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 الدورة التاسعة
 2021كانون األول/ديسمبر  17-13شرم الشيخ، مصر، 

 * من جدول األعمال المؤقَّت 5البند  
    استرداد الموجودات

الحكومي الدولي المفتوح العضوية  تقرير مرحلي عن تنفيذ أنشطة الفريق العامل    
 المعني باسترداد الموجودات 

 
 مذك ِّرة من األمانة  

 
 ملخَّص

رة إلطالع مؤتمر الدول األطراف في دورته التاسعة على التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الفريق   أُِعدَّت هذه المذكِ 
تقدم لمحة عامة عن حالة تنفيذ توصـيات  هي  باسـترداد الموجودات  و العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعني  

المؤتمر والفريق العامل، فـضال  عن أنـشطة مكتا األمم المتحدة المعني بالمخدرات واليريمة لالمكتاا الرامية ىلى انا   
 والتدريا وبنا  القدرات  المساعدة التقنية  ب   المتعلقة و الثقة اين الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات، 

  

 __________ 

  * CAC/COSP/2021/1  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1
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 مقدمة  - أولا  

المعتمد في   1/4أنشــم مؤتمُر الدول األطراف في اتفاةية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد، بمقتضــى قراره   -1
دورته األولى، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــــــــــــوية المعني باســــــــــــترداد الموجودات، ل ي يســــــــــــد  

 المؤتمر ويساعده في تنفيذ واليته المتعلقة بإرجاع عائدات الفساد المشورة ىلى 

وفي القرار نفسه، كلَّف المؤتمُر الفريَق العامل بيملة مهام منها مساعدة المؤتمر على اكتساب معارف  -2
ل، وبنا   تراكمية في ميال اســــترداد الموجودات، وتيســــير تبادل المعلومات والممارســــات الييِ دة واألف ار اين الدو 

 الثقة وتشييع التعاون اين الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات 

وقرر المؤتمر، في دوراتـه من الثــانيــة ىلى الثــامنــة، أن يواصـــــــــــــــل الفريق العــامـل أعمــالـه  وعقــد الفريق  -3
  2021ىلى عام  2007العامل اجتماعاته من األول حتى الخامس عشر سنويا  في فيينا في الفترة من عام 

رة من أجل ىطالع المؤتمر في دورته التاســـــــــــــعة على حالة تنفيذ واليات الفريق العامل    - 4 وقد أُعدَّت هذه المذكِ 
 وهي تهدف ىلى مساعدة المؤتمر في مداوالته وفي وضع ىرشادات للفريق العامل وتحديد أنشطته المقبلة  

  
 الدول األطراف والفريق العامل لمحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤتمر   - ثانياا  

ركَّزت اجتماعات الفريق العامل حتى اآلن على ثالثة مواضــيع رئيســية، تشــمل المياالت الســتة لواليته  -5
، وهي: لأا اكتســــــــــاب معارف تراكميةء ولبا انا  الثقة اين الدول الطالبة والدول متلقية 1/4وفقا  لقرار المؤتمر  

 ية والتدريا وبنا  القدرات الطلباتء ولجا المساعدة التقن 

وفيما يتعلق باكتســـــــاب معارف تراكمية بشـــــــمن اســـــــترداد الموجودات، أادم الفريق العامل اهتمامه المســـــــتمر   - 6
ل ىجرا  ىصــــــالحات تشــــــري ية في ميال اســــــترداد   ات وين معارف واســــــتحدات أدوات ةات صــــــلة من شــــــمنها أن ُتســــــهِ 

 الموجودات  

د على أهمية الثقة و  -7 دِ   لتلكاالئتمان اين الدول المقدمة لطلبات اســــــترداد الموجودات والدول المتلقية وشــــــُ
الطلبات، وخصــوصــا  باعتبار ةلك وســيلة لتعزيز اإلرادة الســياســية ونشــر ثقافة تبادل المســاعدة القانونية ولتمهيد  

 السبيل لنياح التعاون الدولي 

لصـــــــــــلة باســـــــــــترداد الموجودات، مثل انا  القدرات  وناقش الفريق العامل أنواع المســـــــــــاعدة التقنية ةات ا -8
والتدريا وتحليل الثغرات والمســاعدة على صــور تشــريعات جديدة وتيســير عملية تبادل المســاعدة القانونية، وســلَّم 

 اوجود حاجة ملحة ودائمة ىلى توفير التدريا 

د الفريق العامل مرارا  على دوره في اإلســــــــهام بالمعرفة والخبرة ال -9 ــات  وشــــــــدَّ فنية في نتائج االســــــــتعراضــــــ
ــتعرا  تنفيذ اتفاةية األمم المتحدة  ــترداد الموجودات في الدورة الثانية آللية اســــــــ ــل الخا  باســــــــ المتعلقة بالفصــــــــ

 لمكافحة الفساد 

وقد أشــــــــار الفريق العامل مرارا  ىلى ضــــــــرورة تدميم التنســــــــيق اين مختلف المبادرات القائمة في ميال   -10
ــتار  اســــترداد الموجودات    ــترداد الموجودات المســــروقة  ســ ونوَّه، في هذا الصــــدد، بالعمل الذ  تقوم به مبادرة اســ

 المشتركة اين المكتا والبنك الدولي، وةلك بالتعاون مع البلدان النامية والمراكز المالية 

، أن يضــــــــــــــع خطـة عمـل جـدـيدة متعـددة الســــــــــــــنوات من أجـل  8/9وطـلا ىلى الفريق العـامـل، في قراره   -11
ــلة أعماله التحليلية خالل الفترة مو  ــفها  2021-2020اصـ ، مع تحديد انود معينة من جدول األعمال لتناقش اوصـ
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الموضــــــــوع الرئيســــــــي ل ل اجتماع  وبنا  على ةلك، أعدت األمانة خطة عمل لتن يم أعمال الفريق العامل حتى 
 ا، اعتمدها الفريق العامل في اجتماعه الرابع عشر CAC/COSP/WG.2/2020/2ل 2021عام 

ا 2020تشـرين الثاني/نوفمبر    18- 16ل   الرابع عشـر ومنذ دورة المؤتمر الثامنة، عقد الفريق العامل اجتماعه   - 12
 ا بما يتماشى مع خطة العمل المعتمدة  2021تمبر  أيلول/سب   10- 6ل   الخامس عشر واجتماعه  

 
 

 اكتساب المعارف التراكمية -ألف 

 

 المعلومات والنواتج المعرفية ذات الصلة بتنفيذ الفصل الخامس من التفاقية  - 1 

ــتار ، ضـــــــــــمن جملة أمور، 9/ 8في قراره    وجه المؤتمر  - 13 رهنا  اتوافر  ،   طلبا  ىلى األمانة ودعوة ىلى مبادرة  ســـــــــ
ــلة ، ل موارد من خارج الميزانية  ــل  مواصـــــــ ــلة اتنفيذ الفصـــــــ تزويد الدول األطراف بالمعلومات والنواتج المعرفية ةات الصـــــــ
الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من ىجرا ات  جمع معلومات عما تضـــــعه  مواصـــــلة و الخامس من االتفاةيةء  

قانونية وما ترفعه من دعاوم قضــــــائية الســــــترداد العائدات اإلجرامية المتمتية من األفعال الميرمة بمقتضــــــى االتفاةية،  
آللية  وةلك بالتشــــــــاور مع الدول األطراف ومع مراعاة المعلومات الميموعة خالل دورتي االســــــــتعرا  األولى والثانية  

اســـــــــتعرا  تنفيذ اتفاةية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــاد والمعلومات التي تيمعها األفرقة وحلقات النقا  والدراســـــــــات 
جمع معلومات من الدول األطراف بشـمن أكثر التحديات شـيوعا  في اإلجرا ات القضـائية فيما يتعلق باسـترداد  وغيرهاء و 

 د به في تقديم المساعدة التقنية  الموجودات، وتقديم تقرير تحليلي ليسترش 

ودأب الفريق العامل على ىســــــــــناد أولوية عالية لتواُفر المعارف المتعلقة باســــــــــترداد الموجودات وت وين   -14
معـارف في هـذا الميـال وردارتهـا  وأارز الفريق ضــــــــــــــرورة تعميم األدوات والنواتج المعرفـية على نطـا  واســــــــــــــع،  

ق في القيـام بعمليـات متـابعـة للتـمكـد من مـدم فعـاليـة وفـائـدة تلـك األدوات وضــــــــــــــرورة أن ين ر المؤتمر أو الفري 
ــتار ، في انا  القدرات الوطنية،  د على فائدة النواتج المعرفية الحالية، بما في ةلك نواتج مبادرة  ســ ــدَّ والنواتج  وشــ

 وطلا ىلى األمانة أن تعد قائمة اتلك النواتج وأن ت فل تعميمها على أوسع نطا  ممكن 
  

  اإلجرا ات المتخذة   
، التي هي جز  من منصــة لمكتبة القانونية ل مفاهيمي  ال   ورســم األســا  تصــميم  ال واصــل المكتا عملية ىعادة  - 15

ــاد لاوابة  ترا  ا القائمة على   ــبكة اإلنترنت اوابة األدوات والموارد المعرفية المتعلقة بمكافحة الفسـ كان المكتا التي  و   ، شـ
ــبتمبر    1قد أطلقها في   ، وةلك من حيث محتواها ووظائفها البحثية، والمكتا بصــــدد نقلها ىلى المنصــــة 2011أيلول/ســ

رة من أداة كتابة طلبات المسـاعدة   اليديدة تمهيدا  إلعادة تشـغيلها  كما واصـل المكتا التومية بشـمن فائدة النسـخة المطوَّ
لمكتــا  ل المتبــادلــة والقيمــة المضــــــــــــــافــة لتلــك النســـــــــــــخــة  واألداة متــاحــة كمرجع مفتوح في الموقع الشـــــــــــــبكي    القــانونيــة 

