األموال أو متويل هو يوحدة، والصرامة، مثل شرط موافقة 

اإلرهاب. ومن املمكن أن يكون إلرسال املعلومات فائدة كبرية حيث ميكن أن يؤدي إىل حتقيقات 
مالية، لكنه يقتصر بطبيعة احلال على املعلومات اليت تكون حبوزة وحدة االستخبارات املالية 

يا بشأن اإلرسال التلقائي للمعلومات على الصعيد اإلداري السويسرية. ويتوخى التشريع احلديث نسب
أن تكون للهيئة احلكومية اليت مجدت األموال صالحية إرسال املعلومات ذات الصلة إىل اخلارج، 

اختاذ املزيد من اخلطوات السترداد املوجودات. وقدَّم املناظر من لبلدان األجنبية ا سيمكِّنوهو أمر 
يف حىت اآلن على املستوى اإلداري،  سجِّلتحالة واحدة فقط  د أنَّإحصاءات ذات صلة، وأكَّ

صعيد  وعلى على الصعيد القضائي شائعةأنَّ اإلفشاء التلقائي للمعلومات هو من املمارسات الحني 
  وحدات االستخبارات املالية. 

من  ،بن علي سيد، الالرئيس السابق لتونسب القضية اليت تتعلقوعرضت املناظرة من بلجيكا   -٣٧
حتاد األورويب املنظور البلجيكي. فعلى الرغم من عدم سن تشريعات حملية لدعم تنفيذ قرار اال

2011/72/CFSP اه أشخاص معيَّنني بشأن التدابري التقييدية جت ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٣١ املؤرَّخ
 وقامت،سل األموال غجرمية يف ضوء الوضع يف تونس، فتحت بلجيكا حتقيقا وطنيا يف  وكيانات معيَّنة

نشاء نظام لتبادل سرعة، وإب تجميد املوجودات ذات الصلة واحلجز عليهاب استنادا إىل االتفاقية،
دمي طلب املساعدة املعلومات على حنو استباقي، وإقامة اتصاالت مباشرة مع تونس للمساعدة يف تق

تحقيقات العملياتية يف إطار ك يف املعلومات الللتشار ت منصةالقانونية املتبادلة. ويف أعقاب ذلك، ُأنشئ
" I-24/7الت اآلمنة "بن علي وأفراد أسرته على شبكة االتصا بالسيدتعقب املوجودات املتعلقة بشأن 

وإقامة شبكات للتشارك  التابعة لإلنتربول. وخلصت املناظرة إىل أنه ميكن اعتبار فتح حتقيقات وطنية
لثقة املتبادلة، ل ئهماحلوار وبناقامة اإل نظرا لتيسريمهايدة يف هذه العملية، يف املعلومات من املمارسات اجل

ترحت أن يواصل الفريق ومها من األمور اهلامة يف املرحلة الالحقة املتعلقة بإعادة املوجودات. واق
خمتلف الشبكات،  نتمية إىلواملاملعنية بتبادل املعلومات  وصلالعامل النظر يف كيفية اجلمع بني جهات ال

  وحتسني االتصال والتنسيق بني الشبكات املختلفة.
ونت يف التشارك وأبلغ املناظر من جمموعة إيغمونت الفريق العامل عن دور جمموعة إيغم  -٣٨

وحدات  ، وهي تضم١٩٩٥التلقائي يف املعلومات. وقد تأسست جمموعة إيغمونت يف عام 
بادئ جمموعة ممن  ١١بدأ عضوا. ووفقًا للم ١٥٦ها لالستخبارات املالية، ويبلغ عدد أعضائ

وحدات تبادل ذه الهل، ينبغي بني وحدات االستخبارات املاليةتبادل املعلومات بخلاصة اإيغمونت 
توفر جمموعة إيغمونت واملعلومات حبرية، تلقائيا وعند الطلب، على أساس مبدأ املعاملة باملثل. 

ات األعضاء يف كة إيغمونت اآلمنة، اليت ميكن للمؤسسمنصة آمنة لتبادل املعلومات، هي شب
وحدات  هيزاتجتقدرات وأمهية املجموعة استخدامها للتشارك يف املعلومات. وأوضح املتحدث 

بني لبنان مجعت  قضيةل الاملتكلم مثا قدماالستخبارات املالية يف التشارك الفعال يف املعلومات. و
ور أساسي يف مات بني وحدات االستخبارات املالية دكان فيها للتشارك يف املعلوووتونس 

  النجاح يف استرداد املوجودات.
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لومات على حنو ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب املتكلمون عن التزامهم بإتاحة املع  -٣٩
ر املتكلمون إىل استباقي ويف الوقت املناسب، وأبلغوا عن جتارب بلداهنم يف هذا الصدد. وأشا

لومات استنادا إىل دة يف بلداهنم، أو أوضحوا أنَّ مؤسسات بلداهنم تتشارك يف املعتشريعات حمد
ت الصلة يف املعاهدات عرضوا األحكام ذاو. ال إىل التشريعات االتفاقيةإىل املمارسات الراسخة أو 

