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*1905964*  

  

  تقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية   
  أيار/ ٣٠و ٢٩يومي  ،املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا

  ٢٠١٩مايو 
  

  مقدِّمة -أوًال  
 
 ١/٤أنشــــــأ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، يف قراراته  -١
، الفريَق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية ٧/١و ٦/٣و ٦/٢و ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣و ٢/٣و

 املعين باسترداد املوجودات، وواصل أعماله. 

تائج اجتماعات ال٧/١ورحَّب املؤمتر، يف قراره  -٢ عامل، ودعاه إىل اقتراح بنود ، بن فريق ال
  :من خالل، وقرر أن يواصل الفريق العامل عمله املقبلةول األعمال ادجل

ـــــات الفضـــــلى يف حتديد هوية  (أ)  مواصـــــلة العمل على مجع املعلومات عن املمارس
أن الضــحايا مبختلف أنواعهم وتعويضــهم وفقًا لالتفاقية والتوســع يف حتليل تلك املمارســات، على 

يشــمل ذلك، حســب االقتضــاء، التماس املعلومات من الدول األطراف وتيســري تبادهلا بني اخلرباء 
وتنظيم حلقات نقاش للخرباء مع مراعاة األعمال املماثلة اليت متت خالل اجتماعات الفريق العامل 

  ؛ وأفرقة اخلرباء واملناقشات السابقة
األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات ب املتعلقةإجراء حتليل للتحديات  (ب) 

  مبقتضى الفصل اخلامس؛ 
ة غري مواصــــلة مجع بيانات عن املمارســــات الفضــــلى بغية وضــــع مبادئ توجيهي (ج) 

إلزامية لتبادل املعلومات يف الوقت املناســب لتمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناســبة، 
  ؛من االتفاقية ٥٦وفقًا للمادة 

إجراء حتليل بشأن كيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني  (د) 
املختصــــني باســــترداد املوجودات بغية وضــــع مبادئ توجيهية من أجل تبادل املعلومات على حنو 

  . ملناسب وفق املذكور يف الفقرة (ج) أعالهاستباقي ويف الوقت ا
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     تنظيم االجتماع -ًاثاني  
   افتتاح االجتماع -ألف  

ـــر يف فيينا، يومي  -٣ ـــترداد املوجودات اجتماعه الثالث عش  ٢٩َعقد الفريق العامل املعين باس
. ومشل االجتماع جلســـتني مشـــتركتني مع فريق اســـتعراض التنفيذ، ُعقدتا ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و
 أيار/مايو.  ٢٩ يف

  (غواتيماال). أرغيتابورَّس وترأست االجتماع الثالث عشر للفريق العامل ماريا كونسويلو  -٤
نيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، أشار بالممثل االحتاد األورويب كلمة  وألقى -٥

ضروري، وأن استبانة املوجودات أمر أن استرداد املوجودات املسروقة  ، إىلأمور، ضمن مجلة فيها
ــتردادها  ــبلوتتبُّعها وجتميدها ومصــادرهتا واس ــتثمار  هي س فعالة للتصــدي للفســاد ومنع إعادة اس

ستخدامها يف  شروع وا صاد امل صل اخلامس من  أفعالعائداته يف االقت شار إىل الف ساد أخرى. وأ ف
دورًا مهمًّا يف زيادة املوارد املحلية  االتفاقية، فالحظ أيضــًا أن اســترداد املوجودات ميكن أن يؤدي

لجهود اليت يبذهلا االحتاد األورويب يف جماالت مثل مصـــــادرة ل عرضـــــًااملمثل  مدَّوقللبلدان النامية. 
وإنشـــــاء مكاتب وطنية الســـــترداد  ،واالعتراف املتبادل بأوامر التجميد واملصـــــادرة ،املوجودات
وحتســني التعاون بني ســلطات إنفاذ القانون ووحدات االســتخبارات املالية، وفيما بني  ،املوجودات

ومكافحة  ،اخلطرية واملنظمة اجلرائموتسريع التحقيقات املالية بشأن  ،وحدات االستخبارات املالية
يف املمثل أمهية التبادل الواســع النطاق للممارســات الفضــلى والتعاون الدويل  وأبرزغســل األموال. 

، ٢٠٣٠جمال اســترداد املوجودات، وشــدد على دعم االحتاد األورويب خلطة التنمية املســتدامة لعام 
ــــــيما اهلدف  ــــــتدامة. ا أهدافمن  ١٦وال س ــــــار املمثل إىل أن وإىل جانب لتنمية املس ذلك، أش

إىل  فضــيي وعلى حنواملوجودات املعادة جيب أن ُتســتخدم وتدار وفقًا ملبدأْي الشــفافية واملســاءلة 
  مناسبًا. هذاكان  إذايف التنمية املستدامة،  إسهامها

  
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -باء  

 ، جدوَل األعمال التايل:٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩أقرَّ الفريُق العامل، يف  -٦

  املسائل التنظيمية: -١  
  افتتاح االجتماع؛ (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)  
  ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات. -٢  
منتدى بشـــأن تعزيز اجلوانب العملية الســـترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشـــة  -٣  

  التحديات القائمة واملمارسات اجليدة.
  مناقشتان مواضيعيتان: -٤  
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أنواع الضحايا وتعويضهم وفقًا املمارسات الفضلى لتحديد هوية خمتلف  (أ)  
  ألحكام االتفاقية؛

ــــــترداد املوجودات املتعلقة بالتحديات  (ب)   األطراف الثالثة وتأثريها على اس
  مبقتضى الفصل اخلامس.

  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية. -٥  
  اعتماد التقرير. -٦  

  
   احلضور -جيم  

حضــــر اجتماع الفريق العامل ممثلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: االحتاد الروســــي،  -٧
أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، أفغانســتان، إكوادور، ألبانيا، 

ــــــيــا، أنغوال، أوروغواي، أوغنــدا، أوكران يــا، إيران أملــانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إنــدونيس
اإلسالمية)، أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، -(مجهورية

-بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاســـو، البوســـنة واهلرســـك، بولندا، بوليفيا (دولة
ليشــيت، اجلزائر، مجهورية -تيموراملتعددة القوميات)، بريو، تايلند، تركيا، تشــيكيا، توغو، تونس، 

ترتانيــا املتحــدة، اجلمهوريــة الــدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة مولــدوفــا، جنوب أفريقيــا، 
جنوب الســـودان، جورجيا، دولة فلســـطني، زامبيا، زمبابوي، الســـلفادور، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، 

صني، العراق، عمان، غا شيلي، ال سرياليون،  سرا،  سوي سا، الفلبني، سنغافورة،  نا، غواتيماال، فرن
تان، -فرتويال (مجهورية تان، كازاخســــــ ــــــ البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، قريغيزس

ــــــتاريكا، كولومبيا، الكويت،  الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوس
اململكة العربية السعودية، اململكة لبنان، ليبيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، 

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــمالية، ميامنار، النمســــا، نيجرييا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، 
 هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان. 

  إقليمية طرف يف االتفاقية. وُمثَِّل يف االجتماع االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصادي -٨
املتحدة  وُمثِّلت مبراقبني برامج األمم املتحدة وصناديقها واملعاهد التابعة لشبكة برنامج األمم -٩

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخصـــصـــة التابعة ملنظومة األمم املتحدة التالية: معهد بازل 
  للحوكمة، والبنك الدويل.

تالية: املنظمة االســــــتشـــــــارية القانونية وُمثِّل -١٠ ت مبراقبني املنظماُت احلكومية الدولية ال
األفريقية، جملس التعاون لدول اخلليج العربية، وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال -اآلسيوية

ة إنفاذ القانون (اليوروبول)، األكادميية الدولية ملكافحة الفســـــــاد، جامعة الدول العربية، منظم
  األمن والتعاون يف أوروبا.

