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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦- ٢ االحتاد الروسي، رسربغ،طسانت ب

 *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 
        استرداد املوجودات

تقرير مرحلي عن تنفيذ الواليات املسَندة إىل الفريق العامل املعين   
      باسترداد املوجودات

      ورقة معلومات أساسية من األمانة    
    مقدِّمة  - أوالً  

أنشأ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورتـه األوىل،    -١
، الفريَق العامل املعين باسترداد املوجـودات (اختصـاراً: "الفريـق العامـل").     ١/٤ مبقتضى القرار

فيـذ واليتـه   وقد نّص القـرار علـى أن يسـدي الفريـق إىل املـؤمتر مشـورة ومسـاعدة مـن أجـل تن         
  املتعلقة بإرجاع عائدات الفساد.

ويف القرار نفسه، أرسـى املـؤمتر وظـائف الفريـق العامـل، الـيت تشـمل مسـاعدة املـؤمتر            -٢
وتيســـري تبـــادل املعلومـــات علـــى تكـــوين معـــارف تراكميـــة يف جمـــال اســـترداد املوجـــودات،   
تعــاون بــني الــدول الطالبــة واملمارســات اجليِّــدة واألفكــار بــني الــدول، وبنــاء الثقــة وتشــجيع ال 

  والدول املتلقِّية للطلبات.

                                                         
 * CAC/COSP/2015/1.  
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املؤمتر أن جيتمـع الفريـق العامـل أثنـاء دورات املـؤمتر، وأن       قرَّرويف القرار نفسه أيضاً،   -٣
يعقــد عنــد االقتضــاء، وضــمن حــدود املــوارد املوجــودة، اجتماعــاً واحــداً علــى األقــل يف فتــرة   

  بني الدورات.  ما
يف دوراتـه الثانيـة إىل اخلامسـة أن يواصـل الفريـق العامـل عملـه.         رَّرقـ وكان املؤمتر قـد    -٤

أن يعقد الفريق العامل اجتماعني علـى األقـل قبـل دورات املـؤمتر التاليـة لكـي يـؤدي         قرَّركما 
  املهام املسندة إليه ضمن حدود املوارد املوجودة.

وية عـــات ســـن، عقـــد الفريـــق العامـــل اجتما٢٠١٥إىل  ٢٠٠٧ويف الفتـــرة مـــن عـــام   -٥
  فيينا.  يف
ت هذه املذكرة مـن أجـل إبـالغ املـؤمتر يف دورتـه السادسـة عـن حالـة تنفيـذ          وقد أُعدَّ  -٦

بشـــأن  واليـــة الفريـــق العامـــل. وهـــي هتـــدف إىل مســـاعدة املـــؤمتر يف مداوالتـــه وعلـــى البـــتِّ
  هة إىل الفريق العامل وبشأن أنشطة الفريق املقبلة.اإلرشادات املوجَّ

  
  ة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤمتر الدول األطراف والفريق العاملحمل  - ثانياً  

 
ركَّــزت اجتماعــات الفريــق العامــل الســابقة علــى ثالثــة مواضــيع رئيســية: (أ) تكــوين    -٧

رصــيد َمْعــريف؛ و(ب) بنــاء الثقــة بــني الــدول الطالبــة والــدول متلقيــة الطلــب؛ و(ج) املســاعدة  
  التقنية والتدريب وبناء القدرات.

ففيما يتعلق بتكـوين رصـيد َمْعـريف بشـأن اسـترداد املوجـودات، أبـدى الفريـق العامـل            -٨
اهتمامه املستمر بتطوير املعارف واألدوات ذات الصـلة الـيت ُتسـهِّل اإلصـالحات التشـريعية يف      

  جمال استرداد املوجودات.
ــد        -٩ ــة الســترداد املوجــودات وال ــدول الطالب ــني ال ــة ب ــة الثق ــى أمهي ــدِّد عل ــة وُش ول متلقي

الطلــب، وخصوصــاً باعتبارهــا وســيلة لتعزيــز العــزم السياســي ولترســيخ ثقافــة تبــادل املســاعدة 
  القانونية ولتمهيد السبيل لنجاح التعاون الدويل.

وناقش الفريق العامل أنواع املسـاعدة التقنيـة ذات الصـلة باسـترداد املوجـودات، مثـل         -١٠
املوجـودة واملسـاعدة علـى صـوغ تشـريعات جديـدة       بناء القدرات والتدريب وحتليـل الثغـرات   

وتســــهيل عمليــــة تبــــادل املســــاعدة القانونيــــة، وَســــلَّم بوجــــود حاجــــة ملحــــة ودائمــــة إىل  
  التدريب.  توفري
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ــني خمتلــف          -١١ ــدعيم التنســيق ب ــراراً وتكــراراً إىل ضــرورة ت ــل م ــق العام ــد أشــار الفري وق
ــادرات القائمــة يف  ــوِّ  املب ــادرة     جمــال اســترداد املوجــودات. ون ــه مب ه يف هــذا الصــدد مبــا تقــوم ب

اسـترداد املوجـودات املسـروقة، التابعـة ملكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، والبنـك الـدويل مـن عمــل           
  بالتعاون مع البلدان النامية واملراكز املالية.

    
    تكوين رصيد معريف  - ألف  

    أدوات مجع املعلومات وتبادهلا  - ١  
أولويـــة عاليـــة لتـــوافر املعـــارف املتعلقـــة باســـترداد  الفريـــق العامـــل علـــى إعطـــاءدأب   -١٢

املوجودات ولتكوين تلك املعارف وإدارهتا. وأشاد الفريق العامل خصوصاً مبا أحرزتـه األمانـة   
مــن تقــدم بشــأن املكتبــة القانونيــة اخلاصــة باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد (اختصــاراًً: 

الفسـاد") والبوَّابـة الشـاملة الـيت أنشـأها مكتـب املخـدِّرات        "املكتبة القانونيـة التفاقيـة مكافحـة    
واجلرمية، واملعروفة باسم "بوَّابة األدوات واملوارد املعرفيـة املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد" ("تـراك")      

  ).www.track.unodc.org(وهي متاحة يف املوقع الشبكي 
ــل    -١٣ ــق العام ــا الفري ــومي   ،ودع ــا ي ــود يف فيين ــه املعق آب/أغســطس  ٣٠و ٢٩ يف اجتماع

، الدول األطراف إىل تقـدمي حتـديثات منتظمـة للمعلومـات الـواردة يف قواعـد البيانـات        ٢٠١٣
ذات الصـلة باملعــارف املتعلقـة باســترداد املوجــودات، وأوصـى باملضــي يف مجـع معلومــات عــن     
املمارســـات واألدوات اجليـــدة وتصـــنيفها منـــهجيا، ألغـــراض منـــها تعزيـــز تبـــادل املعلومـــات  

  وتلقائيا.  مبكراً
املعرفيـة املوجـودة مـن فائـدة يف     وشدَّد الفريق العامل على ما ملنتجات مبـادرة "سـتار"     -١٤

بناء القدرات الوطنيـة، وطلـب إىل األمانـة أن تعـد قائمـة بتلـك املنتجـات وأن تكفـل تعميمهـا          
  على أوسع نطاق ممكن.

دراســة وحتليــل الكيفيــة الــيت وقــد حــث مــؤمتر الــدول األطــراف أيضــاً علــى املضــي يف   -١٥
ميكــن هبــا للقــرائن القانونيــة وتــدابري نقــل عــبء اإلثبــات وفحــص األطــر اخلاصــة بــاإلثراء غــري   

  املشروع أن تسهل استرداد عائدات الفساد.
اســترداد "وأوصــى الفريــق العامــل بــالنظر يف االســتعانة مبنتجــات مثــل الــدليل املعنــون     -١٦

ات احلسـنة بشـأن مصـادرة األصـول دون االسـتناد إىل حكـم       األصول املنهوبة: دليل للممارسـ 
  يف تنفيذ أحكام أخرى من االتفاقية. "إدانة
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وقــد أحــاط املــؤمتر علمــاً مببــادرة عمليــة لــوزان بشــأن وضــع مبــادئ توجيهيــة تطبيقيــة   -١٧
لضمان جناعة استرداد املوجودات، بدعم من الدول املهتمـة وبتعـاون وثيـق مـع املركـز الـدويل       

بالــدول الطالبــة والــدول  ٥/٣ هرداد املوجــودات ومبــادرة ســتار. وأهــاب املــؤمتر يف قــرارالســت
ــد االقتضــاء،       ــة يف جمــال اســترداد املوجــودات أن تضــع، عن ــة الطلــب ذات اخلــربة العملي متلقِّي

ي املسـاعدة التقنيـة املهـتمني، مبـادئ توجيهيـة تطبيقيـة غـري        لتعاون مع الـدول املهتمـة ومقـدِّم   با
طـوات مـثالً، لضـمان جناعـة اسـترداد املوجـودات اسـتناداً إىل        اخل شكل دليل مفصَّل ملزمة، يف

الــدروس املســتفادة مــن القضــايا الســابقة، مــع الســعي إىل حتقيــق قيمــة مضــافة باالســتفادة مــن  
  األعمال املضطلع هبا بالفعل يف هذا اجملال.

ــرار   -١٨ ــى      ٥/٣ويف الق ــدول األطــراف عل ــؤمتر ال ــى   أن ُتأيضــاً شــجَّع امل ــة عل ــع األمان طل
مـن االتفاقيـة،    ٥٧هنوجها وجتارهبـا العمليـة املتعلقـة بإرجـاع املوجـودات مبـا يتوافـق مـع املـادة          

  لكي تقوم األمانة بعدئذ بتعميمها.
ل دراسة إجـراءات تعـويض الضـحايا كسـبيل حمتمـل      بأن ُتواصوأوصى الفريق العامل   -١٩

  من االتفاقية. ٥٧السترداد املوجودات وفقاً ألحكام املادة 
دة أخـرى هلـا   ورأى الفريق العامل أنه ينبغي مجع معلومات عن ممارسات وأدوات جيِّـ   -٢٠

من االتفاقية، وذلـك بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء، وأوصـى بـأن تنظـر          ٥٣صلة بتنفيذ املادة 
  الدول األطراف يف تقدمي معلومات عن هذه املسألة يف االجتماعات املقبلة.

    
    تَّخذة املالتدابري
املكتبة القانونية التفاقية مكافحة الفساد هي جـزء مـن بوَّابـة "تـراك". وهـي مسـتودع         -٢١

إلكتروين يتضمن تشريعات ونصوصـاً متعلقـة بالفقـه القـانوين واسـتراتيجيات خاصـة مبكافحـة        
ويــديرها  وي املكتبــة القانونيــة، الــيت أنشــأهاوحتتــدولــة.  ١٧٦الفســاد وبيانــات مؤسســية مــن 

وتدعمها مبادرة "ستار" واملنظمات الشـريكة،   املخدِّرات واجلرميةب األمم املتحدة املعين مكتب
أنَّ كمــا  علــى معلومــات قانونيــة مفهرســة وقابلــة للبحــث حســب كــل مــن أحكــام االتفاقيــة.  