اخلليج جلس التعاون لدول من االتفاقية األمنية مل ٦املادة من  الفقرة الفرعية (أ) اإلقليمية، ومنها
ضية بارزة إعالميا تشمل العربية. وأبلغ أحد املتكلمني الفريق العامل عن اتفاق إقليمي جديد بشأن ق
ويل يف املسائل اجلنائية، عدة واليات قضائية، اتُّخذ يف إطارها عدد من التدابري لتعزيز التعاون الد

ملقدمة من مبادرة ااملساعدة  منها التشارك التلقائي يف املعلومات. وأبلغ متكلم آخر الفريق عن
 ،ملبادرة العاملية جلهاتامية مثل "ستار" إىل بلده فيما يتعلق بالوصول إىل الشبكات العاملية واإلقلي

الحتاد األورويب املدعومة من اإلنتربول، ومبادرة "ستار"، ووحدة التعاون القضائي التابعة ل
ألموال. وأكد أنَّ ااملنتدى العريب السترداد ("يوروجست")، وجمموعة إيغمونت. وأشار أيضًا إىل 

دول تزام السياسي للالتلقائي، فضال عن استعادة املوجودات بشكل عام، يتوقفان على االل صاحاإلف
  وتوافر القدرات التقنية للتبادل السريع للمعلومات. املتلقِّية للطلبات

منها على سبيل وغري الرمسي،  وأشار متكلمون أيضًا إىل األنواع ذات الصلة من التعاون  -٤٠
علومات الذي ال يتطلب املثال املشاورات قبل تقدمي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة، وتبادل امل

ب املساعدة القانونية املتبادلة. تبادال رمسيا للمساعدة القانونية، ودعم البلد املقدِّم للطلب يف إعداد طل
ثرية على التعاون بني ، يتوقف النجاح يف أحيان كخاصة لتسويةوأبرز أحد املتكلمني أنه يف قضايا ا

  له أمهية كبرية. الواليات القضائية املختلفة، ومن مث فإنَّ التشارك التلقائي يف املعلومات
    

مناقشة مواضيعية حول املمارسات اجليدة بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم،   -باء  
    يف املوجودات املستردةذلك يف إطار التصرف   مبا يف
فيما  ٦/٢ عم تنفيذ القرارم ممثل لألمانة إحاطة إىل الفريق العامل عن اإلجراءات املتخذة لدقدَّ  -٤١
مذكرة  ق بأنَّوأبلغ الفري التسويات واآلليات البديلة األخرى. خدامجبمع املعلومات املتعلقة باست صليت

قد أرسلت هبذا الشأن  وقِّعة توفري معلومات مناسبةشفوية تلتمس من مجيع الدول األطراف والدول امل
دخلت مؤخرا على عن التعديالت اليت أ تبلغة أدول قليل قد وردت ردود من. و٢٠١٧يف أيار/مايو 

يف القضايا اجلنائية بناء  أدرجت التسويات أو ما شاهبها من اآلليات البديلةاليت تشريعاهتا الداخلية و
ت تتيح إمكانية ختفيف هذه اآللياوأضاف أنَّ وموافقة السلطات القضائية.  على توصية النيابة العامة

. وأفادت إحدى جبايا على النحو الوااملكاسب غري القانونية وتعويض الضح إعادةالعقوبة مقابل 
لطبيعيني املتورطني مقاضاة األشخاص االعتباريني وا من أجلاستخدامها املكثف للتسويات  نالدول ع

ملطبقة يف هذه اإلجراءات اجلزاءات النقدية ا لرشو األجنبية رغم أهنا أشارت أيضا إىل أنَّيف جرائم ا
ملنصوص عليها يف الفصل على الشروط ا بناءالالزم إعادهتا  من املوجودات أن تعترب هي نفسهاميكن   ال

لدويل الفعال أمر بالغ التعاون احلكومي ا الدولة أيضا أنَّ  هذهاخلامس من االتفاقية. كما أبرز رد 
  األمهية لنجاح اجلهود الدولية الرامية إىل استرداد املوجودات.
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، الذي أوعز فيه املؤمتر ٦/٢ وفيما يتعلق مبسألة تعويض الضحايا، أشار ممثل لألمانة إىل القرار  -٤٢
ضحايا الفساد ومعايري  أجل استبانةمن عملية الستبانة املمارسات اجليدة  ن يستهلَّ أإىل الفريق العامل 

ت من أجل ، اليت أعدCAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1 ورقة االجتماعإىل  وكذلك، همتعويض
طلب إىل  الفريق العامل، يف اجتماعه العاشر، الجتماع العاشر للفريق العامل. واستذكر املتكلم أنَّ ا

هذا املوضوع، مبا يف عن مجع معلومات  من أجلاألمانة مواصلة بذل جهودها، رهنا بتوافر املوارد، 
ذلك من خالل التماس املعلومات من الدول األطراف وتنظيم حلقة نقاش للخرباء خالل االجتماع 