وُمثِّلت يف االجتماع منظمة فرســـان مالطة املســـتقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائم  -١١
  يف مقر األمم املتحدة.
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    منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية -ثالثًا  
املشتركتني مع فريق استعراض أثناء جلستيه  نظر الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات -١٢

من جدول أعماله املعنون "منتدى إلجراء  ٥، يف البند ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩يف ، املعقودتني التنفيذ
املعنون "املساعدة التقنية" من  ٤مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية"، وكذلك يف البند 

ستعراض التنفيذ ( شتركتان CAC/COSP/IRG/2019/1جدول أعمال فريق ا ستان امل ). وُعِقدت اجلل
ــــــيًا مع قرار املؤمتر  ، الذي ُطلب فيه إىل األمانة أن تنظِّم هيكل جداول األعمال املؤقتة ٦/١متاش

 على حنو يتفادى ازدواجيةملؤمتر لفريق اســــــتعراض التنفيذ وســــــائر اهليئات الفرعية اليت أنشــــــأها ا
املناقشـــات، مع مراعاة الواليات املســـندة إىل تلك اهليئات. وُعقدت اجللســـتان املشـــتركتان أيضـــًا 

 )١(.٢٠١٩-٢٠١٧عمًال خبطة العمل املتفق عليها للفترة 

موضـــوع املســـاعدة التقنية  ملناقشـــات الفريق العامل، ُنظمت حلقة نقاش حولوتيســـريًا  -١٣
  إدارة املوجودات املجمدة واملحجوزة واملصادرة. يف سياقبة واملقدمة املطلو
إعداد مشروع املبادئ التوجيهية غري امللِزمة بشأن لكيفية عرضًا إيضاحيًّا وقدَّم ممثٌل لألمانة  -١٤

 قرارْي مؤمتر الدول األطراف على حنو يتماشى معإدارة املوجودات املجمدة واملحجوزة واملصادرة 
شروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة قد ُعرضت ملاملمثُل أن الصيغ السابقة  واستذكر. ٧/٣و ٧/١

على الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات يف اجتماعه الثاين 
، وعلى فريق اســتعراض التنفيذ يف دورته ٢٠١٨ حزيران/يونيه ٧و ٦ يومي يف فيينا عشــر، املعقود

  . ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١١التاسعة املستأنفة الثانية، املعقودة يف فيينا من 
وأبلغ املمثـــُل الفريَق العـــامـــل بـــأن املبـــادئ التوجيهيـــة غري امللِزمـــة الواردة يف الوثيقـــة  -١٥

CAC/COSP/WG.2/2019/3  ،لدول األطراف قات الواردة من ا ها جتســـــــد التعلي قات مبا في التعلي
شفوية املقدمة   قدَّم . وإضافًة إىل ذلك،٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٢٨ ُأرسلت يفردًّا على مذكرة 

كل ب املشـــفوعةاليت ُأدخلت على املبادئ، مثل حذف الشـــروح  للتغيرياتممثُل األمانة أمثلًة حمددة 
  غية تيسري استخدام تلك املبادئ وحتسني تطبيقها العملي.مبدأ توجيهي، ب

شيكيا عرضًا إيضاحيًّا عن إدارة املوجودات املحجوزة يف بلده، مبادَّوق -١٦ ذلك   يف  م اُملناِظر من ت
أن ســــياســــات إدارة املوجودات شــــهدت تطورًا بســــبب  وذكرالتطورات والتحديات ذات الصــــلة. 

دات املحجوزة. وهلذا الغرض، أنشـــــئ مركز للموجودات املحجوزة الزيادات الكبرية يف حجم املوجو
تمثل يف احلفاظ على قيمة املوجودات يوزارة الداخلية يف بلده، بغية حتقيق هدف مزدوج  ضــــمن إطار

صيانتها.  شاروواحلد من تكاليف   نقصإىل التحديات اليت تواجه عملية إدارة املوجودات، مثل  أيضًا أ
لحجز بني حمققي الشـــــرطة واملوظفني املســـــؤولني عن إدارة لتخطيط الســـــابقة التنســـــيق يف مرحلة ال

املوجودات، وعــدم وجود موظفني متخصــــــصــــــني يف إدارة املوجودات املحجوزة، والصــــــعوبــات 
   الشـــأن.  هذايف  وثقتهم الناسالتنســـيق بني خمتلف الســـلطات املختصـــة، وقصـــور وعي   عن  الناشـــئة

__________ 
) معلومات عن حلقة النقاش CAC/COSP/IRG/2019/9ترد يف تقرير الدورة العاشرة لفريق استعراض التنفيذ ( (١) 

واملناقشات الالحقة اليت عقدها الفريقان العامالن أثناء جلستيهما املشتركتني بشأن املساعدة التقنية املطلوبة 
 واملقدمة يف سياق الفصل اخلامس من االتفاقية.
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منظمي اُملناِظر أمهية التعاون الدويل، وقدم معلومات عن عضـــــوية "رابطة  أبرزوعالوة على ذلك، 
  وأنشطتها.  تلك الرابطة " وأهدافالقانونوإنفاذ اإلجرامية إدارة املوجودات  شؤون
وأشـــار اُملناِظر من دولة فلســـطني إىل فرادة التقاليد القانونية والنظام القانوين يف بلده،  أشـــارو -١٧
داجلهود اليت يبذهلا بلده من أجل اعتماد تشـــريع وطين ملكافحة الفســـاد وتعديله  إىل على  حبيث جيســـِّ

النحو الواجب التوصــيات املنبثقة من دورة االســتعراض األوىل يف إطار االتفاقية. ويف معرض اإلشــارة 
التحديات ســلط الضــوء على  ،من واليات قضــائية أجنبيةاســترداد موجودات النجاح يف إىل حاالت 

وجود قضــايا الفســاد، وفيما خيص واملصــادرة  للحجزاليت واجهها بلده، مثل عدم وجود تدابري وطنية 
شار اُملناِظر إىل على التفاوض  يف صعوبات اتفاقات للمساعدة القانونية املتبادلة مع الدول األخرى. وأ

حىت اآلن. وأعرب عن رغبة  يف أي من قضــايا اســترداد املوجودات كأســاسأن االتفاقية مل ُتســتخدم 
بلده يف التعلم من املمارســـــات اجليدة لدى الدول األخرى يف تدعيم الترتيبات املؤســـــســـــية يف ذلك 

التدريب على إدارة املوجودات املحجوزة للحصــول على املجال. وأشــار اُملناِظر إىل طلب وجهه بلده 
وأوضــح أن نشــاطًا تدريبيًّا قد ُنظَِّم يف  اســتخدام االتفاقية يف اســترداد املوجودات.على واملصــادرة و

مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يف الدوحة، وأن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
يف تقدمي التدريب.  اشـــــتركا(املكتب) واملكتب املركزي لشـــــؤون احلجز واملصـــــادرة يف بلجيكا قد 

  تنظر يف إنشاء مكتب خمصَّص إلدارة املوجودات. ،، إثر ذلك التدريبأن دولة فلسطني  وذكر
للمهام اليت تضــــــطلع هبا الوكالة الوطنية املعنية بإدارة  موجزًاوقدَّم اُملناِظر من إيطاليا عرضــــــًا  -١٨

يف بلده.  تلك املوجوداتيف اجلرمية املنظمة وبالتصــرف  مجاعاتاملوجودات املحجوزة واملصــادرة من 
املنظمــة الوطنيــة و/أو عرب الوطنيــة ُتعــاد، اجلمــاعــات اإلجراميــة أن املوجودات اليت تســــــرقهــا  وأبرز
ص لتقدمي خدمات اجتماعية أو لتحقيق النهائيةمصــــــادرهتا   بعد ، إىل املجتمعات املحلية حيث ختصــــــَّ

 فعلى ســــبيل املثال، ُمنحتأغراض مؤســــســــية للدولة، كأن يعاد ختصــــيصــــها ألجهزة إنفاذ القانون. 
يف إنشــاء مراكز للشــباب أو لتوفري املســاعدة  واســُتخدمتمنظمات تطوعية إىل املوجودات املصــادرة 

إلعادة اســتخدام تلك املوجودات يف  العاليةد على القيمة الرمزية لضــحايا االتِّجار باألشــخاص. وشــدَّ
تعلق مبصـــــــادرة اإلجراميـة ميكن أن ُتقهر. وفيمـا ي ، ممـا يثبـت على أن التنظيمـاتأغراض اجتمـاعيـة

االســـتمرار يف ميكن ما إذا كان  قريرمن أجل تشـــركة  ه ُيجرى تقييم لكلالشـــركات، ذكر اُملناِظر أن
ها. وأشار إىل أمهية عدم حل الشركات ذات األنشطة املشروعة، حلَّأم يتعيَّن مشروعة  بصورةتشغيلها 

  ظة على العمالة وفرص التوظيف. اليت يظل منوذج عملها التجاري قابًال لالستمرار، من أجل املحاف
ومصـــادرة العمالت املشـــفرة. وأوضـــح الطابع  حجزوقدَّم ُمناِظٌر من املكتب معلومات عن  -١٩

أنواع اجلرائم،  خمتلف يف ارتكاب سعة نطاق استخدامهاالفريد لتلك العمالت، وسلَّط الضوء على 
ومصادرهتا  حجزهاأيضًا على التحديات اليت تواجهها أجهزة إنفاذ القانون يف  وشددالفساد.  مبا فيها