 ا  https://www.unodc.org/mla/en/index.htmlل 

بعنوان  مســــــــائل هامة تتعلق بإعادة ويعكف المكتا على ىعداد منتج معرفي بشــــــــمن ىعادة الموجودات   -16
ــترداد الموجودات، مع التركيز على ىعادة   ــيتناول المنتج المعرفي بالبحث المرحلة األخيرة من اسـ الموجودات   وسـ
الموجودات على الصـعيد الدولي، وهو يهدف ىلى اسـتبانة المسـائل واالعتبارات الرئيسـية التي يواجهها الممارسـون  

لتمكين الممارســـين   الســـابقة القضـــايا تتحليال من ودات  وســـوف ُتبَرز الدرو  المســـتفادةفي حاالت ىعادة الموج
من االســــتفادة منها وتطبيقها على القضــــايا اليارية  وفي ىطار ىعداد المنتج المعرفي، عقد المكتا مناقشــــة غير  

و تـبادل    وكـان الهـدف من المـناقشــــــــــــــة ه2021آةار/مـار   2رســــــــــــــمـية لفريق متخصــــــــــــــص عبر اإلنترـنت في 
المعلومات مع الخبرا  في ميال ىعادة الموجودات، وعْر  ومناقشـــــــــــــة هدف المنتج المعرفي ومنهييته، والن ر 

 في جوانا ىعادة الموجودات التي ينبغي أن يشملها 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/2
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session14.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html
https://www.unodc.org/mla/en/index.html


 CAC/COSP/2021/13 

 

4/17 V.21-07419 

 

تقرير مكافحة الفسـاد الذ  نشـره البنك ىعداد ، أسـهم خبرا  مبادرة  سـتار  في 2020وفي أيلول/سـبتمبر  -17
بــ  ــدولــي   Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Againstعــنــوان  الـــــ

Corruption  أســهم الخبرا  في اســتعرا  األقران وفي قد  لتعزيز فعالية الحكومة وشــفافيتها: مكافحة الفســادا  و
الية واإلفصــاح عن المصــال  جوهر التقرير، حيث ألفوا أو شــاركوا في تمليا الفصــول المتعلقة بإقرارات الذمة الم

 والمل ية االنتفامية 

، أعلنت مبادرة  ســـتار  عن صـــدور الطبعة الثانية التي طال انت ارها من 2020وفي كانون األول/ديســـمبر   - 18
لدليل اســــــــــــترداد الموجودات: دليل   Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitionersالدليل المعنون  

مم الدليل إلرشـــاد الممارســـين في  الممارســـينا، وهي مبارة عن تحديث ألحد منتياتها المعرفية الرئيســـية  وقد صـــُ
تعاملهم مع التحديات االســـتراتييية والتن يمية والتحقيقية والقانونية الســـترداد الموجودات المســـروقة من المالةات 

لمحدثة من الدليل ما اســــــــــتيد من تطورات قائمة على  اآلمنة والمراكز المالية في الخارج  وتتضــــــــــمن النســــــــــخة ا
الخبرات الميمعة في العقد الماضـــي، بما في ةلك التشـــريعات اليديدة وأمثلة القضـــايا  وحضـــر تدشـــين المنشـــور 

 مرة خالل الشهرين األولين من نشره    16  000مشاركا ، وتم تنزيل الدليل أكثر من   250عبر اإلنترنت أكثر من 

 Automated Risk Analysis، نشــرت مبادرة  ســتار  دليال  تقنيا  جديدا ، هو 2021ســطس  وفي آب/أغ -19

of Asset and Interest Declarations of Public Officials   لالتحليل اآللي للمخاطر المتعلقة بإقرارات الذمة
ــال  الخاصــــة بالموظفين العموميينا  ويســــد  المنشــــور مشــــو  رة  بشــــمن كيتية تن يم  المالية واإلفصــــاح عن المصــ

العملية والخطوات التي يتعين اتخاةها لوضــــــــــــع ىطار تحليل المخاطر، ويتناول قضــــــــــــايا الت امل مع مصــــــــــــادر 
البيانات الخارجية ومســــــــتوم شــــــــفافية الن ام  وهو موجه ىلى ممارســــــــين يتعاملون مع ىنشــــــــا  ن م ىقرارات الذمة 

 المالية وتشغيلها على المستوم الوطني 

الثــــاني/ينــــاير  وفي كــــ  -20 اــــدأت مبــــادرة  ســــــــــــــتــــار  تشــــــــــــــغيــــل موقعهــــا الشــــــــــــــبكي اليــــديــــد 2021انون   ،
ا، وهو اوابة حاســـــــوبية تتي  الوصـــــــول ىلى المعلومات المتعلقة بمبادرة  ســـــــتار   /https://star.worldbank.orgل

د الخطوات المختلفة في عملية اســـــــــترداد الموجودات  ورحدم وعملها ورنيازاتها، فضـــــــــال  عن أقســـــــــام جديدة تحد
الســــــــمات الرئيســــــــية للموقع الشــــــــبكي اليديد هي مكتبة الموارد، وهي مبارة عن مســــــــتودع للموارد آخذ في النمو 
بسرعة، من منشورات مبادرة  ستار  والمواد الخارجية ةات الصلة المستمدة من الشركا  ومسارات العمل المتعددة  

اف مثل ميموعة العشــــرين  وهي تحتو  أيضــــا  على أدلة للمل ية االنتفامية يخص كل منها الدا  معينا  من  األطر 
ــترداد الموجودات، لتتي  للوكاالت  24 ــورات المتعلقة باسـ ــافة الموارد والمنشـ ــتضـ ــة السـ ممت هذه المنصـ ــُ الدا   وصـ

لصــــــــلة، مما يتي  للممارســــــــين في ميال والمن مات والحكومات األخرم فرصــــــــة تقديم المنتيات المعرفية ةات ا
قـاعـدة ايـانـات  قـد أوقف عمـل  و الموجودات من جميع أنحـا  العـالم الحصــــــــــــــول على المعلومـات في مكـان واحـد   

 مرصد استرداد الموجودات مؤقتا  بسبا اد  تشغيل الموقع اليديد، وسيعاد تشغيلها على الموقع الشبكي اليديد 

نشـــر رســـالة ىخبارية فصـــلية تقدم معلومات محدثة مفصـــلة عن أنشـــطة مبادرة وواصـــلت مبادرة  ســـتار    -21
ــدرت  ــي ية المهمة والفعاليات المقبلة  وقد صـ ــو  على المياالت المواضـ ــلء الضـ ــتار  ومنتياتها المعرفية، وتسـ  سـ

 اإلخبارية لرســالة وتتاح اســتمارة االشــترا  في ا  ا 1ل ثمانية ىصــدارات من النشــرة اإلخبارية منذ دورة المؤتمر الثامنة 
 وكذلك جميع ىصداراتها السابقة على الموقع الشبكي لمبادرة  ستار  

وســتنشــر مبادرة  ســتار  قريبا  تقارير مخصــصــة إلنفاة أوامر المصــادرة األجنبية  وجار ىعداد عدة منشــورات   - 22
 ا  2020 ستار  لعام  أخرم لترد تفاصيل ىضافية في التقرير السنو  لمبادرة استرداد الموجودات المسروقة 

 __________ 

  https://star.worldbank.org/star-quarterlyمتاحة على:  ا1ل 

https://star.worldbank.org/
https://star.worldbank.org/star-quarterly
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ــمالية،  -23 ــتار  على دعم مبادرة تقودها الممل ة المتحدة لبريطانيا الع مى وأيرلندا الشـــــــ وتعكف مبادرة  ســـــــ
بصـفتها رئيسـا  لميموعة الدول السـبع، إلعداد أدلة قطرية مسـت ملة لتقديم طلبات المسـاعدة القانونية المتبادلة في 

الوصــــــول ىليها على الموقع الشــــــبكي لمبادرة  ســــــتار ، وتعهد تلك األدلة   ميال اســــــترداد الموجودات التي يســــــهل
أن يتي  لألدلة أن تســتخدم نفس التنســيق وأن يكون لها هيكل متماثل     وحيد  نموةجبالتحديث  ومن شــمن ىنشــا  

در والهدف من ةلك هو ضــــــمان أن ت ون طلبات المســــــاعدة القانونية المتبادلة في ميال اســــــترداد الموجودات، ق
اإلمكان، ميدية وعالية اليودة، ويمكن تنفيذها دون حاجة ىلى طرح مزيد من األســــــــالة على الســــــــلطة المركزية،  

   التصيد االحتيالياليودة أو  بسبا نقص وضمان أال ُيرفض أ  منها  
  

ادرة، جمع معلومات عن التجارب العملية للدول في مجال إدارة الموجودات المجمَّدة والمحجوزة والمص -2 
 واستخدامها والتصرف فيها، وعن أفضل الممارسات في إدارة الموجودات المحجوزة والمصادرة

ع المؤتمر، في قراره   - 24 مكـتا على مواصــــــــــــــلة تـبادل الخبرات المتعلـقة بإدارة ال ، الدول األطراف و 1/ 7شـــــــــــــيَّ
الفضــلى، حســا االقتضــا  وباالعتماد على الموارد  الموجودات الميمَّدة والمحيوزة والمصــادرة واســتبانة الممارســات  

 القائمة، والن ر في وضع مبادئ توجيهية غير ملزمة بشمن هذه المسملة  

، أن يواصــل الفريق العامل جمع المعلومات المتعلقة بمفضــل  8/1وقرر المؤتمر، حســبما جا  في قراره   -25
ئ التوجيهية غير الملِزمة بشــمن ىدارة الموجودات  الممارســات من الدول األطراف، اهدف اســت مال مشــروع المباد
 Effective Management and Disposal of الميمَّدة والمحيوزة والمصـــــــــــــادرة وتحديث الدراســـــــــــــة المعنونة 

Seized and Confiscated Assets  لىدارة الموجودات المحيوزة والمصادرة والتصرف فيها بصورة فعالةا 
  

  المتخذة اإلجرا ات    
، شــــــــــــرعت األمانة في تحديث الدراســــــــــــة المعنونة ىدارة الموجودات المحيوزة  8/1عمال  بقرار المؤتمر   -26