 رسلت مذكرة شفويةأنه، من أجل تنفيذ هذه الوالية، أ كلماحلادي عشر للفريق العامل. وأوضح املت
تدعو مجيع الدول األعضاء إىل مواصلة تبادل املعلومات بشأن هذه املسألة.  ٢٠١٧أيار/مايو  ٢يف 

الواردة، خلصت األمانة إىل أنه على الرغم من توافر سبل قانونية أمام الضحايا  ١٠الالردود  وبناء على
من حاالت التعويض املتعلقة بضحايا الفساد وبأنَّ للمطالبة بالتعويض، مل يبلَّغ إالَّ عن عدد قليل جدًّا 

آللية استعراض  كيفية عمل األطر القانونية القائمة جمهولة إىل حد بعيد. ومع ذلك، فالدورة الثانية
 ٥٣التنفيذ تعد مصدرًا مفيدًا للمعلومات بشأن مسألة تعويض الضحايا، ال سيما يف سياق املادتني 

انية القيام مبزيد من األعمال والتحليالت يف سياق استعراض تنفيذ . وأعرب عن األمل يف إمك٥٧و
  الثانية. االستعراض دورة  حرز يفالتوازي مع التقدُّم املبهاتني املادتني وغريمها 

يف قضية فساد  ت املواجهةللتدابري املتخذة والتحديا من اململكة املتحدة وصفًا املناظرم وقدَّ  -٤٣
 اململكة يفشركة يوجد مقرها جانب دولية شكلت فيها دولة أخرى ضحية ملمارسات فاسدة من 

واستخدم يف  شعب"ال"لصاحل  ُدفع مبلغحكم، صدور تسوية واتفاق التوصل إىل املتحدة. وعقب 
ملكة املتحدة أنَّ امل البلد. وأشار املناظر إىل ذلكهناية املطاف من أجل حتسني قطاع التعليم يف 

صوص، أمهية على وجه اخل، اليت أبرزت هذه القضيةخالل العديد من الدروس اهلامة من  تعلمت
 من غري نَّ أاملناظر  . وباإلضافة إىل ذلك، أوضحعلى الصعيد الوطينالتنسيق الفعال بني الوكاالت 

طلب حاكم سوف يُ ملا نَّأ، وبشروط غري حمددة هبذا الشكل يف املستقبلاملحتمل أن تصدر أحكام 
احلاجة إىل  على . وشدد أيضًامنها حتديد املسؤوليات يف دفع التعويضات بشكل أكثر وضوحًا

 على أنَّ  املناظر أكدو التعاون بني الدول املعنية من أجل زيادة مستويات الثقة على كال اجلانبني.
، بالفساد هذه العمليةتتأثر ال فالة أالتوقعات الكبرية للمراقبني اخلارجيني فيما يتعلق بكتلبية من املهم 

مالية دائمة.  عواقب ليهاع تترتب األموال تستخدم بشكل معقول وال عن التأكد من أنَّ ًالفض
  ر إىل أمهية الشفافية واملساءلة يف هذا الصدد.اوأش
 دعوى إىل إندونيسيا يف أعقاب موجوداتأعيدت فيها  قضيةمن إندونيسيا  ناظروعرض امل  -٤٤

دفع رشاوى ألحد مديري شركة مملوكة للدولة بتتعلق كانت سنة و ٢٠ على مدىمدنية امتدت 
القضية يف بلد آخر، حيث جرى غسل األموال. وأشار  هذه صل يففُ و ،معها ينمن جانب املتعاقد

ىل فيما يتعلق بإعادة املوجودات إقضية املناظر إىل العديد من الدروس الرئيسية املستفادة من هذه ال
كل من الدول الطالبة والدول ضرورة توخي مزيد من الشفافية يف  ومن هذه الدروسالضحايا. 

، واحلاجة إىل أطر قانونية قوية بشكل أسرع األموال العموميةاستــرداد  وضرورة، اتلطلبلية تلقِّامل
وأضاف  دعم التعاون الدويل يف جهود االسترداد. لمن أجواستخدام شبكات استرداد املوجودات 

نتيجة للفساد ينبغي أن تنظر يف استخدام اآلليات البديلة  أضراٌرلحق هبا الدول األطراف اليت ت نَّأ
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وهو األمر الذي قد ، دعوى مدنيةللمساعدة القانونية املتبادلة، مثل االسترداد املباشر من خالل 
  أكثر فعالية يف بعض األحيان.  يكون
ما هو مفهوم  أنَّأحد املتكلمني  أبرزالتسويات، موضوع خبصوص  ويف املناقشة الالحقة  -٤٥

ا التسوية ال تعترب من عائدات عقابية يف قضاي الغرامات املطبقة باعتبارها جزاءات أنَّهو بلده ل بالنسبة
افية واملساءلة يف التصرف احلاجة إىل ضمان الشف اجلرمية باملعىن املقصود يف االتفاقية. وأوضح أيضًا