بالنظر إىل أن معامالهتا غري مركزية. وإضــافًة إىل ذلك، أشــار إىل التحديات املتعلقة بإدارهتا ومعضــلة 
ســـاعدة يف قيمتها. وقدم معلومات عن امل املســـتمر لُّبق، نظرًا للتاملفاضـــلة بني االحتفاظ هبا أو بيعها

العمالت املشـــــفرة،  تطرحهالتحديات اليت ل يف جمال التصـــــديلدول إىل ااملكتب  يقدمهاالتقنية اليت 
ــــًا عن  ــــمل متارين عملية ومبادئ توجيهية وبريالدورات التدريبوخصــــوص جميات ومنائط اة، اليت تش

  للتعلم اإللكتروين، وشجع الدول األطراف على أن تستفيد من تلك الدورات.
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أحد املتكلمني بأمهية االتفاقات الثنائية واملتعددة  أقرَّاملناقشــــــة اليت أعقبت ذلك،  ثناءوأ -٢٠
بلده  اليت يتبعهااألطراف يف تيسري تبادل املساعدة القانونية، وقدم معلومات عن املمارسات اجليدة 

صـــــــادرة، حتديات عملية يف إدارة املوجودات املحجوزة وامل واجهاملجال. وأكد أن بلده  هذايف 
  املوجودات املحجوزة إىل حني مصادرهتا هنائيًّا.  احلفاظ علىيف وخصوصًا 

بيع املوجودات املنطبقة على عن الشــــــروط تســــــاءل أحد املتكلمني وإضــــــافًة إىل ذلك،  -٢١
العمالت االفتراضــية  حجزمن املعلومات عن كيفية  ًامصــادرهتا، بينما طلب متكلم آخر مزيد قبل
  كوين).(الِبت
أن بلدها َيعترب التدفقات املالية غري املشــــــروعة حتديًا عامليًّا  وذكرت إحدى املتكلمات -٢٢

املســؤولية املشــتركة واملصــاحل املشــتركة. وقدمت أمثلة خمتلفة القائم على يســتدعي زيادة التعاون 
سترداد املوجودات املسروقة عن طريق تعزيز التعاون بني ل إنفاذ  أجهزةلكيفية اليت يدعم هبا بلدها ا

شــبكات  لعدَّةوالتقنية  العملياتيةالقانون على الصــعيد املحلي واإلقليمي والعاملي، وتعزيز القدرات 
أمهية الدعم الذي تأكيد املتكلمة  وعاودتالســـــترداد املوجودات.  األجهزةإقليمية مشـــــتركة بني 

ستار)، التابعة للمكتب،  سروقة ( سترداد املوجودات امل سترداد املوجودات، تقدمه مبادرة ا جلهود ا
  منظمات املجتمع املدين يف عملية إعادة املوجودات املسروقة.  إشراكوشددت على أمهية 

ملســاعدة التقنية اليت يدعمها بلده. امبادرات ملختلف عرضــًا إيضــاحيًّا أحد املتكلمني  وقدم -٢٣
ة الفساد، مثل آلية استعراض تنفيذ أن تلك املساعدة تركز على دعم الشبكات الدولية ملكافح وذكر

ستمرار االتفاقية، وكذلك آليات االستعراض األخرى. وأكد على  التربعات اليت يقدمها بلده لدعم ا
تلك الشبكات، كما شجع الدول األخرى على مواصلة دعمها املايل. وأبرز املتكلم أيضًا دعم بلده 

املوجودات يف إطار مبادرة "ســتار" واملنظمة الدولية  للشــبكة العاملية جلهات التنســيق املعنية باســترداد
كافحة مب املعنينيللشـــرطة اجلنائية (اإلنتربول). وأشـــار إىل الدعم املقدم إىل املســـتشـــارين اإلقليميني 

، وشــــجع اجلهات املاحنة األخرى على أن تدعم هي أيضــــًا عملهم املهم. التابعني للمكتب الفســــاد
ن تعاونه مع النظراء األجانب ومتكِّنهم من تنفيذ  وأكد أن املســــــاعدة التقنية اليت يقدمها بلده حتســــــِّ

سرقة املوجودات. وأبرز املتكلم أيضًا أمهية  الداخلياالتفاقية على حنو أفضل على الصعيد  ومن منع 
آلية اســــــتعراض التنفيذ كأداة وكذلك أمهية  ،التجارب لتبادل املعلومات عنكمحفل العامل الفريق 
متاحة  يةاالســتعراضــ هاتقارير جعلاالحتياجات من املســاعدة التقنية، وشــجع الدول على  الســتبانة
  على حنو أفضل.املاحنة املهتمة حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية مما يتيح للجهات ، على املأل

والتعليقات املقدمة، أوضح ُمناِظر أن بلده يسمح ببيع املوجودات االستفسارات وردًّا على  -٢٤
 يف املقام األولتلك احلاالت  وتتعلق. بشــــــروط معينةرهنًا  ،قبل مصـــــــادرهتا يف بعض احلاالت

؛ بســــــرعةة للتناقص (ب) تكون قيمتها قابل وأباملوجودات املنقولة اليت: (أ) تكون قابلة للتلف؛ 
باهظ التكلفة مقارنًة  صوهنا(د) يكون  وأفنية خاصة؛  خربة(ج) يكون صوهنا صعبًا أو يتطلب  وأ

ضة عنها) ه( وأبقيمتها؛  سُهل االستعا ضًا. ي ميكن أخرى من املوجودات  ًاأنواعهناك أن  وأبرز أي
فيما يتعلق املمارســــات املتبعة يف بلده على أيضــــًا الضــــوء اُملناِظر  وســــلط. مالكيهامبوافقة بيعها 

  يف املوجودات املصادرة، مثل تعويض الضحايا أو ختصيصها مليزانية الدولة.  بالتصرف
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لخطوات والتدابري شرحًا لُمناِظر آخر  قدَّم حول مسألة الوالية القضائية، تساؤلوردًّا على  -٢٥
 مواضع رة العمالت االفتراضية، مثل حتديدومصاد حلجزاليت ميكن أن تتخذها أجهزة إنفاذ القانون 

حراس يؤديه املفاتيح (كلمات الســـر) اخلاصـــة بالعمالت االفتراضـــية. كما أشـــار إىل الدور الذي 
ــــدد يف هذا الصــــدد على أمهية ضــــمان  مالكيالبوابات يف حتديد هوية  العمالت االفتراضــــية. وش

و هيئات األوراق املالية أو تســجيلهم حصــول هؤالء احلراس على تراخيص من املصــارف املركزية أ
  . للوائح التنظيميةأمهية ترخيص شركات العمالت االفتراضية وإخضاعها ، وكذلك لديها
دراسة املكتب املعنونة "إدارة املوجودات املحجوزة ولفت ممثٌل لألمانة انتباه االجتماع إىل  -٢٦

  ".٢٠١٧واملصادرة والتصرف فيها على حنو فعَّال، 
  

  ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات -رابعًا  
 
قــدَّم ممثــٌل لألمــانــة ملحــة عــامــة عن التقــدُّم املحرز يف تنفيــذ الواليــات املتعلقــة بــاســــــترداد  -٢٧

شيًا مع واليته،  وُذكراملوجودات.  سية هي: (أيركز أنَّ الفريق، متا ساب  )على ثالثة أهداف رئي اكت
لطلبات؛ و(ج) املســاعدة التقنية لتلقية املوالدول الطالبة معارف تراكمية؛ و(ب) بناء الثقة بني الدول 

 والتدريب وبناء القدرات.

وفيما يتعلق باكتســـاب املعارف التراكمية، واصـــل املكتب تطوير بوابته الشـــبكية اخلاصـــة  -٢٨
على وجه التحديد، ذكر، الفســـــــاد (بوابة "تراك"). وباألدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة 

 حمتواهافاهيمي من حيث صــوغ إطارها املاملكتب بصــدد إعادة تصــميم املكتبة القانونية وإعادة   أن
إطار الفريق العامل املعين  قدمت مبادرة "ســــــتار"، ضــــــمن. وعالوة على ذلك، يةالبحث هاووظائف

الســــلطات إىل مبكافحة الفســــاد التابع ملجموعة العشــــرين واملنتدى العاملي الســــترداد املوجودات، 
ساعدة الوطنية  شأن امللكية االنتفاعية م شادية ب صةيف إعداد أدلة إر ضًا ب خا بلداهنا. وأبلغ املكتب أي

ة يف جمال إدارة املوجودات املسروقة املستردة عن عمله املتعلق جبمع معلومات عن املمارسات اجليد
 عن التجارب العمليةواملعادة والتصــــــرف فيها دعمًا للتنمية املســــــتدامة، وكذلك مجع معلومات 

