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031017    031017    V.17-06234 (A)

*1706234*  

  لدورة السابعةا
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

  استرداد املوجودات
   

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

      مذكِّرة من األمانة    
    مقدِّمة -أوًال 

د (املؤمتر) الفريَق أنشأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا  -١
ريق العامل) مبقتضى  باسترداد املوجودات (الفالعامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين

ته يف تنفيذ واليته بشأن ، املعتمد يف دورته األوىل، إلسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعد١/٤  قراره
  إعادة عائدات الفساد.

ه على تكوين رصيد ويف القرار نفسه، كلف املؤمتر الفريق العامل بعدة أمور، منها مساعدت  -٢
يِّدة واألفكار بني الدول، استرداد املوجودات، وتيسري تبادل املعلومات واملمارسات اجل معريف يف جمال

  هلا. للطلبات والدول املتلقِّية وبناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول املقدمة
لعامل عمله. وعقد الفريق يف دوراته من الثانية إىل السادسة، أن يواصل الفريق ا ،وقرَّر املؤمتر  -٣
  .٢٠١٧ىل عام إ ٢٠٠٧يف فيينا، من عام  سنويًّاامل اجتماعاته من األول حىت احلادي عشر الع
حالة تنفيذ والية  لىطالع املؤمتر يف دورته السابعة عرة من أجل إوقد ُأعدَّت هذه املذكِّ  -٤

للفريق العامل وحتديد  الفريق العامل. وهي هتدف إىل مساعدة املؤمتر يف مداوالته ويف وضع إرشادات
  األنشطة املقبلة للفريق.

   
                                                                    

  *  CAC/COSP/2017/1. 
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    ر الدول األطراف والفريق العاململحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤمت -ثانيًا 
 أ) تنمية الرصيدثالثة مواضيع رئيسية هي: ( السابقة على الفريق العامل زت اجتماعاتركَّ  -٥

(ج) املساعدة التقنية والتدريب  املعريف؛ (ب) بناء الثقة بني الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا؛
  وبناء القدرات.

فريق العامل اهتمامه وفيما يتعلق بتنمية الرصيد املعريف بشأن استرداد املوجودات، أبدى ال  -٦
يعية يف جمال استرداد طوير املعارف واألدوات ذات الصلة اليت ُتسهِّل اإلصالحات التشراملستمر بت

  املوجودات.
دول املتلقية هلذه وُشدِّد على أمهية الثقة بني الدول اليت تطلب استرداد املوجودات وال  -٧

اعدة القانونية ادل املسالطلبات، وخصوصًا باعتبارها وسيلة لتعزيز اإلرادة السياسية ونشر ثقافة تب
  ولتمهيد السبيل لنجاح التعاون الدويل.

وجودات، مثل بناء وناقش الفريق العامل أنواع املساعدة التقنية ذات الصلة باسترداد امل  -٨
دة وتسهيل عملية القدرات والتدريب وحتليل الثغرات املوجودة واملساعدة على صوغ تشريعات جدي

  دريب.بوجود حاجة ملحة ودائمة إىل توفري الت تبادل املساعدة القانونية، وَسلَّم
خلربة الفنية يف نتائج د الفريق العامل مرارًا على أمهية دوره يف اإلسهام باملعرفة واوشدَّ  -٩

  تعراض التنفيذ.االستعراضات املتعلقة بفصل استرداد املوجودات يف الدورة الثانية آللية اس
ملبادرات القائمة يف ضرورة تدعيم التنسيق بني خمتلف اوقد أشار الفريق العامل مرارًا إىل   -١٠

ملوجودات املسروقة جمال استرداد املوجودات. ونوه يف هذا الصدد مبا تقوم به مبادرة استرداد ا
ات واجلرمية)، والبنك خدِّرملاات واجلرمية (مكتب خدِّر"ستار"، التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

  عاون مع البلدان النامية واملراكز املالية.الدويل من عمل بالت
    

    تنمية الرصيد املعريف  -ألف  
    أدوات مجع املعلومات وتقدميها  -١  

دأب الفريق العامل على إيالء أولوية عالية لتيسري االطالع على املعارف املتعلقة باسترداد   -١١
الفريق العامل بصفة خاصة على التقدم املوجودات ولتكوين أرصدة من هذه املعارف وإدارهتا. وأثىن 

الذي أحرزته األمانة بشأن املكتبة القانونية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والبوابة الشاملة 
ات واجلرمية خدِّرها مكتب امل) اليت أعدَّ"تراك"لألدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد (

  ).www.track.unodc.org :(متاحة يف املوقع
علومات الواردة يف وسبق للفريق العامل أن دعا الدول األطراف إىل أن حتدِّث بانتظام امل  -١٢

ع املعلومات عن مجقواعد البيانات ذات الصلة املتعلقة باسترداد املوجودات، وأوصى باملضي يف 
لى تبادل املعلومات عواألدوات اجليدة وتصنيفها منهجيًّا، ألغراض منها تعزيز القدرة  املمارسات

  مبكرًا وتلقائيًّا.
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لك منتجات مبادرة ذوشدَّد الفريق العامل على فائدة املنتجات املعرفية القائمة، مبا يف   -١٣
نتجات وأن تكفل تعميمها مل"ستار"، يف بناء القدرات الوطنية، وطلب إىل األمانة أن تعد قائمة بتلك ا

  على أوسع نطاق ممكن.
ات العملية املتعلقة بإعادة الدول األطراف على تبادل النُُّهج واخلرب ٥/٣وشجَّع املؤمتر يف قراره   -١٤

  ن خالل األمانة.من االتفاقية، لتعميمها على نطاق أوسع م ٥٧املوجودات مبا يتوافق مع املادة 
د االقتضاء على أن تنظر، عن ، الدول األطراف٦/٣و ٦/٢اريه وشجَّع املؤمتر، يف قر  -١٥
روع مبادئ لوزان التوجيهية يتوافق مع قوانينها الوطنية، يف إمكانية الرجوع يف ممارساهتا إىل مش ومبا

ة وجتمعها يف دليل بشأن استرداد املوجودات املسروقة بكفاءة، وأن تواصل تبادل خرباهتا العملي
لدول املهتمة ومقدِّمي  ملزم أو دليل عملي السترداد املوجودات، بالتعاون مع امفصَّل اخلطوات غري

  املساعدة التقنية املهتمني، بناًء على طلب األطراف املعنية ذات الصلة.
    

    التدابري املتَّخذة    
ا اإلنترنت اليت أطلقه تضم املكتبة القانونية، اليت تشكل جزءًا من منصة "تراك" القائمة على  -١٦

نية ومعلومات عن ، قوانني واجتهادات قانو٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١ات واجلرمية يف خدِّرمكتب امل
َتجمع املكتبُة ووالية قضائية يف مجيع أحناء العامل.  ١٨٠سلطات مكافحة الفساد من أكثر من 

ساهتا "ستار" ومؤس ات واجلرمية وتدعمها مبادرةخدِّرالقانونية، اليت أنشأها ويديرها مكتب امل
بأسلوب  تفاقيةاالالشريكة، املعلومات القانونية وتنشرها بعد فهرستها وفق كل حكم من أحكام 
ام البيانات القانونية، ييسر البحث عنها. وجيري حتديث معلومات املكتبة القانونية باستمرار باستخد

طراف املستعَرضة، مبا فيها اليت ترد يف سياق استخدام آلية استعراض التنفيذ وُتِقرُّ بصحتها الدول األ
  األحكام القضائية الصادرة يف قضايا استرداد املوجودات.

 )١(ابة "تراك" السترداد املوجودات.وبناًء على طلب الفريق العامل، ُأفرد قسم خاص يف بوَّ  -١٧
وجيمع هذا القسم يف مكان واحد مجيع املعلومات والروابط ذات الصلة بالبيانات املتاحة بشأن 
استرداد املوجودات، أي تشريعات الدول ذات الصلة بالفصل اخلامس من االتفاقية؛ ومرصد استرداد 

 قضية ٢٤٠املوجودات، وهو قاعدة بيانات أنشئت يف إطار مبادرة "ستار" تتضمن معلومات عن 
سابقة وحالية السترداد املوجودات ألسباب تتعلق بالفساد؛ وقاعدة البيانات املسماة "حمركو الدمى" 
اخلاصة بقضايا الفساد الكربى، وهي تضم معلومات عن قضايا الفساد الكربى املتعلقة بإساءة 

قد افُتتحت استخدام اهلياكل االعتبارية إلخفاء مصدر املوجودات املسروقة والتستر على مالكها، و
؛ وقاعدة البيانات اخلاصة بالتسويات املالية يف قضايا الرشوة العابرة ٢٠١١يف تشرين األول/أكتوبر 

تسوية؛ واملنتجات املعرفية اليت تنشرها  ٥٠٠للحدود الوطنية، وتتضمن معلومات عن أكثر من 
ار خطة العمل املتعلقة مبادرة "ستار"؛ واألدلة القطرية السترداد املوجودات اليت ُأعدَّت يف إط

باسترداد املوجودات واليت وضعتها "شراكة دوفيل" مع البلدان العربية وغريها من األدلة اخلاصة 

                                                                    

  )١(  www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx. 
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بكل بلد، فضًال عن األدلة املفصَّلة اخلطوات اخلاصة بطلب املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل 
  اجلنائية الصادرة عن بلدان جمموعة العشرين.