ــدول       ــرُّ بصــحتها ال ــة وُتِق ــذ االتفاقي ــة اســتعراض تنفي ــرد يف ســياق آلي ــة الــيت ت البيانــات القانوني
اف املستعَرضــة، مبــا فيهــا األحكــام القضــائية الصــادرة يف قضــايا اســترداد املوجــودات،     األطــر

  ُتستخَدم يف إجراء حتديث مستمر للمعلومات اليت حتتوي عليها املكتبة القانونية لالتفاقية.
ــل، أُ     -٢٢ ــق العام ــب الفري ــى طل ــاء عل ــترداد      وبن ــراك" الس ــة "ت ــن بوَّاب ــاب خــاص م ــرد ب ف

ذا البـاب علـى معلومـات ذات صـلة باسـترداد املوجـودات وَوْصـالت        املوجودات. وحيتـوي هـ  
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بلـداً فيمـا يتصـل بأحكـام الفصـل اخلـامس مـن         ١٧٦ببيانات متعلقة بـذلك، منـها: تشـريعات    
االتفاقيــة؛ ومرصــد اســترداد املوجــودات، وهــو قاعــدة بيانــات أنشــأهتا مبــادرة ســتار وَضــمَّنتها 

حاليـة السـترداد املوجـودات ومتعلقـة بالفسـاد؛      قضـية سـابقة و   ٢٢٥معلومات عما يزيد على 
 Puppet Masters"واملنتجــات املعرفيــة الــيت نشــرهتا مبــادرة ســتار؛ وقاعــدة البيانــات املســماة  

Database of Grand Corruption Cases,"  جتميـع لقضـايا فسـاد كـربى انطـوت علـى       ، اليت هـي
ودات املسـروقة وملكيتـها، والـيت    إساءة استعمال هياكـل قانونيـة مـن أجـل إخفـاء منشـأ املوجـ       

؛ وقاعـدة بيانـات خاصـة بالتسـويات يف قضـايا َرْشـو       ٢٠١١افتتحت يف تشرين األول/أكتوبر 
األدلـة القطريـة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات،      تسوية؛ وكذلك  ٣٩٥عرب وطنية، حتتوي على 

خـرى ختـص   املوجـودات، وأدلـة أ  اليت أُعدت ضمن إطار خطة عمـل "دوفيـل" بشـأن اسـترداد     
 Requesting Mutual Legal Assistance in"بلداناً معينة (انظر أدناه)، وكـذلك الـدليل املعنـون    

Criminal Matters from G20 Countries: A Step-by-step Guide 2012"    طلـب املسـاعدة)
ات)، القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة مــن بلــدان جمموعــة العشــرين: دليــل مفصَّــل اخلطــو 

  العشرين.  الذي أعدته بلدان جمموعة
وإىل جانب املعلومات املتاحة من خـالل بوَّابـة "تـراك"، أنتجـت مبـادرة "سـتار" عـدة          -٢٣

دراسات سياساتية تتناول النواقص املعرفية يف جماالت معينة مـن اسـترداد املوجـودات. وجيـري     
  الرمسية. حاليا ترمجة هذه الدراسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة

 Few and Far: The"، نشرت مبادرة سـتار دراسـة عنواهنـا    ٢٠١٤ويف أيلول/سبتمرب   -٢٤

Hard Facts on Stolen Asset Recovery"  انطـوى إعـداد هـذه الدراسـة املشـتركة بـني       . وقـد
مبــادرة ســتار ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، علــى اســتعراض بيانــات أداء     

بلداً عضـواً يف تلـك املنظمـة بشـأن قضـايا تتعلـق مبوجـودات ُجمِّـدت أو          ٣٤هد من حديثة الع
التقــدم احملــرز فيهــا مبــا أُحــرز يف  ، وقارنــت ٢٠١٢-٢٠١٠أُعيــدت. ومشلــت الدراســة الفتــرة 

هنـاك ازديـاداً قـد حـدث     أنَّ . وخلصت الدراسـة إىل اسـتنتاجات منـها    ٢٠٠٩-٢٠٠٦الفترة 
 ١ ٣٩٨ إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٦بليـــون دوالر يف الفتـــرة  ١,٢٢٥يف املوجـــودات اجملمَّـــدة، مـــن 

املئويــة للموجــودات ، كمــا حــدث ازديــاد يف النســبة  ٢٠١٢-٢٠١٠بليــون دوالر يف الفتــرة 
املعادة إىل البلدان النامية. وتتضمن الدراسة أيضاً معلومـات مفصـلة عـن الطرائـق املبتكـرة الـيت       

دها، مثــل املصــادرة غــري املســتندة إىل إدانــة  يتزايــد اســتخدامها يف جتميــد املوجــودات واســتردا 
  والتجميد اإلداري.

 Public"، أصــدرت مبــادرة ســتار دراســة عنواهنــا  ٢٠١٤ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب   -٢٥

Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets"  إرشـادات  ، تتضـمن
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ــترداد   مفصـــلة اخلطـــوات بشـــأن اســـتخدام الـــدعاوى املدنيـــة   وُســـبل االنتصـــاف املدنيـــة السـ
املوجودات املسروقة. وهي ُتبـيِّن خمتلـف املسـائل االسـتراتيجية والتكتيكيـة والتقنيـة الـيت ينبغـي         

مدنية. وتوضح الدراسة أيضـاً مـا ميكـن أن جتلبـه الـدعاوى      النظر فيها عند اعتزام إقامة دعوى 
حسب. وهي حتدد سبالً عمليـة لتـذليل بعـض    املدنية من منافع قياساً إىل إقامة دعاوى جنائية ف

العقبات اليت حيتمل أن تعترض الـدعاوى املدنيـة، مثـل ارتفـاع تكـاليف التقاضـي يف الواليـات        
  )١(القضائية األجنبية وصعوبة اقتفاء أثر املوجودات.

وواصلت مبادرة سـتار واملركـز الـدويل السـترداد املوجـودات املسـروقة، مبسـامهة مـن           -٢٦
ــه مكتــب امل ا علــى إعــداد امللحوظــات اإليضــاحية امللحقــة مبشــروع    مخــدِّرات واجلرميــة، عمل

املبــادئ التوجيهيــة لضــمان جناعــة اســترداد املوجــودات املســروقة. وقــد أعــد مشــروع املبــادئ   
كـانون الثاين/ينـاير    ٢٨إىل  ٢٦التوجيهية أثناء حلقـة عمـل ُعقـدت يف لـوزان، سويسـرا، مـن       

ركـــز الـــدويل الســـترداد املوجـــودات ومبـــادرة ســـتار ووزارة  واشـــترك يف تنظيمهـــا امل ٢٠١٤
الشؤون اخلارجية يف سويسرا. وقد ُعرَض مشروع املبادئ أمـام الـدورة الثامنـة للفريـق العامـل      

(CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4).  
    

    أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واملنتجات املشاهبة  - ٢  
ــق الع   -٢٧ ــا املعلومــات العصــرية يف تكــوين رصــيد      شــدَّد الفري ــة تكنولوجي ــى أمهي امــل عل

كتابـة طلبـات املسـاعدة    معريف، وطلب إىل األمانـة أن تواصـل عملـها علـى توسـيع نطـاق أداة       
  القانونية املتبادلة وأن تستحدث منتجات مشاهبة.

    
    تَّخذةالتدابري امل

 ،لبات املساعدة القانونية املتبادلـة واصلت األمانة عملها على إعادة إنشاء أداة كتابة ط  -٢٨
إىل جعلـها أيسـر اسـتعماالً، وتوسـيع نطـاق وظائفهـا، وتضـمينها مسـات تتعلـق باسـترداد            اًسعي

ــة اجلديــدة لــألداة جمموعــة      املوجــودات ومنيطــة خاصــة باألدلــة الرقميــة. وتــدعم الصــيغة املعدَّل
للتخاطــب مــع املســتعمل.  واسـعة مــن املنصــات اإللكترونيـة، وتتضــمن َوْصــلة عصــرية جديـدة   

كما ستقوم األداة بنقل معلومات من دليل السلطات الوطنية املختصة. ويف هذا السياق، ُعقـد  
ــا، يــومي  اجتمــاع فريــق خــرباء غــري رمســي بشــأن أدوات    ٢٠١٥أيار/مــايو  ١٤و ١٣يف فيين

                                                         
قائمة بالنصوص واألدوات املتاحة اليت أعدهتا  http://star.worldbank.org/starتوجد يف املوقع الشبكي   )١(  

  مبادرة ستار.
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والتوجُّهـات   املكتب املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مـن أجـل مناقشـة الوظـائف اجلديـدة         
ــا تعــديل الــنص املــنقَّح      ــة املتبادلــة. وجيــري حالي ــة طلبــات املســاعدة التقني املســتقبلية ألداة كتاب
لألداة، وسوف يوضع يف صيغته النهائية أثناء اجتماع فريق اخلـرباء غـري الرمسـي القـادم، الـذي      

ة جتريبيــة مرحلــ ٢٠١٦. وســوف يشــهد َمطْلَــع عــام ٢٠١٥ســُيعقد يف تشــرين األول/أكتــوبر 
  الختبار تنفيذ الصيغة النهائية لألداة.

ــا املعلومــات العصــرية إدماجــاً تامــا يف      -٢٩ ــدِمج مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة تكنولوجي وُي
تطوير موارد لدعم عملية اسـترداد املوجـودات. وتشـمل تلـك املـوارد: بوابـة "تـراك" واملكتبـة         

الشاملة؛ وقاعدة بيانـات مرصـد اسـترداد املوجـودات؛     القانونية؛ وقائمة التقييم الذايت املرجعية 
وقاعـدة   "Puppet Masters Database of Grand Corruption Cases"وقاعـدة البيانـات املسـماة    

جهـات الوصـل املعنيـة باسـترداد املوجـودات      بيانات مبادرة سـتار اخلاصـة بالتسـويات؛ ودليـل     
ة العاملية املعنيـة جبهـات الوصـل، الـيت تـدعمها      ودليل السلطات املركزية؛ وقاعدة بيانات املبادر

  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ومبادرة ستار.
    

    الدراسة التحليلية لقضايا استرداد املوجودات  - ٣  
ــى مجــع          -٣٠ ــه عل ــة أن يواصــل عمل ــب املخــدِّرات واجلرمي ــل إىل مكت ــق العام ــب الفري طل

جــودات وتصــنيف تلــك املعلومــات منــهجيا، بالتشــاور مــع قضــايا اســترداد املواملعلومــات عــن 
الدول األعضـاء، بغيـة إجـراء دراسـة حتليليـة لتلـك القضـايا باالسـتناد إىل جتـارب األمانـة ذات           
الصــلة. وشــجَّع الفريــق العامــل الــدول األعضــاء علــى اإلســهام يف عمــل األمانــة وعلــى تقــدمي   

  معلومات عن القضايا الناجحة والفاشلة.
    
    تَّخذةدابري املالت
، "خالصـة قضـايا اسـترداد    ٢٠١٥نشر مكتب املخدِّرات واجلرمية، يف آب/أغسـطس    -٣١

املوجــودات"، وهــي دراســة حتليليــة لقضــايا متعلقــة باســترداد عائــدات الفســاد قدمتــها الــدول   
لتقــدمي مســامهات، وأخــرى مــأخوذة مــن قاعــدة بيانــات  ألطــراف اســتجابة لنــداء مــن األمانــةا

انظــــر الوثيقـــــة  رداد املوجــــودات (ملزيـــــد مــــن املعلومــــات عـــــن اخلالصــــة،     مرصــــد اســــت  
CAC/COSP/WG.2/2015/3    ــة الــيت طُبِّقــت هبــا آليــات ). وتقــدم اخلالصــة أمثلــة واقعيــة للكيفي

استرداد املوجودات والتعاون الدويل ومدى جنـاح تلـك اآلليـات يف أداء وظائفهـا يف الظـروف      
تَّبـع  ة. ويف هذه اخلالصة، تنظَّم القضايا يف أبواب مواضـيعية تَ املاضيالواقعية على امتداد العقود 
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ري السياسـات واالختصاصـيني   وُيخَتتم كل باب فيها مبلخص موجَّه إىل مقـرِّ هيكل االتفاقية، 
  املمارسني مأخوذ من القضايا اليت جرى فحصها.