سترداد الرامية إىل التدابري ووسائل االنتصاف الفضلى املتعلقة باملمارسات و تعزيز التعاون الدويل وا
من املوجودات. وأشار  ضخمة ذلك عندما يتعلق األمر بكميات بالفساد، مبا يفاملرتبطة املوجودات 

ممثل األمانة إىل مجلة أمور منها أن اجتماع اخلرباء الدويل بشـــأن إعادة املوجودات املســـروقة، الذي 
أيار/مايو  ٩إىل  ٧من ، ُعقد يف أديس أباباقد نظمه املكتب بدعم من حكومْيت إثيوبيا وســـويســـرا، 

خرباء من مجيع أحناء العامل ملناقشة التحديات واملمارسات اجليدة يف جمال  االجتماع  . وضم٢٠١٩
كي تنظر إعادة املوجودات. واتفق اخلرباء على مشــــروع نص يتضــــمن توصــــيات عامة غري ملِزمة 

األطراف فيها عند التعامل مع حاالت إعادة املوجودات والتصرف فيها. وُأوِضح أن مشروع  لدولا
لحصول على مزيد من التعليقات، وسوف تتاح لعلى اخلرباء ، قد ُعمِّم توصياتالالنص، مشفوعًا ب

  املوقع الشبكي للمكتب. صيغة هنائية لذلك النص يف 
ية للطلبات، ُأكَِّد على أن املكتب  -٢٩ بة والدول املتلقِّ ناء الثقة بني الدول الطال وفيما يتعلق بب

ومبادرة "ستار" يواصالن دعمهما النشط للشبكات اإلقليمية والدولية املعنية باسترداد املوجودات. 
ضمن ية املختصة وأفيد بأن املكتب قد شرع يف نقل البيانات من الدليل اإللكتروين للسلطات الوطن
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االتفاقية إىل دليل السلطات الوطنية املختصة يف بوابة إدارة املعارف املعروفة باسم بوابة املوارد  إطار
اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة "شـــــريلوك"). كما واصـــــل املكتب ومبادرة "ســـــتار" 

 توفروضــع ُنُهج وتدابري ل من أجل الترويجاملشــاركة يف أنشــطة الدعوة يف عدد من املنتديات الدولية 
 ومشلتاسترداد املوجودات املسروقة وإعادهتا.  دويل يساعدان علىدولية وإطار قانوين عامة سياسة 

التابع لرابطة التعاون االقتصادي  ،تلك املنتديات الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
ربول واالحتاد األورويب ووحدة التعاون القضــــــائي التابعة لالحتاد واإلنت ،آلســــــيا واملحيط اهلادئ

األورويب (اليوروجســــــت) وجمموعة الســــــبعة واألفرقة العاملة التابعة ملجموعة العشــــــرين واملنتدى 
االقتصــادي العاملي، وخصــوصــًا مبادرته اخلاصــة بالشــراكة من أجل مكافحة الفســاد. وفيما يتعلق 

يب وبناء القدرات، أفيد بأن املكتب واظب على تلبية طلبات املســــــاعدة باملســــــاعدة التقنية والتدر
  التقنية الواردة من الدول األطراف بغية تعزيز قدراهتا على تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية. 

 جهازإنشــاء مشل اإلصــالح املؤســســي يف بلده،  عنوقدم أحد املتكلمني عرضــًا إيضــاحيًّا  -٣٠
  . وأنشطة ذلك اجلهاز ٢٠١٨إدارهتا يف عام السترداد املوجودات و

املتعلق باســـــترداد  للعملاليت توليها بلداهنم  الكبريةمن املتكلمني إىل األمهية  كثريوأشـــــار  -٣١
لتطورات يف تدابريها التشريعية وجيزًا لعرضًا إيضاحيًّا املوجودات ومكافحة الفساد ككل، وقدموا 

  واملؤسسية املتخذة يف هذا املجال. 
 فائقوشـــدد عدة متكلمني على أن التعاون بني الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات أمر  -٣٢

على حد ســواء، مســؤولة الطالبة، أيضــًا أن الدول املتلقية للطلبات والدول وذكر بعضــهم األمهية، 
إجراءاهتا القضـــــائية. وشـــــدد متكلمون آخرون على أن من خالل جودات عن التصـــــرف يف املو

  الدولة الطالبة. عاتق التصرف يف املوجودات حق سيادي وينبغي أن تقع مسؤوليته على
يف كل من الدول  مبدأ أســـاســـيوشـــدد عدد من املتكلمني على أن احترام الســـيادة هو  -٣٣

أحد املتكلمني أن اســــتخدام اإلجراءات  ذكرالصــــدد، . ويف هذا وللطلبات والدول الطالبةاملتلقية 
يف املوجودات املســـتَردة بأن يكفلوا التصـــرف القضـــائية على الصـــعيد الوطين ُيلِزم القائمني بذلك 

  باستخدام تلك اإلجراءات على النحو املناسب.
سترداد بعض املتكلمني أن الوقاية جيب أن تكون جزءًا أساسيًّا من أي استراتيجية ال وذكر -٣٤

  املوجودات، وأن الدول األطراف حباجة إىل التركيز على تنفيذ تلك االلتزامات بالقدر نفسه. 
وإضـــــــافــًة إىل ذلــك، طلــب املتكلمون إىل األمــانــة مواصــــــلــة مجع األمثلــة والتعليقــات  -٣٥

ـــات اجليدة يف هذا الصـــدد  ـــترداد املوجودات، مبا يف ذلك مجع املمارس واإلحصـــاءات املتعلقة باس
ــَلإعادة املوجودات. وطلب أحد املتكلمني أن  عنومجع املعلومات   عنيف مجع املعلومات  ُيواصــــ

  الشفافية واملساءلة يف إعادة املوجودات. ضماناجلهود الرامية إىل 
وشـــدد املتكلمون على ضـــرورة احترام مبدأي الشـــفافية واملســـاءلة املنصـــوص عليهما يف  -٣٦

شار أحد املتكلمني صوص عليهما يف االتفاقية. وأ ساءلة املن شفافية وامل ضرورة تطبيق مبدأْي ال  إىل 
لفصل اخلامس من االتفاقية، ألحكام االفصل الثاين من االتفاقية يف سياق استرداد املوجودات وفقًا 

القائمة بني الفصــلني الثاين واخلامس، بينما أشــار  الصــالتإجراء مزيد من البحوث بشــأن واقترح 
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رورة توخي احلذر لدى التطبيق التلقائي للمبادئ املنصــــوص عليها يف الفصــــل متكلم آخر إىل ضــــ
  الفصل اخلامس، بشأن استرداد املوجودات.يف الثاين، بشأن التدابري الوقائية، و

 املتعلقةوالصـــعوبات الكبرية  الثغراتوأعرب أحد املتكلمني عن رأي مفاده أنه يف ضـــوء  -٣٧
القانونية ويف التحقيقات  واملعايرييف اإلجراءات املوجودة باملساعدة القانونية املتبادلة، واالختالفات 

االلتباســــات ، فإن هناك حاجة إىل معاجلة وغريها من التحدياتيف الدول املختلفة، املضــــطلع هبا 
ضوح التدابري اخلاصة القانونية القائمة وإىل وضع صك قانوين متعدد األطراف يبني بووالتضاربات 

بالتصــــرف يف املوجودات املجمدة واملحجوزة واملصــــادرة. ويف هذا الصــــدد، أشــــار أيضــــًا إىل 
ـــــات اليت   ،٢٠١٩يف نيويورك يف أيار/مايو عقد يف إطار اجتماع رفيع املســـــتوى  ُأجريتاملناقش

عدة  كروذحيث اقترح بعض البلدان إعداد صـــــــك من هذا القبيل حتت رعاية األمم املتحدة. 
شأن متكلمني أن سترداد املوجودات  من  شأن ا  أنوضع معاهدة جديدة أو بروتوكول جديد ب

 يف االمتثال اللتزاماهتا مبقتضــــىيقوِّض التقدم الذي أحرزته الدول أن و شــــديدةيشــــكل خماطر 
القانون االتفاقية واملعاهدات األخرى. فعلى ســـبيل املثال، قد تعلِّق البلدان اجلهود اجلارية إلنفاذ 

صيغة النهائيةانتظارًا  ضًا إىل إمكانية أن تتعارض ل لوضع ال شري أي اللتزامات الدولية اجلديدة. وأ
، مما الداخلية املوجودةوالقوانني  القائمة املعاهدة اجلديدة أو الربوتوكول اجلديد مع االلتزامات

قامتها.  جاهدين القانونإنفاذ موظفو أجهزة يهدد الشــــــراكات القائمة اليت عمل  من أجل إ
ن أل نظرًاأن املعــاهــدة اجلــديــدة ميكن أن تقوض مشوليــة االتفــاقيــة،  ذكروعالوة على ذلــك، 

