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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩- ٢٥مدينة بنما، 

  *ت من جدول األعمال املؤق٥َّالبند 
        استرداد املوجودات

املفتوح التقدُّم احملَرز يف تنفيذ توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل     
 من األعمال املضطلع  خمتارةمعامل: العضوية املعين باسترداد املوجودات

      االتفاقيةمبوجب استرداد املوجودات يف جمال  مدى عامنيعلى  هبا
      ** من إعداد األمانةساسيةأورقة معلومات     

    مةمقدِّ  -أوالً  
ــه       -١ ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف دورت اعتمــد مــؤمتُر الــدول األطــراف يف اتفاقي

كومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين          الذي أنشأ مبقتضاه الفريق العامل احل      ١/٤األوىل القرار   
باســترداد املوجــودات إلســداء املــشورة للمــؤمتر وتقــدمي املــساعدة لــه يف تنفيــذ واليتــه اخلاصــة    

 مـن اتفاقيـة األمـم    ٦٣ من املـادة    ٤وقد أُنشئ هذا الفريُق وفقاً للفقرة       . بإعادة عائدات الفساد  
امل مـساعدةَ املـؤمتر علـى اكتـساب معـارف           وتشمل واليةُ الفريق الع   . املتحدة ملكافحة الفساد  

تراكمية يف جمال استرداد املوجـودات، واسـتبانة االحتياجـات الالزمـة يف جمـال بنـاء القـدرات،                
وتشجيع التعاون بني املبـادرات الثنائيـة واملتعـّددة األطـراف القائمـة ذات الـصلة، واإلسـهام يف                 

───────────────── 
  * CAC/COSP/2013/1. 

تأخَّر تقدمي هذه الوثيقة بغية تضمينها نتائَج اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين  **  
  .٢٠١٣أغسطس / آب٣٠ و٢٩باسترداد املوجودات الذي ُعقد يومي 
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املعلومات واملمارسـات اجليِّـدة واألفكـار بـني     تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛ وتيسري تبادل  
واعتمــد . الــدول؛ وبنــاء الثقــة وتــشجيع التعــاون بــني الــدول الطالبــة والــدول املتلقّيــة للطلبــات 

، وقرر فيهمـا، يف مجلـة أمـور، أن يواصـل            ٣/٣ و ٢/٣املؤمتر يف دورتيه الثانية والثالثة القرارين       
  .الفريق العامل عمله

ــا يــومي   وكــان الفريــق العا  -٢ أغــسطس / آب٢٨ و٢٧مــل قــد عقــد اجتماعــه األول يف فيين
   واجتماعــــه الثالــــث )٢(،٢٠٠٨ســــبتمرب / أيلــــول٢٦ و٢٥ واجتماعــــه الثــــاين يــــومي )١(،٢٠٠٧
ــومي  ــار١٥ و١٤يــ ــايو / أيــ ــومي  )٣(،٢٠٠٩مــ ــع يــ ــه الرابــ ــانون األول١٧ و١٦ واجتماعــ   / كــ

 واجتماعـــه )٥(،٢٠١١أغـــسطس / آب٢٦ و٢٥ واجتماعـــه اخلـــامس يـــومي )٤(،٢٠١٠ديـــسمرب 
ــومي  ــومي  )٦(،٢٠١٢أغـــسطس / آب٣١ و٣٠الـــسادس يـ ــسابع يـ ــه الـ  / آب٣٠ و٢٩ واجتماعـ

  )٧(.٢٠١٣أغسطس 
ــذ   -٣ ــؤمتر دورة ومنـ ــةاملـ ــن   الرابعـ ــرة مـ ــاملغرب يف الفتـ ــراكش بـ ــدة يف مـ    إىل ٢٤، املنعقـ
حــرز يف ، قُــدِّم إىل الفريــق العامــل تقريــران بــشأن التقــدم املُ ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٨

 والتقريـران متاحـان للمـؤمتر ومهـا يقـدمان حملـة             )٨(.تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات    
إىل وهتـدف ورقـة املعلومـات األساسـية هـذه      . عامة عّما اضطُلع به من أعمال لتنفيذ الواليـات    

قــدمها اســتكمال تقريــري التقــدم املُحــرز املــشار إليهمــا آنفــاً وتقريــري االجتمــاعني اللــذين ع    
  )٩(.٢٠١٣ و٢٠١٢الفريق العامل يف عامي 

 مـن األعمـال     خمتـارة  عاملمومن أجل تفادي االزدواج، تعرض هذه الورقة على املؤمتر            -٤
االتفاقيـة، ومنـها نتـائج      مبوجـب   اسـترداد املوجـودات     يف جمـال     علـى مـدى عـامني        املضطلع هبـا  

 العمل الـيت اعتمـدها الفريـق يف اجتماعـه           املناقشات املواضيعية للفريق العامل، استناداً إىل خطة      
السادس، بشأن اإلعداد الستعراض الفصل اخلامس من االتفاقية، وأمثلة علـى املـساعدة التقنيـة         

وبغيــة مــساعدة .  عــن املنتجــات واملبــادرات املعرفيــة ذات الــصلة ساســيةأاملقدمــة، ومعلومــات 
───────────────── 

  )1( CAC/COSP/2008/4.  
  )2( CAC/COSP/WG.2/2008/3.  
  )3( CAC/COSP/WG.2/2009/3.  
  )4( CAC/COSP/WG.2/2010/4.  
  )5( CAC/COSP/WG.2/2011/5.  
  )6( CAC/COSP/WG.2/2012/4.  
  )7( CAC/COSP/WG.2/2013/4.  
  )8( CAC/COSP/WG.2/2013/3و CAC/COSP/WG.2/2012/3.  
  )9( CAC/COSP/WG.2/2013/4و CAC/COSP/WG.2/2012/4.  
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ــه وحتديــد مــسار اإلجــراءات املتعلقــة با   ســترداد املوجــودات، ُتختــتم الورقــة  املــؤمتر يف مداوالت
  . بتوصيات بشأن التدابري اليت ميكن للمؤمتر اختاذها

    
    املناقشات املواضيعية  -ثانياً  

هـا الفريـق العامـل يف اجتماعـه الـسادس، عقـد الفريـق           استناداً إىل خطة العمل الـيت أقرَّ        -٥
ودارت املناقـشة   . ٢٠١٣ واثنـتني يف عـام       ٢٠١٢ثالث مناقـشات مواضـيعية، واحـدة يف عـام           

الثانيـة حـول التعـاون يف       واألوىل حول تبادل التجارب واملمارسات اجليدة يف جمـال املـصادرة،            
جمــال التجميــد وتقــدمي املعلومــات دون طلــب ُمــسبق ودور وحــدات املعلومــات االســتخبارية    

  .املالية، وُخصصت الثالثة للتعاون يف جمال التجميد واحلجز
    

   ٥٤املادة : يعية بشأن التعاون يف جمال املصادرةمناقشة مواض  - ألف  
  ) آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة(