هات، ومنها مبادرة فةً إىل املعلومات املتاحة من خالل بوابة "تراك"، أصدرت بعض اجلوإضا  -١٨
ت معيَّنة من استرداد "ستار"، عددا من الدراسات السياساتية اليت تسد الثغرات املعرفية يف جماال
رهنًا ية الست، ة الرمساملوجودات. وجيري حاليًّا ترمجة هذه الدراسات إىل مجيع لغات األمم املتحد

  بتوافر املوارد.
حمركو الدمى: كيف يستغل ات واجلرمية حتديثًا للدراسة املعنونة "خدِّروُيعد مكتب امل  -١٩

"، اليت نشرهتا املبادرة الفاسدون اهلياكل القانونية إلخفاء األموال املنهوبة، وما العمل إزاء ذلك
. وعلى أساس حبوث ٢٠١١يف عام  ات واجلرمية والبنك الدويلخدِّرمكتب امل"ستار" املشتركة بني 

الستعراض نتائج دراسة  ٢٠١٧حتضريية يف هذا الشأن، ستنظم حلقة عمل يف تشرين األول/أكتوبر 
" عن طريق مقارنتها ببعض قضايا الفساد الكربى األخرية لتحديد مدى إمكانية إقرار حمركو الدمى"

  امللكية االنتفاعية. والتوصيات الواردة فيها بشأن الشفافية يف النهج
ضريية حللقة ات واجلرمية يف األعمال التحخدِّر، ساهم مكتب امل٢٠١٧مارس /ويف آذار  -٢٠

سؤولني واملقربني العمل العاشرة للممارسني بشأن استعادة املوجودات غري املشروعة من كبار امل
التابع ملعهد بازل  منهم (حلقة لوزان العاشرة)، اليت نظمها املركز الدويل السترداد املوجودات

ا. وتشمل عملية ا خالهلإيضاحيًّ ة، كما قدم عرضًاللحوكمة ومبادرة "ستار" واحلكومة السويسري
تستضيفها  لوزان حلقات دراسية موجهة بصفة خاصة للممارسني يف جمال استرداد املوجودات

لثامنة (لوزان . والحظ املشاركون يف حلقة لوزان الدراسية ا٢٠٠١لوزان، بسويسرا، منذ عام 
ة قد جتلت خالل احللقات ملواضيع املحورية املتواترمن ا عددًاأنَّ  ٢٠١٤الثامنة) املنعقدة يف عام 

جيهية لضمان كفاءة الدراسية السبع األوىل من تلك السلسلة، ويف ضوء هذا، أقروا "املبادئ التو
اد دليل مفصَّل استرداد املوجودات املسروقة". وانتهت حلقة لوزان الدراسية العاشرة من إعد

د بدأ خالل احللقة التوجيهية وتنفيذها كان العمل فيه ق اخلطوات لدعم التطبيق العملي للمبادئ
قع التجارب العملية . ومن وا٢٠١٦الدراسية التاسعة (لوزان التاسعة) اليت عقدت يف شباط/فرباير 

عمل منفردة لعملية  خلرباء استرداد املوجودات من مجيع أحناء العامل، حدَّدت حلقة العمل خطوات
  ف.ة السابعة ملؤمتر الدول األطراالدليل يف الدور استرداد املوجودات. وسيصدر

    
    أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واملنتجات املشاهبة  -٢  

ة الرصيد املعريف، وطلب شدَّد الفريق العامل على أمهية تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف تنمي  -٢١
تبادلة واستحداث ية املابة طلبات املساعدة القانونإىل األمانة أن تواصل عملها على تطوير أداة كت

  منتجات مماثلة.
    

    التدابري املتَّخذة    
ات واجلرمية عمله يف حتديث أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، خدِّرأجنز مكتب امل  -٢٢

وهي أداة عملية مصممة ملساعدة االختصاصيني يف جمال العدالة اجلنائية يف صوغ طلبات املساعدة 

http://undocs.org/ar/UNODC/World
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ات القانونية املتبادلة على وجه السرعة، وبالتايل تعزيز التعاون بني الدول. وتتضمن األداة املطوَّرة مس
تتعلق باسترداد املوجودات وأشكال ووسائل إضافية للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، ومنها نقل 
اإلجراءات اجلنائية، والتداول بالفيديو، وتتناول كذلك، حسب مقتضى احلال، التحقيقات املشتركة 

ألدلة اإللكترونية لتيسري والتعاون الدويل للقيام بعمليات التسليم املراقب. كما تتضمن منيطة خاصة با
صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ملكافحة اجلرمية السيربانية وغريها من األنشطة اإلجرامية 

و/أو الشبكة العاملية  اليت تكون األدلة اإللكترونية املتعلقة هبا موجودة يف اخلارج أو على اإلنترنت
بالتحضري جلعل األداة متاحة  رات واجلرمية حاليًّاخدِّويب"). ويقوم مكتب امل ْركاَداخلفية ("

ميكن تشغيله على مجيع األجهزة  HTMLلالختصاصيني كتطبيق بسيط قائم بذاته يستند إىل صيغة 
زيلها أيضًا (مبا يف ذلك األلواح اإللكترونية واهلواتف املحمولة). وستتاح األداة جمانًا، مع إمكانية تن

غات الرمسية الست ب عند الطلب. وستتاح هذه األداة تدرجييًا باللمن املوقع الشبكي للمكت
  املتحدة. لألمم
دامًا كامًال يف ات واجلرمية تكنولوجيا املعلومات احلديثة استخخدِّرويستخدم مكتب امل  -٢٣

تراك" واملكتبة وابة "بتنمية املوارد الالزمة لدعم عملية استرداد املوجودات. وتشمل تلك املوارد 
ترداد املوجودات التابع بيانات مرصد اس الذايت املرجعية الشاملة وقاعدة التقييم انونية وقائمةالق

بيانات التسويات  مى" لقضايا الفساد الكربى وقاعدةملبادرة "ستار" وقاعدة بيانات "حمركو الد
لعاملية جلهات املبادرة انات جهات الوصل والسلطات املركزية املعنية باسترداد املوجودات واوأدلة بي

  ستار"."الوصل اليت تدعمها املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ومبادرة 
    

  التشاور مع خرباء من خمتلف املناطق والنظم القانونية ومشاركتهم وتعميم األدوات   -٣  
    املنتجات املعرفية على نطاق واسعو

الرصيد املعريف  االضطالع بأنشطة تستهدف تنميةكرَّر الفريق العامل تأكيده على ضرورة   -٢٤
قانونية وتوسيع دائرة من خالل التوسع يف التشاور مع اخلرباء من خمتلف املناطق ومن شىت النظم ال

  مشاركتهم يف العمل.
لى نطاق واسع، عجات املعرفية ه من الضروري تعميم األدوات واملنتوشدَّد أيضًا على أنَّ  -٢٥
  من مدى فعاليتها وفائدهتا. ر املؤمتر أو الفريق العامل يف إجراء عمليات متابعة للتأكدينبغي أن ينظ  كما

    
    التدابري املتَّخذة    

ات واجلرمية ومبادرة "ستار" خدِّرها مكتب املمجيع األدوات واملنتجات املعرفية اليت أعدَّ  -٢٦
لنشر املنتجات املعرفية بصورة متاحة عرب اإلنترنت أو ُتعَرض يف مناسبات خمتلفة. وُتبذل جهود 

نشطة يف شىت املنتديات، ومنها اجتماعات أفرقة اخلرباء وحلقات العمل التدريبية واملؤمترات 
اإلقليمية، وكذلك من خالل التواصل مع الصحافة واملقابالت الصحفية ووسائط التواصل 

تتاح املنتجات املعرفية يف االجتماعي واملدوَّنات الشبكية وجمموعة متنوعة من أنشطة الدعوة. و
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ات واجلرمية، وجيري العمل بنشاط على ترمجتها خدِّراملوقعني الشبكيني ملبادرة "ستار" ومكتب امل
  )٢(إىل لغات أخرى.

 :On the Takeاملعنون " املنشور، صدرت الطبعة اإلسبانية من ٢٠١٥ويف عام   -٢٧
Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption "كافحة (املرتشون: جترمي اإلثراء غري املشروع مل

 Leftشور املعنون "؛ كما صدرت الطبعة الفرنسية من املن٢٠١٢الفساد)، الذي نشر ألول مرة يف عام 

Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery" 
لى جهود استرداد اومة: التسويات يف قضايا رشوة املوظفني األجانب وآثارها ع(خارج نطاق املس

شرت مبادرة ، ن٢٠١٦. ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣األموال) الذي نشر ألول مرة يف عام 
 Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide for Effective"ستار" دليال بعنوان "

Financial Disclosureملي لنظم " (التعرف على الصورة الكاملة عن املوظفني العموميني: دليل ع
إلنترنت املشورة العملية الة). ويوفر هذا الدليل العملي املتاح على اإقرارات الذمة املالية الفعَّ

 عة العربية من، صدرت الطب٢٠١٦للحكومات بشأن تنفيذ نظم إقرارات الذمة املالية. ويف عام 
فاء األموال املنهوبة، حمركو الدمى: كيف يستغل الفاسدون اهلياكل القانونية إلخاملنشور املعنون "

  .٢٠١١"، الذي نشر ألول مرة يف عام وما العمل إزاء ذلك
داة أ ٢٠١٦يناير ات واجلرمية يف كانون الثاين/خدِّروباإلضافة إىل ذلك، أطلق مكتب امل  -٢٨

  الفساد تشمل منيطة السترداد املوجودات.للتعلم اإللكتروين ملكافحة 
    

    زيادة فعالية التحقيقات املاليةتوثيق التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية و  -٤  
ات املالية أن تعتمد ه ينبغي للمؤسسأكَّد مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثالثة على أنَّ  -٢٩

مالت املالية؛ وهي ضرورة توخِّي احلرص الواجب وبشأن اإلفصاح عن املعاوتنفِّذ معايري فعَّالة بشأن 
ن املسؤولية على مسبق أن أكدها الفريق العامل، الذي كان قد أشار إىل ضرورة إلقاء قدر أكرب 

صى الفريق العامل أيضًا عاتق املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية اليت تراقب عملها. وأو
جَّع على االضطالع املؤسسات يف تنمية الرصيد املعريف بشأن استرداد املوجودات، وش بإشراك هذه

د على أمهية التحقيقات بعمل بشأن التدابري الوقائية الواردة يف الفصل اخلامس من االتفاقية، وشدَّ
  املالية الفعَّالة.