ذلك الطابع العاملي وأن جتزئ اجتذاب عضــــوية عاملية، دقيق بغية تفاوض ل أخضــــعتأحكامها 
  التعاون الدويل أكثر صعوبة. فتجعل
بعض املتكلمني أن التقرير الذي أعدته األمانة عن اســترداد املوجودات اســتنادًا إىل  وذكر -٣٨

كبرية من  قلة من الدول لديها جتربة عملية يف إعادة مقاديرأن  يبنياملنجزة نتائج االســــتعراضــــات 
املوجودات، يف حني أن معظم الدول مل تســترجع أي موجودات إىل اآلن. ورأى هؤالء املتكلمون 

عودة حتقُّق إىل حتديد األســباب الكامنة وراء عدم  أن يســعيالفريق العامل واألمانة ل ينبغي هًا أنأيضــ
 مقاديريف  االختالفأســــباب  ، وكذلك حتديدالفصــــل اخلامس من االتفاقية مبقتضــــىاملوجودات 

  املصادرة واملعادة.واملوجودات املوجودات املسروقة 
تكلمني أن اســـتخالص تقييمات معمَّمة بشـــأن فعالية عدد من امل ذكروعالوة على ذلك،  -٣٩

أمر ســــابق ألوانه، بالنظر إىل اســــتمرار الدورة  هو يف االتفاقية ةاســــترداد املوجودات الواردتدابري 
أن املعلومات املستَمدة  وذكرالثانية آللية استعراض التنفيذ، اليت تتناول استعراض الفصل اخلامس. 

شأهناالُق اتمن تقارير االستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ  حولإثراء املناقشة  أن تزيد من طرية من 
أحكام االتفاقية املتعلقة باســـــترداد املوجودات. ويف هذا الصـــــدد، شـــــجع بعض املتكلمني الدول 

الدروس تبادل اخلاصــــة هبا كاملة من أجل  ةالُقطري اتاألطراف على نشــــر تقارير االســــتعراضــــ
  االحتياجات من املساعدة التقنية على حنو أفضل. واستبانةاملستفادة 

فيها التحديات اليت تواجهها الدول الطالبة، مبا شواغل بشأن وأعرب بعض املتكلمني عن  -٤٠
ـــــدد هؤالء  التحديات املتعلقة بالتعاون الثنائي والترمجة التحريرية وتكاليف اإلجراءات ومدهتا. وش

ــــــاعد على وضــــــع مبادئ توجيهية  أن تعملة التقنية. وطلبوا إىل األمانة املتكلمون على أمهية املس
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موحدة يف هذا الصدد. وأكد املتكلمون أيضًا على ضرورة التركيز بقدر أكرب على االلتزام بإعادة 
  املوجودات مبا يتسق مع أحكام الفصل اخلامس من االتفاقية.

ْيت إثيوبيا وســـويســـرا، لتنظيم وأعرب عدة متكلمني عن تقديرهم للمكتب، وكذلك حلكوم -٤١
  إىل  ٧اجتماع اخلرباء الدويل بشــــــأن إعادة املوجودات املســــــروقة، الذي ُعقد يف أديس أبابا من 

صدد،٢٠١٩أيار/مايو  ٩ سرا  قدَّم . ويف هذا ال عرضًا وجيزًا فريق العامل للممثلون من إثيوبيا وسوي
الدروس من أجل االستفادة من ة قضائية والي ٣٠االجتماع، الذي ضم خرباء من أكثر من  عن ذلك

من عمليات اإلعادة السابقة. وكان االجتماع يهدف إىل وضع ممارسات جيدة يف جمال  املستخَلصة
العمليات واملبادرات ســائر االتفاقية وأهداف التنمية املســتدامة وأحكام إعادة املوجودات، مع مراعاة 

سترداد املوجودات املنبثقة عن  املنتدى العاملي السترداد املوجودات. وحتقيقًا هلذه الغاية، مثل مبادئ ا
االجتاهات والتطورات  من أجل استبانةاالت أعيدت فيها املوجودات حتليًال حلاجتماع اخلرباء  أجرى

واســـتحداث ســـبل مبتكرة  والعقبات الشـــائعة اليت حتول دون التعاون الدويل على إعادة املوجودات
وف االتفاقية. وسوفقًا ألحكام إعادة املوجودات  لضمانذلك اخليارات املتاحة لتغلب عليها، مبا يف ل

  يف شكل ورقة اجتماع. ؤمتر الدول األطرافمليتاح تقرير اجتماع اخلرباء 
املتكلمون إىل أن املناقشات كانت مثرية  ذكرإىل نتائج اجتماع اخلرباء الدويل،  وباإلشارة -٤٢

لة للغاية، وأ لِّط على مبدأْي الشــفافية واملســاءلة بصــفة خاصــة. لالهتمام ومفصــَّ  وذكرن الضــوء ســُ
دول متثل يف املصـــلحة العامة واملشـــتركة لكل من ال ُطرحتأحد املتكلمني أن أحد الشـــواغل اليت 

يف الدوائر  يعاد اســـــتثمارهايف التأكد من أن املوجودات املعادة لن  للطلبات والدول املتلقيةالطالبة 
 الذياملتكلمني أن اجتماع اخلرباء  كما ذكر بعضلك يف مســـؤوليتهما عن ذلك. اإلجرامية، وكذ

ملناقشة  غري رمسي منربًا للخرباء واملمارسني يف جمال استرداد املوجودات وفر قد ُعقد يف أديس أبابا
خربات فنية خمتلفة. وأكد االجتماع أن  إعادة املوجودات والعثور على ســـبل جمدية لذلك، وضـــمَّ

إعادة املوجودات وحاجًة إىل مناقشتها ومواصلة تطوير جوانبها وإىل مبسألة هناك اهتمامًا مستمرًا 
أن املشــــــاركني ناقشــــــوا  وناملتكلم ذكرمجع بيانات عن ممارســــــات الدول. وعالوة على ذلك، 

  .٥٧من املادة  ٥و ٣والفقرتني  ٥٣تعلق باملادة تحتديات وأمثلة حمددة 
قة  وأشـــــــاد -٤٣ عات أفر ما خذة لتعزيز احلوار من خالل اجت بادرات املت بامل بعض املتكلمني 

من  معيَّنةمواضــــــيع  تتناولاخلرباء، وأعربوا يف الوقت نفســــــه عن القلق من أن تلك االجتماعات 
لفة لالتفاقية مجيع األحكام املختتكون االتفاقية. وشــــــدد املتكلمون على ضــــــرورة التأكد من أن 

األمانة أن تعمل على إنشـــاء  إىل. وطلبوا ٥٧إىل  ٥٣مشـــمولة على حنو متوازن، وال ســـيما املواد 
يف اجتماعات أفرقة اخلرباء من أجل إجراء ُتتناول منتديات جديدة ملناقشـــــــة املواضــــــيع اليت مل 

ثنائية للجمعية العامة مناقشــــات مســــتنرية قبل الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف والدورة االســــت
تندرجان ضـــمن  وأهنمامكافحة الفســـاد. وأكد املتكلمون جمددًا أمهية الشـــفافية واملســـاءلة  بشـــأن

ُتســــــتخدما لفرض شــــــروط على إعادة  أنينبغي  والمســــــؤوليات وصــــــالحيات الدول الطالبة 
ات اخلاصـــة بكل املوجودات إىل الدول الطالبة. وأعرب هؤالء املتكلمون عن رأي مفاده أن الترتيب

املالذ األخري، وأن  هي من االتفاقية، ينبغي أن تبقى ٥٧من املادة  ٥حالة على حدة، وفقًا للفقرة 
  ينبغي أن تركز على التوصل إىل اتفاق بشأن إعادة املوجودات.  نفسها األحكام األخرى يف املادة
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تشكل  ٥٧من املادة  ٥رة وأشار عدة متكلمني إىل اختالفهم مع الفكرة القائلة بأن الفق -٤٤
  هرمي بني أحكام االتفاقية.  َتراُتبُيلجأ إليه كمالذ أخري، وشددوا على عدم وجود تدبريًا 
باعتبارها ال تنطبق ســوى على  ٥٧من املادة  ٥وأشــار أحد املتكلمني إىل تفســريه للفقرة  -٤٥

على إعادة تلك املمتلكات. وأشار بعض املتكلمني إىل ، ال التصرف النهائي يف املمتلكات املصادرة
اختالفات يف تفســـري االتفاقية، وأكدوا على ضـــرورة أن يناقش الفريق العامل تلك املســـألة وعلى 

شتهاضرورة إحالتها إىل مؤمتر الدول األطراف  شأهنا واختاذ اإلجراء املناسب ملناق شار متكلم ب . وأ
  املحفل املناسب ملناقشة تفسري االتفاقية. وه آخر إىل أن الفريق العامل ليس

صيغة املنقحة ملشروع املبادئ التوجيهية غري  -٤٦ شأن ال وأبدى عدة متكلمني تعليقات حمددة ب
صادرة، وتقدموا مبقترحات لتعديلها. وأبلغ  شأن إدارة املوجودات املجمدة واملحجوزة وامل امللِزمة ب

د يف الصـــيغة املنقحة ملشـــروع املبادئ التوجيهية غري بأن التعليقات  االجتماع الفريَق أمُني ســـُتجســـَّ
الدول األطراف تقدميها، لفريق اســتعراض  تودامللِزمة وســتتاح، إىل جانب أي تعليقات أخرى قد 

  التنفيذ يف دورته العاشرة املستأنفة األوىل، ومن مثَّ ملؤمتر الدول األطراف. 
  