    )التعاون الدويل ألغراض املصادرة (٥٥واملادة 
عقــد الفريــق العامــل، خــالل اجتماعــه الــسادس، املناقــشة املواضــيعية األوىل بــشأن           -٦

آليـات اسـترداد املمتلكـات مـن خـالل التعـاون             (٥٤رة، املتعلقة باملـادة     التعاون يف جمال املصاد   
  ).التعاون الدويل ألغراض املصادرة (٥٥واملادة ) الدويل يف جمال املصادرة

ــة         -٧ ــات املتحــدة األمريكي ــسا والوالي ــل وفرن ــسيا والربازي ــن إندوني وعــرض حمــاورون م
يـة ذات الـصلة باملـصادرة، ومـا يتعلـق بـذلك             اإلطار القانوين لبلداهنم فيما خيص أحكـام االتفاق       

 وأُكِّـد علـى أن البلـدان املتلقيـة للطلبـات تعتمـد إىل حـد كـبري علـى                     )١٠(.من خربات وحتديات  
ال د احلاجــة إىل تتبــع املوجــودات بــشكل فعَّــمــة مــن البلــدان الطالبــة، ممــا يؤكِّــ املعلومــات املقدَّ

مي مـن التحـديات، وال سـيما فيمـا يتعلـق            واعتـربت ازدواجيـة التجـر     . وسرعة تبادل املعلومـات   
  .جبرائم إقرارات الذمة املالية املزورة واهلدر واإلثراء غري املشروع

ــا     -٨ ــة م ــنظم القانوني ــد علــى أن االختالفــات يف ال ــل حتــدِّ  وأُكِّ واســتناداً إىل . ياًزالــت متث
يق فيمـا    جـدوى التنـس    تجتارب أجهزة خمتلفة شـاركت يف عمليـة اسـترداد املوجـودات، أُبـرز             

 إنشاء أفرقة عمل متعددة التخصـصات وأفرقـة عمـل     من املفيدوُرئي أنَّ. بني األجهزة املختلفة 
وأُشـري إىل   . البلـدان املتلقيـة للطلبـات والبلـدان الطالبـة         كل مـن    يف  معنية باسترداد املوجودات،    

، وإن كـان    أن فترة التقادم قصرية إىل حد مـا يف معظـم جـرائم الفـساد مبوجـب قـانون التقـادم                    
───────────────── 

  ).CAC/COSP/WG.2/2012/4الوثيقة (صاً شامالً للمناقشة يتضمن تقرير دورة الفريق العامل ملخَّ )10( 
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ميكــن التغلــب علــى هــذه املــشكلة حبــساب نقطــة بــدء فتــرة التقــادم مــن اليــوم الــذي ميكــن فيــه 
كمـا  . بشكل معقول البدء يف اختاذ إجراء عمومي بشأن اجلرميـة، أي عنـدما ُتكتـشف أركاهنـا                

ُشدِّد على أمهية اإلجراءات املدنيـة السـترداد املوجـودات واتبـاع هنـج اسـتراتيجي جتـاه خمتلـف                    
  .سبل استرداد املوجودات

    
وحدة  (٥٨، واملادة )التعاون اخلاص (٥٦مناقشة مواضيعية بشأن املادة   - باء  

    ، واملواد األخرى ذات الصلة من االتفاقية)املعلومات االستخبارية املالية
ــادة        -٩ ــشأن امل ــشة مواضــيعية ب ــسابع، مناق ــق العامــل، خــالل اجتماعــه ال  ٥٦عقــد الفري
واملــواد األخــرى ذات ) وحــدة املعلومــات االســتخبارية املاليــة (٥٨، واملــادة )التعــاون اخلــاص(

  .الصلة من االتفاقية
ــاون        - ١٠ ــشأن التع ــشتاين وجمموعــة إيغمونــت خــرباهتم ب ــو قريغيزســتان وليختن وعــرض ممثل

وعرضـوا خـربات إجيابيـة تتعلـق باإلرسـال      . اخلاص ودور وحدات املعلومات االسـتخبارية املاليـة    
 من االتفاقية على مستوى وحدات املعلومـات االسـتخبارية          ٥٦ للمعلومات وفقاً للمادة     التلقائي
وأُفيــد بــأن مــشاركة وحــدات املعلومــات االســتخبارية املاليــة يف شــبكات مثــل جمموعــة    . املاليــة

وأُكِّد على أمهية التعاون والتـضافر بـني وحـدات          . إيغمونت ُتيسر تبادل املعلومات بدرجة كبرية     
ــ ــر فيمــا بــني هــذه         املعلوم ــزة مكافحــة الفــساد، والتواصــل املباش ات االســتخبارية املاليــة وأجه

 من االتفاقية، والتنسيق الفعَّـال بينـها كمـصدر للمعلومـات،            ٥٩ و ٥٨الوحدات، وفقاً للمادتني    
واعُترب مـن املهـم     ). ٣٨املادة  (وبني وحدات املعلومات االستخبارية املالية وأجهزة إنفاذ القانون         

اً مــنح وحــدات املعلومــات االســتخبارية املاليــة صــالحية احلــصول علــى معلومــات ووقــف    أيــض
واعُتـرب ضـرورياً إبقـاء خطـوط اتـصاالت مفتوحـة خـالل             . املعامالت وجتميد احلسابات املصرفية   

وأُشري إىل حتديات تواجه بعض وحدات املعلومات االستخبارية املاليـة يف جمـال التعـاون               . العملية
  .ا يف ذلك السرية املصرفية واستخدام شركات خارجيةالدويل، مب

    
آليات  (٥٤املادة : مناقشة مواضيعية بشأن التعاون يف جمال التجميد واحلجز  - جيم  

 ٥٥واملادة ) استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة
     االتفاقيةواملواد األخرى ذات الصلة من) التعاون الدويل ألغراض املصادرة(

عقد الفريق العامل، خالل اجتماعه السابع، مناقشة مواضيعية ثانيـة بـشأن التعـاون يف                 -١١
آليـات اسـترداد املمتلكـات مـن خـالل التعـاون        (٥٤جمال التجميد واحلجز فيمـا يتعلـق باملـادة          
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خــرى واملــواد األ) التعــاون الــدويل ألغــراض املــصادرة (٥٥واملــادة ) الــدويل يف جمــال املــصادرة
  .ذات الصلة من االتفاقية

وعـرض ممثلـو سويـسرا ولبنــان واململكـة املتحـدة لربيطانيــا العظمـى وإيرلنـدا الــشمالية          -١٢
 ينبغـي أن     نظـم التجميـد    أشـري إىل أنَّ   و. خرباهتم واملمارسات اجليدة والتحديات اليت واجهتهم     

كِّــن مــن وأُفيــد عــن خــربات إجيابيــة مـع األنظمــة الــيت ُتم .  مرنــة وبــسيطة وطويلــة األمـد تكـون 
مـن املهـم لنجـاح طلبـات املـساعدة القانونيـة            قيل إنَّ   و. اإلنفاذ املباشر ألوامر التجميد األجنبية    