ــلة  ــائل منها ىدراج الخبرات والممارســـــات الييدة ةات الصـــ ــادرة والتصـــــرف فيها بصـــــورة فعالة، وةلك اوســـ والمصـــ
ــائية  وتحقيقا  لهذه  ــتمدة من طائفة أوســـــع من الواليات القضـــ  2021الغاية، قامت األمانة في نيســـــان/أاريل  المســـ

اتعميم مذكرة شــــــــفوية تدعو فيها الدول األطراف ىلى تقديم معلومات عن تشــــــــريعاتها وســــــــياســــــــاتها وممارســــــــاتها  
ومؤســســاتها المتعلقة بإدارة الموجودات الميمَّدة والمحيوزة والمصــادرة، بما في ةلك التحديات والممارســات الييدة 

ــتفا ــمن ىدارة والدرو  المســــــــ ــيغة المنقحة لمشــــــــــروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشــــــــ دة والتعليقات على الصــــــــ
 الموجودات الميمَّدة والمحيوزة والمصادرة 

ثة ومشـروع المبادئ التوجيهية المنقحة غير الملزمة اسـتنادا   -27 وواصـلت األمانة العمل على الدراسـة المحدَّ
ثة ىلى المؤتمر في هذا الصدد ىلى التعليقات الواردة من الدول األ  طراف، وستقدم معلومات شفوية محدَّ

  
جمع معلومات عن الممارسات الجيدة في مجال إدارة الموجودات المسروقة المستردة والمعادة والتصرف  -3 

 فيها دعماا للتنمية المستدامة

الدول األطراف على االســـــــتفادة التامة من ىمكانية ىارام اتفاقات أو ترتيبات   1/ 7شـــــــيع المؤتمُر في قراره   - 28
من االتفاةية،    57من المادة   5متفق عليها من أجل ىعادة الممتل ات المصادرة أو التصرف فيها نهائيا عمال  بالفقرة 

رة الموجودات المســــــتردة مع االحترام التام لمبادئ تســــــاو   وعلى مراعاة أهداف التنمية المســــــتدامة في اســــــتخدام وردا 
ــيا  مع  ــؤون الداخلية للدول األخرم، تماشــ ــيها وعدم التدخل في الشــ ــالمة أراضــ ــيادة والمحاف ة على ســ الدول في الســ

من االتفاةية  وباإلضـــــافة ىلى ةلك، أهاب بالدول األطراف أن تواصـــــل تبادل الممارســـــات الفضـــــلى   4أحكام المادة 
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لمعلومات الدةيقة عن التيارب الناجحة للتعاون فيما اينها في تنفيذ األحكام ةات الصـــلة باســـترداد الموجودات من وا 
ــا  أن تواصــــل العمل، بالتشــــاور مع الدول األطراف، على جمع معلومات  االتفاةية  وطلا المؤتمر ىلى األمانة أيضــ

ىجرا ات قانونية وما ترفعه من دعاوم قضـائية السـترداد  عما تضـعه الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من 
العائدات اإلجرامية المتمتية من الفسـاد بمقتضـى االتفاةية، مع مراعاة جملة أمور منها المعلومات التي يير  جمعها 
من خالل آلية اســـــــــــتعرا  التنفيذ وحلقات النقا  والدراســـــــــــات، وشـــــــــــيع الدول األطراف على أن تتي  المعلومات  

 تعلقة اهذا الشمن على نطا  واسع، من أجل تبادل الممارسات الييدة  الم 

ــيع المؤتمر، في قراره   -29 ــى 8/9وشــــــ ، الدول األطراف على أن تراعي، وفقا  لقوانينها المحلية وبما يتماشــــــ
 في استخدام الموجودات المعادة  2030مع األولويات المحلية، خطة التنمية المستدامة لعام 

  
  المتخذة   اإلجرا ات   

ــبا /   -30 ــااق تقريرين عن اجتماعين لفريق خبرا  عقدا في أديس أبابا في شـــــــــــ قدمت األمانة في وقت ســـــــــــ
بشمن الممارسات الييدة في ميال ىدارة الموجودات المسروقة المسـتردة والمعادة    2019وأيار/مايو    2017فبراير 

   للذان اشــــــــتركت ىثيوبيا وســــــــويســــــــرا في دعمهما،والتصــــــــرف فيها دعما  للتنمية المســــــــتدامة  وركز االجتماعان، ا

ــبما يرد في الغاية  ــروقة ورعادتها، حســــــ ــترداد الموجودات المســــــ من   4-16على النهو  بالعمل على تدميم اســــــ
ــتدامة لعام  ــمن ىمكانية عقد اجتماع الخبرا  المقبل في 2030أهداف خطة التنمية المســ ــات بشــ ــتمرت مناقشــ   واســ

  2022أديس أبابا في عام 

  
جمع المعلومات عن قضايا استرداد الموجودات على الصعيد الدولي، بما في ذلك ما يتعلق منها بحجم   -4 

الموجودات المجمَّدة والمضبوطة والمصادرة والمعادة، وأطر استرداد الموجودات، بما في ذلك أفضل 
 الممارسات والتحديات ذات الصلة

لفريق العامل عمله من خالل جملة أمور منها مواصــــــــــــلة  ، أن يواصــــــــــــل ا8/1قرر المؤتمر، في قراره   -31
جهوده الرامية ىلى جمع المعلومات عن التحديات والعوائق التي تواجه الدول األطراف، وكذلك أفضل الممارسات 
ــمن التنفيذ التام والفعال للفصـــــل   ــيات محتملة بشـــ ــترداد عائدات اليريمة ورعادتها، بقية اقتراح توصـــ في ميال اســـ

 ن االتفاةية الخامس م

رهنا  اتوافر موارد من خارج   ،ر طلبا  ىلى األمانة ودعوة ىلى مبادرة  ســــــــــــتا 8/9في قراره  المؤتمر وجه  و  -32
الموجودات على الصعيد الدولي فيما يخص المعلومات من الدول األطراف بشمن قضايا استرداد  يمع  لالميزانية، 

دة والمضــــــــــــــبوطـة   األفعــال الميرمــة بمقتضــــــــــــــى االتفــاةيــة، بمــا في ةلــك مــا يتعلق منهــا بحيم الموجودات الميمــَّ
والمصـــادرة والمعادةء وبتقديم تقرير عن النتائج ىلى الفريق العامل ورلى المؤتمر، في دورتيهما المقبلتينء وتحديث 

 استرداد الموجودات قاعدة ايانات مرصد 

وفي القرار نفســه، وجه المؤتمر طلبا  ىلى األمانة ودعوة ىلى مبادرة  ســتار، رهنا  اتوافر موارد من خارج   -33
الميزانية، لمواصـــلة جمع المعلومات عما تضـــعه الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من ىجرا ات قانونية  

العائدات اإلجرامية المتمتية من األفعال الميرمة بمقتضــــــــى االتفاةية،  وما ترفعه من دعاوم قضــــــــائية الســــــــترداد 
وةلك بالتشــــاور مع الدول األطراف ومع مراعاة جملة أمور منها المعلومات الميموعة خالل دورتي االســــتعرا   

جمع األولى والثـانيـة آلليـة اســــــــــــــتعرا  التنفيـذ والمعلومـات التي تيمعهـا األفرقـة وحلقـات النقـا  والـدراســـــــــــــــاتء  
ــترداد   ــائية فيما يتعلق باســـــــــ ــمن أكثر التحديات شـــــــــــيوعا  في اإلجرا ات القضـــــــــ معلومات من الدول األطراف بشـــــــــ

 الموجوداتء وتقديم تقرير تحليلي ليسترشد به في تقديم المساعدة التقنية 
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  اإلجرا ات المتخذة   
المعلومات من خالل اســـتبيان ُأرســـل ىلى جميع ، شـــرع المكتا بيمع 8/9و 8/1عمال  بقرار  المؤتمر  -34

الدول األطراف في االتفاةية بشــمن قضــايا اســترداد الموجودات على الصــعيد الدولي فيما يخص األفعال الميرمة 
ــادرة والمعادة  وقد  ــبوطة والمصـ ــى االتفاةية، بما في ةلك ما يتعلق منها بحيم الموجودات الميمَّدة والمضـ بمقتضـ

عامل المعني باســترداد الموجودات في ىحاطة شــاملة في اجتماعه الرابع عشــر، المعقود في تشــرين  أالغ الفريق ال
ــانــي/نــوفــمــبــر   ــثـــــ الــعــمــلــيـــــــة  2020ال ــك  تــلـــــ فــي  الــمــحــرز  ــدم  ــتــقـــــ ال عــن  تــقــريــرا   ــدم  وقـــــ ــة  الــمــؤقــتـــــ ــائــج  ــنــتـــــ ــال بـــــ  ،

على الفريق العـامـل في اجتمـاعـه الخـامس عشــــــــــــــر، المعقود في  ا  وُعرضــــــــــــــتCAC/COSP/WG.2/2020/4ل
مع المعلومات  وســــــــتقدم  ج، آخر المســــــــتيدات عن التقدم المحرز في اليهود الرامية ىلى 2021أيلول/ســــــــبتمبر  

األمانة تحديثا  شــفويا  للمؤتمر في هذا الصــدد، وســتســتخدم االســتنتاجات اإلضــافية لتحديث قاعدة ايانات مرصــد  
لموجودات الـتابع لمـبادرة  ســـــــــــــــتار  لبعـد ىعـادة ىطالقهـاا، التي تفهر  المعلومـات المتعلقـة ـبالحـاالت  اســــــــــــــترداد ا

 المكتملة واليارية السترداد الموجودات 
 
 

جمع معلومات عن التجارب والممارسات الفضلى بشأن تدابير وسبل تعزيز التعاون الدولي واسترداد  -5 
 في ذلك في الحالت المتعلقة بمقادير هائلة من الموجوداتالموجودات ذات الصلة بالفساد، بما  

، الدول األطراف ىلى أن تقدم معلومات عن التيارب والممارسـات الفضـلى  7/2دعا المؤتمر، في قراره   -35
بل تعزيز التعاون الدولي واســـترداد الموجودات في ميال مكافحة الفســـاد، بما   بشـــمن التدااير الينائية والمدنية وســـُ