مهية للجهود الدولية التنسيق احلكومي الدويل الفعال أمر بالغ األ يف املوجودات، وشدد على أنَّ
أنه يرى أنَّ ىل إمتكلم آخر أشار سترداد املوجودات املسروقة. ووا الرامية إىل مكافحة الفساد

حتسني  أنَّملوجودات واسبل فعالية السترداد أكثر ال اعتبارهاالتسويات واآلليات البديلة ال ميكن 
 مهمدنية واإلدارية واجلنائية، أمر التنسيق بني تطبيق التدابري القانونية املختلفة، مبا يف ذلك التدابري امل

ة التعاون الدويل نجاح اجلهود الدولية السترداد املوجودات. وسلط متكلم آخر الضوء على أمهيل
  ة.من خالل اإلجراءات املدني همن أجل تيسري استرداد املوجودات وختفيض تكاليف

ختصــيص ة يف تحري الشــفافية واملســاءلب متكلمون بحَّربتعويض الضــحايا، وفيما يتعلق   -٤٦
كدوا احلاجة إىل ضــمان التنمية يف الدول املعنية. وأ دة لتعويض الضــحايا وتعزيزاملوجودات املســتَر

ــالتزامهــا فيمــا خيص إعــادة امل وجودات دون أن تكون الــدول اليت تعيــد املوجودات على وعي ب
شار متكلمون إىل تنوُّع السبل واملقايضات املتا شروط، وفقًا لالتفاقية. سترداد وأ حة فيما يتعلق با

ــــدَّدوا على أمهية االخنراط يف عملية متوازنة ت وتعويض الضــــحايا.املوجودا يف كل حالة، مع  وش
ل يف عدم مراعاة طول مدة اإلجراءات وعواقب ذلك على الضــــــحايا، وكذلك االحتمال املتمث

  خضوع الراشني للمالحقة القضائية يف حالة الدعاوى املدنية.
ما يتعلق ا يف ذلك واحد يناسب كل احلاالت، مب وأشار عدَّة متكلمني إىل أنه ال يوجد هنج  -٤٧
 ينطوي على حتليل معقد؛ وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ استبانة الضحايا املعنينياستبانة الضحايا. ب

 أشار أحد املتكلمني إىل أنَّ وأنَّ درجة التعقُّد تزداد بشكل كبري تبعًا لنوع جرمية الفساد املعنية. و
ورأى  .ؤولني فيهاحىت وإن كان املتورطون يف أفعال الفساد من املسدولة ميكن أن تكون ضحية ال

املوجودات إىل الضحايا،  عدَّة متكلمني أنه ميكن للدول أن تزيد من اجلهود اليت تبذهلا لضمان إعادة
واستخدام التمثيل  ،وكاالتتدابري تعزيز الثقة، وإتاحة املعلومات، والتنسيق فيما بني البوسائل منها 

تعلَّموا عددًا من  وذكر املتكلمون أهنم اخلارجي حيثما كان يساعد على تسهيل إعادة املوجودات.
الضحايا، بوسائل  الدروس، وأهنم ُيحسِّنون ُنهجهم بشأن إعادة املوجودات، مبا يف ذلك لتعويض

  مثل استخدام قواعد إجرائية أو مبادئ توجيهية واضحة.
دورة   توقع أن ينتج عنني الفريق العامل علمًا باملناقشة مع التقدير، وأكد أنَّ من املوأحاط أم  -٤٨

كيفية تنفيذ الدول   ن االتفاقية، مزيد من املعارف عناالستعراض الثانية، اليت تركز على الفصل اخلامس م
يتسم   خرى، مراعاة ماالبديلة األسياق التسويات واآلليات يف  وأضاف أنه يتعيَّن،األطراف اللتزاماهتا. 

به فرض الغرامات أو انتزاع املوجودات من طابع عقايب واختصاصي بشكل أكرب، خصوصًا يف سياق 
املناقشة املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم الفساد. وأحاط أمني الفريق العامل علمًا كذلك مع التقدير 

الضحايا والتصرف يف املوجودات. وأشار باملناقشة اليت متيز بني الوسائل القانونية املستخدمة لتعويض 
ميكنها النظر يف توفري التوجيه للقضاة وغريهم من املمارسني بشأن احلاجة إىل حتقيق  الدول إىل أنَّ 
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التزامات البلدان املعنية يف إطار االتفاقية. ورحب بإجراء مزيد من واإلجراءات املحلية  بني تساقاال
تقييم املخاطر القائمة بالنسبة للموجودات املعادة املعتمد لساس األاملناقشات فيما يتعلق مبسائل من قبيل 

  والتصرف يف املوجودات.
    

    منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  -سادسًا  
ال تقدمي املساعدة التقنية جمإحاطًة عن أنشطة مكتب املخدِّرات واجلرمية يف  لألمانةقدَّم ممثِّل   -٤٩

 وبناء القدرات، وال سيما من خالل مبادرة "ستار".