    
العمل، وتعميم  التشاور مع خرباء من خمتلف املناطق والنظم القانونية وإشراكهم يف  - ٤  

    األدوات واملنتجات املعرفية على نطاق واسع
احلاجة إىل أنشطة هتدف إىل تكوين رصيد معريف، ُيضـطلع  عاود الفريق العامل تأكيد   -٣٢

بـــه يف تشـــاور واســـع النطـــاق مـــع خـــرباء مـــن خمتلـــف املنـــاطق والـــنظم القانونيـــة ومبشـــاركة  
  منهم.  واسعة
مــيم األدوات واملنتجــات املعرفيــة علــى نطــاق واســع،  وأبــرز الفريــق أيضــاً ضــرورة تع  -٣٣

وشــدَّد علــى أنــه ينبغــي أن ينظــر املــؤمتر أو الفريــق العامــل يف إجــراء متابعــة ملــدى جناعــة تلــك   
  األدوات واملنتجات وجدواها.

    
    تَّخذةالتدابري امل

 تـــاح عـــربُتالـــيت أعـــدها املكتــب ومبـــادرة ســتار   مجيــع األدوات واملنتجـــات املعرفيــة     -٣٤
فبوابــة "تــراك"، مبــا فيهــا املكتبــة القانونيــة، هــي بوابــة عــَرض يف شــىت املناســبات. ُتاإلنترنــت أو 

كـانون الثاين/ينـاير    ١قائمة على الشبكة العاملية، مما يكفل َتيسُّر الوصول إليها. ويف الفترة من 
ــراك"   ٢٠١٥آب/أغســطس  ١٨إىل  ــات "ت ــدة بيان ــارة و ١٢ ١٥٣، شــهدت قاع  ٨ ٨٨٣زي

ملبـادرة سـتار فقـد    املوقع الشبكي أمَّا صفحات.  ٣٢ ١٠٧ُمَتفرِّدة، شاهد فيها الزائرون زيارة 
ــارة يف الفتــرة بــني متوز/يوليــه     ١١٤ ٠٠٠ســجل مــا يزيــد علــى     وحزيران/يونيــه  ٢٠١٢زي

ــى  ٢٠١٣ ــد علـ ــا يزيـ ــه   ١٤٦ ٠٠٠، ومـ ــارة بـــني متوز/يوليـ ــايو  ٢٠١٣زيـ ، ٢٠١٤وأيار/مـ
  .٢٠١٥وآب/أغسطس  ٢٠١٤حزيران/يونيه  زيارة بني ٢٤٠ ٠٠٠يزيد على   وما
وتقوم مبادرة ستار بتعمـيم منتجـات معرفيـة مـن خـالل اجتماعـات اخلـرباء وحلقـات           -٣٥

ــة للصــحفيني          ــن خــالل جلســات اإلحاط ــذلك م ــة، وك ــؤمترات اإلقليمي ــة وامل ــل التدريبي العم
مـن األنشـطة    واملقابالت الصحفية ووسائط التواصل االجتماعي واملدوَّنات الشبكية وجمموعـة 

الدعائية لدى اإلدارات احلكومية والسفارات واملؤسسات األكادميية ومنظمـات اجملتمـع املـدين    
وشركات القطـاع اخلـاص وغريهـا. وتتـاح املنتجـات املعرفيـة علـى املـوقعني الشـبكيني ملبـادرة           
ســتار ومكتــب املخــدِّرات واجلرميــة، وجيــري العمــل بنشــاط علــى ترمجتــها إىل لغــات أخــرى.   

 Asset Recovery Handbook: A Guide for"وعلـى وجـه التحديـد، أصـبح الـدليالن املعنونـان       

Practitioners" و"A Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture" 
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الفتــرة املشــمولة هبــذا التقريــر. كمــا أصــبحت الدراســة التحليليــة  أثنــاء  باللغــة الصــينية متــاحني
ــة  Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and" املعنونـ

Recommendations for Action"    معوِّقــات اســترداد املوجــودات: حتليــل للمعوِّقــات الرئيســية)
الدراسـة املعنونـة   وتوصيات الختاذ تدابري بشأهنا) متاحة باللغتني اإلسبانية والعربيـة. وأصـبحت   

"The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and 

What to Do About It"  اهلياكـل القانونيـة   الفاسدون (ُمحرِّكو الدُّمى: كيف يستغل األشخاص
املنهوبــة، ومــا ينبغــي عملــه للتصــدي لــذلك)، متاحــة باإلســبانية والعربيــة  إلخفــاء املوجــودات 

 On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to"ران املعنونـان  والفرنسـية. وأصـبح املنشـو   

Fight Corruption" و"Public Office, Private Interests: Accountability through Income and 

Asset Disclosure"         متاحني بالفرنسية. وقد اجتـذبت هـذه األنشـطة درجـة عاليـة مـن االهتمـام
  بري هلذه املنشورات على الصعيد العاملي.وأسهمت يف حتقيق جناح ك

    
توثيق التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية   - ٥  

    التحقيقات املالية
أكَّــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف دورتــه الثالثــة علــى أنــه ينبغــي للمؤسســات املاليــة أن    -٣٦

ي احلرص الواجب وبشأن اإلفصاح عن املعامالت املاليـة؛  خِّتعتمد وتنفِّذ معايري فعَّالة بشأن تو
حسبما سبق أن أبرزه الفريـق العامـل، الـذي كـان قـد أشـار إىل ضـرورة إلقـاء قـدر أكـرب مـن            
املســؤولية علــى عــاتق املؤسســات املاليــة ووحــدات االســتخبارات املاليــة الــيت تراقــب عملــها.    

ــل أيضــاً     ــق العام ــذه املؤس وأوصــى الفري ــراك ه ــق     بإش ــريف املتعل ــوين الرصــيد املع ســات يف تك
باسترداد املوجودات، وشجَّع على االضطالع بعمل بشأن التـدابري الوقائيـة الـواردة يف الفصـل     

  اخلامس من االتفاقية، وشدَّد على أمهية التحقيقات املالية الفعَّالة.
    

    تَّخذةالتدابري امل
ملكافحــة غســل األمــوال، ُموجِّهــون  ويوجــد لــدى املكتــب، يف إطــار برناجمــه العــاملي     -٣٧

يعملون يف امليدان ملساعدة الدول األعضاء على بناء نظم فعَّالة ملكافحة غسل األمـوال ومتويـل   
اإلرهاب، بوسائل منها تدعيم وحدات االستخبارات املاليـة وحتليـل املعلومـات املاليـة وتطـوير      

مـوال وبتعطيـل التـدفقات املاليـة     االستخبارات املالية، وكذلك بالتحري عن عمليات غسـل األ 
  غري املشروعة ومكافحة هتريب النقود.
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وقام مكتب املخدِّرات واجلرمية ومبادرة ستار بدور فاعل داخل الفريـق العامـل املعـين      -٣٨
  مبكافحة الفساد، التابع جملموعة العشرين.

ت اجلرميـة  وإىل جانب ذلك، حيـتفظ الربنـامج العـاملي ملكافحـة غسـل األمـوال وعائـدا         -٣٩
ومتويل اإلرهاب، التابع ملكتب املخـدِّرات واجلرميـة، ومبـادرة سـتار بعالقـات عمـل وثيقـة مـع         

  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية.
    

مجع املعلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة باسترداد املوجودات بوسائل منها   - ٦  
    قائمة التقييم الذايت املرجعية

األطـراف إىل الـرد علـى أسـئلة البـاب املتعلـق       الـدول  الفريق العامل مراراً وتكراراً  دعا  -٤٠
باسترداد املوجودات يف قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة، لكـي يتسـىن مجـع معلومـات عـن تنفيـذ         
األحكام املتعلقة باسترداد املوجودات، وتقييم جهود تلك الدول واستبانة ما يـتعني اختـاذه مـن    

ــتبانة   خطـــوات أ خـــرى لتنفيـــذ أحكـــام الفصـــل اخلـــامس، وجتميـــع املمارســـات اجليـــدة، واسـ
  االحتياجات من املساعدة التقنية.

    
    تَّخذةالتدابري امل

واصــلت األمانــة عملــها علــى حتســني قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة باالســتناد إىل            -٤١
نهائيــة قبــل ابتــداء دورة املســامهات الــواردة مــن الــدول األطــراف، بغيــة وضــعها يف صــيغتها ال  

، نظــم االحتــاد الروســي واألمانــة دورة ٢٠١٤االســتعراض الثانيــة. ويف كــانون األول/ديســمرب 
تدريبيــة مــن أجــل التحضــري للــدورة الثانيــة آلليــة اســتعراض التنفيــذ، ُركِّــز فيهــا علــى الفصــل     

، الـيت تناولـت   دريبيةالدورة التاخلامس من االتفاقية (املتعلق باسترداد املوجودات). وشارك يف 
جوانب فنية ومنهجية لعملية االستعراض، خرباء من بلدان أعضاء يف جمموعة الـدول األفريقيـة   

، الـدورة التدريبيـة  وجمموعة دول آسيا واحملـيط اهلـادئ وجمموعـة دول أوروبـا الشـرقية. وأثنـاء       
ايت املرجعيــة الشــاملة ح لقائمــة التقيــيم الــذاملشــروع املــنقَّقــام املشــاركون بتمــارين عمليــة علــى 

ح املتعلـق باسـتعراض الفصـلني الثـاين     اخلاص بالفصل اخلامس. وقد أتيح مشـروع القائمـة املـنقَّ   
التنفيـذ يف دورتـه   واخلامس من االتفاقية جبميـع لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة لفريـق اسـتعراض        

  .(CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1)السادسة لكي يناقشه 
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    عن األطر القانونية واإلجراءات ذات الصلة باسترداد املوجودات مجع املعلومات  - ٧  
، والفريق العامل، يف اجتماعه املعقود يف فيينـا يف  ٥/٣من املؤمتر، يف قراره  شجَّع كلٌّ  -٤٢
، الــدول األطــراف علــى أن تتــيح املعلومــات املتعلقــة بأطرهــا   ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٢و ١١

واســع، يف شــكل دليــل عملــي أو شــكل آخــر ُيَصــمَّم حبيــث   القانونيــة وإجراءاهتــا علــى نطــاق
َيسُهل استعماله على الدول األخرى، وأن تنظر يف نشر تلك املعلومـات بلغـات أخـرى حيثمـا     

  كان هذا مستصوباً.
    

    تَّخذةالتدابري امل
يـع  مـذكرة شـفوية تلـتمس فيهـا مـن مج      ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٢٩مت األمانة يف عمَّ  -٤٣

عة معلومات عن أطرها القانونية وإجراءاهتا ذات الصـلة باسـترداد   لدول املوقِّالدول األطراف وا
املوجودات، ينبغي أن تتخذ شكل دليل عملي. وقد ُنشرت الردود املتلقـاة، إىل جانـب األدلـة    
الــيت أُعــدَّت ضــمن إطــار خطــة العمــل املتعلقــة باســترداد املوجــودات والــيت وضــعتها "شــراكة   

عربيــــــة الــــــيت متــــــر مبرحلــــــة انتقاليــــــة" علــــــى بوَّابــــــة تــــــراك  مــــــع البلــــــدان ال "دوفيــــــل"
(https://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/CountryGuides.aspx).  

    
مجع املعلومات عن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ذات الصلة باسترداد   - ٨  

    املوجودات
ن تـدعو الـدول األطـراف إىل تزويـد األمانـة،      إىل األمانـة أ  ٥/٣طلب املؤمتر يف قـراره    -٤٤

قدر اإلمكان، مبعلومات عن املساعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات املدنيـة واإلداريـة الراميـة    
 ٣والفقـرة   ٤٣مـن املـادة    ١إىل التعرف على املوجـودات وجتميـدها ومصـادرهتا وفقـاً للفقـرة      

"تعزيـز فعاليـة التعـاون يف    املعنـون   ٥/١ثلة يف القـرار  من االتفاقية. وترد والية مما ٤٦من املادة 
  جمال إنفاذ القانون على كشف جرائم الفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد".