 يشمل الحاالت المتعلقة بمقادير هائلة من الموجودات 
  

  اإلجرا ات المتخذة   
تماشـــــــــيا  مع تلك الوالية، كما ورد في تقرير ســـــــــااق، أرســـــــــلت األمانة، في آةار/مار  ونيســـــــــان/أاريل   -36

، طلبين ىلى الدول األطراف لتقديم المعلومات ةات الصــــــــــلة  وقد ُلخصــــــــــت مســــــــــاهمات الدول األطراف  2018
نشــــــــرت مع نتائج اجتماَعي فريق الخبرا  المعنيين بالفســــــــاد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، اللذين ُعِقدا  و 

حزيران/يونيه   14ىلى  12، وأوســـــلو، في الفترة من 2018كانون األول/ديســـــمبر  5ىلى  3في ليما في الفترة من 
معلومات ىضـافية عن التيارب والممارسـات الفضـلى جمع ا  وواصـلت األمانة CAC/COSP/2019/13ل  2019

 التي تركز على توصيات محددة وردت في ايان أوسلو بشمن الفساد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات 

  
 جمع معلومات عن النهوج المتَّبعة بشأن شفافية الملكية النتفاعية -6 

ه الفريق العامل بمبادرة األمانة، ادعم من االتحاد الروسي، اتن يم اجتماع لفريق خبرا  بشمن شفافية  نوَّ  -37
ثة عن نتائج ةلك االجتماع    المل ية االنتفامية، وطلا ىلى األمانة موافاة الفريق بمعلومات محدَّ

على معلومات عن المال ية  وأارز الفريق العامل أيضــــــــا  أهمية دراســــــــة التحديات المرتبطة بالحصــــــــول -38
ثة عن األنشـطة   االنتفامية والتغلا على تلك التحديات، وطلا ىلى األمانة مواصـلة موافاة الفريق بمعلومات محدَّ

 المقبلة في هذا الصدد 
  

  اإلجرا ات المتخذة   
ــاة المتعلقة  -39 ــمن الن م القائمة والناشــــــــ ــة متعمقة بشــــــــ ــفافية المل ية يعكف المكتا على ىجرا  دراســــــــ بشــــــــ

 االنتفامية في عدة الدان في شتى المناطق 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/13
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ــتار  تحديث أدلة المل ية االنتفامية الخاصــــــــــة بكل الد ومســــــــــاعدة 2022وفي عام  -40 ، تعتزم مبادرة  ســــــــ
ــاعد األدلة المحققين األجانا أو غيرهم من األطراف المعنية التي   ــع أدلة جديدة  وتسـ ــلطات الوطنية في وضـ السـ

لومات حول هوية المال ين المســــــــــــتفيدين لل يانات الُمدرجة بموجا القوانين في الدان محددة  وفي تبحث عن مع
لموقع الشـــــبكي  يخص كل منها الدا  معينا  على ا  دليال  ىرشـــــاديا  بشـــــمن المل ية االنتفامية 24الوقت الراهن، يوجد  

ــتار ، ورن كان العديد منها يلزم تحديثه نتيية للصــــــــالحات التي طرأت على قوانين البلدان ولوائحها   لمبادرة  ســــــ
 فيما يتعلق بالمل ية االنتفامية 

ــمن االمتيازات المهنية القانونية والمل ية االنتفامية، وةلك  -41 ــروع بشـ ــا  على مشـ ــتار  أيضـ وتعمل مبادرة  سـ
ــرين الثاني/نوفمبر  على  ــبيل المتابعة الجتماع فريق الخبرا  الدولي الذ  ُعقد في تشـــــــــ ــيا  2018ســـــــــ   وفي ســـــــــ

التحقيقات الينائية عبر الحدود، يمكن إلسا ة استخدام تدااير الحماية االمتيازية القانونية أن تشكل تحديات أمام  
االعتبــاريين، ويمكن أن تعرقــل المالحقــة   المحققين الــذين يحــاولون التــمكــد من المل يــة االنتفــاميــة لألشــــــــــــــخــا 

القضـــائية في قضـــايا الفســـاد وغســـل األموال  وتســـاهم مبادرة  ســـتار  في فريق مشـــاريع مع جامعة فيينا حول هذا  
   وتوضع حاليا  صيغة التقرير النهائية 2020/2021الموضوع في عامي 

  
 ي تحديد هوية جميع أنواع الضحايا وتعويضهمجمع معلومات عن الممارسات الفضلى التي تتبعها الدول ف  -7 

 6/2، انتـباه الدول األطراف ىلى األعمـال التي نـفذت بموجا القرار  8/9اســــــــــــــترعى المؤتمر، في قراره   -42
الذ  ُأوعز فيه ىلى الفريق العامل باســتهالل عملية الســتبانة الممارســات الفضــلى في تحديد هوية ضــحايا الفســاد 

ع الدول األطراف على تقديم معلومات عن القوانين والممارســــات القائمة بشــــمن تحديد  ومعايير تعويضــــهم، وشــــي
 هوية ضحايا الفساد وتعويضهم 

  
  اإلجرا ات المتخذة   

يعمل المكتا، من خالل مبادرة  ســـــــــــــتار  وبالتعاون مع اللينة الفرمية الســـــــــــــترداد الموجودات التابعة  -43
منشــور بشــمن تحديد هوية ضــحايا الفســاد والتعويض عن األضــرار الناجمة ىعداد  لرابطة المحامين الدولية، على 

ا   CAC/COSP/WG.2/2019/5عن فعل فسـاد، بحيث تسـت مل الوثيقة التي أعدتها األمانة بشـمن هذه المسـملة ل
مذكرة شـــــــــفوية تدعو فيها الدول األطراف    2020وتحقيقا  لهذه الغاية، عممت األمانة في كانون األول/ديســـــــــمبر 

لى تقديم معلومات عن الممارســــــــــات الفضــــــــــلى لتحديد هوية مختلف أنواع الضــــــــــحايا وتعويضــــــــــهم وفقا  ألحكام ى
 االتفاةية  وُتستخدم المعلومات الواردة ردا  على المذكرة الشفوية أساسا  للمنشور القادم 

  
لتسويات، المتعلقة جمع المعلومات عن اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة، بما فيها ا  -8 

 بمصادرة عائدات إجرامية وإعادتها

ـــتا  9/ 8في قراره    المؤتمر   وـجه  - 44 رهـنا  اتوافر موارد من ـخارج  لقـيام،  ل    ر طلـبا  ىلى األـماـنة ودعوة ىلى مـبادرة  ســـــــــــ
ــيـما فيـما يتعلق ـباآللـيات الـقانونـية الـبديـلة ب الميزانـية،   ـــلة تعـهد وتحـدـيث ـقاـعدة البـياـنات، وال ســـــــــــ يمـلة أمور منـها مواصـــــــــــ

والحلول دون محاكمة، بما فيها التســويات، المتعلقة بمصــادرة عائدات ىجرامية ورعادتها، وفقا  لالتفاةية، وتقديم تحديثات  
دراسـة كيا يمكن أن يؤد  اسـتخدام اآلليات القانونية البديلة والحلول دون و ىلى الفريق العاملء  في هذا الشـمن منت مة 

ــادرة عـاـئدات ىجرامـية ورعـادتـها، وفـقا  لالتـفاةـية، مع مراعـاة ـما يـقدم من   محـاكـمة، بـما فيـها التســـــــــــــوـيات، المتعلـقة بمصـــــــــــ
 معلومات قائمة ةات صلة، ىلى تحسين فعالية تطبيق الفصل الخامس من االتفاةية  

https://star.worldbank.org/resources?f%5B0%5D=category%3A89
https://star.worldbank.org/resources?f%5B0%5D=category%3A89
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ــل، ادعم من األمانة، جمع معلومات عن   وفي  - 45 ــه، أوعز المؤتمر ىلى الفريق العامل بمن يواصــــ القرار نفســــ
ــادرة  ــويات، المتعلقة بمصـــــــ ــتخدام الدول األطراف لاليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة، بما فيها التســـــــ اســـــــ

لـل العوامـل التي تؤثر على الفرو  اين المبــالغ  عـائـدات ىجراميــة ورعـادتهــا، وفقــا  لالتفــاةيــة وللقــانون المحلي، وأن يح 
ــادرة عائدات  ــويات، المتعلقة بمصـــ المحقَّقة في اآلليات القانونية البديلة األخرم والحلول دون محاكمة، بما فيها التســـ

دوم ىجرامـية ورعـادتهـا، وفقـا  لالتفـاةـية وللقـانون المحلي، والمـبالغ المعـادة ىلى الـدول المتضـــــــــــــررة، بقـية الن ر في جـ 
 وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسير االستعانة انهج أكثر تنسيقا  وشفافية للتعاون اين الدول األطراف المتضررة  

ىلى الفريق العامل، في القرار نفسـه أيضـا ، أن يضـع خطة عمل جديدة متعددة السـنوات  المؤتمر  وطلا   -46
، مع تحديد انود معينة من جدول األعمال لتناقش 2021-2020من أجل مواصـــلة أعماله التحليلية خالل الفترة  

 اوصفها الموضوع الرئيسي ل ل اجتماع 
  

  اإلجرا ات المتخذة   
  2021أعدت األمانة، تنفيذا  لتلك الواليات المســـــــــندة، خطة عمل لتن يم عمل الفريق العامل حتى عام   -47
 ا، اعتمدها الفريق العامل في اجتماعه الرابع عشر CAC/COSP/WG.2/2020/2ل

ــي ية في   -48 ــار ىليها أعاله وخطة العمل، ُن مت حلقة مناقشـــــــــة مواضـــــــ وبما يتماشـــــــــى مع الواليات المشـــــــ
ــبتمبر   ات ، بشــــــــمن اســــــــتخدام الدول األطراف لالي 2021االجتماع الخامس عشــــــــر للفريق العامل، في أيلول/ســــــ

القانونية البديلة والحلول دون محاكمة، بما فيها التســـويات المتعلقة بمصـــادرة عائدات ىجرامية ورعادتها، والعوامل 
ــررة، وكيا يمكن   التي تؤثر على الفرو  اين المبالغ المحققة في تلك اآلليات والمبالغ المعادة ىلى الدول المتضـــــ