املتبادلة وجود حوار منتظم بني املسؤولني من الدولتني باستخدام مجيـع وسـائل االتـصال، وإن           
ملتبادلـة  واعُترب أن تبادل املعلومات قبل مرحلـة املـساعدة القانونيـة ا           . أمكن املقابالت الشخصية  

كمـا أثبتـت أفرقـة العمـل املعنيـة بالتنـسيق فيمـا        . ُيسهم كثرياً يف إجراءات استرداد املوجـودات   
  .البني األجهزة فائدهتا يف املساعدة على تنفيذ التجميد بشكل فعَّ

 املـشكالت املتعلقـة باحلـصول       منهاووأُبلغ عن التحديات اليت تواجه طلبات التجميد،          -١٣
 بــشأن تــشريعات ومتطلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، والتحــديات   علــى معلومــات حمّدثــة 

املتعلقة بالتحديد السريع ملكان العقارات من خالل السجالت، والتأخري الناتج عن طول مـدة               
اإلجراءات القضائية الالزمة للحـصول علـى ُحكـم هنـائي وقابـل للتنفيـذ، واملـشكالت املتعلقـة                   

ن املستــصوب وضــع ممارســات جيــدة بــشأن إجــراءات املــساعدة  وُرئــي أن مــ. بقــانون التقــادم
 والفـصل اخلـامس مـن      ٤٦فمن شـأن هـذا إجيـاد معـايري متـسقة لتنفيـذ املـادة                . القانونية املتبادلة 

  .االتفاقية، وخباصة يف مراحل التحقيق األوىل من اإلجراءات
وما تـضطلع بـه مـن     وأُشري إىل الدور املهم الذي تقوم به شبكات استرداد املوجودات             -١٤

فاالتصاالت املباشرة واملبكرة بني الـسلطات املركزيـة بـشأن املـساعدة القانونيـة              . أعمال مفيدة 
اليت أنـشأهتا   (املتبادلة، وكذلك من خالل شبكات مثل املبادرة اخلاصة جبهات االتصال العاملية            

رداد املوجـودات املـسروقة     واملبـادرة اخلاصـة باسـت     ) اإلنتربـول (املنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة       
، وشــبكة كامــِدن املــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات، وشــبكة  ")ســتار"مبــادرة (

اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجـودات، وشـبكة اسـترداد املوجـودات              
ة غـسل األمـوال، تتـسم    التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية ملكافحـ   

وتـضطلع بعـض هـذه الـشبكات، باإلضـافة إىل دورهـا يف تأسـيس الثقـة وهتيئـة           . بأمهية شـديدة  
منرب لتبـادل املعلومـات العملياتيـة وإجيـاد بيئـة للـتعلم بـني األقـران فيمـا بـني األجهـزة املختلفـة،                      

  .بدور مهم أيضاً يف بناء القدرات
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 ُتمثـل منـرباً لتبـادل املعلومـات واملناقـشات املوضــوعية      وثَُبـت أن املناقـشات املواضـيعية     -١٥
ــصل املتعلــق باســترداد           ــه تنفيــذ الف ــة حــول املمارســات اجليــدة والتحــديات الــيت تواج العملي

فمـن خـالل اسـتبانة أكثـر التحـديات شـيوعاً يف هـذا اجملـال، سـهلت                   . املوجودات يف االتفاقيـة   
حة للفـصل اخلـامس، الـذي       داد قائمة مرجعية منقَّ   هذه املناقشات من أعمال األمانة املتعلقة بإع      

  .٢٠١٥ُيسَتعرض تنفيذه خالل الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ اليت تبدأ يف عام 
    

     جديدة لبناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنيةلٌبُس  -ثالثاً  
مبـادرة  ) املكتب (رات واجلرمية أطلق البنك الدويل ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ         -١٦

 لـدعم اجلهـود الدوليـة لوضـع حـد للمـالذات اآلمنـة لألمـوال املتأتيـة مـن                  ٢٠٠٧ستار يف عام    
وقـد حوَّلـت    . الفساد وتسهيل استرداد املوجـودات املـسروقة علـى حنـو أكثـر منهجيـةً وسـرعةً                

. لقـدرات القُطريـة   إىل بنـاء ا  لرصيد املعـريف  امبادرة ستار جمال تركيز أعماهلا تدرجيياً من تطوير         
وعملــت املبــادرة علــى بنــاء القــدرات القُطريــة ألكثــر مــن عــشرين بلــداً بنــاء علــى طلــب هــذه  

وقــد ازداد الطلــب ســريعاً حيــث تلقــت املبــادرة أحــد عــشر طلبــاً للمــساعدة يف عــام   . البلــدان
ويف إطــار املبــادرة، ُتــصمَّم أنــشطة خصيــصاً وُتنفــذ، وذلــك علــى الــسواء مــن .  وحــده٢٠١٢
ل بناء القدرات األساسية واملتقدمة بشأن اجلوانب التقنية السترداد املوجـودات واحللقـات             خال

وعالوة علـى ذلـك، سـعت املبـادرة إىل تقـدمي            . الدراسية التدريبية اليت تتناول قضايا ذات صلة      
مساعدات عملية من أجل االستجابة لطلبات حمددة من البلدان، مثـل تيـسري عقـد اجتماعـات                 

أن قضية معينـة، وتعـيني مستـشارين يف شـؤون اسـترداد املوجـودات، ودعـم األفرقـة                   تنسيق بش 
وجيري حالياً استقصاء الصالت ما بني بنـاء القـدرات علـى املـستوى              . املشتركة بني الوكاالت  

  .اإلقليمي واملساعدة القُطرية بشأن القضايا
قــضايا بــني بلــدان  اجتماعــاً للتنــسيق بــشأن ال١٣٠ويــسَّرت مبــادرة ســتار أكثــر مــن    -١٧

تسعى إىل استرداد موجودات مسروقة وبلدان ُيشتبه يف وجود هـذه املوجـودات هبـا، وهـي يف                 
فعلى سبيل املثال، ُيسِّرت اجتماعات بني املسؤولني املـصريني ونظـرائهم           . األغلب مراكز مالية  

ر اجلـزء خامـساً    انظـ (يف اململكة املتحدة، يف السياق األوسع للمنتدى العريب السترداد األمـوال            
، الــذي نــتج عنــه اتفــاق بــني البلــدين علــى التــدابري العمليــة للتعامــل مــع مــسألة اســترداد  )أدنــاه

وقامــت املبــادرة أيــضاً بــدور مــشابه بــشأن إقامــة عالقــات بــني مــصر وجريســي،  . املوجــودات
 اخلـاص   التنـسيق اواسـتكمل هـذ  . بت التصاالت ثنائية بني مصر واإلمارات العربية املتحدة  تَّوَر