ىل استبانة العائدات مي إ، على اختاذ تدابري تر٦/٢وحثَّ املؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -٣٠
ا وإعادهتا، على أن اإلجرامية واألموال املتأتية من مصدر غري مشروع وتعقبها وحجزها واسترداده

  حددة يف هذا الشأن.يشمل ذلك تدابري تكفل امتثال املؤسسات املالية واملؤسسات غري املالية امل
    

    التدابري املتَّخذة    
كافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب، التابع يف إطار الربنامج العاملي مل  -٣١

ات واجلرمية، واصل موجهو املكتب وخرباؤه مساعدة الدول األعضاء يف بناء نظم خدِّرملكتب امل
                                                                    

 فرِّدة.زيارة ُمَت ٨١ ٩١١زيارة، و ٢٧٤ ٥٢٨، سجل املوقع الشبكي ملبادرة "ستار" ٢٠١٦يف عام   )٢(  
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فعَّالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بوسائل عديدة منها تعزيز وحدات االستخبارات 
ي عن عمليات غسل ملالية وتطوير االستخبارات املالية، وكذلك التحرِّاملالية وحتليل املعلومات ا

ت ي عن استخدامااألموال وتعطيل التدفقات املالية غري املشروعة ومكافحة هتريب األموال والتحرِّ
  العمالت املشفَّرة.

 الية واهليئاتوعالوة على ذلك، تواصل التعاون مع فرقة العمل املعنية باإلجراءات امل  -٣٢
جلرمية مع جمموعة ات واخدِّراإلقليمية اليت هي على غرارها. فعلى سبيل املثال، يعمل مكتب امل

ُتربز الصالت بني الفساد  العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا على إعداد دراسة تعاونية
  يقيا.فرطقة الشرق األوسط ومشال أوغسل األموال، مع التركيز بوجه خاص على بلدان من

دات اإلقليمية ات واجلرمية أيضًا عددًا من شبكات استرداد املوجوخدِّرودعم مكتب امل  -٣٣
جتماعات منتظمة للخرباء أدناه). وقد بدأ الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال ا ٧٩(انظر الفقرة 

 ملياراتلى حتريك رة عالتنفيذيني لتبادل املعلومات عن الشبكات املالية اإلجرامية الكبرية القاد
  الدوالرات من عائدات اجلرمية.

    
مجع معلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة باسترداد املوجودات، مبا يشمل االستعانة   -٥  

     املرجعيةبقائمة التقييم الذايت
ملتعلق باسترداد دعا الفريق العامل الدول األطراف مرارًا إىل الرد على أسئلة اجلزء ا  -٣٤

أحكام االتفاقية املتعلقة  املوجودات من القائمة املرجعية للتقييم الذايت بغية مجع معلومات عن تنفيذ
تنفيذ الفصل اخلامس باسترداد املوجودات من أجل تقييم جهودها وحتديد اخلطوات األخرى الالزمة ل

  لتقنية.ادة وحتديد االحتياجات من املساعدة من االتفاقية، وجتميع املمارسات اجليِّ
األطراف وبتوجيه  إىل األمانة أن تواصل، بالتشاور مع الدول ٦/١وطلب املؤمتر يف قراره   -٣٥

خلاصة بالدورة الثانية آللية من فريق استعراض التنفيذ، حتسني قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة ا
الستعراض األوىل، ودون دورة ا استعراض التنفيذ، دون املساس بشموهلا أو باملنهجية املتَّبعة أثناء

  املساس باستهالل الدورة الثانية وبدء عمليات االستعراض.
    

    التدابري املتَّخذة    
وفقًا هلذه الوالية، واصلت األمانة التماس مدخالت من الدول األطراف بشأن املشروع   -٣٦

ذ الوثيقة املوحَّدة يف دورته السابعة املنقَّح لقائمة التقييم الذايت املرجعية، واعتمد فريق استعراض التنفي
)CAC/COSP/IRG/2016/4 وباإلضافة إىل ذلك، أعدت األمانة وثيقة إرشادية عن كيفية ملء .(

ونشرت تلك  ،)CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1ح لقائمة التقييم الذايت املرجعية (املشروع املنقَّ
الوثيقة اليت ُتسلِّط الضوء على املعلومات اليت قد تود الدول تشاطرها فيما يتعلق بتنفيذ الفصلني 

  الثاين (التدابري الوقائية) واخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية.
    

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1
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  مجع معلومات عن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ذات الصلة   -٦  
    باسترداد املوجودات

ويد األمانة، قدر إىل األمانة أن تدعو الدول األطراف إىل تز ٥/٣طلب املؤمتر يف قراره   -٣٧
واإلدارية الرامية إىل استبانة  اإلمكان، مبعلومات عن املساعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات املدنية

من االتفاقية.  ٤٦ملادة امن  ٣والفقرة  ٤٣من املادة  ١املوجودات وجتميدها ومصادرهتا وفقًا للفقرة 
نفاذ القانون على كشف املعنون "تعزيز فعالية التعاون يف جمال إ ٥/١ويرد تكليف مماثل يف القرار 

  ة ملكافحة الفساد".جرائم الفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحد
ة واإلدارية يف مكافحة املعنون "تعزيز استخدام اإلجراءات املدني ٦/٤ودعا املؤمتر يف قراره   -٣٨

فحة الفساد" الدول األعضاء الفساد، بوسائل منها التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكا
اءات املدنية واإلدارية اإلمكان، مبعلومات عن اإلجرإىل االستمرار يف موافاة األمانة طواعية، عند 

عالوة  ،اإلجراءات املتعلقة بالفساد من أجل حتديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك
من االتفاقية،  ٥٣ملادة على تقدمي معلومات عن املمارسات اجليِّدة واألدوات اليت هلا صلة بتنفيذ ا

مي تقارير يف هذا مجَع ونشر تلك املعلومات بعدة وسائل منها تقد وطلب إىل األمانة أن ُتواصل
حتياجات من املساعدة الصدد إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية املعنية، تشتمل على اقتراحات بشأن اال

دِّد أفضَل املمارسات التقنية واآلليات الالزمة لتوفري تلك املساعدة، عالوة على إجراء دراسة حت
  بتيسري التعاون يف هذا املجال، رهنًا بتوافر املوارد. والسبل الكفيلة

أجل استبانة  وأوصى الفريق العامل أيضا جبمع مزيد من املعلومات عن ذلك التعاون من  -٣٩
  نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجراءات.

    
    التدابري املتَّخذة    

ة شفوية تلتمس فيها رمذكِّ  ٢٠١٧الثاين/يناير  ، عمَّمت األمانة يف كانون٦/٤وفقًا للقرار   -٤٠
ت املدنية واإلدارية من مجيع الدول األطراف أن تقدم طواعية، عند اإلمكان، معلومات عن اإلجراءا

ذه املعلومات. كما التمست هاملتعلقة بالفساد. وأرفقت األمانة استبيانًا موجزًا باملذكرة لتيسري مجع 
ل فيما خيص استخدام ني املعيَّنني أو املؤسسات املعيَّنة كجهات وصاملذكرة معلومات عن املسؤول

غراض التعاون الدويل أاإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد من أجل االستفادة منها يف 
  .٦/٤من القرار  ٨ض وفقًا للفقرة وغريه من األغرا

 ٦/٤تقريرًا عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر ت األمانة، استنادًا إىل املعلومات الواردة، وأعدَّ  -٤١
املعنون "تعزيز استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد، بوسائل منها التعاون الدويل، 

 .CAC/COSP/2017/2 افحة الفساد"، الوارد يف الوثيقةيف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملك
    

مجع معلومات عن التجارب العملية للدول يف جمال إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة،   -٧  
    واستخدامها والتصرف فيها، وعن املمارسات الفضلى يف إدارة املوجودات املحجوزة

ة على االستمرار ات واجلرميخدِّر، الدول األطراف ومكتب امل٦/٣وشجَّع املؤمتر، يف قراره   -٤٢
يف تبادل اخلربات وتنمية املعرفة يف جمال إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة واملستردة 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/2


CAC/COSP/2017/6 

 

V.17-06234 9/21 
 

واستخدامها والتصرُّف فيها، واستبانة ما يلزم من ممارسات فضلى يف هذا الشأن، باالستفادة من 
ملصادرة، ألهداف منها املسامهة يف حتقيق املوارد القائمة املوجهة إىل إدارة املوجودات املضبوطة وا

  التنمية املستدامة.
    