تــطــبــيــق   ــة  ــالــيـــــ فــعـــــ تــعــزيــز  مــن  ــد  تــزيـــــ أن  ــات  اآللــيـــــ ــذه  لانــ ــر لــهـــــ ــة  ــاةــيـــــ االتــفـــــ مــن  ــامــس  الــخـــــ الــفصــــــــــــــــــــل 
CAC/COSP/WG.2/2021/5 ا 

ودعـت األمـانـة الـدول األطراف ىلى تقـديم معلومـات فيمـا يتعلق بـاآلليـات القـانونيـة البـديلـة والحلول دون  -49
عائدات ىجرامية ورعادتها، وفقا  لالتفاةية، وةلك في مذكرة شــفوية محاكمة، بما فيها التســويات، المتعلقة بمصــادرة 

  2021ُعممت في شبا /فبراير 

واســــــتنادا  ىلى الردود الواردة من الدول والبحوت اإلضــــــافية، أعدت األمانة ورقة تحليلية عن الموضــــــوع  -50
موجز  المواضي ية  وُأتي   ا ل ي ين ر فيها الفريق العامل ولدعم المناقشة  CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1ل

مذكرة تحليلية بشــمن هذا الموضــوع، للمؤتمر  ىلى ةلك، أُِعدَّت وُأتيحت   وباإلضــافة  ا 2ل  لفريق العامللأيضــا   الردود 
 ا CAC/COSP/2021/14ل  منها المناقشة المواضي ية ةات الصلة التي ييريها الفريق العامل  جملة أمور  تراعي

ثــت األمــانــة قــاعــدة البيــانــات المتعلقــة بــاآلليــات القــانونيــة البــديلــة والحلول دون محــاكمــة، بمــا فيهــا  -51 وحــدَّ
 ا 3ل لالتفاةية التسويات، المتعلقة بمصادرة عائدات ىجرامية ورعادتها، وفقا  

  
 جمع المعلومات عن اإلجراءات التي تتيح مصادرة عائدات الفساد دون إدانة جنائية  - 9 

قراره   -52 في  المؤتمر  المطروحـــــة    8/9أوعز  التحـــــديـــــات  معلومـــــات عن  ييمع  أن  العـــــامـــــل  الفريق  ىلى 
والممارســات الييدة والدرو  المســتفادة واإلجرا ات التي تتي  مصــادرة عائدات الفســاد دون صــدور ىدانة جنائية،  

 االتفاةية  من 54لجا من المادة  1من الدول األطراف التي طبقت هذه التدااير وفقا  للفقرة 

 __________ 

   https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html :متاح على ا2ل 

   https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html :متاحة على ا3ل 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/14
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html
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  اإلجرا ات المتخذة   
تماشــــــــيا  مع ما تقدم من الوالية أعاله وخطة العمل، جرت مناقشــــــــة مواضــــــــي ية في االجتماع الخامس   -53

ت للتحديات المطروحة والممارســــات الييدة والدرو  المســــتفادة واإلجرا ات التي   صــــَ عشــــر للفريق العامل، ُخصــــِ 
ور ىدانة جنائية، من الدول األطراف التي طبقت هذه التدااير وفقا  للفقرة تتي  مصــــادرة عائدات الفســــاد دون صــــد

 ا CAC/COSP/WG.2/2021/5من االتفاةية لان ر  54لجا من المادة  1

، ىلى تقديم معلومات 2021شـــبا /فبراير ودعت األمانة الدول األطراف، في مذكرة شـــفوية ُعممت في  -54
بشــــمن اإلجرا ات التي تتي  مصــــادرة عائدات الفســــاد دون صــــدور ىدانة جنائية، من الدول األطراف التي طبقت 

 من االتفاةية  54لجا من المادة  1هذه التدااير وفقا  للفقرة 

األمانة ورقة تحليلية عن الموضــــــوع واســــــتنادا  ىلى الردود الواردة من الدول والبحوت اإلضــــــافية، أعدت   -55
ــافة ىلى CAC/COSP/WG.2/2021/4ل ــي ية  وباإلضـــ ا ل ي ين ر فيها الفريق العامل ولدعم المناقشـــــة المواضـــ

أمور، منها المناقشـة المواضـي ية مذكرة تحليلية بشـمن هذا الموضـوع، تراعي، جملة  للمؤتمر  ةلك، أُِعدَّت وُأتيحت 
 ا CAC/COSP/2021/15ل ةات الصلة التي ييريها الفريق العامل

 Stolenبعنوان   2009ورضافة ىلى ةلك، تعكف مبادرة  ستار  على تحديث منشورها الصادر في عام  -56

Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction-Based Asset Forfeiture    لاســــترداد
 األصول المنهوبة: دليل للممارسات الحسنة بشمن مصادرة األصول دون االستناد ىلى حكم ىدانةا 

  
 مواصلة عملية استبانة الممارسات الفضلى ووضع مبادئ توجيهية للمبادرة بتبادل المعلومات  -10 

 في الوقت المناسب

ىلى الفريق العامل بمن يواصل، بمساعدة من األمانة، عملية استبانة الممارسات    9/ 8أوعز المؤتمر في قراره   - 57
 من االتفاةية    56المعلومات في الوقت المناسا وفقا  للمادة  الفضلى ووضع مبادئ توجيهية للمبادرة اتبادل  

  
  اإلجرا ات المتخذة   

، دعت  2020تماشيا  مع الوالية المشار ىليها أعاله وفي مذكرة شفوية ُعممت في كانون األول/ديسمبر  -58
بادل المعلومات في األمانة الدول األطراف ىلى التعليق على مشــــــــــــروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشــــــــــــمن ت 

من االتفاةية، وعلى تحســين التواصــل والتنســيق اين مختلف شــبكات الممارســين   56الوقت المناســا، وفقا  للمادة 
المختصـــــين باســـــترداد الموجودات  واســـــتنادا  ىلى التعليقات الواردة، نقحت األمانة المبادئ التوجيهية وقدمتها ىلى 

 ا CAC/COSP/WG.2/2021/3عشر ل الخامسالفريق العامل أثنا  اجتماعه 

 
 

 بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول المتلقية للطلبات -باء 

 

هات الوصل والشبكات المعنية باسترداد الموجودات -1   السلطات المركزية وجِّ

ــبكة عالمية ليهات الوصـــــل  طلا المؤتمر ىلى الفريق   -59 ــا  شـــ ــملة ىنشـــ العامل أن يواصـــــل الن ر في مســـ
المعنية باســـــترداد الموجودات ل ي تعمل كشـــــبكة للممارســـــين، دون ازدواجية مع الشـــــبكات القائمة، تيســـــيرا  لزيادة  

موجودات  فعالية التعاون  وأكَّد الفريق العامل على الحاجة ىلى شـــبكة عالمية ليهات الوصـــل المعنية بمصـــادرة ال
د على ضرورة التعاون والتنسيق اين الشبكات اإلقليمية  ،واستردادها تضم خبرات تقنية  وشدَّ

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/15
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/3
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ــلطاتها المركزية  1/ 7وحث المؤتمر، في قراره   - 60 مة عن ســـ ــمان تحديث المعلومات المقدَّ ، الدول األطراف على ضـــ
 تعزيز الحوار بشمن المساعدة القانونية المتبادلة  من االتفاةية، من أجل    46من المادة   13والمختصة وفقا  للفقرة 

، الدول األطراف على القيام، في ىطار جهود مشـتركة، اتطبيق الدرو  8/1وشـيع المؤتمر، في قراره   -61
المســتفادة في جميع مياالت التعاون على اســترداد الموجودات، اوســائل منها تعزيز المؤســســات المحلية وتدميم  

ــل  التعاون الدولي بط ــلة، مثل جهات الوصــــ ــين الدولية ةات الصــــ ــبكات الممارســــ ــاركة في شــــ رائق من اينها المشــــ
المعنـية ـباســــــــــــــترداد الموجودات في ىطـار االتـفاةـية، والمـبادرة العـالمـية ليهـات الوصــــــــــــــل، المـدعومـة من المن مـة 

كاالت الســـــــــــترداد الدولية للشـــــــــــرطة الينائية لاإلنتربولا، ومبادرة  ســـــــــــتار ، وشـــــــــــبكة كامِدن المشـــــــــــتركة اين الو 
 الموجودات، وسائر الشبكات المماثلة، وكذلك المبادرات اإلقليمية، حسا االقتضا  

طلا الفريق العامل ىلى األمانة أن تدعو الدول األعضا  التي لم تعين بعد سلطاتها المركزية المعنية و  -62
ه المؤتمر طلبا     مماثال  ىلى جميع الدول األطراف بالمساعدة القانونية المتبادلة ىلى أن تفعل ةلك  ووجَّ

وأوصـــــــــــى الفريق العامل بمن يســـــــــــت شـــــــــــف المكتا ال يتية التي يمكن اها تعديل قاعدة ايانات جهات   -63
ــة باألشـــخا  الموجودين  ــال الخاصـ ــنى التمكند من ايانات االتصـ ــترداد الموجودات، ل ي يتسـ ــل المعنية باسـ الوصـ

 في واليات قضائية أخرم 

يق العامل باليهود التي اذلتها األمانة بقية دمج دليل الســــــلطات المختصــــــة اإلل تروني مع وأشــــــاد الفر  -64
دليــل آخر في ىطــار اوابــة الموارد اإلل ترونيــة والقوانين المتعلقــة بــاليريمــة لاوابــة  شــــــــــــــيرلو  ا، وطلــا ىليهــا أن  

 تواصل تلك اليهود 

على اســــــتبانة ومعالية العوائق العملية التي وحث الفريق العامل الدول األطراف على مواصــــــلة العمل  -65
 تعتر  التعاون في ميال استرداد الموجودات وعلى ىيياد حلول لها 

  
 اإلجرا ات المتخذة   

 