م املكتــب اإلقليمــي للــشرق ونظَّــ. بقــضايا حمــددة املــساعدة التقليديــة املتمثلــة يف بنــاء القــدرات
رات واجلرميـة، بالتعـاون مـع       األوسط ومشال أفريقيا التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ              
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ا نظمـت املبـادرة   االحتاد األورويب واملركز الـدويل السـترداد املوجـودات، برناجمـاً تـدريبياً، كمـ           
حلقــيت عمــل تــدريبيتني بــشأن التحــديات املرتبطــة باحلــصول مــن الواليــات القــضائية األجنبيــة  

وجـرى تيـسري اجتماعـات تنـسيق        . واملراكز املالية الدولية على معلومات عن الُمـالّك املنـتفعني         
ات مـن أكثـر     وباعتبـار تلـك االجتماعـ     . بشأن قضايا معينة يف عدد من البلدان يف مجيع املناطق         

األساليب فعالية يف دعم إحراز التقدم يف قضايا استرداد املوجودات، فإهنا تتسم بفائدة خاصـة               
يف القضايا اليت تكون التحقيقات قد أحرزت فيها تقدماً ولكنها مل تـصل بعـد إىل النقطـة الـيت                    

  .ُيَتوقع عندها جناح طلب رمسي للمساعدة املتبادلة
أيضاً مستشارين معنيني باسترداد املوجودات على املـدى القـصري          نت مبادرة ستار    وعيَّ  -١٨

فعلـى سـبيل املثـال، طلبـت الـسلطات يف الـسنغال مـساعدة          . واملتوسط يف املؤسـسات القُطريـة     
مت بالفعـل بنـاًء     وكانت املبـادرة قـد قـدّ      .  قضايا تتداوهلا احملاكم السنغالية املعنية     بشأنحتضريية  

وتـضمن ذلـك املـساعدة يف وضـع اسـتراتيجية القـضية، وتقـدمي               للقدرات بشأن قـضايا حمـددة،       
. حلقات عمل تدريبية للقـضاة واحملققـني، وتيـسري االتـصاالت يف الواليـات القـضائية األجنبيـة                 

واعتماداً على ذلك، وعقـب تقـدمي طلـب حمـدد، ُعـيِّن مستـشار يف وزارة العـدل يف داكـار يف                       
ر أخرى، تقدمي املـشورة االسـتراتيجية واملهـارات         ن واليته، ضمن أمو    تتضمَّ ٢٠١٣ هيولي/متوز

واألدوات التقنية إىل املمارسني العاملني يف جمـال اسـترداد املوجـودات لـتمكني الدولـة املـضيفة                  
من القيام بتحقيقـات ماليـة أكثـر فعاليـة، واملـشاركة يف التعـاون الـدويل غـري الرمسـي، وصـياغة                

وُيمثِّــل تعــيني مستــشار . ني مستــشار أيــضاً يف تــونسوُعــ. طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة
ومقارنـة  . فرصةً لتوفري مـساعدة عمليـة متواصـلة يف مجيـع مراحـل قـضايا اسـترداد املوجـودات                  

باملساعدة التقليدية يف بناء القدرات، يتطلب تعيني مستشار استخداماً مكثفـاً للمـوارد، ولكنـه             
درات وتوافرها بـشكل فـوري خـالل األعمـال املتعلقـة            ُيتيح مواصلة تقدمي املساعدة يف بناء الق      

ومـن مث فـإن هـذا ال ُيـسهم يف جنـاح قـضايا اسـترداد املوجـودات          . بقضايا استرداد املوجـودات   
ــسِّر أيــضاً إجيــاد فهــم أفــضل للتحــديات الــيت تواجــه البلــد املــضيف وُيعــزِّز        فحــسب، وإمنــا ُيي

  .االستدامة على املدى املتوسط
فرقــة املــشتركة بــني الوكــاالت بــاألمر اجلديــد علــى مبــادرة ســتار، وإن ولــيس دعــم األ  -١٩

كــان حظــي مــؤخراً بــدعم قــوي يف خطــة العمــل بــشأن اســترداد املوجــودات التابعــة لــشراكة     
وأحـد األمثلـة علـى ذلـك هـو الـدعم املقـدم              . مع الدول العربية اليت متر مبرحلة انتقاليـة       " دوفيل"

، سـاعدت مبـادرة سـتار يف        ٢٠١١فربايـر   /ففـي شـباط   . سلفريق مشترك بني الوكاالت يف تون     
وُعقـدت  . إنشاء جلنة وطنية السترداد املوجودات املسروقة املوجودة يف واليات قـضائية أجنبيـة            

ومنـذ  . ٢٠١٢أغـسطس  / وآب٢٠١١فربايـر  /عدة حلقات عمل تدريبية للجنـة مـا بـني شـباط         
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ع اسـتراتيجية شـاملة جتمـع بـني     ذلك احلـني، عملـت املبـادرة مـع الـسلطات التونـسية علـى وضـ          
املالحقة اجلنائية احملليـة، واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة، والـدعاوى املدنيـة، واإلجـراءات اجلنائيـة                  

كما عززت املبادرة ويـسرت االتـصاالت الثنائيـة واملتعـددة           . املُستهلة يف واليات قضائية أجنبية    
ومجعـت،  ) إيغمونت ويوروجست واإلنتربول  مبا يف ذلك جمموعة     (األطراف بالنظراء األجانب    

يف عدة مناسبات، ممثلني مـن جلنـة اسـترداد املوجـودات والوكـاالت الـشرطية التونـسية وقـضاة                    
التحقيق وأعـضاء النيابـة مـع نظـراء دولـيني رئيـسيني مـشاركني يف جهـود اسـترداد املوجـودات                      

املـشترك مـا بـني الوكـاالت،        وكـان هـذا العمـل       . التونسية يف واليات قضائية رئيسية مـستهدفة      
باإلضافة إىل تيسري االتصاالت مع اجلهـات األجنبيـة، مـن العوامـل املهمـة يف حتقيـق النجـاح يف                 

 مليـون دوالر إىل تـونس مـن لبنـان نتيجـة         ٢٨,٨وعالوة على ذلك، أمكـن إعـادة        . عدة قضايا 
  .التابع للمكتبلتضافر جهود احلكومتني واملناصر اإلقليمي املعين باسترداد املوجودات 

ويتمثل سـبيل آخـر لتقـدمي املـساعدة التقنيـة يف تيـسري تبـادل املـسؤولني بـني الواليـات                        -٢٠
وهكــذا ميكــن للمــسؤول القــائم بــالتحقيق أن ُيِلــّم  . القــضائية الطالبــة وســلطات املراكــز املاليــة 

وعنــد عــودة . بمبتطلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وفــرص التحقيــق يف البلــد املتلقيــة للطلــ  
املسؤول إىل بلده األصلي، يكون يف وضع يسمح له باستخدام ما اكتـسبه مـن معرفـة إلحـراز                   
التقدم يف قضايا اسـترداد املوجـودات املنظـور فيهـا أو اسـتهالل قـضايا جديـدة، والقيـام بـدور                      