ية. وأوضحت أنَّ وأدلت ممثلة مبادرة "ستار" مبزيد من التفاصيل عن أنشطة املساعدة التقن  -٥٠
ة، من بينها: (أ) املساعدة متعددة السنوات تشمل طائفًة من األنشطة املتنوعاملشاريع الُقطرية هي برامج 

ت املالية، واإلفصاح يف التحليل التكتيكي، ووضع استراتيجيات استرداد املوجودات، وأساليب التحريا
تحضري للقضايا؛ و(ب) عن املوجودات، ومراجعة احلسابات من أجل استخالص األدلة اجلنائية يف إطار ال

ضايا مع الواليات سداء املشورة بشأن إدارة القضايا؛ و(ج) تيسري االتصاالت والتشاور بشأن القإ
عاون املكتب ومبادرة "ستار" القضائية األخرى؛ و(د) صوغ وجتهيز طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. ويت

ات املركزية والقضاة لسلطمع وحدات االستخبارات املالية وموظفي إنفاذ القانون والنيابات العامة وا
اسعةٍ من املسؤولني اآلخرين واملسؤولني القضائيني ووزارات اخلارجية واملالية والعدل، إىل جانب طائفةٍ و

 من كل املناطق.

يع للمساعدة ويشمل تقدمي هذه املساعدات توفري أنشطة عامة لبناء القدرات وكذلك مشار  -٥١
ات عمل تدريبية . وتشمل منهجيات مبادرة "ستار" عقد حلقحمددة األهداف بشأن القضايا املعاجلة

لية على الصعيدين الداخلي ذات طابع أكثر تقليدية وانتداب موجِّهني وتيسري التنسيق والتعاون بطرائق عم
 والدويل على السواء.

بلدًا ومنتدى واحد السترداد املوجودات وثالث شبكات  ٢٤وخالل العام السابق، تلقى   -٥٢
 ة مساعدات من هذا القبيل من خالل مبادرة "ستار" ووردت طلبات جديدة من سبعة بلدان.إقليمي

الدراسة املتعلقة بإدارة املوجودات املضبوطة واملصادرة والتصرف  وقدم ممثل األمانة أيضًا  -٥٣
. وهذه الدراسة CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1الواردة يف ورقة االجتماع  ،فيها على حنو فعَّال

هي نتاج مبادرة مشتركة بني املكتب ومنطقة كاالبريا، بإيطاليا، وقد ُجِمعت املعلومات الواردة 
ممارسات  لصوغأساسًا  مع ظهور املزيد من االجتاهات، سوف توفر الدراسةوبلدًا.  ٦٤فيها من 

 تدمجيدة أو، يف بعض املجاالت، معايري خاصة من أجل اعتماد خيارات سياساتية مستنرية. وقُ 
. وبناء على ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٣٠الدراسة إىل الفريق العامل للتعليق عليها يف أجل أقصاه 

شأن األعمال املنجزة فيما يتعلق هبذه الدراسة، نظمت حكومتا إثيوبيا وسويسرا حلقة عمل ب
مجعت،  ٢٠١٧إدارة املوجودات املستردة واملعادة والتصرف فيها يف أديس أبابا يف شباط/فرباير 

للمرة األوىل، املمارسني يف جمال استرداد املوجودات واخلرباء يف جمال التمويل من أجل التنمية. 
ات املضبوطة وخلص املشاركون يف االجتماع إىل احلاجة إىل مزيد من العمل بشأن إدارة املوجود

 هااملعادة والتصرف في للموجودات النهائيخدام واملصادرة يف انتظار عودة املوجودات واالست
  وبشأن طرائق االتفاق على إعادة املوجودات والتفاوض بشأهنا.
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ترداد وإدارة املوجودات املناظر من إسبانيا إىل الفريق العامل هيكل املكتب املعين باس مدَّوق  -٥٤
 أوامر يصدرها القاضي ت املسندة إليه، وهو تابع لوزارة العدل ويتخذ إجراءاته استنادا إىلوالواليا

هذا أنشئ قد . وهرة منأو مبباد ،بناء على طلب دائرة االدعاء العام وأاملختص أو املحكمة املختصة، 
تعقُّب ت، وهي وهو يشارك بنشاط يف مجيع مراحل عملية استرداد املوجودا ٢٠١٥املكتب يف عام 

الحقًا. وقد ُأحلق أفراد  املوجودات املعادة وضبطها وإعادهتا وحفظها وإدارهتا واستغالهلا مث ختصيصها
يقات. وميكن للمحللني الشرطة الوطنية واحلرس املدين اإلسباين هبذا املكتب من أجل إجراء التحقمن 

أمهية  أوضح املناظر أيضًاالقضائية. والوصول مباشرة إىل العديد من قواعد البيانات عند تنفيذ األوامر 
ص اليت تتيحها خمتلف التنسيق الفعال بني الوكاالت على الصعيد الوطين واالستخدام االستباقي للفر

 ذلك استخدام قواعد يفشبكات جهات االتصال العاملية واإلقليمية املعنية باسترداد املوجودات، مبا 
يه مركُز االستخبارات الدور الذي يؤد هبا. وأبرز املناظرالبيانات وقنوات االتصال اآلمنة اخلاصة 

وجودات التابع جلهاز ، ومكتُب استرداد املمية املنظمة داخل وزارة الداخليةملكافحة اإلرهاب واجلر
على احلاجة إىل  ء أيضًالط الضوالشرطة، وأجهزُة إنفاذ القانون (الشرطة الوطنية واحلرس املدين). وُس

إىل قواعد بيانات ل من الوصومجيع مكاتب استرداد املوجودات متكني ومات من أجل تعزيز تبادل املعل
 احلسابات املصرفية.