    التدابري املتَّخذة    
ات واجلرمية دراسة عن إدارة املوجودات املضبوطة واملصادرة والتصرف خدِّرمكتب امل أعدَّ  -٤٣

). وهتدف هذه CAC/COSP/2017/CRP.8إىل مؤمتر الدول األطراف (ُقدِّمت  الفيها على حنو فعَّ
دولة، إىل مساعدة اجلهات املكلَّفة مباشرًة بوضع األطر التشريعية  ٦٤الدراسة، اليت جتمع جتارب 

لعامل، يف ب الفريق اوالسياساتية واملؤسسية املتعلقة بإدارة هذه املوجودات والتصرف فيها. ورحَّ 
اجتماعه احلادي عشر، مبشروع الدراسة عن إدارة املوجودات املضبوطة واملصادرة والتصرف فيها 

  املمارسات اجليدة يف هذا الصدد. على حنو فعال، وشجع األمانة على مواصلة العمل بشأن
إىل تعزيز العمل على استرداد املوجودات املسروقة وإعادهتا على النحو الوارد يف الغاية  وسعيًا  -٤٤
، ومتشيًا ٧٠/١اجلمعية العامة يف قرارها  اعتمدهتا ، اليت٢٠٣٠من خطة التنمية املستدامة لعام  ٤-١٦

عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، اليت أيدهتا اجلمعية العامة مع خطة عمل أديس أبابا الصادرة 
دة ، واليت تشجع املجتمع الدويل، يف مجلة أمور، على استحداث ممارسات جي٦٩/٣١٣ِّيف قرارها 

ع فيه املؤمتر الدول األطراف ومكتب شجَّ ، الذي ٦/٣إلعادة املوجودات، واتساقا مع قرار املؤمتر 
ات واجلرمية على استبانة ما يلزم من ممارسات جيدة يف جمال إدارة املوجودات املحجوزة خدِّرامل

ات واجلرمية، بدعم خدِّرواملصادرة، ألهداف منها املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة، بدأ مكتب امل
ستبانة املمارسات اجليدة يف جمال إدارة املوجودات املسروقة مشترك من إثيوبيا وسويسرا، عملية ال

املستردة واملعادة والتصرف فيها دعمًا للتنمية املستدامة. وعقد االجتماع األول لفريق اخلرباء يف إطار 
، وقد ضم ألول مرة لفيفا من املمارسني العاملني ٢٠١٧هذه املبادرة يف أديس أبابا يف شباط/فرباير 

  وكذلك يف جمال متويل التنمية. وإعادهتاسترداد املوجودات يف جمال ا
ية للموجودات املستردة القيمة االمسأنَّ على  هذا فق املشاركون يف اجتماع فريق اخلرباءواتَّ  -٤٥

ن األموال الالزمة لدعم منسبة ضئيلة  مرتفعة، لكنهم رأوا املوجودات املعادة ال ميكن أن توفر إالَّ
ترك املوجودات املعادة ت ه ينبغي أالَّدوا على أنَّملستدامة. وعالوة على ذلك، شدَّأهداف التنمية ا

ية املستدامة. عرضة للسرقة مرة أخرى، بل ينبغي استخدامها لدعم االستثمار يف أهداف التنم
املوجودات املضبوطة  وخلصوا إىل احلاجة إىل القيام مبزيد من العمل يف ثالثة مسارات: (أ) إدارة

 يها هنائيا، مبا يشملصادرة ريثما تعاد؛ (ب) االستخدام النهائي للموجودات املعادة/التصرف فوامل
عادة املوجودات االستفادة منها يف دعم أهداف التنمية املستدامة؛ (ج) طرائق االتفاق على إ

  والتفاوض بشأهنا.
ج االجتماع الدويل بنتائوأحاط الفريق العامل مع التقدير، يف اجتماعه احلادي عشر، علمًا   -٤٦

ع على املضي قدما شجَّوللخرباء بشأن إدارة املوجودات املسروقة املستردة واملعادة والتصرف فيها، 
  جتميع اخلربات، بغية استبانة املمارسات اجليدة يف هذا الصدد.

    

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/CRP.8
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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  ادهتا أعمجع معلومات عن حجم املوجودات اليت ضبطتها الدول أو صادرهتا أو   -٨  
    فت فيهاأو تصرَّ

ا وسياساهتا الوطنية، الدول األطراف إىل القيام، وفقًا لتشريعاهت ٦/٣دعا املؤمتر يف قراره   -٤٧
هتا أو أعادهتا أو جبمع ونشر بيانات عن حجم املوجودات اليت ضبطتها سلطاهتا القضائية أو صادر

  تصرَّفت فيها.
    

    التدابري املتَّخذة    
ة أو املتصرف حجم املوجودات املضبوطة واملصادرة واملعادمجع ونشر بيانات عن  إنَّ  -٤٨

سترداد املوجودات. ام الفعلي املحرز بشأن فيها مسألة معقدة ولكنها مهمة لتقييم مدى التقدُّ
 حتقيق أهداف التنمية يفم املحرز وعلى وجه خاص، يعد مجع البيانات يف غاية األمهية لقياس التقدُّ

روعة لألموال (احلد بقدر كبري من التدفقات غري املش ٤-١٦املستدامة، وال سيما الغاية 
اجلرمية املنظمة،  واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول املسروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشكال

هذه  ية، فإنَّ ها نظم إحصائالعديد من الدول األطراف لديأنَّ ). ويف حني ٢٠٣٠حبلول عام 
أنَّ دار الزمن. كما مالُنظم ال تنتج بالضرورة بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل على 
ستعراضات القطرية ضعف النظم اإلحصائية الوطنية كان من أشيع التحديات املستبانة أثناء اال

  األوىل من آلية استعراض التنفيذ.املنفذة يف الدورة 
ساعدة الدول األطراف يف مجع هذه البيانات، عرضت األمانة على الفريق العامل عدة ومل  -٤٩

، الفقرات CAC/COSP/WG.2/2017/3مسارات ممكنة يف هذا الشأن لكي يناقشها الحقا (انظر 
٥٠-٤٨.(  
ألة من أجل السماح جبمع أن يناقش ما إذا كان ينبغي مواصلة حبث هذه املس املؤمتر يودُّ ولعلَّ  -٥٠

عادهتا أو تصرَّفت ونشر البيانات عن حجم املوجودات اليت ضبطتها السلطات القضائية وصادرهتا وأ
ترتبة عليه يف امليزانية. فيها. وميكن لألمانة وضع مقترح مفصل جلمع البيانات، مبا يف ذلك اآلثار امل

لبيانات على اي للبيانات بغرض تقييم جدوى مجع كن، كخطوة أوىل، إجراء عملية مجع جتريبومي
  ة.ى أساس طوعي بشأن مواضيع خمتارنطاق واسع، على سبيل املثال مجع البيانات عل

    
    مجع معلومات عن أفضل املمارسات لدى الدول بشأن استبانة ضحايا الفساد ومعايري التعويض  -٩  

بل استبانة ضحايا ، إىل الفريق العامل بأن يشرع يف حتديد س٦/٢املؤمتر، يف قراره أوعز   -٥١
  الفساد ومعايري التعويض.

وارد، من أجل مجع وطلب الفريق العامل إىل األمانة مواصلة بذل جهودها، رهنًا بتوافر امل  -٥٢
، مبا يف ٦/٢ار املؤمتر لقردة بشأن استبانة الضحايا وتعويضهم طبقًا املعلومات عن املمارسات اجليِّ

خالل االجتماع  ذلك عن طريق التماس املعلومات من الدول األطراف وتنظيم حلقة نقاش للخرباء
  احلادي عشر للفريق العامل.

    

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/3
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    التدابري املتَّخذة    
دة يف استبانة ت األمانة، يف إطار هذا التكليف، ورقة اجتماع بشأن املمارسات اجليِّأعدَّ  -٥٣

وقدمتها إىل الفريق  ،)CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1لفساد واملعايري املتعلقة بتعويضهم (ضحايا ا
  .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦و ٢٥العامل يف دورته املعقودة يومي 

ة تلتمس فيها من رة شفويمذكِّ ٢٠١٧أيار/مايو  ٢وباإلضافة إىل ذلك، عمَّمت األمانة يف   -٥٤
ستبانة الضحايا ابشأن  دةمجيع الدول األطراف والدول املوقِّعة معلومات عن املمارسات اجليِّ

  وتعويضهم.
ريق العامل بغرض مت األمانة حلقة نقاش للخرباء خالل االجتماع احلادي عشر للفكما نظَّ  -٥٥

   ملتعلقة هبذه املسألة.مواصلة استكشاف مزيد من سبل مجع وحتليل املعلومات ا
ته عن استبانة ضحايا الفساد أعدَّ  مت األمانة إىل املؤمتر وثيقة معلومات أساسية وتقريرًاوقدَّ  -٥٦

 ،)CAC/COSP/2017/8وتبادل املعلومات التلقائي واستخدام التسويات وغريها من اآلليات البديلة (
خلصت فيهما اإلجراءات املتخذة واملعلومات اليت تلقتها يف إطار تنفيذ التكليف املسند إليها مبوجب 

  .٦/٢القرار 
    

    مجع معلومات عن تقدمي الدول للمعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب  -١٠  
ى استبانة أفضل ل، إىل الفريق العامل بأن يشرع يف العمل ع٦/٢أوعز املؤمتر، يف قراره   -٥٧

ناسب من أجل املمارسات ووضع مبادئ توجيهية لتقدمي املعلومات على حنو استباقي يف وقت م
  تفاقية.من اال ٥٦متكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناسبة وفقًا للمادة 

    
    التدابري املتَّخذة    

رسات ووضع مبادئ ة أفضل املمابغية مساعدة الفريق العامل يف جهوده الرامية إىل استبان  -٥٨
 أيار/ ٢ألمانة يف مت اتوجيهية بشأن تبادل املعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب، عمَّ

عة توفري املعلومات رة شفوية تلتمس فيها من مجيع الدول األطراف والدول املوقِّمذكِّ ٢٠١٧مايو 
  ادي عشر.ذات الصلة لعرضها على الفريق العامل يف اجتماعه احل

) بشأن هذه املسألة، ُقدمت إىل CAC/COSP/WG.2/2017/2ت األمانة ورقة مناقشة (وأعدَّ  -٥٩
  الفريق العامل يف اجتماعه احلادي عشر.

التلقائي واستخدام التسويات وتقرير األمانة بشأن استبانة ضحايا الفساد وتبادل املعلومات   -٦٠
ما اختذته األمانة من إجراءات وما تلقته  يوجز) CAC/COSP/2017/8وغريها من اآلليات البديلة (

  من معلومات يف سياق تنفيذ هذه الوالية.
    