ُأتي  الدليل اإلل تروني للســلطات الوطنية المختصــة المعنية، بما فيها الســلطات المركزية المســؤولة عن  -66
المســــــــــــــــاعـــدة القـــانونيـــة المتبـــادلـــة وجهـــات الوصــــــــــــــــل المعنيـــة بـــاســــــــــــــترداد الموجودات، على الرابء الشــــــــــــــبكي  

http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html   

ونقلت األمانة البيانات من الدليل اإلل تروني للسـلطات الوطنية المختصـة المعيَّنة بموجا االتفاةية ىلى  -67
  وواصلت األمانة تحديث الدليل اإلل تروني  2019دليل السلطات الوطنية المختصة في اوابة  شيرلو   في عام 

 ، كان الدليل يحتو  على المعلومات عما يلي:2021طنية المختصة  وحتى أيلول/سبتمبر للسلطات الو 

 دولة طرفا ء 133السلطات المركزية المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة في  لأا 

 دولة طرفا ء 120السلطات المعنية بالمنع في  لبا 

 دولة طرفا ء 86الموجودات في جهات الوصل المعنية باسترداد  لجا 

 دولة طرفا ء 32السلطات المركزية المسؤولة عن تسليم المطلوبين في  لدا 

  35جهات الوصـــــــــــل المعنية بالتعاون الدولي في اســـــــــــتخدام اإلجرا ات المدنية واإلدارية في  لهـا 
 دولة طرفا  

المعلومات المتعلقة بمختلف  وأصـب  في مقدور الدول األطراف أن تحصـل اآلن من مصـدر واحد على -68
 أنواع السلطات الوطنية المختصة اواسطة اوابة  شيرلو   

http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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ــبتمبر   -69 ــيق 2021وحتى أيلول/ســـ ــبكة العالمية ليهات التنســـ ــيلين في الشـــ ــتخدمين المســـ ، الغ عدد المســـ
 الدا   136مستخدما  يمثلون  243المعنية باسترداد الموجودات 

ــتا  - 70 ــل المكتا ومبادرة  ســــــــــ ــترداد الموجودات  وواصــــــــــ ــبكات اإلقليمية المعنية باســــــــــ ر  دعمهما لتعزيز الشــــــــــ
ــبكة كامِدن المشـــــــتركة اين   ــبكات ىقليمية هي: شـــــ ــادرتها  وفي وقت ىعداد هذا التقرير، كانت هنا  ثماني شـــــ ومصـــــ

تركة اين  شبكات استرداد الموجودات المش   :نفس النموةج الشبكات التالية التي تتبع  الوكاالت السترداد الموجودات، و 
ــر  ىفريقيا، وجنوبها، وغربها، وفي غرب  ــيا والمحيء الهادئ، وفي منطقة ال اريبي، وفي شــ الوكاالت في منطقة آســ
آســيا ووســطها، وشــبكة اســترداد الموجودات التابعة لفرقة العمل المعنية باإلجرا ات المالية ألمريكا الينوبية لمكافحة  

، شــار  فريق مبادرة 2021  وشــبا /فبراير   2020وكانون األول/ديســمبر  غســل األموال  وفي تشــرين الثاني/نوفمبر  
 ســتار  في اجتماعات شــبكة اســترداد الموجودات المشــتركة اين الوكاالت والفريق التوجيهي لشــبكة كامِدن المشــتركة  

 المبادرة  اين الوكاالت السترداد الموجودات، وةلك إلطالع األعضا  على آخر المستيدات بشمن عمل 

، ادأ رســـــميا  تشـــــغيل شـــــبكة العمليات العالمية اليديدة لســـــلطات ىنفاة القانون  2021حزيران/يونيه   3وفي   - 71
ا في فعالية جانبية رفيعة المســــــتوم عقدت GlobE Networkالمعنية بمكافحة الفســــــاد لشــــــبكة العمليات العالميةا ل 
ــتثنائية لليم ية العامة من أج  ــبكة العمليات العالمية ىلى توفير على هامش الدورة االسـ ــاد  وتهدف شـ ل مكافحة الفسـ

أداة تتســــم بالســــرعة والمرونة وال فا ة لتيســــير التعاون عبر الوطني في ميال مكافحة الفســــاد، بما في ةلك اســــترداد  
ــاد،  والعمل في  الموجودات، وتعزيز تبادل االتصـــاالت وتعلم األقران اين ســـلطات ىنفاة القانون المعنية بمكافحة الفسـ

الوقت نفســـــــه كعنصـــــــر مكمِ ل لمناار التعاون الدولي القائمة والتنســـــــيق معها  وعضـــــــوية شـــــــبكة العمليات العالمية،  
ــمولة في ىطار المادة   ــاد المشــ ــلطات ىنفاة القانون المعنية بمكافحة الفســ ــمة ارعاية المكتا، مفتوحة أمام ســ   36الُمنشــ

لمتحـدة واـلدول األطراف في اتـفاةـية مـكافحـة الفســـــــــــــاد  وفي اإلعالن  من االتـفاةـية من اـلدول األعضـــــــــــــا  في األمم ا 
ــبكة   ــا  شـ ــا  بإنشـ ــاد، رحبت الدول األعضـ ــتثنائية لليم ية العامة لمكافحة الفسـ ــياســـي الذ  اعُتمد في الدورة االسـ السـ

ــا    ــتفادة منها على أفضـــل وجه، حســـا االقتضـ وحتى  العمليات العالمية وشـــيعت الدول على المشـــاركة فيها واالسـ
سلطة إلنفاة قوانين مكافحة الفساد لالنضمام ىلى الشبكة    40دولة قد رشحت    27، كانت  2021أيلول/سبتمبر    20

   2021ومن المقرر عقد االجتماع األول لشبكة العمليات العالمية في الربع األخير من عام 
  

 الفسادالتعاون بين وحدات الستخبارات المالية وأجهزة مكافحة  -2 

ع المؤتمر، في قراره   -72 ، الدول األطراف على أن تن ر في اغتنام فر  التعاون الســــــــانحة من 8/9شــــــــيَّ
خالل شــــبكات الممارســــين القائمة، مثل جهات الوصــــل المعنية باســــترداد الموجودات في ىطار االتفاةية، ومبادرة 

مة الشــبكة العالمية، وشــبكة كامِدن المشــتركة اين   الوكاالت الســترداد الموجودات، واالســتفادة من المعلومات المقدَّ
 على صعيد وحدات االستخبارات المالية، في سيا  تقديم طلبات لتبادل المساعدة القانونية 

وأوصـــــى الفريق العامل اتوطيد أواصـــــر التعاون اين وحدات االســـــتخبارات المالية وأجهزة مكافحة الفســـــاد  - 73
زية المسؤولة عن تبادل المساعدة القانونية على الصعيدين الوطني والدولي  كما أوصى باست شاف والسلطات المرك 

 ُسبل زيادة التعاون مع الشبكات والمؤسسات القائمة، مثل ميموعة ىيغمونت لوحدات االستخبارات المالية  
 

  اإلجرا ات المتخذة   
رات واليريمة تعاو  -74 ــاد، يتعاون المكتا المعني بالمخدِ  نا  وثيقا  مع الرابطة الدولية لســــــلطات مكافحة الفســــ

 ويدعمها ويشار  في لينتها التنفيذية 
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تشـــــاور المكتا مع ممثلي شـــــبكة كامِدن المشـــــتركة اين الوكاالت الســـــترداد الموجودات وميموعة قد و  -75
 ىيغمونت لوحدات االستخبارات المالية في عملية ىنشا  شبكة العمليات العالمية 

مبادرة   تويواصل المكتا المشاركة في أنشطة ميموعة ىيغمونت لوحدات االستخبارات المالية  وواصل -76
 ســـــــــــتار  والبرنامج العالمي لمكافحة غســـــــــــل األموال وعائدات اليريمة وتمويل اإلرهاب التابع للمكتا العمل مع  

وتنفيذ معاييرها في ميال تبادل  وحدات االســـــــتخبارات المالية لمســـــــاعدتها في االنضـــــــمام ىلى ميموعة ىيغمونت 
ــل البرنامج العالمي تعزيز التعاون اين   ــل األموال وتمويل اإلرهاب  كما واصـــــــــ ــمن مكافحة غســـــــــ المعلومات بشـــــــــ
الوكاالت، مع تســليء الضــو  على أهمية هذا التعاون في نياح الن م في مكافحة غســل األموال ومكافحة تمويل  

لوحدات االســتخبارات المالية لنياحها في      جائزة  ســتار ألفضــل قضــيةاإلرهاب  وما ارحت مبادرة  ســتار  تمن 
 استرداد الموجودات في قضايا الفساد في اليلسات العامة لميموعة ىيغمونت 

  
 تشجيع الحوار وإزالة الحواجز التي تعيق استرداد الموجودات -3 

ــل األمانة تعزيز جهود -77 ــرورة أن تواصــــ د الفريق العامل على ضــــ ــدَّ ــييع الحوار اين شــــ ها الرامية ىلى تشــــ
الدول المقدمة للطلبات والدول المتلقية لها، وبنا  الثقة، وتعزيز اإلرادة الســـــــياســـــــية وتوطيدها ضـــــــمانا  الســـــــترداد  

في عملها مع  و الموجودات، في عملها مع المن مات الحكومية الدولية األخرم وفي ســــــــــيا  ميموعة العشــــــــــرين 
 أخرم  جهات 

، على الن ر، بما يتماشى مع المبادئ األساسية لقوانينها 8/1ر الدول األطراف، في قراره وحث المؤتم -78
المحلية ويتســـــــــق مع االتفاةية، في ىنشـــــــــا  أو مواصـــــــــلة تطوير التعاون اين الوكاالت أو اين األجهزة الحكومية 

ا، مما سـيمكن الدول األطراف  الدولية في اسـتبانة عائدات اليريمة وتعقبها وتيميدها وحيزها ومصـادرتها ورعادته
 من تحسين عملية كشف وردع ومنع الفساد 

وفي القرار نفســــــــــــه، شــــــــــــيع المؤتمر الدول األطراف على ىزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ التدااير   -79
لقوانينها  المتعلقة باســـــترداد الموجودات، خصـــــوصـــــا  عن طريق تبســـــيء ىجرا اتها القانونية، عند االقتضـــــا  ووفقا  