كمــا أوصــى الفريــق العامــل جبمــع مزيــد مــن املعلومــات عــن ذلــك التعــاون مــن أجــل    -٤٥
  لك اإلجراءات املدنية واإلدارية.استبانة نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن ت

    
    تَّخذةالتدابري امل

، مــذكِّرة شــفوية تطلــب فيهــا مــن مجيــع ٢٠١٤آذار/مــارس  ٢١يف عمَّمــت األمانــة،   -٤٦
الدول األطـراف والـدول املوقِّعـة تـوفري تلـك املعلومـات. وقُـدم إىل اجتمـاع اخلـرباء احلكـومي           
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يل يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد، الـذي ُعقـد يف   الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدو
، تقريـــــر عـــــن املعلومـــــات املتلقـــــاة ٢٠١٤تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٠و ٩فيينـــــا يـــــومي 

(CAC/COSP/EG.1/2014/2).  
، عمَّمت األمانة مذكِّرة شفوية تطلب فيها من مجيع الـدول  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣ويف   -٤٧

عــة عليهــا الــيت مل تكــن قــد اســتجابت بعــد لطلــب تقــدمي    األطــراف يف االتفاقيــة والــدول املوقِّ 
معلومــات عــن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة أن تقــدم تلــك املعلومــات. كمــا تضــمنت املــذكِّرة   
الشفوية طلباً لتقدمي حتديثات ملا سبق تقدميه من معلومات. وسـوف ُيقـدَّم إىل اجتمـاع اخلـرباء     

 ٢التعاون الدويل يف إطار االتفاقية، الذي سـُيعقد يف   احلكومي الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز
  ، تقرير عن هذا املوضوع.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣و
    

    مجع املعلومات عن املمارسات الفضلى ملعاجلة جرائم الفساد معاجلة ناجعة  - ٩  
الـدول األطـراف إىل إطـالع األمانـة علـى معلومـات بشـأن         ٥/٣دعا املـؤمتر يف قـراره     -٤٨

املمارسات الفضلى ملعاجلة اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية معاجلـة ناجعـة، وشـجَّع الـدول     
األطراف على تقاسم معلومات عن النـهوج والتجـارب العمليـة املتعلقـة بإرجـاع املوجـودات،       

مــن االتفاقيــة، كمــا شــجَّع الــدول األطــراف علــى أن تتقاســم طوعــاً  ٥٧مبــا يتوافــق مــع املــادة 
مبا يتوافـق مـع عناصـر هـذا القـرار وسـائر قـرارات املـؤمتر املتعلقـة           تَّخذةبشأن التدابري امل جتارهبا

  باسترداد املوجودات.
    

    خذةالتدابري املتَّ
مذكِّرة شفوية تطلب من مجيع الدول  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٤عمَّمت األمانة يف   -٤٩

ورة أعــاله. واملعلومــات األطــراف والــدول املوقِّعــة تــوفري معلومــات عــن املســائل املــذك 
ــة      ــدِّرات واجلرميـ ــبكي ملكتـــب املخـ ــع الشـ ــى املوقـ ــل علـ ــق العامـ ــة للفريـ ــواردة متاحـ الـ

(www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group2-meeting8.html).  
    

مجع املعلومات عن التجارب العملية للدول يف جمال إدارة املوجودات اجملمَّدة واحملجوزة   -١٠  
صادرة، واستخدامها والتصرف فيها، وعن املمارسات الفضلى يف معاجلة شؤون إدارة وامل

    املوجودات احملجوزة
واملكتب علـى تقاسـم التجـارب يف جمـال      األطراف الدول ٥/٣شجَّع املؤمتر يف قراره   -٥٠

حتديــد علــى إدارة املوجــودات اجملمَّــدة واحملجــوزة واملصــادرة واســتخدامها والتصــرف فيهــا، و  
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ــوارد     ا ــتناد إىل املـ ــاء، باالسـ ــب االقتضـ ــلى حسـ ــات الفضـ ــة إلملمارسـ ــودات املتاحـ دارة املوجـ
  احملجوزة، وعلى النظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة.

    
    خذةالتدابري املتَّ

مــع منطقــة  ، َشــَرع مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة يف العمــل     ٢٠١٤يف ُمســتهل عــام    -٥١
ليا، يف جمال إدارة املوجودات احملجوزة واملصادرة واستخدامها والتصـرف فيهـا.   إيطاكاالبريا، 

وكان اهلدف مـن تلـك املبـادرة اسـتبانة املمارسـات اجليـدة بغيـة اسـتحداث أدوات ذات صـلة          
ووضع مبادئ توجيهية بشأن إدارة املوجودات احملجوزة واملصادرة، سواء على الصـعيد احمللـي   

  داد املوجودات على الصعيد الدويل.أو يف سياق قضايا استر
اجتمـاع لفريـق مـن اخلـرباء صـدرت عنـه جمموعـة مـن          ٢٠١٤سان/أبريل يوُعقد يف ن  -٥٢

االستنتاجات والتوصيات بشـأن كيفيـة املضـي قـدماً بعمـل اجملتمـع الـدويل وطريقـة تفكـريه يف          
جراميـة، وخصوصـاً   اجملاالت التالية: (أ) التعـاون الـدويل يف جمـال التعـرف علـى املوجـودات اإل      

موجـــودات التنظيمـــات اإلجراميـــة املرتبطـــة باملافيـــا، وحجـــز تلـــك املوجـــودات ومصـــادرهتا؛ 
كيفية إدارة املوجودات احملجوزة واملصادرة واستخدامها والتصـرف فيهـا علـى الصـعيد      و(ب)

دداً يف د جمـ احمللي؛ و(ج) إدارة املوجودات املُعادة يف إطار قضايا استرداد املوجودات. وقـد أُكـ  
إدارة كيفيــة  أنَّ) CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.1نتــائج ذلــك االجتمــاع (الــواردة يف الوثيقــة 

ــة تشــكل مســألة       املوجــودات املســتردَّة واملعــادة وفقــاً ملقتضــيات الفصــل اخلــامس مــن االتفاقي
  عويصة لعدد كبري من البلدان.

ذكور أعـاله، نظـم مكتـب    وباالستناد إىل بعض التحديات الـيت حـددها االجتمـاع املـ      -٥٣
ــا مــن       ــد يف فيين ــق مــن اخلــرباء، ُعق ــاً لفري ــة اجتماع أيلول/ســبتمرب  ٩إىل  ٧املخــدِّرات واجلرمي

بلداً ومن مبادرة ستار واملركز الدويل السترداد املوجـودات   ٣٠، وضم خرباء من حنو ٢٠١٥
ز واملصـادرة  األمريكيـة لكـي ينـاقش مسـائل مثـل: (أ) االعتـراف بـأوامر احلجـ        ومنظمة الـدول  

وأوامر إدارة املوجودات اليت تصدرها احملـاكم األجنبيـة دون االسـتناد إىل إدانـة؛ و(ب) تـدابري      
ــر مؤسســية         ــة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة؛ و(ج) إنشــاء أط ــى قيم ــاظ عل ــزةاحلف  وأجه

 متخصصة ُتكـرَّس إلدارة املوجـودات احملجـوزة واملصـادرة؛ و(د) مفهـوم إعـادة االسـتخدام يف       
ــراض اجتماعيــة   بيانــات إنشــاء قواعــد  ه) التجــارب الناجحــة والتحــديات القائمــة؛ و(    -أغ

) اتباع هنـوج مبتكـرة للتصـرف    وعملياتية لدعم إدارة املوجودات احملجوزة والتصرف فيها؛ و(
متعـددة   معنيـة إقامـة شـراكات تضـم جهـات     يف املوجودات احملجـوزة و/أو اسـتخدامها؛ و(ز)   

ودات احملجــوزة واملصــادرة والتصــرف فيهــا؛ و(ح) االحتياجــات التدريبيــة   لتتــوىل إدارة املوجــ
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وبرامج التدريب الالزمة ملختلف اجلهات املشاركة يف إدارة املوجـودات احملجـوزة واملصـادرة.    
ونتيجة لذلك، سوف ُيعد جتميٌع للتجارب واملمارسات اجليدة الوطنية يف هـذه اجملـاالت لكـي    

غ األطر السياساتية وبإدارة تلك املوجودات على التعلُّم مـن تلـك   يساعد اجلهات املكلفة بصو
  التجارب وتفادي و/أو تدبُّر بعض ما ينطوي عليه األمر من خماطر وتبعات.

وبناء على أفكار ُعرضت سابقاً، مثل األفكـار الـيت أبـدهتا مبـادرة سـتار وفرقـة العمـل          -٥٤
ــة واملركــز الــدويل الســ   ــاإلجراءات املالي ــة ب ــة  املعني ترداد املوجــودات، وكــذلك يف ســياق عملي

"رجييو كاالبريـا"، يعتـزم مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، بالتشـارك مـع املركـز الـدويل السـترداد           
الستكشــاف مــدى احلاجــة إىل   ٢٠١٦املوجــودات، عقــد اجتمــاع يف الربــع األول مــن عــام   

ــادة والتصــرف ف     ــادئ أساســية إلدارة املوجــودات املســتردة واملع ــق مــع   وضــع مب ــا يتواف ــا مم يه
ويتوقــع أن يــتمخض االجتمــاع عــن وثيقــة  مــن االتفاقيــة، لكــي ينظــر فيهــا املــؤمتر.   ٥٧ املــادة

ــن الــدول األطــراف واالختصاصــيني            ــع مــع عــدد أكــرب م ــة متثــل أساســاً لتشــاور أوس ختامي
 املمارسني ُيسترشد به يف إجـراء مناقشـات إضـافية حمتملـة ضـمن إطـار املـؤمتر وهيئاتـه الفرعيـة         
ذات الصـــلة، وخصوصـــاً الفريـــق العامـــل املعـــين باســـترداد املوجـــودات، إذا مـــا رأت الـــدول  

  ذلك.  األطراف فائدة من
    

    بناء الثقة بني الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات  - باء  
    دات، والشبكاتوالسلطات املركزية، وجهات الوصل املعنية باسترداد املوج  - ١  

إىل األمانــة أن تــدعو الــدول األعضــاء الــيت مل تعــيِّن بعــد ســلطةً  طلــب الفريــق العامــل   -٥٥
مركزية معنية باملساعدة القانونية املتبادلة إىل أن تفعل ذلك. كما وجَّه املـؤمتر طلبـاً مشـاهباً إىل    

  مجيع الدول األطراف.
ت وطلب املؤمتر إىل الفريق العامل أن يواصل النظر يف مسألة إنشاء شبكة عامليـة جلهـا    -٥٦

ــة مــع عمــل       ــة باســترداد املوجــودات تعمــل كشــبكة للممارســني، دون ازدواجي الوصــل املعني
شـبكة  الشبكات القائمة، لتسهِّل تعزيز فعالية التعـاون. وأكَّـد الفريـق العامـل علـى احلاجـة إىل       

عاملية جلهات الوصل املعنية مبصادرة املوجودات واستردادها تضم خـربات تقنيـة، وشـدَّد علـى     
  لتعاون والتنسيق بني الشبكات اإلقليمية.ضرورة ا

وأوصى الفريق العامل باستكشاف إمكانية اعتمـاد هنـج يف اسـترداد املوجـودات يقـوم        -٥٧
يِّ على إنشاء مكتب مساعدة يتوىل إسداء املشـورة بصـورة غـري رمسيـة أثنـاء املراحـل األوىل أل      

  توفِّر مزيداً من املساعدة.قضية، وإحالة مقدِّمي الطلبات إىل جهات نظرية ميكنها أن 
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وأوصــى الفريــق العامــل أيضــاً بــأن يستكشــف املكتــب الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تعــديل    -٥٨
قاعدة البيانات اخلاصـة جبهـات االتصـال املعنيـة باسـترداد املوجـودات لكـي يتسـىن التـيقُّن مـن           

  بيانات االتصال اخلاصة بأشخاص موجودين يف واليات قضائية أخرى.
علــى ضــرورة االســتفادة الفعليــة مــن التعــاون مــع أجهــزة إنفــاذ د الفريــق العامــل وشــّد  -٥٩

القانون ووحدات االستخبارات املالية، مع التسليم بدور اجلهاز القضائي يف إجراءات التعـاون  
  الدويل لضمان املساءلة ومراعاة األصول اإلجرائية.