العملية السترداد املوجودات، مبا يف ذلك منتدى بشأن تعزيز اجلوانب  -خامسًا  
  مناقشة التحديات القائمة واملمارسات اجليدة

 
ورقة اجتماع بشـــأن االعتراف املتبادل بأوامر التجميد لإيضـــاحيًّا  عرضـــًالألمانة م ممثل دَّق -٤٧

االجتماع صـــدرت يف ُأغري املســـتندة إىل إدانة وأحكام املصـــادرة القضـــائية، ُأعدت عمًال بتوصـــية 
). وتضمنت الورقة استكشافًا لألبعاد CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1الثاين عشر للفريق العامل (

املختلفة للمسألة، مع التركيز على مفهوم املصادرة غري املستندة إىل إدانة، واملعلومات ذات الصلة 
ل عليها من آلية اســـتعراض التنفيذ، وكذلك التحديات الرئيســـية وامل مارســـات اجليدة اليت املتحصـــَّ

أن العقبات العملية الرئيســـية اليت تعترض إنفاذ أوامر املصـــادرة  وذكر. حلوًال حمتملةميكن أن توفر 
ــــــاهبةوالتجميد أو احلجز األجنبية غري املســــــتندة إىل إدانة تتعلق باالفتقار إىل  يف النظم  آليات مش

املحكمة  ماهية يف حتديد ختالفات الكبريةللدول املتلقية للطلبات، وكذلك باال الداخليةالقانونية 
 بنيملصــادرة غري املســتندة إىل إدانة، ا آلليات جنائية) ويف العناصــر اإلجرائية واملوضــوعية م(مدنية أ

اليت عدد الدول األطراف بالنظر إىل حمدودية . بيد أنه للطلبواملتلقية  الطالبةالواليات القضــــــائية 
املعلومات اليت عممتها األمانة، فإن هناك حاجة إىل مزيد من ردودًا شــــــاملة على طلبات  قدمت

 للمسألة. هلذه املعلومات للتمكن من إعداد حتليل أوىف

مشــروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية غري امللِزمة بشــأن للإيضــاحيًّا  عرضــًاألمانة لممثٌل  مدَّوق -٤٨
تفاقية وحتســني التواصــل والتنســيق بني من اال ٥٦تبادل املعلومات يف الوقت املناســب وفقًا للمادة 

). وُأِعدَّ املشروع األول CAC/COSP/WG.2/2019/4استرداد املوجودات (ممارسي خمتلف شبكات 
إىل  )، وُقدماCAC/COSP/WG.2/2018/5مذكرة املعلومات األســاســية ( ، جنبًا إىل جنب معللوثيقة

وعقب املناقشات، وبناًء على طلب الفريق  كي ينظر فيهما يف اجتماعه الثاين عشر. الفريق العامل
صــدرتا يف ُأمذكرتني شــفويتني، من خالل العامل، عممت األمانة املشــروع على الدول األطراف 

. ، بغية احلصول على مزيد من التعليقات٢٠١٩وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب 
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مة واالقتراحات املحدد عا نادًا إىل املالحظات ال ــــــت لدول األطراف، واس ة يف الردود الواردة من ا
ُأدخلت على املشـــــروع لزيادة توضـــــيح املبادئ التوجيهية،  قد املمثل أن بعض التغيريات أوضـــــح

ــــــتيعاب  بني  ٥٦تنفيذ املادة  يفالنُُّهج املتبعة  اختالفوالتأكيد على طابعها غري امللِزم واملرن الس
أن أبرز املمثل الدول األطراف، وضـــمان االتســـاق يف اســـتخدام املصـــطلحات املحددة. وأخريًا، 

ـــــبكات  ممارســـــي التعليقات تؤكد عمومًا احلاجة إىل تلك املبادئ التوجيهية وأمهية دعم أعمال ش
  استرداد املوجودات واستثمار املوارد الضرورية فيها.

تناولت حالة "، CRIMORG"، عنواهنا دراسة حالةلإيضاحيًّا  عرضًا بلجيكالممثلة  وقدمت -٤٩
هوية . وأوضــــــحت خمتلف اخلطوات اليت اتُّخذت لتحديد كبرياحتيال ارتكبه مســــــؤول تنفيذي 

شـــبكته اإلجرامية. كما أوضـــحت الكيفية اليت جرى هبا غســـل األموال يف تلك ولكشـــف اجلاين 
هبا ذلك  ُهيكلة التعاون الدويل يف القضــــية، وأوضــــحت الكيفية اليت احلالة. وأبرزت اُملناِظرة أمهي

  مخس مراحل:  يفالتعاون 
على التعاون على الصــــــعيد الوطين، وال ســــــيما بني وحدة  شــــــدَّدت ١املرحلة  (أ) 

  االستخبارات املالية والسلطات القضائية؛
  على الصعيد الدويل؛ التلقائي للمعلوماتالتبادل متثَّلت يف  ٢املرحلة  (ب) 
مما يسِّر التعاون بني خمتلف السلطات ، إنشاء فريق حتقيق مشترك مشلت ٣املرحلة  (ج) 

  الوطنية، وبني السلطات الوطنية واملكتب األورويب ملكافحة االحتيال؛
  اليوروبول يف فريق التحقيق املشترك؛ أدجمت ٤املرحلة  (د) 
ــــــل مشلت ٥ املرحلة  (ه)   املســــــتوردين هوية لتحديد  اخلارجيةطات التعاون مع الس

   األوروبيني االحتياليني.
هبا التعاون مع الســــــلطات يف الدول األخرى  ُوطِّدوشــــــددت اُملناِظرة على الكيفية اليت  -٥٠

وأنشئت هبا شبكة اتصاالت قائمة على الثقة والتفاهم املتبادلْين من خالل التعاون يف تلك القضية، 
  أي تعاون حمتمل يف املستقبل. يف شبكة وأبرزت فائدة تلك ال

دراســة حالة تنطوي على إســاءة مســؤولني حكوميني لإيضــاحيًّا  عرضــًااليزيا ملوقدم ممثل  -٥١
إىل أن موجودات الصندوق  وذكر. )1MDB(كبار سابقني استخدام صندوق االستثمار احلكومي 

ــــــنوات، وُغســــــلت على عدة مراحل  عدة واليات  ويفُنقلت إىل بلدان أجنبية على مدى عدة س
هبا على  اليت اضــــُطلعقضــــائية باســــتخدام خمططات معقدة. وشــــرح بالتفصــــيل أنشــــطة التحقيق 

اوالت التحديات اليت واجهها التحقيق، مثل املح خمتلفوالدويل، وكذلك  الداخليالصــــــعيدين 
ـــــال التحقيق. وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، ـــــهود وإفش املتكلم  قدَّم اجلدية املبذولة للتأثري على الش

عدد من االتصاالت والترتيبات الفريدة والواسعة النطاق مع واليات قضائية أجنبية عرضًا موجزًا ل
د على أن تلك دات. وشــــدَّ، وكذلك أثناء إعادة املوجوواملالحقة القضــــائيةأثناء مرحلْيت التحقيق 

عادًة بالتعاون يف قضـــايا  اليت ترتبطمن العقبات  كثرياالتصـــاالت والترتيبات أتاحت التغلب على 
. وأخريًا، عرض املتكلم حلوًال لبعض متعددة قضـــــائيةتنطوي على مشـــــبوهني متعددين وواليات 
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إىل ة امللكية االنتفاعية و، مبا يف ذلك احلاجة إىل شــــفافي1MDBقضــــية  ُووجهت يفالتحديات اليت 
  واستهدافها. املوجودات املسروقة تتبُّعوانني حلماية املبلِّغني عن املخالفات، وأمهية ق

ـــــة اليت تلت ذلك، أبرز كثري من املتكلمني اجلهود اليت  -٥٢ ـــــري  بذلتهاويف املناقش بلداهنم لتيس
شاء أجهزة متخصصة سائل منها إن سروقة، بو سترداد املوجودات امل ستحداثإلنفاذ القانون،  ا  وا