 المحلية، ومنع ىسا ة استخدام هذه اإلجرا ات 

، جميع الــدول األطراف على التعــاون، وفقــا  لالتفــاةيــة، على اســــــــــــــترداد 8/9وحــث المؤتمر، في قراره   -80
عائدات اليريمة، على الصـــعيد الداخلي والخارجي، ورادا  التزام قو  بضـــمان ىعادة الموجودات المصـــادرة، وفقا  

 من االتفاةية  57للمادة 

وأوصـــى الفريق العامل باســـت شـــاف جدوم اعتماد نهج يتمثل في ىنشـــا  مكتا مســـاعدة بشـــمن اســـترداد  -81
مي الطلبات ىلى ن را  قادرين   الموجودات ل ي يقدم مشورة غير رسمية خالل المراحل األولية للقضايا ورحالة مقدِ 

 على تقديم مزيد من المساعدة 
 

  ت المتخذة اإلجرا ا   
واصــــــل المكتا مشــــــاركته الفعالة في أنشــــــطة الدعوة لتدميم اإلرادة الســــــياســــــية في عدد من المنتديات  -82

ــاد التابع لميموعة العشــــــرين والمنتدم   الدولية، منها ميموعة الدول الســــــبع والفريق العامل المعني بمكافحة الفســــ
 من أجل مكافحة الفساد االقتصاد  العالمي، وخصوصا  مبادرته الخاصة بالشراكة 

ــاد التابع لميموعة   -83 ــفته مراةبا  في اجتماعات الفريق العامل المعني بمكافحة الفســ ــل المكتا، بصــ وواصــ
العشـــــــــــــرين، ىةكا  الوعي بشـــــــــــــمن تنفيذ االتفاةية تنفيذا  تامحا، مع التمكيد على أهمية أحكامها المتعلقة باســـــــــــــترداد  

  وتوصـــــل الفريق العامل 2021-2019تنفيذ خطة عمل الفريق للفترة الموجودات  وواصـــــل المكتا أيضـــــا  دعم 
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التابع لميموعة العشـــــــرين ىلى توافق في اآلرا  بشـــــــمن البيان الوزار  ومبادرة الريا  لتعزيز التعاون الدولي اين  
ــبكة العمليات العالمية في عام  ــا  شـ ــى ىلى ىنشـ ــاد، مما أفضـ ــلطات ىنفاة القانون المعنية بمكافحة الفسـ   2020سـ

وأعــد المكتــا مقــاالت تحليليــة عن التعــاون في ميــال ىنفــاة القــانون ومنع المالةات اآلمنــة والــدخول اآلمن ل ي 
 ين ر فيها الفريق، وقدمت مبادرة  ستار  مقالة تحليلية عن استرداد الموجودات 

ســـــــــــا لة والشـــــــــــفافية وقد أادم المكتا تعليقات على أعمال الفريق الرفيع المســـــــــــتوم المعني اتعزيز الم -84
، الذ  أعلن رئيس اليم ية العامة ورئيس  2030والنزاهة في الشـــــــــؤون المالية الدولية من أجل تحقيق خطة عام 
ىلى الفريق    وقدم المكتا ومبادرة  ســـــتار   2020الميلس االقتصـــــاد  واالجتماعي عن تشـــــكيله في آةار/مار  

 لتعاون الدولي على استرداد الموجودات ورعادتها أولويات تعزيز امواضيع منها عروضا  ىيضاحية بشمن 

وشــــار  المكتا ومبادرة  ســــتار  في اجتماعات مختلفة تتعلق بغســــل األموال، من أجل تعزيز التنســــيق  -85
 بشمن استرداد الموجودات 

ــف األول من عام   -86 كل في النصــــــ ــُ ــا  والمراقبين في فرقة العمل   2020وشــــــ ــاريع من األعضــــــ فريق مشــــــ
ــية فرقة العمل المعنية باإلجرا ات المالية رقم المعنية ب   24اإلجرا ات المالية، من أجل اســـــــــــتعرا  تنفيذ توصـــــــــ

بشــمن الشــفافية والمل ية االنتفامية لألشــخا  االعتباريين واقتراح تنقيحات للتصــد  ألوجه الضــعف التي تعتر   
  وأدت مبادرة  ســــــتار  دورا  فعاال  في تنفيذها وتقليل مخاطر اســــــتغالل األشــــــخا  االعتباريين في أفعال ىجرامية

 على حد سوا   2021و 2020المناقشات التي جرت خالل عامي 

، ن م المكتا عدة اجتماعات فيما اين الدورات تحضــيرا  للدورة االســتثنائية 2021و 2020وفي عامي  -87
انون والتعاون الدولي واســـــــــترداد  لليم ية العامة من أجل مكافحة الفســـــــــاد، ركزت على الوقاية والتيريم ورنفاة الق

 4ىلى  2الموجودات كمياالت مواضـــــــــــــي ية  وخالل الدورة االســـــــــــــتثنائية التي عقدت في نيويور  في الفترة من  
، اشـتر  المكتا أيضـا  مع مبادرة  سـتار  في تن يم عدد من الفعاليات اليانبية  وركزت تلك  2021يونيه  حزيران/

ــاد ــاد، وتينيد حرا  البوابات  الفعاليات اليانبية على المصــ ــحايا الفســ ــتندة ىلى اإلدانة، وتعويض ضــ رة غير المســ
 لمنع التدفقات المالية غير المشروعة 

، شــار  المكتا ومبادرة  ســتار  في تن يم الحلقة الدراســية الحادية عشــرة في  2021وفي أيلول/ســبتمبر  -88
ــا  حلقتي عمل لفريق الخبرا  ، دعمت مبادر 2021لوزان بشــــــــمن اســــــــترداد الموجودات  وفي عام   ــتار  أيضــــــ ة  ســــــ

 السبعة بشمن استرداد الموجودات 

ـــتار  عـددا  من األنشـــــــــــــطـة والفعـالـيات التي تركز على 2021و  2020وطوال العـامين   - 89 ، دعمـت مـبادرة  ســـــــــــ
أجل مكافحة    اسـترداد الموجودات، وشـاركت فيها، بما في ةلك المشـاركة في فرقة العمل التي عقدتها مبادرة الشـراكة من 

الفســـاد التابعة للمنتدم االقتصـــاد  العالمي، وميلس المســـتقبل العالمي المعني بالشـــفافية ومكافحة الفســـاد الذ  وضـــع 
ىطارا  موحدا  بشــمن دور حرا  البوابات ومســؤولياتهم في مكافحة التدفقات المالية غير المشــروعة، أُعلن عن اد  العمل 

ــاد  وفي المؤتمر الدولي لمكافحة  به في فعالية جانبية خالل الدو  ــتثنائية لليم ية العامة من أجل مكافحة الفســــــ رة االســــــ
، أســــهم  2020كانون األول/ديســــمبر    5تشــــرين الثاني/ نوفمبر ىلى    30الفســــاد الذ  عقد عبر اإلنترنت في الفترة من 
   ومت لمين ومناظرين في التن يم  كمشاركين  المكتا ومبادرة  ستار  على مستويات عديدة،  

 

 المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات -جيم 

، على أن ت فل وجود أطر قانونية ومؤســـــســـــية وافية لديها 6/3حثَّ المؤتمر الدول األطراف، في قراره   -90
للموجودات  من أجل مالحقة مرت بي جرائم الفســــاد قضــــائيحا، وكشــــف عمليات االحتياز والتحويل غير المشــــروعة 

المتمتية من الفســاد، والتما  التعاون القانوني الدولي وتقديمه، بما في ةلك المســاعدة القانونية المتبادلة، لضــمان 
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ــادرة  ــادرتها، وإلنفاة أوامر المصــــ ــاد من خالل مصــــ ــتبان من عائدات للفســــ ــترداد ما ُيســــ ــبة الســــ وجود آليات مناســــ
ىلى ىدانة، وفقا  لمقتضـــــــيات االتفاةية، ولضـــــــمان ىنفاة تلك األطر، األجنبية المســـــــتندة ىلى ىدانة وغير المســـــــتندة 
ع على تقديم مساعدة تقنية في هذا الشمن   وشيَّ

مواصـلة تقديم ورعداد مبادرات  لمبادرة  سـتار    وة ىلىودعىلى المكتا طلبا  7/1في قراره   المؤتمر  وجهو  -91
لبنا  القدرات في ميال اســــــــترداد الموجودات، بما في ةلك توفير منتيات معرفية وأدوات تقنية في هذا الشــــــــمن،  
انـا  على الطلـا ورهنـا  اتوافر موارد من خـارج الميزانيـة، من أجـل تلبيـة االحتيـاجـات المطلوبـة من المســـــــــــــــاعـدة  

 راضات القطرية  التقنية المستبانة أثنا  االستع

ــل  - 92 ــاعدة التقنية من أجل تنفيذ أحكام الفصـــ ــديد على المســـ ــو  على وجود طلا شـــ ــلَّء الفريق العامل الضـــ وســـ
الخامس من االتفاةية، وخصـوصـا  على الخدمات االسـتشـارية القانونية، كما أارز الحاجة ىلى اتباع ُنهوج مصـمَّمة وفق  

ــدد الفريق على أ  ــاعدة  االحتياجات المطلوبة  وشـ ــكال من المسـ ــين بمشـ ــيين الممارسـ ــاصـ ــؤولين واالختصـ همية تزويد المسـ
 التقنية، في ميال المساعدة القانونية المتبادلة، لتمكينهم من كتابة الطلبات والرد على الطلبات التي يتلقونها   

القضــاة وأعضــا  وأكَّد الفريق العامل أيضــا  على أهمية تدميم قدرات المشــرِ عين وموظفي ىنفاة القانون و  -93
د على الحاجة ىلى تدريا متخصــص وأنشــطة  النيابات العامة بشــمن المســائل المتعلقة باســترداد الموجودات، وشــدَّ
ع الفريق   ــلة  كما شــــيَّ ــائر مقدمي المســــاعدة ةو  الصــ لبنا  القدرات، وعلى أهمية توفير موارد كافية للمكتا ولســ