قانون  امية ينظمها عمومًازانيا املتحدة أنَّ مصادرة العائدات اإلجروأبلغ املناظر من مجهورية تن  -٥٥
ن فيها املوجودات مقيدة، يت تكومنع ومكافحة الفساد والقانون املتعلق بعائدات اجلرمية. ويف احلاالت ال

تقع سجلة. وخدمات وكالة التسجيل واإلعسار والوصاية وغريها من املؤسسات امل مميكن استخدا
نع ومكافحة كالة التسجيل واإلعسار والوصاية، ومكتب مالضبط على وتطبيق إجراءات مسؤولية 

بناء اءات املصادرة، عن تطبيق إجر لبلد مسؤوللواملدعي العام . الفساد، والشرطة والسلطة القضائية
تقع على مؤسسة واحدة  ال وجوداتمسؤولية إدارة امل . ورغم أنَّميةعلى القانون املتعلق بعائدات اجلر

املمارسة   ، ففيذا اخلصوصهبالتحديد التنسيق فيما بني الوكاالت على وجه القانون ال ينظم أنَّ بعينها و
ملشاركني عن إنشاء االصلة إجراءاهتا بشكل جيد. وأبلغ املناظر العملية، تنسق مجيع الوكاالت ذات 

د من أجل التحقيق وحدة خاصة معنية بتعقُّب املوجودات واستردادها داخل مكتب منع ومكافحة الفسا
 يف اجلرائم املتعلقة باملمتلكات املكتسبة عن طريق الفساد.

استرداد املوجودات املضبوطة واملصادرة. اهليئة الفرنسية إلدارة و عن ملحة من فرنسا م املناظروقدَّ  -٥٦
 هيئةإىل التجارب الدولية واملمارسات الفضلى، اختارت فرنسا اعتماد منوذج  وأوضح أنه، استنادًا

واحدة من أجل توحيد مهام مكتب يعىن باسترداد املوجودات ومكتب يعىن بإدارة املوجودات. ونتيجة 
سية إلدارة واسترداد املوجودات املضبوطة واملصادرة تقاريرها هلذه الوظيفة املزدوجة، تقدم اهليئة الفرن

ممولة ذاتيا بالكامل، حيث تتأتى اهليئة إىل وزارتني، مها وزارة العدل ووزارة املالية. وأبرز املناظر أنَّ 
مهمتها  من اإليرادات اليت تدرها املوجودات املجمدة واملضبوطة. ورغم أنَّ هااحلصة الكربى من مداخيل

صالحيات اهليئات القضائية إال أهنا ال متلك تمثل يف مساعدة املحاكم وأجهزة إنفاذ القانون، ت
املساعدة  مهمة أيضااهليئة  تتوىلالشرطة. وباإلضافة إىل إدارة املوجودات املضبوطة، صالحيات   أو

مثل شبكة كامِدن  القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك تبادل املعلومات داخل الشبكات
املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات. وميكن بيع املوجودات املنقولة املضبوطة قبل صدور حكم 



CAC/COSP/WG.2/2017/4

 

16/18 V.17-06494 
 

بعد   إالِّ اإليرادات، وحىت إذا صدر حكم لصاحل املدعى عليه، ال تعاد وجوداتهنائي لتيسري إدارة امل
 .آخر دين عمومي سداد أيِّ

األساس  شار إىل أنَّكتب إدارة املمتلكات املضبوطة. وأمملحة عن م املناظر من هندوراس وقدَّ  -٥٧
رات واملؤثرات العقلية هو القانون املتعلق باالستخدام غري املشروع للمخدِّ  ذا املكتبه القانوين لعمل

وقانون مصادرة السلع  ،والقانون املتعلق بتمويل اإلرهاب ،واالجتار هبا، وقانون مكافحة غسل األموال
وصفه هيئة إدارية ب، يتوىل مكتب إدارة املمتلكات املضبوطة، ومبوجب هذه القواننياملشروعة.   غري

يف املوجودات  التصرُّف النهائيكذلك متخصصة، مسؤولية إدارة املوجودات املجمدة واملضبوطة و
والسفن، ثل املركبات والطائرات املكتب خمول إلتاحة األشياء املضبوطة، مهذا  املصاَدرة. وأبرز املناظر أنَّ