  .املدرب يف املؤسسات القُطرية
إلقليمي والوطين مـؤخراً باملزيـد      وقد حظيت الصلة بني بناء القدرات على الصعيدين ا          -٢١

ومثــال إجيــايب علــى ذلــك هــو برنــامج تــدريب املــدربني اإلقليمــي الــذي تنظمــه  . مــن االهتمــام
ــا     ــادرة ســتار بالتــشارك مــع رابطــة ســلطات مكافحــة الفــساد يف شــرق أفريقي وقــد أســفر . مب

يف قــضية الربنــامج، كنتيجــة مباشــرة، عــن أول جتميــد علــى اإلطــالق ملوجــودات ريثمــا ُينظــر   
واستجابة لطلب قُطري الحق، قـدمت املبـادرة مـساعدة يف       . فساد يف إحدى البلدان املشاركة    

ويواصـل برنـامج تـدريب      .  مليـون دوالر   ٦٢القضية املذكورة اليت تضمنت موجودات قيمتها       
 املدربني اإلقليمي تأثريه من خالل مسامهة اخلرباء الذين يتلقون التـدريبات يف فعاليـات تدريبيـة      

  .أخرى يف املنطقة
    

    تطوير املنتجات املعرفية  -رابعاً  
تتمثل األداةُ األساسية جلمع املعلومات عـن التـدابري املتََّخـذَة لتنفيـذ االتفاقيـة يف قائمـة                     -٢٢

وسُتـضاف أيـضا إىل املكتبـة القانونيـة للمكتـب البيانـات القانونيـة الـيت                 . التقييم الذايت املرجعية  
 القائمة وُتصدِّق عليهـا الـدول األطـراف، مبـا يف ذلـك األحكـام القـضائية        ُتقدَّم من خالل تلك  
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وجيــري حاليــاً حتــديث قائمـة التقيــيم الــذايت املرجعيــة  . الـصادرة يف قــضايا اســترداد املوجـودات  
وسـوف ُيعـرض    . اخلاصة بالفصل اخلامس استناداً إىل التعليقـات الـواردة مـن الـدول األطـراف              

  . اخلامسةدورتهعلى املؤمتر يف مشروع القائمة املرجعية 
ن املكتبــة القانونيــة حاليــاً التــشريعات واالجتــهادات القــضائية واســتراتيجيات   وتتــضمَّ  -٢٣

وَتجمـع املكتبـةُ القانونيـة، الـيت        .  دولـة  ١٧٨مكافحة الفساد والبيانات املؤسسية املستمدة مـن        
ــةَ     ينميهــ ــادرةُ ســتار ومؤســساهتا الــشريكة، املعلومــاِت القانوني ا ويــديرها املكتــُب وتــدعمها مب

وتنشرها بعد فهرستها وفق كل حكم من أحكـام االتفاقيـة بأسـلوب ييـّسر البحـث عنـها، ممـا                     
يتيح تصنيفاً حتليلياً مفصَّالً لكيفيـة تنفيـذ الـدول لالتفاقيـة، مبـا يف ذلـك كيفيـة تنفيـذ أحكامهـا            

  .ة باسترداد املوجوداتاخلاص
األدوات واملـوارد الالزمـة    "واملكتبة القانونية هـي جـزء مـن مـشروع أعـّم ُيعـرف باسـم                   - ٢٤

 )١١(.٢٠١١سـبتمرب  /، أُطلـق يف أيلـول  )تـراك " (من أجل رصيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد          
مكافحـة  ومشروع تراك هو بوابة ومنتـدى تعـاوين علـى اإلنترنـت مـن أجـل املمارسـني يف جمـال           

الفساد واسترداد املوجودات واملؤسسات الشريكة يسمح جبمع ونشر املعارف املتعلقـة مبكافحـة             
الفساد واسـترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك دراسـات احلـاالت وأفـضل املمارسـات والتحلـيالت              

 ر رابطـاً مباشـراً   ن مـشروع تـراك قـسماً خاصـاً عـن اسـترداد املوجـودات يـوفّ                ويتضمَّ. السياساتية
  )١٢(. بلداً فيما خيص الفصل اخلامس من االتفاقية١٧٨بالتشريعات املعمول هبا يف 

 املكتــب ومبــادرة ســتار قواعــد  املكتبــة القانونيــة ومــشروع تــراك، أعــدَّوباإلضــافة إىل  -٢٥
  :البيانات واألدوات أخرى التالية

 مرصد استرداد املوجـودات، وهـو قاعـدة بيانـات أُنـشئت كجـزء مـن مبـادرة              )أ(  
 وهو يـضم معلومـات عـن جهـود اسـترداد املوجـودات املكتملـة واجلاريـة يف خمتلـف                     )١٣(.ستار

أحناء العامل، ويهدف إىل توفري املزيد من املساعدة للقضايا قيد النظر والتشجيع علـى اإلصـالح       
وبإمكـان املـستخدمني    . السياسي والقانوين يف جمال اسـترداد املوجـودات علـى الـصعيد الـدويل             

ومـن مث، ميكـن اسـتخدامه يف التحديـد الكمـي،         . ن قضايا أو بلدان أو أفـراد حمـددين        البحث ع 
وجيري حتديث املعلومـات الـواردة يف مرصـد اسـترداد        . وهو ُيتيح اإلملام باستراتيجيات القضايا    

  املوجودات بشكل دوري؛

───────────────── 
  .www.track.unodc.orgُيتاح مشروع تراك يف املوقع الشبكي  )11( 
  .www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx?chapter=5الشبكي انظر املوقع  )12( 
  .http://star.worldbank.org/corruption-cases/arwcasesانظر املوقع الشبكي  )13( 
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اســتناداً إىل قــضايا مــستمدة مــن قاعــدة البيانــات اخلاصــة مبرصــد اســترداد           )ب(  
ودات، واملعلومـات املتعلقـة بالقـضايا الـيت تقـدمها الـدول األطـراف يف االتفاقيـة والـدول                    املوج
ن عة عليها، واصل املكتب عمله بـشأن وضـع خالصـة لقـضايا اسـترداد املوجـودات تتـضمَّ           املوقِّ

  جتميعاً وحتليالً لقضايا متعلقة باسترداد عائدات الفساد؛
أهتا مبــادرة ســتار هــي جتميــٌع لقــضايا قاعــدة بيانــات حمركــي الــدمى الــيت أنــش  )ج(  

الفساد الواسع النطاق اليت تنطوي على إساءة استخدام اهلياكل القانونية من أجل إخفاء أصـل               
  )١٤(.٢٠١١أكتوبر /وقد افتتحت يف تشرين األول. املوجودات املسروقة وملكيتها