    يات البديلة األخرىمجع معلومات عن استخدام الدول للتسويات واآلل  -١١  
، بالقيام، بدعم من األمانة، جبمع معلومات ٦/٢أوعز املؤمتر إىل الفريق العامل، يف قراره   -٦١

عن استخدام الدول األطراف للتسويات واآلليات البديلة األخرى وحتليل العوامل اليت تؤثر على 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/8
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/8
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املتضررة، بغية النظر يف جدوى وضع مبادئ الفروق بني املبالغ املحقَّقة واملبالغ املعادة إىل الدول 
توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج أكثر تنسيقًا وشفافية للتعاون بني الدول األطراف املعنية 

  وحتقيق الفعالية يف عمليات اإلعادة.
اق واسع كذلك الدول األطراف على أن تتيح على نط ٦/٣وشجَّع املؤمتر يف قراره   -٦٢

سويات واآلليات القانونية ها وإجراءاهتا القانونية، مبا فيها األطر املستخدمة يف التمعلومات عن أطر
ول استخدام تلك البديلة، يف شكل دليل عملي خاص أو أيِّ شكل آخر معد ليسهِّل على سائر الد
  .املعلومات، وعلى أن تنظر، عند االقتضاء، يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى

طرها القانونية أالعامل الدول األطراف على موافاة األمانة مبعلومات عن وشجَّع الفريق   -٦٣
ضايا الفساد عرب وممارساهتا ذات الصلة باستخدام التسويات واآلليات البديلة األخرى يف حسم ق

جراء مناقشة مستنرية ، وهبدف املسامهة يف إ٦/٣و ٦/٢الوطنية، وفقًا لقراري مؤمتر الدول األطراف 
فافيًة يف التعاون بني دوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسري اتباع هنٍج أكثر اتساقًا وشللنظر يف ج

  عادة املوجودات.الدول األطراف املقدمة للطلبات واملتلقية هلا وحتقيق الفعالية يف عمليات إ
    

    التدابري املتَّخذة    
الفريق العامل بشأن التسويات واآلليات رة موجهة لعناية مذكِّ ت األمانةتنفيذًا هلذه الوالية، أعدَّ  -٦٤

  ).CAC/COSP/WG.2/2016/2البديلة األخرى وآثارها بالنسبة السترداد املوجودات املسروقة وإعادهتا (
  بعنوان  ٢٠١٢ام عرة استنادًا إىل دراسة نشرهتا مبادرة "ستار" يف ت املذكِّوقد ُأعدَّ  -٦٥

"Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery" 
لى جهود استرداد (خارج نطاق املساومة: التسويات يف قضايا رشوة املوظفني األجانب وآثارها ع

طراف املهتمة بفهم )، وكان اهلدف منها تزويد صناع السياسات واملمارسني وغريهم من األاألموال
  رها بالنسبة السترداد املوجودات.أفضل لطبيعة التسويات، وخباصة آثا

لعامل يف إطار املناقشة مت األمانة أيضًا حلقة نقاش للخرباء يف االجتماع العاشر للفريق اونظَّ   -٦٦
  بديلة األخرى.الجتماع بشأن استخدام الدول األطراف للتسويات واآلليات الاملواضيعية خالل ا

لتمس فيها من ترة شفوية مذكِّ ٢٠١٧أيار/مايو  ٢وباإلضافة إىل ذلك، عمَّمت األمانة يف   -٦٧
البديلة األخرى. وُقدم  مجيع الدول األطراف والدول املوقِّعة معلومات عن استخدام التسويات واآلليات

  ة.فريق العامل يف اجتماعه احلادي عشر حتديث شفوي بشأن املعلومات الواردإىل ال
وتقرير األمانة بشأن استبانة ضحايا الفساد، والتبادل التلقائي للمعلومات، واللجوء إىل   -٦٨

)، يوجز ما اختذته األمانة من إجراءات CAC/COSP/2017/8التسويات واآلليات البديلة األخرى (
  وما تلقته من معلومات يف إطار تنفيذ هذه الوالية.

    

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/8
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    بناء الثقة بني الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا  -باء  
    السلطات املركزية وجهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات والشبكات الالزمة  -١  

عد سلطاهتا املركزية باألمانة أن تدعو الدول األعضاء اليت مل تعني  طلب الفريق العامل إىل  -٦٩
مماثالً إىل مجيع الدول ؤمتر طلبًا  تلك السلطات. وقدم املالقانونية املتبادلة إىل أن تعني املعنية باملساعدة

  األطراف.
جلهات الوصل عاملية  وطلب املؤمتر إىل الفريق العامل أن يواصل النظر يف مسألة إنشاء شبكة  -٧٠

الزدواجية مع عمل املعنية باسترداد املوجودات جتمع بني املختصني يف هذا املجال، مع حتاشي ا
امل على احلاجة إىل شبكة الشبكات القائمة، لتسهِّل املزيد من التعاون الفعَّال. وأكَّد الفريق الع

ية، وشدَّد على ربات تقنعاملية من جهات الوصل املعنية مبصادرة املوجودات واستردادها تضم خ
  ضرورة التعاون والتنسيق بني الشبكات اإلقليمية.

تفادة يف مجيع ، الدول األطراف على تطبيق الدروس املس٦/٣وشجَّع املؤمتر، يف قراره   -٧١
لدويل، مبا يف ذلك من جماالت التعاون على استرداد املوجودات، وذلك بوسائل منها تعزيز التعاون ا

الوصل املعنية باسترداد  يف الشبكات الدولية املعنية بإنفاذ القانون، مثل شبكة جهات خالل املشاركة
املنظمة الدولية للشرطة  املوجودات مبوجب االتفاقية، واملبادرة العاملية جلهات الوصل، املدعومة من
ضًال عن ملوجودات، فاجلنائية ومبادرة "ستار"، وشبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت السترداد ا

  املبادرات اإلقليمية من قبيل املنتدى العريب السترداد األموال. 
يفية اليت ميكن ات واجلرمية الكخدِّروأوصى الفريق العامل أيضًا بأن يستكشف مكتب امل  -٧٢

التيقُّن من بيانات  هبا تعديل قاعدة بيانات جهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات لكي يتسىن
  صة باألشخاص املوجودين يف واليات قضائية أخرى.االتصال اخلا

    
    التدابري املتَّخذة    

أتيح الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة املعينة، مبا يف ذلك السلطات املركزية   -٧٣
املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة وجهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات، لالستخدام يف املوقع 

  .www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlلتايل: ا
وخالل اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املفتوح املشاركة املعين بالتعاون الدويل،   -٧٤

لدول األطراف مبواصلة حتديث املعلومات ، أوصى اخلرباء ا٢٠١٦املعقود يف تشرين الثاين/نوفمرب 
املتعلقة بسلطاهتا املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة على النحو الذي تقضي به االتفاقية، وبشأن 
تسليم املطلوبني باعتباره ممارسة جيدة، وبشأن جهات الوصل الوطنية املعنية باسترداد املوجودات. 

نة إىل استكشاف إمكانية إنشاء قسم مستقل يف إطار الدليل اإللكتروين ودعا اخلرباء كذلك األما
من االتفاقية.  ٤٤  يتضمن معلومات عن متطلبات وإجراءات املوافقة على تسليم املطلوبني مبوجب املادة

وباإلضافة إىل ذلك، ُشجعت الدول األطراف على أن تقدم إىل األمانة، بشكل طوعي، معلومات عن 
ملعينة بشأن استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية ملكافحة الفساد. وبناء على هذه جهات الوصل ا

التوصيات، وضعت األمانة قسمني منفصلني جديدين يف إطار الدليل اإللكتروين، أحدمها خاص 
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بالسلطات املركزية املعنية بتسليم املطلوبني، مبا يف ذلك معلومات عن متطلبات وإجراءات املوافقة 
تسليم املطلوبني، والثاين خاص جبهات الوصل املعنية باستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية. ويف على 

رة شفوية حتث الدول األطراف على حتديث و/أو تقدمي مت األمانة مذكِّ ، عم٢٠١٧َّحزيران/يونيه 
مانة، معلومات عن خمتلف أنواع السلطات الوطنية املختصة. واستجابت عدة دول أطراف لطلب األ

  وُأدرجت بعد ذلك مجيع املعلومات الواردة يف الدليل اإللكتروين.
   ، أصبح الدليل يتضمن معلومات عما يلي:٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٩واعتبارًا من   -٧٥

  دولة طرفًا؛ ١٢٨ية املتبادلة يف السلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة القانون  (أ)  
  أطراف؛دول  ١٠٨ت منع اجلرمية يف سلطا  (ب)  
  دولة طرفًا؛ ٧٦داد املوجودات يف جهات الوصل املعنية باستر  (ج)  
  ؛دولة طرفًا ١٥ليم املطلوبني يف السلطات املركزية املسؤولة عن تس  (د)  
ية واإلدارية يف جهات الوصل املعنية بالتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات املدن  )(ه  

  دولة طرفًا. ٢٨
لوصل، اليت تدعمها منصة املبادرة العاملية جلهات ا ٢٠٠٩لثاين/يناير وُأطلقت يف كانون ا  -٧٦

م االقتصادية ومالحقة اإلنتربول ومبادرة "ستار"، للمساعدة على التحقيق يف جرائم الفساد واجلرائ
كشف عائدات  مرتكبيها قضائيًّا من خالل التعاون الدويل وتقدمي مساعدات غري رمسية بغرض

اف. وبإمكان جهات الوصل قتصادية وتعقُّبها وجتميدها واستردادها يف هناية املطالفساد واجلرائم اال
ن خالل نظام االتصاالت تبادل املعلومات واملعارف التقنية املتعلقة بالفساد واسترداد املوجودات م

ل خمصَّصة متثِّل جهة وص ٢٢٤). وتشارك يف املنصة حاليًّا I-SECOMاآلمنة السترداد املوجودات (
وجودات يف نيودهلي يف بلدًا. وعقد املؤمتر العاملي السادس جلهات الوصل املعنية باسترداد امل ١٢٩