    
    خذةالتدابري املتَّ

دولة طرفاً قد أبلغـت األمانـة بالسـلطات     ١١٢، كانت ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٨يف   -٦٠
  املركزية اليت عيَّنتها.

دولـة طرفـاً ودولتـان موقِّعتـان قـد أبلغـت        ٦٥، كانت ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٨ويف   -٦١
كتـروين  األمانة جبهات الوصل اليت عيَّنتها لُتعىن مبسائل استرداد املوجـودات. وُيتـاح الـدليل اإلل   

ملــا مت تعيينــه مــن ســلطات مركزيــة وجهــات وصــل خمتصــة باســترداد املوجــودات علــى الــرابط  
www.unodc.org/compauth_uncac.  

ووفقــاً ملقــرَّر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب     -٦٢
ــة  ــد     ، ٣/٢الوطني ــاون ال ــة بالتع ــام املتعلق ــذ األحك ــون "تنفي ــم املتحــدة   املعن ــة األم ويل يف اتفاقي

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة"، الــذي طلــب فيــه املــؤمتر إىل األمانــة النظــر يف اجلــدوى 
ــا، ومــا قــد يوجــد        ــة مــع مــا يوجــد حالي ــروين اخلــاص باالتفاقي ــدليل اإللكت ــة إلدمــاج ال العملي

ى إدماج دليل السـلطات  مستقبالً، من أدلة يف إطار صكوك دولية أخرى. ويعكف املكتب عل
الوطنية املختصة يف بوَّابة إدارة املعارف، املعروفـة ببوَّابـة املـوارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة       
باجلرمية (شريلوك). وعملية اإلدماج هذه هي اآلن يف مراحلها اخلتاميـة، وُيتوقـع أن ُتنجـز قبـل     

  .٢٠١٥هناية عام 
املبـادرة العامليـة اخلاصـة جبهـات االتصـال الـيت        ٢٠٠٩ر وأُطلقت يف كانون الثاين/ينـاي   -٦٣

يدعمها اإلنتربول ومبادرة "ستار". واهلدف منها هو دعم التحقيق يف جرائم الفسـاد واجلـرائم   
االقتصادية واملالحقة القضائية ملرتكبيها من خالل التعاون الدويل واملساعدة غـري الرمسيـة (الـيت    

مسيـة للحصـول علـى املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وبعـد تقـدمي تلـك          ُتقدَّم قبل تقدمي الطلبات الر
الطلبات) لغرض كشف عائدات الفسـاد واجلـرائم االقتصـادية وتعقُّبـها وجتميـدها واسـتردادها       

واملعارف التقنيـة املتعلقـة بالفسـاد    وميكن جلهات الوصل أن تتبادل املعلومات  يف هناية املطاف.

www.unodc.org/compauth_uncac
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، املربـــوط بشـــبكة I-SECOMل نظـــام االتصـــاالت املشـــفَّر واســـترداد املوجـــودات مـــن خـــال 
ــة  ــا يف تلــك املنصــة   "I-24/7"االتصــاالت اآلمن جهــة  ١٩٦، التابعــة لإلنتربــول. وتشــارك حالي
بلدان. وقد ُعقد االجتماع العام السـنوي اخلـامس للمبـادرة يف فيينـا      ١٠٨وصل خمصصة متثل 

حمقِّقـاً وعضـو    ١٧٠جتماع مـا يزيـد علـى    . والتقى يف اال٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٠و ٩يومي 
ــة خمتصــني  ــة عام ــداً.  ٧٩ بقضــايا الفســاد مــن  نياب ــل اســترداد    بل وعــاجل االجتمــاع مســائل مث

املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة، واملســاومة   قيمــة املوجــودات يف العصــر الســيرباين، وَصــْون 
ُيعقد االجتمـاع العـام السـنوي    وسـ  القضائية، والتحقيقات املتوازية، وأفرقة التحقيق املشـتركة. 

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٧السادس للمبادرة يف نيودهلي من 
وواصــل مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة ومبــادرة "ســتار" دعمهمــا لتعزيــز الشــبكات           -٦٤

 اإلقليمية املعنية باسترداد املوجودات ومصادرهتا. وُعقـدت أثنـاء الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر،      
  بدعم من املكتب ومبادرة "ستار" االجتماعات التالية:

عقدت شـبكة اسـترداد املوجـودات، التابعـة لفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات           (أ)  
 ٨إىل  ٤بلــداً، اجتماعهــا الثــاين عشــر حللقــات الوصــل يف برازيليــا مــن  ١٦املاليــة والــيت تضــم 

إىل  ٥السـنوي يف أسنسـيون، مـن    ، كما عقدت اجتماعها نصف ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
وقــد انتــهت مبــادرة "ســتار" مــن إعــداد دليــل للتعــاون الــدويل يف جمــال   . ٢٠١٥أيار/مــايو  ٧

استرداد املوجودات، يتضمن معاهدات ثنائية ومتعددة األطـراف وتوصـيات بشـأن كيفيـة بنـاء      
بـوينس آيـرس، مـن    استراتيجية فعالة للتعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات. وُعقدت يف 

، حلقــة عمــل حــول مكافحــة الفســاد لصــاحل شــبكة اســترداد    ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٣١إىل  ٢٦
ــوال يف      ــة غســـل األمـ ــة ملكافحـ ــاإلجراءات املاليـ ــة بـ ــة العمـــل املعنيـ ــة لفرقـ املوجـــودات، التابعـ

  الالتينية؛  أمريكا
عقدت شبكة شـرق أفريقيـا املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات،          (ب)  

ــة بلــدان، اجتماعهــا العــام الســنوي األول يف نــريويب مــن      تشــرين  ١٩إىل  ١٧الــيت تضــم مثاني
ــاين/نوفمرب  ــومي   ٢٠١٤الثـ ــبكة يـ ــة للشـ ــة التوجيهيـ ــه  ٢و ١. واجتمعـــت اللجنـ حزيران/يونيـ

  يف كمباال؛ ٢٠١٥
عقـــدت شـــبكة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ املشـــتركة بـــني الوكـــاالت الســـترداد   (ج)  

 ٢٠١٤تدريبيتني بشأن استرداد املوجودات يف تشـرين األول/أكتـوبر    املوجودات حلقيت عمل
، وُعقد اجتماع الفريق التـوجيهي للشـبكة يف سـيدين، أسـتراليا، يـومي      ٢٠١٥وحزيران/يونيه 

  ؛٢٠١٥ سآذار/مار ٥و ٤
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عقــــدت شــــبكة اجلنــــوب األفريقــــي املشــــتركة بــــني الوكــــاالت الســــترداد   (د)  
، وُعقـد  ٢٠١٥و ٢٠١٤وكالء النيابة العامـة يف عـامي   املوجودات حلقيت عمل بشأن توضيع 

  ؛٢٠١٥متوز/يوليه  ٣و ٢اجتماعها العام السنوي يف بريتوريا يومي 
َنظَّـــم الربنـــامج العـــاملي ملكافحـــة غســـل األمـــوال وعائـــدات اجلرميـــة ومتويـــل   (ه)  

إىل  ٢٤ اإلرهاب، التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية، حلقـة عمـل إقليميـة ُعقـدت يف أكـرا مـن      
، أُنشــئت أثناءهــا رمسيــا شــبكة غــرب أفريقيــا املشــتركة بــني  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٧

  الوكاالت السترداد املوجودات؛
ــني          (و)   ــدن املشــتركة ب ــدى شــبكة كام ــب ل ــادرة "ســتار" بصــفة مراق حتــتفظ مب

يف الوكـاالت الســترداد املوجـودات، وقــد شـاركت يف اجتمــاع الشـبكة الســنوي الـذي ُعقــد      
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٨إىل  ١٤سنتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، من 

ويف عــدد مــن احلــاالت، تقــدمت بعــض الــدول األطــراف إىل مبــادرة "ســتار" بطلــب     -٦٥
لتسهيل إقامة اتصاالت وعقد اجتماعات بشأن قضايا معينة يف واليـات قضـائية أخـرى عنـدما     

  تقتضي الظروف ذلك.
    

    مكافحة الفساد وأجهزةبني وحدات االستخبارات املالية التعاون   - ٢  
أوصــى الفريــق العامــل بتعزيــز التعــاون بــني وحــدات االســتخبارات املاليــة وســلطات      -٦٦

الفساد والسلطات املركزية املسؤولة عـن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة علـى الصـعيدين       مكافحة 
التعاون مع شـبكات ومؤسسـات قائمـة،     الوطين والدويل. كما أوصى باستكشاف سبل زيادة

ــلطات       ــة لســ ــة الدوليــ ــة والرابطــ ــتخبارات املاليــ ــدات االســ ــت لوحــ ــة إيغمونــ ــل جمموعــ مثــ
  الفساد.  مكافحة

    
    تَّخذةالتدابري امل

يتعــاون املكتــب تعاونــاً وثيقــاً مــع الرابطــة الدوليــة لســلطات مكافحــة الفســاد ويــدعم    -٦٧
ة. وقد توىل مركـز سـيادة القـانون ومكافحـة الفسـاد،      أنشطتها، كما يشارك يف جلنتها التنفيذي

. وسـوف ُيعقـد مـؤمتر الرابطـة     ٢٠١٥الكائن يف قطر، مهـام أمانـة الرابطـة منـذ حزيران/يونيـه      
رســــربغ، االحتــــاد الروســــي، يف تشــــرين طالســــنوي الثــــامن واجتماعهــــا العــــام يف ســــانت ب

  طراف.، عقب الدورة السادسة ملؤمتر الدول األ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
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وُتواصل مبـادرة "سـتار" والربنـامج العـاملي ملكافحـة غسـل األمـوال وعائـدات اجلرميـة            -٦٨
املاليـة  ا مـع وحـدات االسـتخبارات    مومتويل اإلرهاب، التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية عملـه 

ــادل       مــن أجــل مســاعدهتا  ــا اخلاصــة بتب ــذ مبادئه ــة إيغمونــت وتنفي ــى االنضــمام إىل جمموع عل
  ت بني وحدات االستخبارات املالية.املعلوما

    
    التعاون مع القطاع اخلاص  - ٣  

أوصى الفريق العامل بأن تواصل األمانة الترويج إلقامة شراكات مع القطاع اخلـاص،    -٦٩
وخصوصاً مع املؤسسات املالية، هبـدف مسـاعدهتا علـى االمتثـال اللتزاماهتـا مبقتضـى االتفاقيـة        

شجَّع الفريق العامل الـدول األطـراف علـى دعـم جهـود األمانـة       وتيسري استرداد املوجودات. و
  بوسائل منها إقامة شراكات على الصعيد الوطين.

    
    خذةالتدابري املتَّ

اصل مكتب املخدِّرات واجلرمية تعاونه مع القطاع اخلاص بشأن جمموعة واسـعة مـن   و  -٧٠
التعاون والتنميـة يف امليـدان   مسائل مكافحة الفساد، مبا يف ذلك ضمن سياق تعاونه مع منظمة 

االقتصادي واتفاق األمم املتحدة العاملي واملنتدى االقتصادي العاملي ومشروعه املنـدرج ضـمن   
  إطار مبادرة "سيمرت" للرتاهة.