التعاون بني املؤســســات، وخصــوصــًا بني  وتوطيدتشــريعات جتيز املصــادرة غري املســتندة إىل إدانة، 
 املتكلمات ىحدإ تأجهزة إنفاذ القانون ووحدات االســتخبارات املالية. ويف هذا الصــدد، شــجع

التجميد اإلداري،  صالحيةستخبارات املالية وحدة االلبعناية ما إذا كانت  يدرسوااخلرباء على أن 
ريثما أمهية اســتخدام أي صــالحيات جتميد من هذا القبيل لضــمان املحافظة على األموال  توأبرز

  . أمدًاصدار أمر جتميد أطول إلُيقدَّم طلب إىل السلطة املختصة 
أو  إرشـــــادية عدة متكلمني أن بلداهنم أعدت وأتاحت أدلة ذكروعلى الصـــــعيد الدويل،  -٥٣

استرداد املوجودات مصمَّمة ملساعدة النظراء من الدول األخرى يف فهم خاصة بجمموعات أدوات 
متكلمني أن ذكر عدة النظام القانوين وأحكامه اليت تنظم استرداد املوجودات. وعالوة على ذلك، 

مبا يف ذلك يف سياق ، أبرمت معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف لتيسري التعاون الدويلقد بلداهنم 
  مذكرات تفاهم مع نظراء دوليني.  أبرمتاسترداد املوجودات، أو 

هلذه اجلهود،  -٥٤ جة  مل من إطالع من املتكلمني  متكَّن كثريونتي عا ناجحة على الفريق ال لة  أمث
أمهية  عاود املتكلمون تأكيد تلك األمثلة واملمارســــــات اجليدة، تبادللدى واملوجودات.  الســــــترداد

يف االتفاقية، وأبرزوا أمهية االتصال املبكر واملباشر بني الدول املرتآة االستفادة الكاملة من مجيع الطرائق 
  ، مبا يف ذلك قبل تقدمي أي طلبات رمسية للمساعدة القانونية املتبادلة. للطلباتوالدول املتلقية الطالبة 

  
  املواضيعيةاملناقشة  -سادسًا  

 
املمارسات الفضلى لتحديد هوية خمتلف أنواع الضحايا وتعويضهم وفقًا ألحكام االتفاقية؛     

   األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلامساملتعلقة بوالتحديات 
املمارســات الفضــلى لتحديد هوية خمتلف ب املتعلقةلمذكرة لإيضــاحيًّا عرضــًا م ممثلو األمانة دَّق -٥٥

األطراف الثالثة وتأثريها على ب املتعلقةأنواع الضـــحايا وتعويضـــهم وفقًا ألحكام االتفاقية، والتحدِّيات 
 ). وتضمنت املذكرة ما يلي:CAC/COSP/WG.2/2019/5استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس (

ستندممارسات الدول،  عنمعلومات  (أ)  ستجابًة  املتلقاةإىل املعلومات  ت مذكرتني للا
  أرسلتهما األمانة؛ اللتني شفويتنيال

  الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ؛  أثناءاملعلومات اليت ُجمعت  (ب) 
حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة "كتب املعنون املعلومات املتصلة بتقرير امل (ج) 

  ؛"الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل
ــة،  (د)  ــا خمتلف األدوات واملنشــــــورات ذات الصــــــل ــت إليه ــائج اليت توصــــــل النت

  املكتب ومبادرة "ستار".  أعدَّهاتلك اليت  سيما وال
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بعض االعتبارات العملية املهمة ذات عرضــــًا لاملذكرة أيضــــًا  قدمتعلى املعلومات املحلَّلة،  وبناًء
  فيها. الفريق العامل لكي ينظرالصلة بتلك املسائل 

وتيســـريًا للمناقشـــات يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ُعقدت حلقة نقاش بشـــأن  -٥٦
ــــات  تفاقية، هوية خمتلف أنواع الضــــحايا وتعويضــــهم وفقًا ألحكام اال لتحديد الفضــــلىاملمارس

  األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس.ب املتعلقةالتحديات و
وأوضـــــحت اُملناِظرة من فرنســـــا أن القانون الفرنســـــي يســـــمح لألشـــــخاص الطبيعيني  -٥٧

عن طريق املشــاركة واالعتباريني، إضــافًة إىل الدول، باملطالبة بالتعويض يف املحاكم الفرنســية، إما 
، أو باســـتهالل إجراءات مدنية مســـتقلة. وأوضـــحت أطرافًا مدنيَّةبصـــفتهم يف اإلجراءات اجلنائية 

اإلجراءات  يف ســياقاألحكام املتعلقة بتعويض الضــحايا  ُيدعِّمكذلك أن قانون اإلجراءات اجلنائية 
ت اجلنائية. ووفقًا للمادة اإلجراءاســـري ضـــمان اّطالع مجيع الضـــحايا بشـــكل كامل على باجلنائية 

من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنســي، ُتلَزم الشــرطة القضــائية بإبالغ الضــحايا حبقهم يف  ١-٥٣
احلصـــــول على تعويض عن األضـــــرار اليت حلقت هبم وبإمكانية احلصـــــول على مســـــاعدة إحدى 

أن تقدم ب، نفسه من القانون ٤١املادة  مبقتضىاملدعي العام، ُيلِزمها رابطات دعم الضحايا اليت قد 
. وتنطبق هذه األحكام بالدرجة نفســـها على الدول. كما أوضـــحت اُجلرماملســـاعدة إىل ضـــحايا 

ناِظرة أن  يةعدة اُمل ية وأن اإلجراءات  قد دول أجنب ــــــ مام املحاكم الفرنس ية أ رفعت دعاوى مدن
ارتكاب سل أموال عمومية خمتَلسة، واملمتلكات عن طريق غ باحتيازتلك الدعاوى  وتتعلقجارية. 
اُملناِظرة أن املنظمات غري احلكومية املرخَّص هلا  ذكرتألمانة، واإلخفاء. وأخريًا، جســـيمة لخيانة 

  الفساد وتتخذ من فرنسا مقرًّا هلا حيق هلا أيضًا رفع دعاوى مدنية أمام املحاكم الفرنسية.مبكافحة 
املباشــرين واملجتمع على حد  الفســاد مهية تعويض ضــحاياوشــدد اُملناِظر من نيجرييا على أ -٥٨

سواء. وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود تعريف لضحية اجلرمية أو ضحية الفساد يف نيجرييا، 
باإلشـــارة إىل األشـــخاص الذين حلقت هبم إصـــابة  ةخمتلف مبقتضـــى قواننيفإن الضـــحايا ُيحدَّدون 

ساد.  أفعالشمل  تاليترمية، اجل من جرَّاءضرر أو أذى   أو اُملناِظر أن املطالبات بالتعويض  وذكرالف
للمحكمــة أن تــأخــذ يف االعتبــار غري أنــه ميكن ميكن أن ُتقــدَّم بــالتزامن مع اإلجراءات اجلنــائيــة. 

التعويض املدفوع أو املســـــتَرد يف اإلجراءات اجلنائية عند منح التعويض عن األضـــــرار يف الدعوى 
ــتندة إىل إدانة، اُملناظِ  وذكراملدنية.  ر أن التشــريعات النيجريية تعترف مبصــادرة املوجودات غري املس

عائدات اجلرمية على  ضدالدستور أيضًا. وبناًء على ذلك، ميكن رفع دعاوى عينية وهذا متناَول يف 
الصــعيد االحتادي وكذلك على صــعيد الواليات، وميكن اســتخدام املوجودات املســتَردة كتعويض 

كذلك أن سبل االنتصاف اإلدارية متاحة أيضًا لتعويض الضحايا. وأوضح  وذكراد. لضحايا الفس
املتصلة وجودات املذي املصلحة يف  احلقيقياُملناِظر أن القانون النيجريي يعترف حبق الطرف الثالث 
ــــــدد على أن مطالبات األطراف الثالثة  التعويض. ميكن أن تؤثر على دفع  املغرضــــــةباجلرمية، وش

 بســـبباملوجودات من دولة أجنبية اســـترداد يف  إبطاءاتنيجرييا  شـــهدت فيهاإىل قضـــية   وأشـــار
يف املائة من العائدات املصـــــادرة كأتعاب قانونية. واختتم اُملناِظر  ٤٠بنســـــبة مطالبة ممارس قانوين 

  الضحايا وأشكال التعويض. هوية وواسع ومرن لتحديداألخذ بتفسري متحرر بتشجيع 
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م اُملناِظر من كازاخســتان عرضــًا إيضــاحيًّا عن جتربة بلده كضــحية يف قضــايا فســاد عرب دَّوق -٥٩
إىل خارج كازاخستان يف السنوات العشر املاضية،  قد ُحوِّلتدوالر  مليارات ١٠أن  وذكروطنية. 