اجتماعًا تنسيقيًّا  ١٨عقد . وعلى هامش املؤمتر، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٧الفترة من 
ملي السابع جلهات الوصل لعا. وشارك جهاز شرطة اخليالة امللكية الكندية يف استضافة املؤمتر اثنائيًّا

 ٤٠ؤمتر، ُيسر هامش امل . وعلى٢٠١٧حزيران/يونيه  ٨إىل  ٦الذي عقد يف أوتاوا يف الفترة من 
  بلدًا. ٢٧قضية مشلت  ٧٦بشأن  اجتماعًا تنسيقيًّا ثنائيًّا

عزيز الشبكات تات واجلرمية ومبادرة "ستار" توفري الدعم من أجل خدِّروواصل مكتب امل  -٧٧
رير، كانت هناك ست ة املعنية باسترداد املوجودات ومصادرهتا. ويف وقت إعداد هذا التقاإلقليمي

  ترداد املوجودات:شبكات إقليمية، تتبع مجيعها منوذج شبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت الس
تتألف شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات من   (أ)  

فر منصة جمتمعية لتسهيل تبادل املعلومات ومنصة للجرائم املتعلقة باحلياة الربية بلدًا، وتو ١٣
واحلرجية ترتبط من خالهلا بشبكة آسيا واملحيط اهلادئ املشتركة بني الوكاالت السترداد 
املوجودات. وتدير شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات برناجمًا 

وبرناجمًا لتنسيب املدعني العامني، ومن املقرر أن تشرع يف برنامج لتنسيب املحققني. إرشاديًا 
وجتمع شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات إحصاءات عن 
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عمليات الضبط واملصادرة اليت تؤديها الدول األعضاء فيها. وعقدت الشبكة مؤمترها السنوي 
يف غابوروين  ٢٠١٧، ومؤمترها السنوي لعام ٢٠١٦ريتوريا يف حزيران/يونيه يف ب ٢٠١٦لعام 

  ؛٢٠١٧يف حزيران/يونيه 
ات وعقدت شبكة غرب أفريقيا املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجود  (ب)  

وار. ويف آذار/ أبيدجان، بكوت ديف يف ٢٠١٦اجتماعها العام السنوي يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ريق العمل فات واجلرمية عقد اجتماع مشترك بينها وبني خدِّرسَّر مكتب امل، ي٢٠١٧مارس 

 ميكن هبا هلذا الفريق احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا، ملناقشة الكيفية اليت
مشترك يف كوناكري  اجتماع عام ٢٠١٧ر أن يعقد يف تشرين األول/أكتوبر دعم الشبكة. ومن املقرَّ

جلرمية املنظمة. ويساعد اوبني شبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحة بينها 
اد املوجودات يف ات واجلرمية شبكة غرب أفريقيا املشتركة بني الوكاالت الستردخدِّرمكتب امل

  تشغيل أمانتها؛
جودات ووشاركت مبادرة "ستار" يف االجتماع الرابع عشر لشبكة استرداد امل  (ج)  

راقب ومتحدث رئيسي عن مالتابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية بصفة 
، الذي عقد يف مدينة ييباملواضيع املتعلقة بتحديات استرداد املوجودات يف أمريكا الالتينية والكار

طيد الصلة بني أعضاء نية وتو. ونتيجة لتبادل املعارف التق٢٠١٧مايو أيار/ ١١إىل  ٩غواتيماال من 
ات تعززت القدر اليت أسستها بلدان فرقة العمل، -منظمات دولية  ٥دولة عضوًا و ١٩ -الشبكة 

  تندة إىل إدانة؛العملية لديهم على إجراء حتقيقات أكثر فعالية يف قضايا املصادرة غري املس
ودات داد املوجوعقدت شبكة الشرق األفريقي املشتركة بني الوكاالت الستر  (د)  

ريبًا على تتبع امللكية يف كينيا، ويسَّرت مبادرة "ستار" تد ٢٠١٥اجتماعًا يف كانون األول/ديسمرب 
، فضًال عن ٢٠١٦ االنتفاعية واملوجودات هبذه املناسبة. كما عقدت اجتماعًا يف أيلول/سبتمرب

شرق األفريقي شبكة ال تيسري جمموعة من االجتماعات الثنائية الرمسية وغري الرمسية. ووضعت
لقانونية املتبادلة، بغية املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات مبادئ توجيهية بشأن املساعدة ا

  تيسري التعاون بني أعضائها؛
املوجودات  وعقدت شبكة آسيا واملحيط اهلادئ املشتركة بني الوكاالت السترداد )(ه 

، مما أتاح ٢٠١٦ر واجتماعها العام السنوي يف تشرين األول/أكتوباجتماعًا للجنتها التوجيهية 
ما سامهت مبادرة كالفرصة لعقد اجتماعات ثنائية والتوسع يف تبادل اآلراء بني أعضاء الشبكة. 
قد حلقة عمل لبناء "ستار" يف األعمال التحضريية املوضوعية لالجتماع السنوي العام املقبل ولع

  ، على التوايل؛٢٠١٧رب وتشرين الثاين/نوفمرب القدرات يف أيلول/سبتم
وجودات يف املشتركة بني الوكاالت السترداد امل ييبوافتتحت شبكة منطقة الكار (و) 

  ة الدول األمريكية.، بدعم من منظم٢٠١٧ميامي، بالواليات املتحدة األمريكية، يف حزيران/يونيه 
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    جهزة مكافحة الفسادالتعاون بني وحدات االستخبارات املالية وأ -٢ 
سلطات مكافحة أوصى الفريق العامل بتعزيز التعاون بني وحدات االستخبارات املالية و  -٧٨

لصعيدين الوطين والدويل. االفساد والسلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة على 
موعة قائمة، مثل جمكما أوصى باستكشاف سبل زيادة التعاون مع الشبكات واملؤسسات ال

  اد.ة الدولية لسلطات مكافحة الفسإيغمونت لوحدات االستخبارات املالية والرابط
التعاون الساحنة من  الدول األطراف على النظر يف اغتنام فرص ٦/٣ع املؤمتر يف قراره وشجَّ  -٧٩

وجودات مبوجب خالل شبكات املمارسني القائمة، مثل شبكة جهات الوصل املعنية باسترداد امل
لوكاالت السترداد االتفاقية، واملبادرة العاملية جلهات الوصل، وشبكة كامِدن املشتركة بني ا

ت املالية، يف سياق دات، واالستفادة من املعلومات املقدَّمة على صعيد وحدات االستخبارااملوجو
  تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

   
    التدابري املتَّخذة    

لسلطات مكافحة الفساد  ات واجلرمية تعاونًا وثيقًا مع الرابطة الدوليةخدِّريتعاون مكتب امل  -٨٠
لثامن للرابطة واجتماعها اما يشارك يف جلنتها التنفيذية. وقد ُعقد املؤمتر السنوي ويدعم أنشطتها، ك

سي، يف تشرين العام مباشرة عقب الدورة السادسة للمؤمتر يف سانت بطرسربغ، باالحتاد الرو
موعة إيغمونت، جمات واجلرمية املشاركة يف أنشطة خدِّر. ويواصل مكتب امل٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
 ٢٩لفترة من ابادرة "ستار" يف اجتماعات جمموعة إيغمونت املعقودة يف الدوحة يف وشاركت م

املبادرة: يف  ، وقدمت عروضًا إيضاحية عن عمل٢٠١٧شباط/فرباير  ٣كانون الثاين/يناير إىل 
لتابع ملجموعة إيغمونت الفريق العامل املعين بتبادل املعلومات بشأن غسل األموال/متويل اإلرهاب ا

االجتماعات اإلقليمية  يفو ،ويف اجللسات العامة ،ها العامل املعين باملساعدة التقنية والتدريبوفريق
  ملجموعة إيغمونت.

اإلرهاب التابع  وواصل الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل  -٨١
االنضمام إىل  دهتا يفللمكتب مع مبادرة "ستار" العمل مع وحدات االستخبارات املالية ملساع

ألموال ومتويل اجمموعة إيغمونت وتنفيذ معايري إيغمونت لتبادل املعلومات بشأن مكافحة غسل 
فيما بني الوكاالت،  اإلرهاب. كما واصل الربنامج العاملي املذكور التابع للمكتب تعزيز التعاون

فشل دون هذا التعاون، اإلرهاب سي نظام ملكافحة غسل األموال/مكافحة متويل أيَّأنَّ والتأكيد على 
  هزة مكافحة الفساد.وال سيما التعاون بني وحدات االستخبارات املالية ومكافحة غسل األموال وأج

    
    تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت تعيق استرداد املوجودات -٣ 

ية إىل تشجيع احلوار شدَّد الفريق العامل على ضرورة أن تواصل األمانة تعزيز جهودها الرام  -٨٢
دة السياسية وتوطيدها ضمانًا بني الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا وبناء الثقة وتعزيز اإلرا

ت احلكومية الدولية ظماالسترداد املوجودات، مبا يشمل السعي إىل حتقيق ذلك يف إطار عملها مع املن
  األخرى ويف سياق جمموعة العشرين.
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 تنفيذ طلبات يف، بالدول األطراف أن تنظر بعناية وسرعة ٥/٣وأهاب املؤمتر، يف قراره   -٨٣
لة، مبا يف ذلك الطلبات املساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل اليت حتتاج إلجراءات عاج

  ملقدمة للطلبات.الشرق األوسط ومشال أفريقيا وغريها من الدول املتعلقة بالدول املعنية يف ا
يف تنفيذ طلبات  ، بالدول األطراف أن تنظر بسرعة وعناية٦/٢وأهاب املؤمتر، يف قراره   -٨٤