وضمن إطـار الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة الفسـاد، التـابع ملنتـدى جمموعـة العشـرين             -٧١
منتدى قطاع األعمال")، أسهم مكتب املخـدِّرات واجلرميـة   املعين بقطاع األعمال (اختصاراً: "

يف حتديــد اجملــاالت ذات األولويــة لــدى منتــدى قطــاع األعمــال، ويف صــوغ توصــيات رئيســية 
ــات واملنشــآت       ــة تتخــذها احلكوم ــة ومجاعي ــدابري فردي ــة    بشــأن ت ــن داخــل جمموع ــة م التجاري

يــق العامــل املعــين مبكافحــة العشــرين وخارجهــا. وقــد طلبــت أوســاط قطــاع األعمــال مــن الفر
ــة واالشــتراء         ــة االنتفاعي ــى امللكي ــة العشــرين أن يركــز بصــفة خاصــة عل ــابع جملموع الفســاد الت

  العمومي واإلبالغ الذايت الطوعي وبناء القدرات يف اإلدارات العمومية.
    

    تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت تعيق استرداد املوجودات  - ٤  
امل على ضرورة أن تواصل األمانة تعزيز عملـها فيمـا يتعلـق بتشـجيع     شدَّد الفريق الع  -٧٢

العـزم السياسـي    وتوطيـد  احلوار بني الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات وبنـاء الثقـة وتعزيـز   
ضماناً السترداد املوجودات، مبا يف ذلك ضـمن إطـار عملـها مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة        

لعشـرين. كمـا شـجَّع الفريـق الـدول األطـراف علـى السـعي إىل         األخـرى ويف سـياق جمموعـة ا   
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حلواجز اليت تعيق استرداد املوجودات، وخصوصـاً بتبسـيط اإلجـراءات احملليـة وتـدعيمها      اإزالة 
  استخدامها.  منعاً إلساءة

ــراره     -٧٣ ــؤمتر، يف ق ــادل املســاعدة     ٥/٣وأهــاب امل ــات تب ــذ طلب ــراف لتنفي ــدول األط ، بال
يد الــدويل الــيت تتطلــب تــدابري عاجلــة، مبــا فيهــا طلبــات الــدول الواقعــة يف القانونيــة علــى الصــع

  الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وكذلك سائر الدول الطالبة.
    

    خذةالتدابري املتَّ
زم السياسي يف عـدة منتـديات   يقوم املكتب ومبادرة "ستار" بأنشطة دعائية لتدعيم الع  -٧٤

بالشفافية ومكافحة الفساد، التابع لرابطـة التعـاون االقتصـادي     دولية، منها الفريق العامل املعين
آلسيا واحمليط اهلادئ، واإلنتربول واالحتاد األورويب و"يوروجست" وجمموعـة السـبعة والفريـق    
العامـــل املعـــين مبكافحـــة الفســـاد، التـــابع جملموعـــة العشـــرين، واملنتـــدى االقتصـــادي العـــاملي،   

 "سـتار "ة مـن أجـل مكافحـة الفسـاد. كمـا تـدعم مبـادرة        وخصوصاً مبادرته اخلاصـة بالشـراك  
  املنتدى العريب السترداد األموال.

ــة        -٧٥ ــوعي بشــأن أمهي ــادرة "ســتار" ومكتــب املخــدِّرات واجلرميــة إذكــاء ال وواصــلت مب
التصديق على االتفاقية وتنفيـذها تنفيـذاً تامـا، وكـذلك بشـأن اسـترداد املوجـودات، بصـفتهما         

عـــات الفريـــق العامـــل املعـــين مبكافحـــة الفســـاد، التـــابع جملموعـــة العشـــرين. اجتما يفمـــراقبْين 
ــادرة واملكتــب بنشــاط يف صــوغ خطــة عمــل جمموعــة       وعلــى وجــه اخلصــوص، شــاركت املب

، اليت عـاود فيهـا قـادة اجملموعـة تأكيـد      ٢٠١٦-٢٠١٥العشرين بشأن مكافحة الفساد للفترة 
بتجـرمي رشـو األجانـب، وبالتعـاون مـع البلـدان       التزامهم بالتصـديق علـى االتفاقيـة وتنفيـذها، و    

ائــدات الفســاد وإرجاعهــا ومالحقــة أصــحاهبا. كمــا شــاركت  عاألخــرى علــى التحــري عــن  
املبــادرة واملكتــب بنشــاط يف صــوغ خطــة جمموعــة العشــرين التنفيذيــة ملكافحــة الفســاد للفتــرة  

  ن نتائج.، اليت حتدد ما سُيتَّخذ من تدابري وما ُيرَتقب حتقيقه م٢٠١٦-٢٠١٥
ــة         -٧٦ ــادئ جمموع ــة يف صــوغ مب ــب املخــدِّرات واجلرمي ــادرة "ســتار" ومكت وأســهمت مب

العشرين الرفيعة املستوى بشأن شـفافية امللكيـة االنتفاعيـة، الـيت متثـل إحـدى أولويـات الرئاسـة         
األســترالية للفريــق العامــل املعــين مبكافحــة الفســاد. وقــد اعتمــد قــادة جمموعــة العشــرين تلــك     

  .٢٠١٤يف ِقمَّتهم املعقودة يف بريسبني، أستراليا، يف تشرين الثاين/نوفمرب  املبادئ
ومن خالل َتمتُّعها بصفة مراقب لدى البنك الـدويل، واصـلت مبـادرة "سـتار" عالقـة        -٧٧

العمل الوثيقة اليت تربطهـا بفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة، إذ شـاركت يف اجتماعاهتـا         
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مــرات يف الســنة. وتقــوم املبــادرة بــدور نشــيط داخــل األفرقــة العاملــة ذات    الــيت ُتعقــد ثــالث  
الصــلة، وخصوصــاً فريــق تطـــوير السياســات التــابع لفرقــة العمـــل. ونتيجــة هلــذه املشـــاركة         

 Guidance on transparency"دراسـة عنواهنـا    ٢٠١٤املتواصلة، أصدرت فرقـة العمـل يف عـام    

and beneficial ownership"إرشادات بشأن الكيفية اليت ميكن هبـا للبلـدان تنفيـذ    ى ، حتتوي عل
توصــيات فرقــة العمــل املتعلقــة بشــفافية امللكيــة االنتفاعيــة للشخصــيات االعتباريــة والترتيبــات   

وغريمهــا). وقــد ُدعيــت البلــدان يف تلــك التوصــيات إىل اختــاذ    ٢٥و ٢٤القانونيــة (التوصــيتان 
ــة تتوافــق إىل حــد بعيــد مــع الت   ــواردة يف التقريــر املعنــون  تــدابري معين  The Puppet"وصــيات ال

Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It" ،
. وواصـل الربنـامج العـاملي ملكافحـة غسـل      ٢٠١١وهو تقرير أصدرته مبـادرة "سـتار" يف عـام    
، التـابع ملكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، عالقـة العمـل       األموال وعائدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب   

الوثيقة اليت تربطه بفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وأَجنز، بصفته رئيسـاً مشـاركاً للفريـق    
املتأتيـة بـاملواد األفيونيـة    العامل التابع لفرقة العمل واملعين بأنواع التدفقات املالية غـري املشـروعة   

  .٢٠١٤املوضوع يف حزيران/يونيه  هذاأ، تقريراً عن األفغانية املنش
وشاركت مبادرة "سـتار" يف االجتمـاع الثالـث لفريـق اخلـرباء العامـل املعـين بـالتعرُّف           -٧٨

 ١٢و ١١على املوجودات وحتديد مكاهنا وحجزها، الـذي نظمتـه اإلنتربـول يف بـرلني، يـومي      
ــاقش الســمات والعناصــر الرئيســ   ٢٠١٥أيار/مــايو  ــد ُتصــدره   لكــي ين ية إلشــعار خــاص جدي

اإلنتربول بشـأن التحـري عـن الفسـاد واألمـور املاليـة ويضـع ذلـك اإلشـعار يف صـيغته النهائيـة            
ويعتمده. وسوف يعرض هـذا "اإلشـعار الـذهيب" علـى مجعيـة اإلنتربـول العامـة القادمـة للنظـر          

  واعتماده.  فيه
، االجتمـــاع الثالـــث ٢٠١٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣إىل  ١وُعقـــد يف جنيـــف، مـــن   -٧٩

للمنتدى العريب السترداد األموال، الذي استضافته حكومة سويسرا بدعم مـن مبـادرة "سـتار"    
واشترك يف َترؤُّسه كل من تونس ومصر. وبالتوازي مع ذلك االجتمـاع، نظـم املركـز الـدويل     

اع الثالـث  يف تعاون وثيق مع منظمي االجتمـ السترداد املوجودات ومؤسسة الشفافية الدولية، 
للمنتدى العريب السـترداد األمـوال، لقـاًء جانبيـا ملنظمـات اجملتمـع املـدين الدوليـة واحملليـة َركَّـز           

اســترداد املوجــودات. ونظــم املنتــدى عملــه يف شــكل      علــى دور تلــك املنظمــات يف عمليــة    
، مســارات ثالثــة. املســار األول، املعنــون "اســتخدام أدوات مبتكــرة الســترداد املوجــودات"       

اشتمل على مناقشات حول استراتيجيات استرداد املوجودات والبىن املؤسسية الالزمة لـذلك،  
وعمليات التجميد اإلداري، وُسبل االنتصاف املدنية، واقتراحات عملية موجهـة إىل منظمـات   
اجملتمع املدين واحلكومات. وتناول املسار الثاين، املعنون "نزع الستار املؤسسي"، التحري عـن  
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شركات والصناديق االستئمانية الومهية ومالكيها املنتفعني، والتعاون مع املراكـز املاليـة بشـأن    ال
املتعلقــة باملــالكني الوصــول إىل املعلومــات امللكيــة االنتفاعيــة، ودور القطــاع اخلــاص يف تيســري  

املسـار  أمَّـا  . املنتفعني، وطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف سـياق التقاليـد الوطنيـة املختلفـة        
الثالــث فقــد ركــز علــى ســبل حتســني فعاليــة اســتخدام قنــوات وحــدات االســتخبارات املاليــة.   
وكمسامهة يف النصوص املتاحـة للمنتـدى العـريب السـترداد األمـوال، قامـت عـدة بلـدان بنشـر          
ــة خاصــة باســترداد املوجــودات مــن أجــل مســاعدة احملققــني يف احلصــول علــى املعلومــات       أدل

  باملالكني املنتفعني. املتعلقة
تـونس العاصـمة،   ونظمت أملانيـا، بصـفتها رئيسـة جمموعـة السـبعة، دورة اسـتثنائية يف         -٨٠
مــن أجــل تبــادل املعلومــات التقنيــة والتكتيكيــة. وقُسِّــمت   ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٢إىل  ١٨مــن 

الثـاين كـان   الدورة إىل جزأين: األول ركَّز على العروض اإليضاحية التقنيـة وبنـاء القـدرات؛ و   
خمصصاً لتونس واشتمل على مناقشـات حـول مـا يواجهـه البلـد حاليـا مـن حتـديات يف جهـود          
استرداد املوجودات. وإثر العرض الذي قدمته قطر الستضافة املنتدى العريب السترداد األمـوال  

، واصلت مبـادرة "سـتار" تعاوهنـا مـع     ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠إىل  ٨يف الدوحة من 
  انيا وقطر وبلدان شريكة أخرى على التحضري للدورة املقبلة.أمل

ويف االجتماع االثنا سنوي الثالث للتحالف الدويل ملتصـيِّدي الفسـاد، التـابع جملموعـة       -٨١
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٠إىل  ٨البنـــك الـــدويل، الـــذي ُعقـــد يف واشـــنطن العاصـــمة، مـــن  

شــروعة واملوجــودات املســروقة حاضــرتني يف  ، كانــت مســألتا التــدفقات املاليــة غــري امل ٢٠١٤
ــادرة        ــيت تولــت مب ــة ال ــاء اجللســات اجلانبي ــة أو أثن جــدول األعمــال، ســواء يف اجللســات العام

  قيادهتا. "ستار"
وشارك مكتب املخدِّرات واجلرمية بنشاط يف العمل املضطلع بـه علـى نطـاق املنظومـة       -٨٢