بلد. وعرض اُملناِظر  ٢٠٠، إىل أكثر من خارج البلدوا فّر الضــــــالعني قدمن املجرمني  ١ ٥٠٠وأن 
عمدة أملايت الســــابق موجودات  فيها اختلس -الة تنطوي على إســــاءة اســــتخدام املنصــــب حلمثاًال 
وشـــرح املخططات املســـتخدمة يف غســـل العائدات املتأتية على وجه غري مشـــروع. ويف  - عمومية

الدعاوى  يفنضـــمت كطرف مدين وقت الحق، اســـتعانت مدينة أملايت مبكتب حماماة ســـويســـري وا
مدينة أملايت، إىل جانب أحد  قدمتاجلنائية املرفوعة أمام املحاكم الســــويســــرية. وعالوة على ذلك، 

حماكم يف لندن ونيويورك. وأبرز اُملناِظر بعض  إىلمدنية ضـــد العمدة الســـابق  شـــكوىاملصـــارف، 
ءات املدنية، مبا يف ذلك اختيار مكتب التحديات اليت ميكن أن تواجهها الدولة فيما يتعلق باإلجرا

شــروع اســترداد املوجودات ملعرضــًا إيضــاحيًّا املحاماة املناســب والتكاليف املصــاحبة. وقدم اُملناِظر 
موحدة منطية املســـروقة، الذي يشـــمل وضـــع مبادئ توجيهية واضـــحة ومقتضـــبة، إضـــافًة إىل مناذج 

 ٢٠٠كذلك أن  وذكراالســــتخبارات املالية.  تعانة بوحدةواالســــلطلب املســــاعدة القانونية املتبادلة 
ُدرِّبوا بدعم من املكتب ومبادرة "ستار". وشدد أيضًا على أمهية ذلك قد مدربني وطنيني  ١٠وحمقق 
دة نومسا ،تيسري االتصاالت مع خمتلف الواليات القضائية األجنبية والذي مشل، حلكومة بلدهالدعم 

تان لالنضمام إىل الشبكات املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات، اجلهود اليت تبذهلا كازاخس
مبا فيها شــبكة كامدن املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات وشــبكة آســيا واملحيط اهلادئ 
املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات وشــبكة اســترداد املوجودات املشــتركة بني الوكاالت 

  السترداد املوجودات.النمطية ومواصلة تطوير املبادئ التوجيهية والنماذج  ،الغرب آسيا ووسطه
 عمليات إعادةم اُملناِظر من جريزي عرضــًا إيضــاحيًّا عن إطارها التشــريعي الذي حيكم دَّوق -٦٠

ـــــياقاملوجودات،  ـــــترداد ب املتعلقةالتحديات  وخصـــــوصـــــًا يف س األطراف الثالثة وتأثريها على اس
الكيفية اليت على الفريق العامل  َأطَلعأباتشا كمثال، و دورافيل أسريت املوجودات. وباستخدام أموال

اتفاق، وســلط الضــوء على التحديات  من خاللمليون دوالر إىل نيجرييا  ١٦٣أعادت هبا جريزي 
. مليون دوالر ٣٣٠إىل  ٣٢٥والذي يناهز  املتصلة باسترداد الرصيد املتبقي بعد تلك اإلعادة األوىل

دورافيل يف الواليات املتحدة على أســـــاس أن  أســـــرة واســـــُتهلت إجراءات ملصـــــادرة موجودات
حكم  واســُتصــدر يف الواليات املتحدةاملوجودات ُغســلت من خالل النظام املايل للواليات املتحدة، 

متلكات يف على امل باحلجرأمر  واســُتصــدر يف جريزي. ٢٠١٣غيايب عيين يف تشــرين الثاين/نوفمرب 
  األطراف الثالثة: ب املتعلقة. وُطرحت أربع جمموعات من التحديات ٢٠١٤شباط/فرباير 

  على املمتلكات؛ احلْجردورافيل وأباتشا يف أمر ُأسرتا طعنت  (أ) 
 ٢٠٠تزيــد على بــأتعــاب احتيــاطيــة عوا بــأهنم ميثلون نيجرييــا دَّطــالــب حمــامون ا (ب) 
  دوالر؛  مليون

  ادَّعى مصرف دويل كبري بأن لديه رهنًا على املوجودات؛  (ج) 
  . بتدابري ثقة بنَّاءةطالبت نيجرييا  (د) 

اُملناِظر من جريزي أن مجيع املطالبات ُرفضـــت يف هناية املطاف، إال أهنا تســـببت يف  وذكر -٦١
 قد حدةيف عملية اإلعادة. وأوضــــح أن احلكم الصــــادر يف الواليات املت إبطاءات شــــديدةحدوث 
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جَِّل يف حماكم جريزي، وأن املفاوضــــات جارية بشــــأن التوصــــل إىل اتفاق ثالثي بني نيجرييا  ســــُ
الدروس املستفادة من وأشار املناظر إىل والواليات املتحدة وجريزي بشأن إعادة تلك املوجودات. 

ت. وسلط الضوء شدد على أمهية املصادرة غري املستندة إىل إدانة السترداد املوجودافتلك القضية، 
كذلك على احلاجة إىل الثقة والعمل اجلماعي بني الواليات القضــــــائية الطالبة واملتلقية للطلبات 

  املوجودات ومصادرهتا وإعادهتا.  ر علىاحلْجإمكانية لضمان 
 حتكم إجراءاتالتشـــريعات اليت  عنوقدمت اُملناِظرة من الواليات املتحدة عرضـــًا إيضـــاحيًّا  -٦٢

التحديات اخلاص بطار اإلاملصـــادرة املدنية واجلنائية يف بلدها، وســـلطت الضـــوء بصـــفة خاصـــة على 
. ففي اإلجراءات املدنية، إذا كان ألحد األطراف نوعي اإلجراءاتاألطراف الثالثة يف كال ب املتعلقة

الطرف هو املالك الربيء،  كذل صفة قانونية، جيب أن يثبت أن املمتلكات غري قابلة للمصادرة، أو أن
يف املصــــــادرة اجلنائية، أما ، الفقرة (د)، من قانون الواليات املتحدة. ٩٨٣، املادة ١٨وفقًا للباب 

األطراف الثالثة أن تؤكد يتعني على وأن يعترض على املصــــادرة أثناء املحاكمة،  للمدعى عليهيجوز ف
ــــيًا مع الفقرة امطالباهتا يف إجراءات تبعية، مت من القواعد االحتادية لإلجراءات  ٢-٣٢ البند(ج) من ش

ن النية يف املمتلكات املشــتري أو رتبة تثبت حقوق املشــتري األعلى أن اجلنائية، و الباب  مبقتضــىاَحلســَ
ملادة ٢١ تأخُّ إىل أنَّناِظرة اُمل وأشـــــــارتالواليات املتحدة. قانون )، من (س، الفقرة ٨٥٣، ا ر يف ال

متثل  النفقاتوعلوَّ التقاضـــي وانعداَم القدرة على الســـيطرة على وترية إجراءات  احلصـــول على األدلة
شائعة  كلها سترداد املوجودات. يف إجراءات مسائل  الدفاع كما أشارت إىل أنَّ التقاضي تؤثر على ا

من ، والتحديات املتعلقة باالتصـــــال ميكن أن تزيد بعضـــــها عبثيًّاكون ي، اليت قد املقدمةعن املطالبات 
دت على أمهية اســترداد املوجودات. وللتغلب على تلك التحديات، أكَّب اخلاصــةتعقُّد عملية التقاضــي 

احلكومي الدويل طيلة مراحل عملية اســــــترداد املوجودات،  الصــــــعيدفعالية التنســــــيق والتعاون على 
يةوأبرزت أمهية التداول والتشـــاور مع الدولة الطرف  صـــودة حمتملة بشـــأن أي عواقب غري مق املقاضـــِ

  لتدخُّل أطراف ثالثة، واقترحت النظر يف آليات بديلة لالسترداد املرتبط بأطراف ثالثة. 
لأن  ةالرئيســــ تونظرا لضــــيق الوقت، طلب -٦٣ املناقشــــات بشــــأن هذا املوضــــوع يف  ُتواصــــَ

ملوضوع األمانة أن تدرج هذا ا إىل ةالرئيس تاالجتماع املقبل للفريق العامل. وبناًء على ذلك، طلب
  يف جدول أعمال االجتماع الرابع عشر للفريق العامل.

  
  اعتماد التقرير -سابعًا  
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