أن يأذن ببيع  يضًاأ ملكتبذا الالستخدام املؤقت من جانب أجهزة الدولة. وعالوة على ذلك، ميكن هل
االت اليت تتطلب فيها العقارية. ويف احل وجوداتعلى حنو مسبق، مبا يف ذلك امل تأجريهاملوجودات أو ا

 أطراف ىلإ هتاإدارعهد بيأن  كتبملذا امهارات ومعارف متخصصة، ميكن هل إدارة املوجودات املضبوطة
لزم فيها إدارة موجودات يهذه اإلمكانية مفيدة للغاية يف احلاالت اليت  ثالثة. وجرى التشديد على أنَّ

الضحايا عن طريق  املكتب تعويض يتوىل هذامعقدة، مثل منشأة جتارية عاملة. وباإلضافة إىل ذلك، 
 ائم، مبا فيها الفساد.استرداد املوجودات املصادرة يف حالة بعض اجلر

د عدة وجودات. وشدَّوأطلع متكلمون الفريق العامل بإجياز على أعماهلم املتعلقة بإدارة امل  -٥٨
 حني أبلغ آخرون الفريق متكلمني على احلاجة إىل بناء القدرات واملساعدة التقنية يف هذا املجال، يف

 .قنية على أساس ثنائيمبا تبذله بلداهنم من جهود من أجل تقدمي املساعدة الت

املوجودات  د من أنَّوأبرز أحد املتكلمني على وجه التحديد اجلهود اليت يبذهلا بلده للتأك  -٥٩
 املجتمعات رى التصرف فيها بطريقة تضمن استخدام املوجودات لصاحلجيواملصادرة  ضبوطةامل

 املحلية املتضررة. 

طراف األخرى ومبادرة الدول األ التقنية اليت تقدمهاأكَّد عدة متكلمني على أمهية املساعدة و  -٦٠
 جمال استرداد املوجودات والبنك الدويل يفاملعين باملخدِّرات واجلرمية كتب امل"ستار" املشتركة بني 

 ، مبا يف ذلك يف جمال مكافحة متويل املنظمات اإلرهابية.عمومًا

املكتب املعين ولده ب مد بنيالطويل األوأشار أحد املتكلمني على وجه التحديد إىل التعاون   -٦١
 ذلك حتسني قدرات ومبادرة "ستار" وأبلغ عن النتائج اليت حتققت، مبا يف رات واجلرميةباملخدِّ

 وضبط اتلطلبل ملتلقِّيةااملمارسني يف جمال إنفاذ القانون وإقامة عالقة عمل مع الواليات القضائية 
 املوجودات الكائنة يف املراكز املالية.

الوكاالت  وسلط عدة متكلمني الضوء على الدور الذي تضطلع به الشبكات املشتركة بني  -٦٢
دات واهليئات املماثلة السترداد املوجودات، مثل شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجو

إنشاء   جلهود الرامية إىلعامل بافريق اليف مناطق أخرى، يف تعزيز الثقة والتعاون. وأبلغ أحد املتكلمني الهلا 
 شبكة جديدة مشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات يف منطقة آسيا الوسطى. 

واملصادرة واملعادة،  ضبوطةالشفافية فيما يتعلق بإدارة املوجودات امل وأبرز عدَّة متكلِّمني أمهية  -٦٣
التقدم املحرز يف املناقشات بشأن املتكلمني إىل  بعضيف سياق التنمية املستدامة. وأشار  وذلك أيضًا
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االستخدام النهائي للموجودات املعادة، مبا يف ذلك دعما ألهداف التنمية املستدامة، وكذلك بشأن 
طرائق االتفاق على إعادة املوجودات والتفاوض بشأهنا. ويف هذا السياق، رحَّب بعض املتكلمني بنتائج 

ودات املسروقة املستردة واملعادة والتصرف فيها، حتقيقًا االجتماع الدويل للخرباء بشأن إدارة املوج
 .٢٠١٧ألغراض منها دعم التنمية املستدامة، الذي عقد يف أديس أبابا يف شباط/فرباير 

ا يتعلق باستخدام شروط فيم ويف هذا الصدد، شدَّد بعض املتكلمني على أنه ال ميكن فرض أيِّ   -٦٤
 سيادية تعود للدول. اختاذ قرارات يف هذا الصدد هو مسألة املوجودات املعادة والتصرف فيها، ألنَّ 

ملحققني، ادين، خاصة الصحفيني د أحد املتكلمني على أمهية دور املجتمع املوشدَّ  -٦٥
 مكافحة الفساد واسترداد املوجودات.  يف
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سابعًا  
الدول األطراف من أجل  تواصلة اليت تبذهلاأعاد الفريق العامل التأكيد على أمهية اجلهود امل  -٦٦

راءات وتطوير أدوات تقنية يف النظم القانونية، وتبسيط اإلجاملوجودة بناء الثقة، وجتاوز االختالفات 
  رادة السياسية.هلذه الغاية، أبرز الفريق العامل أمهية حتسني وتعزيز اإل جديدة. وحتقيقًا