، ١٦اهلــدف خدام عبــارات معينــة يف نــص بشــأن أهــداف التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك اســت 
تتعلق بالتـدفقات املاليـة غـري املشـروعة والفسـاد وإقامـة مؤسسـات شـفافة وخاضـعة للمسـاءلة           

). وعلى وجه اخلصوص، تتمثل إحدى الغايـات املندرجـة   ٦-١٦و ٥-١٦و ٤-١٦(الغايات 
شــروعة، األمــوال واألســلحة غــري امل يف حتقيــق خفــض كــبري يف تــدفقات   ١٦يف إطــار اهلــدف 

وتدعيم استرداد املوجودات املسروقة وإعادهتا، ومكافحة مجيع أشـكال اجلرميـة املنظمـة حبلـول     
). وشــاركت مبــادرة ســتار واملكتــب أيضــاً يف  Corr.1و A/68/970(انظــر الوثيقــة  ٢٠٣٠عــام 

ه متوز/يوليـ  ١٦إىل  ١٣املؤمتر الدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـذي ُعقـد يف أديـس أبابـا، مـن         
ــدويل      ٢٠١٥ ــدان االقتصــادي والبنــك ال ــة يف املي ، كمــا اشــتركا (مــع منظمــة التعــاون والتنمي

وحكوميت السـويد واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية) يف استضـافة حلقـة          
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رفيعــة املســتوى حــول الشــراكات املتعــددة اجلهــات ذات املصــلحة واتســاق السياســات  نقــاش 
دفقات املالية غري املشروعة. واعتمد املؤمتر خطة عمـل أديـس أبابـا (مرفـق قـرار      فيما يتعلق بالت
)، الذي حث فيه املؤمتر البلدان اليت مل تصـدق علـى اتفاقيـة مكافحـة     ٦٩/٣١٣اجلمعية العامة 

الفساد أو مل تنضم إليهـا بعـد علـى أن تفعـل ذلـك، وتعهَّـد فيـه بـأن جتعـل االتفاقيـة أداة فعالـة            
وكشـفه ومنعـه ومكافحتـه والسـترداد املوجـودات املسـروقة وإعادهتـا إىل بلـداهنا         لردع الفساد 

الـــدويل علـــى اســـتحداث ممارســـات جيـــدة بشـــأن إعـــادة  األصـــلية. وشـــجع املـــؤمتر اجملتمـــع  
ــادرات الداعمــة الســترداد       ــادرة "ســتار" وغريهــا مــن املب ــده ملب املوجــودات، وأعــرب عــن تأيي

ؤمتر األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل وصــندوق النقــد   املوجــودات. وإىل جانــب ذلــك، دعــا املــ 
  الدويل إىل مساعدة بلدان املنشأ وبلدان املقصد على مكافحة التدفقات املالية غري املشروعة.

    
    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  - جيم  

ام أبرز الفريق العامل وجود طلب شـديد علـى املسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ أحكـ          -٨٣
الفصــل اخلــامس مــن االتفاقيــة، وخصوصــاً علــى اخلــدمات االستشــارية القانونيــة، كمــا أبــرز     
احلاجة إىل هنوج مصمَّمة خصيصاً هلذا الغرض. وشدد الفريق على أمهية تقـدمي مسـاعدة تقنيـة    
للمســؤولني واملمارســني يف ميــدان تبــادل املســاعدة القانونيــة، لتمكينــهم مــن صــياغة الطلبــات  

  ليها.والردود ع
وأكَّد الفريق العامل أيضاً على أمهية تدعيم قدرات املشـرِّعني ومـوظفي إنفـاذ القـانون       -٨٤

والقضــاة وأعضــاء النيابــات العامــة بشــأن املســائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات، وشــدَّد علــى  
 احلاجة إىل توفري تدريب متخصص وأنشطة لبناء القدرات، وعلى أمهيـة تزويـد املكتـب مبـوارد    
كافية. وإىل جانب أنشطة مثل احللقات الدراسـية والـدورات التدريبيـة، شـجَّع الفريـق العامـل       

تنظـــيم دورات تدريبيـــة تســـتخدم تكنولوجيـــات مبتكـــرة، مثـــل بـــرامج الـــتعلُّم  األمانـــة علـــى 
  اإللكتروين.

ــادرة       -٨٥ وطلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة مواصــلة التأكُّــد مــن امتثــال مجيــع أنشــطة مب
ار" امتثاالً صارماً ملا نصَّت عليه االتفاقية من إطار قانوين ومعايري دولية. كمـا طلـب إليهـا    "ست

  أن تواصل تقدمي تقارير منتظمة إليه وإىل املؤمتر عن تلك األنشطة.
وأوصى الفريق العامل بأن يسعى املكتب إىل إقامة مزيد من الشـراكات، وإىل تنسـيق     -٨٦

املنظمــات يف املســائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات مــع ســائر   أنشــطة مســاعدة تقنيــة إضــافية 
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واهليئــات املعنيــة. كمــا طلــب إىل األمانــة أن ُتــروِّج لســُبل ووســائل تتــيح للــدول األعضــاء أن    
  تطلب املساعدة التقنية من خالل مبادرة "ستار" على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

طراف يف اعتماد هنج قائم على اتباع منـهاج  وأوصى الفريق العامل أن تنظر الدول األ  -٨٧
برامج املساعدة التقنيـة، مـع تنسـيقٍ علـى الصـعيد اإلقليمـي ضـماناً السـتخدام املـوارد          معني يف 

  املتاحة احملدودة على أجنع وجه.
، الـدول األطـراف علـى أن تكفـل حصـول سـلطات       ٥/٣وقد حثَّ املؤمتر، يف قـراره    -٨٨

املعنية األخرى على تدريب كاف ومنتظم، وَتمتُّعهـا بالصـالحيات   مكافحة الفساد أو اهليئات 
الالزمــة، التشــريعية منــها وغــري التشــريعية، للتعــرف علــى عائــدات الفســاد وتعقُّبــها وجتميــدها  
ومصادرهتا، مبا يف ذلك صالحية االطالع على املعلومات املالية وغريها من املعلومـات الالزمـة   

ر الـدول املتلقيـة للطلبـات والشـركاء يف تقـدمي املسـاعدة علـى أن        لفعل ذلك. كما شجَّع املـؤمت 
مع الدول الطالبة من أجل حتديد احتياجات هذه الدول فيمـا خيـص بنـاء القـدرات ذات     تعمل 

الحتياجات املـراد تلبيتـها، مـع    االصلة باسترداد املوجودات وأن حتدد، قدر اإلمكان، أولويات 
  التركيز على جهود عملية معينة.

    
    خذةالتدابري املتَّ

يف جمال املساعدة التشريعية، واصل املكتب عمله مع الدول على تقييم مـدى تنفيـذها     -٨٩
وإىل جانـب ذلـك، اسـتجاب املكتـب ومبـادرة "سـتار"       ألحكام الفصل اخلامس من االتفاقيـة.  

ــدمي         ــة للتشــريعات أو بتق ــإجراء استعراضــات مكتبي ــق ب ــدول تتعل ــات أخــرى مــن ال ــدة طلب لع
  اعدة يف جمال صياغة التشريعات.مس
ــدول مبســاعدات يف          -٩٠ ــد ال ــادرة "ســتار"، تزوي ــها مب ــوات من ــب، عــرب قن وواصــل املكت

الفتـرة  وأثنـاء   )٢(جهودها املتعلقة باسترداد املوجودات، تبعاً للطلـب والحتياجـات البلـد املعـين.    
وجــودات وشـــبكتان  بلــداً ومنتــديان معنيـــان باســترداد امل    ٢٧املشــمولة هبــذا التقريــر، تلقـــى    

املكتـب طلبـات   إقليميتان مسـاعدات مـن هـذا القبيـل مـن خـالل مبـادرة "سـتار"، كمـا تلقـى           
يف املائــة مــن أنشــطة مبــادرة   ٦٠جديــدة مــن ثالثــة بلــدان. ومتثــل املســاعدات القطريــة قُرابــة   

"ســتار". ومشلــت تلــك املســاعدات طائفــة مــن اجملــاالت، منــها التحلــيالت التكتيكيــة، ووضــع  
املوجـودات، وأسـاليب إجـراء التحريـات املاليـة، وإجـراءات اإلفصـاح        راتيجيات السـترداد  است

                                                         
مشاريع املساعدة القطرية املشار إليها يف هذا الباب من الوثيقة هي جمرد أمثلة، نظراً ملا تتسم به بعض   )٢(  

 ري.تلك املساعدات من طابع س



 

24V.15-06064 

 

CAC/COSP/2015/3

عن املوجودات، وإجراءات التدقيق يف األدلة اجلنائية، وإسـداء املشـورة بشـأن معاجلـة حـاالت      
معينــة، وتســهيل االتصــاالت مــع الواليــات القضــائية األخــرى. واســَتْتَبعت املســاعدات أنشــطة 

علـى  قدرات وأنشـطة تسـتهدف حـاالت معينـة. وتشـتمل أنشـطة مبـادرة "سـتار"         عامة لبناء ال
حلقــات عمــل تدريبيــة أكثــر تقليديــةً، وكــذلك توضــيعاً للمــوجِّهني وإشــراك اختصاصــيني          

  ممارسني أجانب وتسهيل عملي لالتصاالت على الصعيدين احمللي والدويل.
صـادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة     ودعمت مبادرة "ستار" َسنَّ وتنفيذ تشريعات بشـأن امل   -٩١

ففي السلفادور، وفَّرت املبادرة تدريباً يف جمال بناء القـدرات لكـي يتسـىن    يف أمريكا الوسطى. 
تطبيق قانون جديد بشأن املصادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة. كمـا دعمـت املبـادرة كوسـتاريكا        

إىل إدانــة، الــذي كانــت املبــادرة قــد باملصــادرة غــري املســتندة يف تنقــيح وتطــوير قانوهنــا املتعلــق 
فقــد ُعقــد يف بوغوتــا يف علــى الصــعيد اإلقليمــي، أمَّــا . ٢٠١٣ســاعدت علــى صــوغه يف عــام 

اجتماع خرباء لتبادل اآلراء بشأن منهجيـة احملاكمـات الصـورية يف جمـال      ٢٠١٥نيسان/أبريل 
  املصادرة غري املستندة إىل أدلة.