، الدول األطراف ٦/٣ره املساعدة القانونية املتبادلة يف جمال استرداد املوجودات، وشجع، يف قرا
القانونية مع منع  م استرداد املوجودات، مبا يشمل تبسيط اإلجراءاتعلى أن تزيل العقبات أما

  إساءة استخدامها.
دات يقوم على وأوصى الفريق العامل باستكشاف إمكانية اعتماد هنج يف استرداد املوجو  -٨٥

وىل أليِّ قضية وحييل إنشاء مكتب مساعدة يتوىل إسداء املشورة بصورة غري رمسية أثناء املراحل األ
  دِّمي الطلبات إىل جهات نظرية ميكنها أن توفِّر مزيدًا من املساعدة.مق
   

    التدابري املتَّخذة    
" وغريها من ات واجلرمية مشاركة فعالة، من خالل مبادرة "ستارخدِّريشارك مكتب امل  -٨٦

الفريق لدولية، منها القنوات، يف أنشطة الدعوة لتدعيم اإلرادة السياسية يف عدد من املنتديات ا
قتصادي آلسيا واملحيط اهلادئ، العامل املعين مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية التابع لرابطة التعاون اال

ورويب (اليوروجست) واإلنتربول واالحتاد األورويب ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األ
رين، واملنتدى االقتصادي موعة العشوجمموعة السبعة والفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع ملج

  بالشراكة من أجل مكافحة الفساد. العاملي، وخصوصًا مبادرته اخلاصة
األمم املتحدة ملكافحة  ات واجلرمية التوعية بأمهية التصديق على اتفاقيةخدِّروواصل مكتب امل  -٨٧

قة باسترداد املوجودات، تعلالفساد وتنفيذها تنفيذًا كامًال، مؤكدًا على أمهية أحكام االتفاقية امل
جموعة العشرين. ودعم بصفته مراقبًا يف اجتماعات الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع مل

-٢٠١٥لفترتني ات واجلرمية تنفيذ خطط عمل جمموعة العشرين ملكافحة الفساد لخدِّرمكتب امل
 وضع جلرمية بنشاط يفات واخدِّر. وعالوة على ذلك، ساهم مكتب امل٢٠١٨-٢٠١٧و ٢٠١٦

ألسباب تتعلق بالفساد  املبادئ الرفيعة املستوى ملجموعة العشرين للتعاون بشأن األشخاص املطلوبني
لية األشخاص واسترداد املوجودات، واملبادئ الرفيعة املستوى ملجموعة العشرين بشأن مسؤو

افحة الفساد املتصل ن بشأن مكاالعتباريني عن الفساد، واملبادئ الرفيعة املستوى ملجموعة العشري
ستوى ملجموعة العشرين بشأن بالتجارة غري املشروعة يف األحياء الربية ومنتجاهتا، واملبادئ الرفيعة امل

املناقشات املتعلقة  ات واجلرمية مدخالت يفخدِّرالعمل التنظيمي املناهض للفساد. وقدم مكتب امل
استرداد املوجودات وطلوبني ألسباب تتعلق بالفساد مبركز حبوث التعاون الدويل بشأن األشخاص امل

  لدول األعضاء يف جمموعة العشرين.يف ا
ات واجلرمية ومبادرة "ستار" يف اجتماعات شىت متصلة بغسل األموال خدِّروشارك مكتب امل  -٨٨

بنك بغرض تعزيز التنسيق فيما يتعلق باسترداد املوجودات. ومن خالل صفة املراقب اليت حيظى هبا ال
الدويل لدى فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، حافظت مبادرة "ستار" على صالهتا الوثيقة بفرقة 
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، وبعالقتها باهليئات سنويًّاالعمل، وال سيما من خالل املسامهة يف اجتماعاهتا اليت ُتعقد ثالث مرات 
  اإلقليمية املماثلة لفرقة العمل.

د الفساد، الذي عقد ملؤمتر العاملي السادس لرابطة برملانيني ضوشاركت مبادرة "ستار" يف ا  -٨٩
ات خدِّرب امل. ونظم مكت٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٨إىل  ٥إندونيسيا، من بيف يوغياكارتا 

فساد على الصعيدين واجلرمية حلقة عمل إقليمية بشأن مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن جرائم ال
ات رخدِّ. وشارك مكتب امل٢٠١٦شرق آسيا يف آب/أغسطس  الوطين والدويل لبلدان جنوب

 ٢٠١٦األول/ديسمرب  واجلرمية يف املؤمتر الدويل السابع عشر ملكافحة الفساد الذي عقد يف كانون
املوجودات. وساندت  يف إطار حلقات املناقشة املتعلقة باسترداد يف بنما، وقدم عروضًا إيضاحيًة

تنفيذ اتفاقية مكافحة ت واجلرمية يف تنظيم مؤمتر إقليمي لإلسراع باخدِّرمبادرة "ستار" مكتب امل
قد ُعقد هذا املؤمتر الفساد من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف جنوب شرق آسيا، و

  .٢٠١٧شباط/فرباير  -لثاين/يناير يف بانكوك يف كانون ا
ظم اإلقرار بالذمة املالية وشاركت مبادرة "ستار" يف االجتماع اإلقليمي هليئات الرقابة املعنية بن  -٩٠

ل الثالثة لكبار ؛ وحلقة العم٢٠١٥وتضارب املصاحل، الذي عقد يف زاغرب يف كانون األول/ديسمرب 
ط اهلادئ، اليت عقدت حياملسؤولني بشأن تبادل املساعدة القانونية وتسليم املطلوبني يف شرق آسيا وامل

ملساعدة القانونية ؛ وحلقيت عمل بشأن تسليم املطلوبني وا٢٠١٥نكوك يف تشرين األول/أكتوبر يف با
 ٢٠١٥مرب كانون األول/ديس املتبادلة يف آسيا واملحيط اهلادئ، اللتني عقدتا يف سول يف

خلاصة باملوظفني العموميني ملالية ا؛ واملؤمتر اإلقليمي لنظم اإلقرار بالذمة ا٢٠١٦األول/ديسمرب   وكانون
العمل املشتركة بني  ؛ وحلقة٢٠١٦يونيه /لدى البلدان اآلسيوية، الذي عقده البنك الدويل يف حزيران

ثاين/نوفمرب الصني ورابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن مكافحة الفساد، اليت عقدت يف تشرين ال
احلياة العامة يف فرنسا،  ه اهليئة العليا للشفافية يفزاهة الذي نظمت؛ واالجتماع األول لشبكة الن٢٠١٦

  .٢٠١٦بلدًا، والذي عقد يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠مبشاركة 
إنشاء مركز ب ٢٠١٦وأوصى مؤمتر قمة مكافحة الفساد الذي عقد يف لندن يف أيار/مايو   -٩١

م السترداد املوجودات لالزدويل لتنسيق العمل على مكافحة الفساد يسعى إىل تزويد البلدان بالدعم ا
عنية بإنشاء مركز ات واجلرمية مع السلطات املخدِّراملسروقة يف وقت مناسب. ويتواصل مكتب امل

  التنسيق من أجل تنسيق األعمال التحضريية من أجل تشغيله.
صمة يف الفترة من وعقدت الدورة الرابعة للمنتدى العريب السترداد األموال يف تونس العا  -٩٢
وتونس،  . وتشاركت يف رئاسة الدورة أملانيا وقطر٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠ إىل ٨

وأيرلندا الشمالية  ونظمتها مبادرة "ستار" بدعم من سويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
  الية قضائية.و ٣٠مسؤوًال ميثلون  ١٩٠والواليات املتحدة واليابان. وضم املنتدى أكثر من 

لقة عمل ح ٢٠١٧ يونيهحزيران/ ١أيار/مايو إىل  ٣٠مبادرة "ستار" يف داكا من  وعقدت  -٩٣
ان األعضاء يف مبادرة بشأن التعاون الدويل تركز على استرداد املوجودات من أجل املسؤولني يف البلد

 ونيبال وسري النكا وتايلندخليج البنغال للتعاون التقين واالقتصادي املتعدد القطاعات (بنغالديش 
  التفاقيات الدولية.ل). ويسرت حلقة العمل التعاون الدويل فيما بني البلدان األعضاء وفقًا واهلند
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سيا واملحيط وشاركت مبادرة "ستار" يف تنظيم حلقة عمل رابطة التعاون االقتصادي آل  -٩٤
ل لقانون من أجآب/أغسطس، بشأن تعزيز التعاون بني سلطات إنفاذ ا ١٨اهلادئ، اليت عقدت يف 

الدولية بعنوان  فعالية العمل على استرداد املوجودات وشاركت يف اجتماع تنسيقي مع املنظمات
أغسطس،  آب/ ٢١ يف"ربط اجلهات املاحنة باحتياجات بناء القدرات يف جمال مكافحة الفساد" عقد 

ة التابع زيز الشفافيوحضرت االجتماع اخلامس والعشرين للفريق العامل املعين مبكافحة الفساد وتع
  لرابطة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط اهلادئ.