يـــة املتبادلـــة ووضـــع املكتـــب الـــصيغة النهائيـــة ألداة كتابـــة طلبـــات املـــساعدة القانون    -٢٦
ن مســات خاصــة باســترداد املوجــودات، ويعكــف حاليــاً علــى اختبــار    الــيت تتــضمَّ)١٥(حــة،املنقَّ

وُتــوفِّر الــصيغة املوسَّــعة لــألداة مســات جديــدةً ذات صــلة بعمليــة اســترداد  . صــالحيتها العمليــة
ى منـصة   كما ينظر املكتب حالياً يف كيفية مواصلة حتسني تلك األداة بوضعها علـ            . املوجودات

  .ماًتكنولوجية أكثر تقّد
وإضافةً إىل املعلومات املتاحة من خالل مشروع تـراك، صـدر مـن خـالل مبـادرة سـتار                     -٢٧

ــترداد           ــن اس ــة م ــة يف جمــاالت معيَّن ــرات املعرفي ــسد الثغ ــيت ت ــسياساتية ال ــن الدراســات ال ــدٌد م ع
ــها مــا يلــي   On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight: املوجــودات، ومن

Corruption) و)١٦(؛)جترمي اإلثراء غري املشروع من أجل مكافحة الفساد : املرتشون Politically 

Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector)   ــارزة الشخــصيات الب
 Public Office, Private Interests: Accountability و)١٧(؛)تدابري وقائية للقطاع املـصريف : سياسياً

through Income and Asset Disclosure) املساءلة مـن خـالل   : الوظائف العامة، واملصاحل اخلاصة
 The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal و)١٨(؛)اإلفصاح عـن الـدخل واملوجـودات   

Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It)   كيـف يـستخدم   : حمركـو الـُدمى
  )١٩().الفاسدون الكيانات القانونية إلخفاء األموال املسروقة وماذا ميكن عمله إزاء ذلك

───────────────── 
  .http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecoveryانظر املوقع الشبكي  )14( 
  .www.unodc.org/mlaانظر املوقع الشبكي  )15( 
-http://star.worldbank.org/star/publication/take-criminalizing-illicitمتاحة على املوقع الشبكي  )16( 

enrichment-fight-corruption.  
  .http://star.worldbank.org/star/publication/politically-exposed-personsمتاحة على املوقع الشبكي  )17( 
  .http://star.worldbank.org/star/publication/public-office-private-interestsمتاحة على املوقع الشبكي  )18( 
  .http://star.worldbank.org/star/publication/puppet-mastersمتاحة على املوقع الشبكي  )19( 
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وجيري حالياً وضع اللمسات األخرية لدراسة تتناول التسويات يف قضايا الرشـوة عـرب                -٢٨
. طـراف الوطنية واسترداد املوجودات، ومن املزمع نشرها أثناء الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األ           

وعالوة علـى ذلـك، تتعـاون منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي مـع مبـادرة سـتار                        
 بــشأن َتَتبُّــع االلتزامــات املتعلقــة مبكافحــة الفــساد  ٢٠١١علــى حتــديث دراســة جــرت يف عــام 

 ويعكف املكتب على دراسة جدوى وضع منـاذج أو أدلـة ممارسـات              )٢٠(واسترداد املوجودات؛ 
 اســترداد املوجــودات، وذلــك إمــا يف شــكل وثيقــة واحــدة أو يف شــكل أحكــام   فــضلى بــشأن

  .منوذجية تركز على مواد بعينها
وأخــرياً، جتــدر اإلشــارة إىل األدلــة القُطريــة املعنيــة باســترداد املوجــودات الــيت وضــعتها     -٢٩

عامـل بأهنـا    جمموعة البلدان الثمانية وجمموعة العشرين، واليت وصفها عدة مـتكلمني يف الفريـق ال             
واستناداً إىل املناقشة اليت جرت يف الفريق العامـل، أُشـري إىل أن املزيـد مـن الـدول                . مفيدة للغاية 

  .األعضاء قد تود إعداد أدلة مشاهبة وإتاحتها للجمهور، مبا يف ذلك من خالل املكتبة القانونية
    

    املنتدى العريب السترداد األموال: شراكات ابتكارية  -خامساً  
 بلــدان جمموعــة الثمانيــة وشــراكة  و حمفــل جيمــعهــاملنتــدى العــريب الســترداد األمــوال    -٣٠

  .دوفيل مع البلدان العربية اليت متر مبرحلة انتقالية وبلدان العامل العريب
وقد اعتمدت مبادرة دوفيل خطة عمـل بـشأن اسـترداد املوجـودات يف كامـب ديفيـد                    -٣١

ــار٢١بالواليــات املتحــدة يف  ــة   ٢٠١٢مــايو / أي ، التزمــت مــن خالهلــا جمموعــة البلــدان الثماني
وتتـضمن االلتزامـات الـيت تعهـد        . والبلدان العربية اليت متر مبرحلة انتقالية بعـدد مـن اإلجـراءات           

هبا كـل بلـد يف جمموعـة البلـدان الثمانيـة نـشر دليـل عـن اخلطـوات احملـددة الالزمـة للمـساعدة                          
، بتتبــع املوجــودات، ســواء مــن خــالل املــساعدة  والتعــاون يف املــسائل املتــصلة، يف مجلــة أمــور 

القانونيـــة املتبادلـــة أو أشـــكال التعـــاون األخـــرى؛ وتـــسمية أو تعـــيني املكاتـــب أو األشـــخاص 
املـسؤولني عـن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وأشـكال التعـاون األخـرى؛ واعتمـاد تـدابري إلنفــاذ           

ربة العينيـــة مـــن أجـــل تقـــدمي التـــدريب أو اخلـــ/أوامـــر املـــصادرة األجنبيـــة؛ وتـــوفري التمويـــل و
وأمـا االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا الـدول            . ص يف الدول العربية اليت متر مبرحلـة انتقاليـة         املتخّص

العربية اليت متر مبرحلة انتقالية فتتضمن إجراء إصالحات قانونية ومؤسسية؛ والسعي للحـصول             
ليـة؛ واعتمـاد وإنفـاذ قواعـد بـشأن          على عضوية جمموعة إيغمونـت وغريهـا مـن املنتـديات الدو           

───────────────── 
 Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments: A Progress Report and (٢٠١١تقرير عام  )20( 

Recommendations for Action ( متاح على املوقع الشبكيhttp://star.worldbank.org/star/publication/ 

tracking-anti-corruption-and-asset-recoverycommitments.  
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اختاذ الزبـائن احليطـة الكافيـة، وامللكيـة النافعـة، واإلعـالن عـن املوجـودات، وتـضارب املـصاحل            
والشخصيات البارزة سياسياً؛ وإنشاء أفرقـة عمـل السـترداد املوجـودات تـضم مـسؤويل إنفـاذ                  

. وثـائق املاليـة ذات الـصلة   قانون خمصصني وذوي خـربة ُتتـاح هلـا إمكانيـة الوصـول إىل مجيـع ال       
  .واتفق اجلانبان على إنشاء املنتدى العريب السترداد األموال