، بـدعم تقـين مـن الفـرع املعـين      ٢٠١٥ذار/مـارس  آ ٤و ٣وُعقدت يف طهران، يـومي    -٩٢
بالفساد واجلرائم االقتصادية، التابع للمكتب، حلقـة عمـل إقليميـة بشـأن أسـاليب التحقيـق يف       

-جرائم الفساد عرب الوطنية. وحضـر احللقـة ممارسـون كبـار مـن أفغانسـتان وإيـران (مجهوريـة        
  تان وكازاخستان.اجيكستان وقريغيزساإلسالمية) وباكستان وتركمانستان وط

ملــدة  إقليميــةعمــل ، حلقــة ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٢إىل  ١٠وُعقــدت يف داكــار، مــن   -٩٣
بشأن التحقيق يف قضايا غسل األموال ومالحقة مرتكبيها ومقاضـاهتم. وحضـر هـذا     ثالثة أيام

شخصاً من أعضاء النيابـات العامـة وقضـاة التحقيـق      ٢٥التمرين القائم على احملاكاة احلاسوبية 
  بيساو وكوت ديفوار ونيجرييا.-فاسو والسنغال وغينيا  يف بوركينا

ــة          -٩٤ ــدعيم البيئ ــى ت ــة يف بوتســوانا عل ــا الســلطات الوطني ــادرة "ســتار" حالي وتســاعد مب
املؤسسية والعملياتية والقانونية املتعلقـة باسـترداد املوجـودات مـن خـالل تعزيـز اخلـربات الفنيـة         

لبلــد، بنــاًء علــى تقيــيم لالحتياجــات التدريبيــة ذات األولويــة  وتــدريب املــدرِّبني لصــاحل ذلــك ا
ــائط       ــدد الوسـ ــهاج متعـ ــار منـ ــمن إطـ ــة وضـ ــلطات احملليـ ــع السـ ــاور مـ ــادرة، بالتشـ ــه املبـ أجرتـ

  املدرِّبني.  لتدريب
ويف منغوليا، قامت مبادرة "ستار" بعدة أنشـطة لبنـاء قـدرات السـلطات احملليـة يف جمـال         -٩٥

تلــك األنشــطة تــدريب املــوظفني علــى تقــدمي املســاعدة القانونيــة    اســترداد املوجــودات. ومشلــت
املتبادلــة ومســاعدهتم علــى صــوغ طلبــات تبــادل املســاعدة القانونيــة، وإعــداد دليــل للممارســات 
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االتصاالت مع الواليات القضائية األخرى. وُعقـدت يف  الفضلى لتبادل تلك املساعدة، وتسهيل 
ت تدريبية. وإىل جانـب ذلـك، قُـدِّمت يف آذار/مـارس     دورا ثالث ٢٠١٤ تشرين األول/أكتوبر

خدمات استشارية إىل السلطة املستقلة ملكافحة الفساد يف منغوليا من أجل تعزيـز فعاليـة    ٢٠١٥
النظام اخلاص باإلعالن عن املوجودات وتضارب املصاحل، باستخدام أدوات إلكترونية ونظـم يف  

الفساد وغسل امج تدرييب بشأن التحقيق يف جرائم برن ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥إىل  ١الفترة من 
  املوجودات وإثبات تلك اجلرائم من خالل التعاون الدويل الفعال.

ويف تونس، واصل مكتب املخدِّرات واجلرمية مساعدة السلطات علـى تـدعيم قـدراهتا      -٩٦
ــوبر       ــه وتشــرين األول/أكت ــدت يف حزيران/يوني ــترداد املوجــودات. إذ ُعق ــة باس  ٢٠١٤املتعلق

ــترداد      ــود اسـ ــاً جلهـ ــة، دعمـ ــات املاليـ ــال التحقيقـ ــيني يف جمـ ــاة التونسـ ــدريب القضـ ــان لتـ دورتـ
املوجودات. وإىل جانب ذلك، نظم املكتب حلقة عمل لتدريب املدربني يف جمـال التحقيقـات   
املاليــة، وســاعد ثالثــة قضــاة تونســيني مــن املعهــد األعلــى للقضــاء علــى صــياغة منيطــة تدريبيــة   

. كمـا ســاعد املكتــب الســلطات الوطنيــة  ٢٠١٥املوضــوع يف كــانون الثاين/ينــاير  متعلقـة هبــذا 
  على إعداد دليل بشأن التحقيقات املالية لصاحل املمارسني التونسيني.

وواصلت مبادرة "سـتار"، يف تنسـيق وثيـق مـع أنشـطة املكتـب، بنـاء قـدرات القضـاة            -٩٧
ملالية ومسـؤويل الشـرطة يف تـونس. وأسـهم     وأعضاء النيابة العامة وأفراد وحدة االستخبارات ا

هـذا يف حتقيـق عــدة إجنـازات، منـها التوصُّــل إىل اجتـهاد قـانوين مبتكــر بشـأن غسـل األمــوال،         
اعَتمد، للمرة األوىل، على البيِّنات الظرفية يف إثبات اجلرم. وُعقـدت يف كـانون الثاين/ينـاير     إذ

يتان مشــتركتان بــني املكتــب ومبــادرة حلقتــا عمــل تــدريب ٢٠١٥وكــانون الثاين/ينــاير  ٢٠١٤
"ســتار". كمــا قــدمت مبــادرة "ســتار" مســاعدة يف صــياغة طلبــات تبــادل املســاعدة القانونيــة،  

  .إجراء اتصاالت بشأن قضايا معينةوسهلت 
ــايو     -٩٨ ــدا، ُعقــدت يف أيار/م ــةدورة  ٢٠١٥ويف أوغن ـــ تدريبي ــة    ٢٩ل ــن حمكم قاضــياً (م

ي صلح. واشترك يف رعاية الدورة التدريبية معهد الدراسـات  االستئناف واحملكمة العليا) وقاض
قـانون مكافحـة غسـل    القضائية يف أوغندا. وركزت الـدورة، ضـمن مجلـة أمـور، علـى تطبيـق       

) ومــا يتضــمنه قــانون مكافحــة الفســاد اجلديــد مــن أحكــام        ٢٠١٣األمــوال اجلديــد (لعــام   
ة أخـرى، منـها تقـدمي الـدعم ملـدير      مستفيضة بشأن استرداد املوجودات. وُيعتـزم القيـام بأنشـط   

ــة وتقــدمي املســاعدة جلهــد يضــم     ــات العام متعــددة إلصــالح نظــام اإلعــالن عــن    أجهــزةالنياب
املوجــودات. وإىل جانــب ذلــك، قــدمت مبــادرة "ســتار" مســاعدة خاصــة بقضــايا معينــة كمــا  

  وفرت أنشطة تدريبية تتعلق بقضايا معينة.
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إىل السـلطات خـدمات يف جمـال بنـاء القـدرات       ويف مولدوفا، قـدمت مبـادرة "سـتار"     -٩٩
ومســاعدة تقنيــة عقــب ســن تشــريع جديــد بشــأن اإلثــراء غــري املشــروع. وإىل جانــب ذلــك،    
عملت مبادرة "ستار" مع السلطات ضـمن إطـار فريـق إشـرايف أوسـع تـابع للبنـك الـدويل مـن          

  أجل حتسني نظمها وإجراءاهتا اخلاصة باإلعالن عن املوجودات.
مجهورية ترتانيا املتحدة، قدمت مساعدات مشلـت عـدداً مـن اجملـاالت. ففـي عـام       ويف   -١٠٠

، ســاعدت املبــادرة علــى تطــوير خطــة اســتراتيجية أعــدها قســم مصــادرة املوجــودات    ٢٠١٤
ــاً إلجنــاح      ــة، دعم ــة العام ــابع إلدارة النياب ــات يف قضــايا   واســتردادها، الت ــات واملالحق التحقيق

ــها يف   اســترداد املوجــودات. وبــدأت إحــد  ــادرة عمل ى املوجِّهــات الناشــطات ضــمن إطــار املب
إسداء املشورة إىل ذلـك القسـم بشـأن تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية. وقُـدِّمت مسـاعدات ظرفيـة          
أخــرى متثلــت يف إســداء املشــورة بشــأن قضــايا معينــة ويف مراجعــة مشــروع قــانون يتعلــق           

مسـاعدة لبنـاء قـدرات     ٢٠١٥يف عـام   ة. كمـا قـدمت املبـادرة   باملصادرة غري املستندة إىل إدانـ 
اجلهاز القضائي فيما خيص شؤون استرداد املوجودات، دعمـاً جلهـود مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة      

  يف كل مراحل عملية استرداد املوجودات.
تغتنم مبادرة "ستار" فرص انعقاد أحداث متعددة األطراف لكي تـنظم لقـاءات ثنائيـة      -١٠١

ايا معينــة. فعلــى هــامش االجتمــاع الســنوي اخلــامس للمبــادرة  ومتعــددة األطــراف بشــأن قضــ 
 ٢٣اإلنتربـول ومبـادرة "سـتار"، جـرى تسـهيل       تـدعمها العاملية اخلاصة جبهات االتصال، الـيت  

لقاًء تشاوريا ثنائيا غري رمسي مع مسؤولني من شـىت البلـدان ملناقشـة قضـايا معلَّقـة أو وشـيكة،       
ناقشات الثنائية غري الرمسية. كما قامت مبادرة "سـتار"، يف  إىل جانب تسهيل عدد كبري من امل

اجتماعات الشبكات اإلقليمية املذكورة أعاله، بدور الوسـيط يف عقـد لقـاءات بـني مسـؤولني      
إقليميني بشأن قضايا قائمـة. فأثنـاء االجتمـاع الثالـث للمنتـدى العـريب السـترداد املوجـودات،         

  ثنائيا. لقاًء ٧٠سهلت املبادرة ما يزيد على 
    

    اإلبالغ واملتابعة  - دال  
تقــدمي مزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن مــا ميكــن اختــاذه مــن خطــوات      لعــل املــؤمتر يــودُّ   -١٠٢

لتشجيع الدول على إتاحة املعلومات املتعلقـة بأطرهـا القانونيـة وإجراءاهتـا علـى نطـاق أوسـع،        
يـود، علـى وجـه اخلصـوص،     من خالل أدلـة عمليـة بشـأن اسـترداد املوجـودات. ولعـل املـؤمتر        

استكشــاف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا حتقيــق التعاضــد بــني مجــع املعلومــات الالزمــة إلعــداد تلــك 
  األدلة واستيفاء قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة.
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ــودُّ   -١٠٣ ــؤمتر ي ــة      ولعــل امل ــدويل يف اإلجــراءات املدني ــاون ال أن يواصــل مناقشــة مســألة التع
التعــرُّف علــى املوجــودات وجتميــدها ومصــادرهتا، بوســائل منــها تبــادل     واإلداريــة، مــن أجــل 

ــة وفقــاً لقــرار مــؤمتر الــدول األطــراف     ، واســتخدام إجــراءات تعــويض  ٥/٣املســاعدة القانوني
  من االتفاقية. ٥٧الضحايا كسبيل حمتمل السترداد املوجودات وفقاً للمادة 

ريف املتعلــق باســترداد املوجــودات، لعــل  وفيمــا يتعلــق باحلاجــة إىل تعزيــز الرصــيد املعــ    -١٠٤
  املؤمتر يود تقدمي إرشادات بشأن اجملاالت اليت ميكن فيها استحداث منتجات معرفية أخرى.

أن يشجع الدول على تقدمي إرشادات بشـأن دور مكتـب املخـدِّرات     ولعل املؤمتر يودُّ  -١٠٥
الـوطين واإلقليمـي، مبـا يف ذلـك      واجلرمية يف توفري التـدريب واملسـاعدة التقنيـة علـى الصـعيدين     

خــــالل مبــــادرة "ســــتار"، وعلــــى اغتنــــام الفــــرص املتاحــــة لبنــــاء القــــدرات يف جمــــال    مــــن
  املوجودات.  استرداد
ــودُّ   -١٠٦ أيضــاً أن ينظــر يف مواصــلة استكشــاف مــا اســتخدمته الــدول مــن     ولعــل املــؤمتر ي

ــدة يف إدارة املوجــودات احملجــوزة واجملمــدة واملصــادرة    ــدعيم  ممارســات جي ــة املضــي يف ت ، بغي
  التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادهتا.

ه مـن تـدابري لضـمان    يقدم إرشادات بشأن مـا يـتعني اختـاذ   كذلك أن  ولعل املؤمتر يودُّ  -١٠٧
  التحضري املبكر للدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ االتفاقية.

ه خطة عمل أديس أبابا، اليت اعتمدها املـؤمتر الـدويل   الترحيب مبا أولت ولعل املؤمتر يودُّ  -١٠٨
ــق خفــض كــبري يف        ــة الســترداد املوجــودات ولتحقي ــة عالي ــة، مــن أولوي ــل التنمي الثالــث لتموي

ولعله يود يف هـذا السـياق أن حيـدد تـدابري أخـرى الستكشـاف       التدفقات املالية غري املشروعة. 
  دات ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة.الصالت بني التنمية املستدامة واسترداد املوجو

أيضاً أن يدعو الدول األطراف إىل تأييـد االقتـراح الـداعي إىل إعطـاء      ولعل املؤمتر يودُّ  -١٠٩
األولوية السترداد املوجودات ولتحقيق خفض كبري يف التدفقات املاليـة غـري املشـروعة، ضـمن     

  إطار خطة التنمية املستدامة اجلديدة.
  