، قررت ٢٠١٦أيار/مايو  ١٢ويف مؤمتر قمة مكافحة الفساد الذي عقد يف لندن يف   -٩٥
للبلدان اليت تسعى إىل  لتوفري منرب ٢٠١٧الدول عقد املنتدى العاملي السترداد املوجودات يف عام 

إىل  ٤د املوجودات من دات. وسيعقد املنتدى العاملي السترداحتقيق تقدم يف جمال استرداد املوجو
النكا   سرييف واشنطن العاصمة. وستكون أوكرانيا وتونس و ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٦

افته اململكة املتحدة ونيجرييا البلدان ذات األولوية األوىل يف املنتدى اليت ستتشارك يف استض
نتدى العاملي إىل "ستار". وستشمل النتائج اليت يسعى املوالواليات املتحدة بدعم من مبادرة 

ا، وزيادة القدرات من ز البلدان األربعة موضع االهتمام تقدما يف معاجلة قضاياهرحتقيقها أن حت
د املوجودات، وزيادة خالل دورات تقنية، وجتديد االلتزام بتحقيق تقدم يف معاجلة قضايا استردا

من التجارب السابقة  القضائية املعنية. وسيستفيد املنتدى العامليالتعاون فيما بني الواليات 
يف الوقت الذي يهدف وللمنتدى العريب السترداد األموال ومنتدى أوكرانيا السترداد املوجودات. 
بادرة "ستار" من خالل فيه املنتدى العاملي إىل إحراز تقدم يف جمال استرداد املوجودات، تعمل م

تماعات تنسيقية مع البلدان األربعة ذات األولوية على ختطيط وتنظيم اجمشارکتها القطرية 
ري بيئة مواتية تتيح ملعاجلة القضايا من أجل املمارسني من الواليات القضائية ذات الصلة وتوف

  إجراء مناقشات متعمقة بشأن قضايا حمددة وحتقيق تقدم يف معاجلتها.
    

    القدرات املساعدة التقنية والتدريب وبناء -جيم 
ذ أحكام الفصل أبرز الفريق العامل وجود طلب شديد على املساعدة التقنية من أجل تنفي  -٩٦

ز احلاجة إىل ُنهج اخلامس من االتفاقية، وخصوصًا على اخلدمات االستشارية القانونية، كما أبر
واالختصاصيني  مصمَّمة وفق االحتياجات املطلوبة. وشدد الفريق على أمهية تزويد املسؤولني

الرد نهم من كتابة الطلبات وبضروب من املساعدة التقنية، يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة، لتمكي
  على الطلبات اليت يتلقوهنا.

ي إنفاذ القانون والقضاة وأكَّد الفريق العامل أيضًا على أمهية تدعيم قدرات املشرِّعني وموظف  -٩٧
حلاجة إىل توفري تدريب ااملسائل املتعلقة باسترداد املوجودات، وشدَّد على واملدعني العامني بشأن 

سائر مقدِّمي وات واجلرمية خدِّرمتخصص وأنشطة لبناء القدرات، وعلى أمهية تزويد مكتب امل
ن تضيف إىل أنشطتها، أاملساعدات ذات الصلة مبوارد كافية. كما شجَّع الفريق العامل األمانة على 

تستخدم تكنولوجيات  ظيم احللقات الدراسية والدورات التدريبية، تنظيم دورات تدريبيةمن قبيل تن
  مبتكرة، مثل برامج التعلُّم اإللكتروين.
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ن الشراكات مع مات واجلرمية بالسعي إىل إقامة مزيد خدِّروأوصى الفريق العامل مكتب امل  -٩٨
ات والسعي إىل تنسيق املزيد من لقة باسترداد املوجودسائر املنظمات واهليئات املعنية ملعاجلة املسائل املتع

ُبل ووسائل تتيح للدول أنشطة املساعدة التقنية معها يف هذا الشأن، وطلب إىل األمانة أن ُتروِّج لس
  ين واإلقليمي.األعضاء أن تطلب املساعدة التقنية من خالل مبادرة "ستار" على الصعيدين الوط

منهاج دراسي يف  دول األطراف بأن تنظر يف اعتماد هنج قائم علىوأوصى الفريق العامل ال  -٩٩
انًا الستخدام املوارد تنظيم برامج املساعدة التقنية، مع مراعاة التنسيق على الصعيد اإلقليمي ضم

  املتاحة املحدودة على أجنع وجه.
ية ومؤسسية نون، على أن تكفل وجود أطر قا٦/٣وحثَّ املؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -١٠٠

حتياز والتحويل غري وافية لديها من أجل مالحقة مرتكيب جرائم الفساد قضائيًّا، وكشف عمليات اال
تقدميه، مبا يف ذلك واملشروعة للموجودات املتأتية من الفساد، والتماس التعاون القانوين الدويل 

ان من عائدات للفساد من ما ُيستباملساعدة القانونية املتبادلة، لتأمني وجود آليات مناسبة السترداد 
اء أكانت مستندة أو خالل مصادرهتا، وإنفاذ أوامر املصادرة اليت تقضي هبا املحاكم يف اخلارج سو
طر، وشجَّع على تقدمي غري مستندة إىل أحكام إدانة وفقًا ملقتضيات االتفاقية، وضمان إنفاذ هذه األ

  املساعدة التقنية يف هذا الصدد.
   

     املتَّخذةالتدابري    
ة آللية استعراض التنفيذ ات واجلرمية، منذ البداية الرمسية للدورة الثانيخدِّريواظب مكتب امل  -١٠١

ل األطراف، بغية تعزيز ، على تلبية طلبات املساعدة التقنية الواردة من الدو٢٠١٦يف حزيران/يونيه 
  آللية.املة يف عمل امشاركتها الكقدراهتا على تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية و

إقليمية ووطنية  ات واجلرمية دورات تدريبيةخدِّر، يسَّر مكتب امل٢٠١٧و ٢٠١٦ويف عامي   -١٠٢
يع الدول األطراف بشأن الدورة االستعراضية الثانية لصاحل جهات الوصل وخرباء االستعراض من مج

  املستعَرضة واملستعِرضة.
تار"، تقدمي ن خالل براجمه وعن طريق مبادرة "سات واجلرمية، مخدِّروواصل مكتب امل  -١٠٣

ها الرامية إىل استرداد مساعدات قطرية إىل الدول ُمَعدة لتلبية احتياجاهتا املطلوبة يف إطار جهود
عنيان باسترداد مبلدًا ومنتديان  ٢٤املوجودات. وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، تلقى 

ات واجلرمية دِّرخعدات من هذا القبيل، كما تلقى مكتب املاملوجودات وثالث شبكات إقليمية مسا
ة ومبادرة "ستار" ات واجلرميخدِّرطلبات جديدة من ستة بلدان. وعالوة على ذلك، تعاون مكتب امل

جماالت من قبيل بناء  مع عدد من الواليات القضائية األخرى واملنظمات اإلقليمية و/أو الدولية يف
  شطة مبادرة "ستار".التقنية. وشكلت مشاريع املساعدة القطرية معظم أن القدرات وتوفري املساعدة

نشطة املتنوعة، ومشاريع املساعدة القطرية هي برامج متعددة السنوات تغطي طائفة من األ  -١٠٤
التحقيقات املالية،  من بينها التحليل التكتيكي، ووضع استراتيجيات السترداد املوجودات، وأساليب

يف إطار التحضري  ة املالية، ومراجعة احلسابات من أجل استخالص األدلة اجلنائيةوإقرارات الذم
  ت القضائية األخرى.للقضايا، وتقدمي املشورة بشأن إدارة القضايا، وتيسري االتصاالت مع الواليا
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دول يف جمال املساعدة ات واجلرمية التعاون مع الخدِّرم، واصل مكتب املوعالوة على ما تقدَّ  -١٠٥
خلامس من االتفاقية. م الذي أحرزته يف تنفيذ أحكام الفصل االتشريعية من أجل تقييم مدى التقدُّ

ات أخرى من ات واجلرمية ومبادرة "ستار" لعدة طلبخدِّروإىل جانب ذلك، استجاب مكتب امل
  يعات.ت أو املساعدة يف صوغ التشرالدول تتعلق بإجراء استعراضات مكتبية للتشريعا

    
    إلبالغ واملتابعةا -دال 

لتدفقات غري املشروعة أن يناقش السبل الكفيلة باحلد بدرجة كبرية من ا املؤمتر يودُّ لعلَّ  -١٠٦
، ومكافحة مجيع لألموال واألسلحة، وتعزيز العمل على استرداد املوجودات املسروقة وإعادهتا

  من أهداف التنمية املستدامة). ٤-١٦أشكال اجلرمية املنظمة (الغاية 
قة جبمع بيانات عن حجم اإلرشادات بشأن اخليارات املتعلتقدمي مزيد من  املؤمتر يودُّ  ولعلَّ  -١٠٧

  املوجودات اليت ضبطتها الدول أو صادرهتا أو أعادهتا أو تصرَّفت فيها.
الة دة لإلدارة الفعَّر مزيدًا من اإلرشادات لتطوير املمارسات اجليوميكن للمؤمتر أن يوفِّ  -١٠٨

رشادات إلجراء املزيد للمؤمتر أيضًا أن يقدم إ والتصرف يف املوجودات املحجوزة واملصادرة. وميكن
تعلق بإدارة املوجودات يدة فيما من التحليل وجتميع اخلربات القطرية بغية استبانة املمارسات اجليِّ

  املستردة واملعادة والتصرف فيها.املسروقة 
ستخضع هلا يف اليت  ع الدول على االستفادة من االستعراضاتأن يشجِّ املؤمتر يودُّ  ولعلَّ  -١٠٩

قنية طلب املساعدة التإطار دورة االستعراض الثانية لتعزيز تنفيذها للفصل اخلامس من االتفاقية و
  حتديات مستبانة.يِّ للتصدي أل

ات واجلرمية خدِّركتب املع الدول على تقدمي إرشادات بشأن دور ماملؤمتر يودُّ أن يشجِّ ولعلَّ  -١١٠
مبادرة "ستار"  لتقنية على الصعيدين الوطين واإلقليمي من خاليف توفري التدريب واملساعدة ال

ء القدرات يف جمال وغريها من الربامج واملبادرات، وأن يشجعها على اغتنام الفرص الساحنة لبنا
  ملوجودات.استرداد ا
 ملوجودات على خري وجه،أن تناقش السبل الكفيلة مبعاجلة قضايا استرداد ا الدول تودُّ ولعلَّ  -١١١

ددة األطراف بني الواليات مبا يشمل طلب املساعدة التقنية من أجل تيسري املشاورات الثنائية أو املتع
  القضائية بشأن تلك القضايا.

 