   إىل ١١وُعقـــد املنتـــدى العـــريب األول الســـترداد األمـــوال يف الدوحـــة يف الفتـــرة مـــن   -٣٢
، وشاركت يف تنظيمه دولة قطر ورئاسة الواليات املتحـدة جملموعـة            ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٣

وحـضر االجتمـاع االفتتـاحي للمنتـدى حكومـات سـتة            . ية ودعمته مبادرة سـتار    البلدان الثمان 
نت خطة العمل اليت ُوضعت على سـبيل متابعـة أعمـال املنتـدى عقـد                 وتضمَّ )٢١(.وعشرين بلداً 

  .ثالث دورات خاصة تتناول التحديات التقنية
ــن          -٣٣ ــرة م ــر يف الفت ــدت يف قط ــيت ُعق ــدورة اخلاصــة األوىل، ال ــت ال ــد تناول  ٤ إىل ٢وق

، التنـسيَق احمللـي جلهـود اسـترداد املوجـودات وأدلـةَ اسـترداد املوجـودات                 ٢٠١٣أبريـل   /نيسان
ومتثلــت أهــداف الــدورة يف تبــادل املمارســات . الــيت أعــدهتا بلــدانُ جمموعــة الثمانيــة وسويــسرا

لتحقيـق  اجليدة والدروس املستفادة بشأن التنسيَق احمللي؛ وتنمية املهارات املتعلقة بوضع خطـة ل       
يف قــضايا اســترداد املوجــودات واســتراتيجية شــاملة جلميــع التحقيقــات؛ وتبــادل املعــارف مــع   

ــشأن االســتخدام الفعَّــ      ــاملني يف جمــال اســترداد املوجــودات ب ــة اســترداد  املمارســني الع ال ألدل
املوجودات اليت وضعتها بلدانُ جمموعة الثمانية وسويسرا؛ وتنميـة املهـارات الالزمـة للتخطـيط               
ــد          ــل لعقـ ــوفري حمفـ ــياغتها؛ وتـ ــة وصـ ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــة باملـ ــة املتعلقـ ــات الرمسيـ للطلبـ
ــشركاء يف         ــسعى إىل اســترداد املوجــودات وشــىت ال ــيت ت ــدان ال ــني البل ــة ب االجتماعــات اجلانبي

  .جمموعة البلدان الثمانية وبلدان املنطقة
 ١١لـشيخ مبـصر يف الفتـرة مـن          وتناولت الدورة اخلاصة الثانيـة، الـيت ُعقـدت يف شـرم ا              -٣٤
ومتثلت أهدافها يف تبـادل املمارسـات اجليـدة         . ، التحقيقات املالية  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣إىل  

مثـل املبـادرة    (فيما خيص إجراء التحقيقات املالية، مبا يف ذلك املـشاركة يف شـبكات املمارسـني                
ــا    ــول ومبــ ــشأهتا اإلنتربــ ــة الــــيت أنــ ــصال العامليــ ــات االتــ ــة جبهــ ــتاراخلاصــ ــة )درة ســ ؛ والتوعيــ

هة حنو النتائج فيما خيص ختطيط وقيادة التحقيقات املالية اليت تتعـدد فيهـا              باالستراتيجيات املوجَّ 
اجلهـــات املـــستهدفة واملوجـــودات والواليـــات القـــضائية؛ وتنميـــة املهـــارات الالزمـــة الســـتبانة  

───────────────── 
االحتاد الروسي واألردن وإسبانيا وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإيطاليا والبحرين وبلجيكا وتركيا  )21( 

 وليختنشتاين ومصر ليبياو وجنوب أفريقيا وسويسرا وعمان وفرنسا وقطر وكندا والكويت ولبنانوتونس 
  . أيضاشارك االحتاد األورويبو. واليابان واليمنوالواليات املتحدة ملغرب واململكة املتحدة وا
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ف علـى شـىت األدوات      تعّرواستخدام عدة هنوج حيال إجراء التحليالت والتحقيقات املالية؛ وال        
  .والتقنيات اليت تكفل جناح التحقيقات املالية؛ وتوفري حمفل يتيح عقد االجتماعات اجلانبية

ــ  -٣٥ ــومي     وركَّ ــدن ي ــيت ُعقــدت يف لن ــة، ال ــدورة اخلاصــة الثالث ــول٤ و٣زت ال ســبتمرب / أيل
يف مناقـشة مـا     ومتثلـت أهـدافها     . ، على دور اجملتمـع املـدين يف جمـال اسـترداد املوجـودات             ٢٠١٣

أُحرز من تقدم والعقبات اليت حتول دون استرداد املوجودات؛ وإبراز األدوار املختلفة اليت قامت              
هبا منظمات اجملتمع املدين يف جمال استرداد املوجودات؛ وهتيئة منرب للحوار وتبـادل املعـارف بـني                 

وهيـأت  .  تعزيز التعـاون   منظمات اجملتمع املدين واحلكومات واملنظمات الدولية الستطالع فرص       
الــدورة اخلاصــة الفرصــة ملناقــشة مــشروع دليــل منظمــات اجملتمــع املــدين الســترداد املوجــودات،   

دور األطراف الفاعلة من غـري الـدول    (Non-State Actors in Asset Recoveryاستناداً إىل املنشور 
رداد املوجـودات التـابع      عـن املركـز الـدويل السـت        ٢٠١١الصادر يف عام    ) يف استرداد املوجودات  
  .وُيعتزم عرض الدليل يف الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف. ملعهد بازل للحوكمة

 ٢٨ومن املقرر عقد املنتدى العريب الثاين السـترداد األمـوال يف املغـرب يف الفتـرة مـن                     -٣٦
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠إىل 

    
    االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

عد سبعة أعوام من حتديد مؤمتر الدول األطراف استرداد املوجـودات كأحـد جمـاالت       ب  -٣٧
أولوياته، حقق العمل يف هذه املسألة، طبقـاً لتكليـف املـؤمتر والفريـق العامـل احلكـومي الـدويل            

 لرصـيد املعـريف   افقـد حتـسن تطـور       . املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجـودات، تقـدماً كـبرياً         
 من خالل عدد من قواعد البيانات والكتيبات وأدلـة املمارسـات الفُـضلى والدراسـات                هوتوافر

وســوف يظــل تعزيــز الثقــة بــني الــدول الطالبــة والــدول املتلقيــة للطلبــات مــن           . الــسياساتية
املوضوعات اجلارية؛ وقد أُنشئت عدة شبكات وجيري استخدامها، على الرغم من أن العديـد               

صة يف جمـال اسـترداد املوجـودات        وحظي تطوير قـدرات متخصِّـ     . اقيةمن التحديات ما زالت ب    
ــة       ــالكثري مــن االهتمــام، وســوف تتطلــب هــذه املــسألة جهــوداً كــبرية فيمــا يتعلــق باالبتكاري ب