معاجلة احلواجز على مواصلة العمل من أجل استبانة ووحث الفريق العامل الدول األطراف   -٦٧
  . هلا حلولإجياد العملية اليت تعترض التعاون يف جمال استرداد املوجودات و

ظيم اجتماع لفريق بتن األمانة، بدعم من االحتاد الروسي، ونوَّه الفريق العامل مببادرة  -٦٨
مبعلومات حمدَّثة عن نتائج  خرباء بشأن شفافية امللكية االنتفاعية، وطلب إىل األمانة موافاة الفريق

  االجتماع. ذلك
مات املتعلقة بالتسويات وأعاد الفريق العامل تأكيد احلاجة إىل أن تتيح الدول األطراف املعلو  -٦٩

  ناسبًا.مائط العمومية حيثما كان استخدام الوسوسائر اآلليات البديلة، بوسائل منها 
الدروس شأن بحمددة و قضاياوأوصى الفريق العامل بإجراء املزيد من املناقشات بشأن   -٧٠

لعامل الدول األطراف ع الفريُق امبختلف جوانب عملية تعويض الضحايا. وشجَّفيما يتعلق املستفادة 
 طبقهاياليت هذا املجال  خرى يفاألبادئ املتوجيهية أو ال بادئاملمن لديها أيضًا على تشارك ما يوجد 

  املمارسون يف والياهتا القضائية. 
وينبغي لألمانة، بالتشاور مع الفريق العامل، أن تواصل جهودها الرامية إىل حتديد أفضل   -٧١

جانب  تبادل املعلومات بشكل استباقي ويف الوقت املناسب. وإىللمبادئ توجيهية  املمارسات ووضع
، ميكن مناقشة كيفية اجلمع بني جهات CAC/COSP/WG.2/2017/2نقاط املناقشة املقترحة يف الوثيقة 

خمتلف خمتلف الشبكات وكيفية حتسني التواصل والتنسيق بني  واملنتمية إىلالوصل املعنية بتبادل املعلومات 
الشبكات. ورحب الفريق العامل باملبادرة الرامية إىل إنشاء روابط بني مكافحة التدفقات املالية غري 

  املشروعة وتعزيز استرداد املوجودات من خالل التعاون الدويل الفعال وبناء القدرات.

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/2
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صرف ورحَّب الفريق العامل بالدراسة املتعلقة بإدارة املوجودات املضبوطة واملصادرة والت  -٧٢
ع األمانة على مواصلة وشجَّ CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1فيها على حنو فعال والواردة يف الوثيقة 

  باملمارسات اجليدة يف هذا الصدد. املتعلقة ل اعماأل
اء بشأن إدارة وأحاط الفريق العامل علمًا مع التقدير بنتائج االجتماع الدويل للخرب  -٧٣

جتميع اخلربات، يف ما املوجودات املسروقة املستردة واملعادة والتصرف فيها، وشجَّع على املضي قد
  بغية استبانة املمارسات اجليدة يف هذا الصدد.

واملصادرة املضبوطة جودات ة يف إدارة املوبعالنهج املت إىل املناقشات اليت دارت بشأن واستنادًا  -٧٤
ة اليت تستخدمها الدول املمارسات اجليد استبانةوالتصرف فيها، أوصى الفريق باملزيد من العمل بشأن 

حتقيق أهداف التنمية  األطراف يف هذا املجال، مبا يف ذلك استخدام املوجودات املستردة من أجل دعم
يف إبرام الترتيبات  مجع معلومات إضافية عن التجارب املكتسبة من شأنالصدد،  املستدامة. ويف هذا

ملعلومات، اوحتليل هذه  واالتفاقات من أجل التصرف يف املوجودات املستردة مبا يتماشى مع االتفاقية،
قاعدة ق ، أن يوفر للفريفيذفضال عن املعلومات اليت تتراكم من خالل الدورة الثانية آللية استعراض التن

  جراء مزيد من املناقشات بشأن هذه املسألة.إل مفيدة
التفاقية، رحَّب بالتحديات املستمرة اليت تواجه تنفيذ الفصل اخلامس من امع التسليم و  -٧٥

على  ،كما رحَّب .سروقةالفريق العامل مبا ُأحرز من تقدُّم يف تعزيز استرداد وإعادة املوجودات امل
جلرمية ومبادرة "ستار" املخدِّرات واب املعين كتباملبالدور اإلجيايب الذي يضطلع به  ،وجه اخلصوص
ذه العملية. وأهاب الفريق املخدِّرات واجلرمية والبنك الدويل يف دعم هب املعين كتباملاملشتركة بني 

مية ومبادرة رات واجلراملخدِّاملعين بكتب املالعامل بالدول األطراف أن تدعم اجلهود اليت يبذهلا 
  "ستار" يف جمال استرداد املوجودات.

    
    اعتماد التقرير  -ثامنًا  

 /CAC/COSP، اعتمد الفريق العامل التقرير عن اجتماعه (٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥يف   -٧٦
WG.2/2017/L.1 وAdd.1  إىلAdd.3.(  
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