  .واملوارد من مجيع اجلهات
م دون أخـذ اإلعـادة الفعليـة للموجـودات يف           ومن ناحية أخرى، ال ميكـن قيـاس التقـدُّ           -٣٨

رة األوىل يتوافر ما يكفي من البيانات للحصول علـى تقييمـات دقيقـة ومـستنرية             وللم. االعتبار
عن عدد قضايا استرداد املوجودات اليت اسـُتهلّت وحجـم املوجـودات اجملمـدة أو املـصادرة أو                  

وُتتـيح هـذه األرقـام إجـراء مناقـشات      . املعادة أو املوجودات املـستردة مـن خـالل سـبل أخـرى           
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إذا كانت األنشطة املضطلع هبا أسفرت عـن تقـدم فيمـا يتعلـق باإلعـادة            أكثر استنارة بشأن ما     
ــة ملوجــودات  ــسع     . الفعلي ــيت ت ــدان ال ــإن خــربات البل ــك، ف ــى ذل ــة الســترداد  ىوعــالوة عل  هبّم

موجـودات، ومنـها البلــدان العربيـة الـيت متــر مبرحلـة انتقاليــة، ختلـق ثـروة مــن املعلومـات بــشأن         
كمـا أنـه علـى الـصعيد        .  فهماً معمقاً للتحـديات والفـرص      ممارسات استرداد املوجودات وتوفر   

ــوفّ   ــاملي، ســوف ت ــساد       الع ــة مبكافحــة الف ــات املتعلق ــع االلتزام ــة َتَتبُّ ــن دراس ــة م ــة الثاني ر الطبع
  .ال لالتفاقيةم املُحرز فيما يتعلق بالتنفيذ الفعَّواسترداد املوجودات فرصة لتسجيل التقّد

م، بلــغ العمــل بــشأن اســترداد املوجــودات مــستوى ومقارنــة بالوضــع منــذ ســبعة أعــوا  -٣٩
 تعزيـز اسـترداد     بلسـ م وتقـدمي النـصح بـشأن         املؤمتر يود النظر فيما حتقق من تقدّ       ولعلَّ. جديداً

 املــؤمتر يــود أن يأخــذ يف ويف هــذا الــسياق، لعــلَّ. ي للتحــديات املــستمرةاملوجــودات والتــصدِّ
  :االعتبار اجلوانب التالية

تجات املعرفية املتوافرة اليت استحدثتها مبـادرة سـتار يف احلـسبان،            مع أخذ املن    )أ(  
ــة املــستمرة واجملــاالت الــيت ميكــن فيهــا اســتحداث       لعــلَّ ــود اســتبانة الفجــوات املعرفي ــؤمتر ي  امل

  منتجات معرفية أخرى؛
ثـة  م بانتظـام معلومـات حمدَّ      املؤمتر يود أن يناشد الـدول األطـراف أن تقـدّ           لعلَّ  )ب(  

ــشريعا  ــن ت ــسهب حــسب االقتــضاء يف      ع ــودات، وأن ُت ــضاياها اخلاصــة باســترداد املوج هتا وق
مثـل مـشروع تـراك    (املعلومات الواردة يف قواعد بيانات املعارف املتعلقة باسترداد املوجـودات    

  ؛)ومرصد استرداد املوجودات
مــع مالحظـــة األدلـــة القُطريــة املوضـــوعة يف ســـياق جمموعــة البلـــدان الثمانيـــة      )ج(  
ع الدول األطراف على وضع أدلـة مـشاهبة عـن تتبـع              املؤمتر يود أن ُيشجِّ    ة العشرين، لعلَّ  وجمموع

املوجودات واملساعدة القانونية املتبادلة يف واليـاهتم القـضائية وإتاحـة هـذه األدلـة للجمهـور، مبـا                   
  يف ذلك من خالل املكتبة القانونية وأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛

 املــؤمتر يــود أن ينظــر فيمــا إذا كــان إنــشاء منتــدى لتبــادل املعلومــات         لعــلَّ  )د(  
واخلربات بني السلطات املركزيـة للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة ميكـن أن ُيـسهم يف االتـصاالت                   

  املباشرة وبناء الثقة بني البلدان الطالبة والبلدان املتلقية للمطالبات؛
 / آب٣٠ و٢٩العامـل يف اجتماعــه املنعقـد يــومي   مـع مراعـاة توصــية الفريـق      )ه(  

 بــأن تنظــر الــدول األعــضاء يف اعتمــاد هنــج قــائم علــى األخــذ مبنــهج بــشأن   ٢٠١٣أغــسطس 
ه أيـضا  ولعلَّـ .  املؤمتر يود أن ُيصدر توصيات بشأن مثل هذا املنـهج     برامج املساعدة التقنية، لعلَّ   

نـشطة املـساعدة التقنيـة، مثـل تيـسري عقـد            م املشورة بشأن االضـطالع باملزيـد مـن أ         يود أن يقدِّ  
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ــشتركة بـــني      ــة املـ ــشارين، ودعـــم األفرقـ ــيني املستـ اجتماعـــات التنـــسيق بـــشأن القـــضايا، وتعـ
  الوكاالت، وتبادل العاملني، والُنُهج اإلقليمية لبناء القدرات؛

 املــؤمتر يــود مالحظــة الــدروس املــستفادة مــن املنتــدى العــريب الســترداد     لعــلَّ  )و(  
والنظــر يف مــدى إمكانيــة تطبيقهــا يف منــاطق أخــرى، وخباصــة بغيــة تعزيــز الثقــة بــني    األمــوال 

  البلدان الطالبة والبلدان املتلقية للطلبات؛
 املؤمتر يود أن يوصي جبمع املمارسات واألدوات اجليدة يف جمال التعـاون             لعلَّ  )ز(  

ــا يف ذلــك       ــهجي عليهــا، مب ــى اســترداد املوجــودات وإضــفاء الطــابع املن اســتخدام األدوات عل
  املأمونة لتبادل املعلومات وتوسيع نطاقها بغية تعزيز تبادل املعلومات املبكر والتلقائي؛

مثـل دليـل   ( املؤمتر يود أن يوصي بوضع إطار إلجراءات املمارسات اجليدة           لعلَّ  )ح(  
لـى الـصعيد   يف جمال استرداد املوجـودات، بغيـة تعزيـز الـُنُهج املتـسقة ع        ) لةن خطوات مفصَّ  يتضمَّ

  الدويل املتعلقة بقضايا استرداد املوجودات واستناداً إىل الدروس املستفادة من القضايا السابقة؛
ــلَّ  )ط(   ــشجِّ  لع ــضاً أن ي ــود أي ــؤمتر ي ــة يف اإلعــداد     امل ــشاركة هبّم ــى امل ــدان عل ع البل

تعراض الستعراض الفصل اخلامس من اتفاقية مكافحة الفساد خالل الدورة الثانية من آليـة اسـ              
  .تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، وأن يطلب من الفريق العامل وضع توصيات يف هذا الصدد

  