لحلقات الدراسية والدورات التدريبية، تن يم دورات  لتن يم ة  أنشط ما تنفذه منالعامل األمانة على أن تضيا ىلى  
 تدريبية تستخدم ت نولوجيات مبت رة، مثل ارامج التعلنم اإلل تروني 

وأوصــى الفريق العامل المكتا بمن يســعى ىلى ىقامة مزيد من الشــراكات مع ســائر المن مات والهياات  -94
ــائل المتعلقة باســــ في ميال  المعنية  ترداد الموجودات وتنســــيق المزيد من أنشــــطة المســــاعدة التقنية معها في المســ

هذا الشـمن، وطلا ىلى األمانة أن ُتروِ ج لسـُبل ووسـائل من شـمنها أن تتي  للدول األعضـا  طلا المسـاعدة التقنية  
 من خالل مبادرة  ستار  على الصعيدين الوطني واإلقليمي 

ــى الفريق العامل الدول األطر  -95 ــي في  وأوصـــــ ــا  بمن تن ر في اعتماد نهج قائم على منهج دراســـــ اف أيضـــــ
تن يم ارامج المســـــــاعدة التقنية، مع مراعاة التنســـــــيق على الصـــــــعيد اإلقليمي ضـــــــمانا  الســـــــتخدام الموارد المتاحة 

 على أنيع نحو ممكن  المحدودة
 

  اإلجرا ات المتخذة   
التقنية الواردة من الدول األطراف، بقية تدميم قدرتها على واظا المكتا على تلبية طلبات المســـاعدة   -96

تنفيذ الفصــــل الخامس من االتفاةية ومشــــاركتها ال املة في عمل آلية اســــتعرا  التنفيذ، وخصــــوصــــا  منذ الموعد  
 الرسمي لبد  الدورة الثانية لالية 

الدا     11الدا ، منها   18تقنية ىلى  ، قدم المكتا عبر قنوات منها مبادرة  ســـــتار ، مســـــاعدات 2020وفي عام  - 97
تعمل على ىجرا  ىصــــالحات تشــــري ية  وخالل تلك الفترة، اعتمدت أربع دول أطراف قوانين جديدة أو تعديالت متعلقة 
ــعيد المحلي، وتلقت ســـت   ــيق على الصـ ــين عمليات التنسـ ــترداد الموجودات، وتلقت ســـت دول دعما  في ميال تحسـ باسـ

قضــــايا اســــترداد الموجودات  ورضــــافة  ىلى ةلك، تلقى أكثر من  على معالية عاون الدولي دول مســــاعدة في تحســــين الت 
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شــخص من المهنيين تدريبا  في ميال اســترداد الموجودات على الصــعيد العالمي  وترد معلومات ىضــافية عن    1  000
 ا 5ل الفصلية  ورسائلها اإلخبارية    ا 4ل 2020السنو  لعام  العمل القطر  لمبادرة  ستار  في تقريرها  

وتيدر اإلشـــــارة ىلى أنه خالل الدورة الخامســـــة عشـــــرة للفريق العامل، التي عقدت باالشـــــترا  مع فريق   -98
اســــــــــتعرا  التنفيذ واجتماع الخبرا  الحكومي الدولي المفتوح المشــــــــــاركة لتعزيز التعاون الدولي في ىطار اتفاةية 

عني بالمســــــاعدة التقنية على المكتا ومبادرة  ســــــتار  على  األمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، أثنى أعضــــــا  فريق م
دورهما اوصـــــــــــــفهما اليهتين الرئيســـــــــــــيتين المقدمتين للمســـــــــــــاعدة التقنية في ميال اســـــــــــــترداد الموجودات لان ر 
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 الستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد الدورة  - ثالثاا  

ــتثنائية بشــــــــــــمن التحديات  -99 ــاد ىلى   الراميةوالتدااير  اعتمدت اليم ية العامة في دورتها االســــــــــ منع الفســــــــــ
اإلعالن الســــــياســــــي  ،  2021حزيران/يونيه   4ىلى  2التعاون الدولي، المعقودة في نيويور  من   وتعزيزومكافحته  

المعنون  التزامنا المشــــــــــــــتر  بالعمل بفعالية على التصــــــــــــــد  للتحديات وتنفيذ التدااير الرامية ىلى منع الفســــــــــــــاد 
ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي   وهو يشــــــــــــــمل جميع جوانا منع الفســــــــــــــاد ومكافحته والنهو  بيدول أعمال 

ــترداد ال ــا  عن اســـ ــاد، ويتضـــــمن قســـــما  خاصـــ موجودات، يتناول عدة مياالت مشـــــمولة اوالية الفريق  مكافحة الفســـ
 العامل ومواضيع هذه الوثيقة 

وفي اإلعالن الســـــياســـــي، أكدت الدول األعضـــــا  أن اســـــترداد الموجودات هو أحد األغرا  الرئيســـــية  -100
لى ىقامة  لالتفاةية ومبدأ أســــاســــي يســــهم في تعزيز التنمية المســــتدامة  وســــلمت الدول األعضــــا  أيضــــا  بالحاجة ى

 تعاون دولي فعال وكفؤ وسريع االستيابة في استرداد الموجودات ورعادتها 

ــا  التزامها اتعزيز تبادل المعلومات وقدرات الســـــــــــلطات   -101 ــافة ىلى ةلك، أارزت الدول األعضـــــــــ وباإلضـــــــــ
كآليات للمصــادرة  المركزية وخبرا  اســترداد الموجودات، وأقرت بمهمية تدااير االســترداد المباشــر والتعاون الدولي

 المستندة ىلى ىدانة وغير المستندة ىلى ىدانة 

وأوضـحت الدول األعضـا  أيضـا  ىمكانية الن ر اوجه خا  في ىارام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها،  -102
ــاو  الدول في  ــادرة، مع االحترام التام لمبادئ تســــــــ ــرف نهائيا  في الممتل ات المصــــــــ تبعا  للحالة، من أجل التصــــــــ

لسـيادة والمحاف ة على سـالمة أراضـيها وعدم التدخل في الشـؤون الداخلية للدول األخرم  وسـلمت أيضـا  بمهمية  ا
 من االتفاةية  4ضمان ىدارة الموجودات المصادرة والتصرف فيها بفعالية، بما يتوافق مع المادة 

ــادرة الموجودات ورعادتها وفقا   -103 ــياســـي التزاما  بمصـ  لالتفاةية عند اســـتخدام اآلليات ويتضـــمن اإلعالن السـ
ــاد التي تنطو  على عـاـئدات   القـانونـية الـبديـلة والحلول دون محـاكمـة، بمـا فيهـا التســــــــــــــوـيات، في ىجرا ات الفســــــــــــ

 ىجرامية تستوجا المصادرة واإلعادة 

واألهم من ةلك أن اإلعالن الســــــــياســــــــي نص على أن الدول األعضــــــــا  واألطراف في اتفاةية مكافحة   -104
اد ســوف تعزز وتوســع نطا  جمع المعارف والبيانات العالمية بشــمن اســترداد الموجودات ورعادتها من خالل  الفســ 

جمع وتبادل المعلومات عن التحديات والممارســــــــات الييدة، وكذلك عن حيم الموجودات الميمدة والمضــــــــبوطة 
ســــــا االقتضــــــا ، مع ضــــــمان حماية والمصــــــادرة والمعادة فيما يتعلق بيرائم الفســــــاد، وعدد الحاالت وأنواعها، ح

البيانات الشـــخصـــية وحقو  الخصـــوصـــية، باالســـتفادة من اليهود القائمة، بما في ةلك اليهود التي تبذلها مبادرة 

 __________ 

  https://star.worldbank.org/annual-reportsمتاح على:  ا4ل 

  https://star.worldbank.org/star-quarterlyمتاحة على:  ا5ل 
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اســـــترداد الموجودات المســـــروقة  ســـــتار  من خالل المشـــــاريع القائمة وكذلك، من اين جملة جهود أخرم، اليهود 
لم بمن   التي تعتزم شـــــبكة العمليات العالمية لســـــلطات ىنفاة القانون المعنية بمكافحة الفســـــاد االضـــــطالع اها  وســـــُ

وكفا ة اســــــترداد عائدات اليريمة  جودةالوصــــــول ىلى تلك المعارف والبيانات العالمية يســــــهم بشــــــكل ىييااي في  
 ورعادتها، ويدعم تقرير السياسات باالستناد ىلى األدلة 

المكتا، في ىطار واليته وفي حدود موارده الحالية، أن يواصـــــــل  وفي اإلعالن الســــــــياســــــــي، ُطلا ىلى  -105
مساعدة ودعم الدول األعضا ، انا  على طلبها، في جهودها الرامية ىلى النهو  اتنفيذ االتفاةية وتعزيز قدراتها 

 ومؤسساتها في هذا الصدد 
 
 

 اإلبالغ والمتابعة  - رابعاا  

بشــمن ســبل التصــد  للتحديات والعقبات القائمة   اإلرشــادات لعل المؤتمر يود الن ر في تقديم مزيد من -106
 التي تعتر  استرداد الموجودات، وتعزيز تنفيذ الفصل الخامس 

بشــــــــمن المواضــــــــيع الهامة التي ييدر   اإلرشــــــــاداتولعل المؤتمر يود أيضــــــــا  الن ر في تقديم مزيد من  -107
ات الييدة والنواتج المعرفية وســـائر األدوات التي من  التعمق في بحثها وبشـــمن ىعداد المبادئ التوجيهية والممارســـ 

 شمنها أن تحسن تنفيذ الفصل الخامس من االتفاةية 

أن يقدم ىرشـادات بشـمن الدور الذ  يمكن أن يضـطلع به المكتا، عبر قنوات   كذلكولعل المؤتمر يود   -108
ــترداد الموج ــير التعاون الدولي في ميال اســ ــتار ، في تيســ ــا  منتديات  منها مبادرة  ســ ودات، وةلك من خالل ىنشــ

لبنا  الثقة اين الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات، ورقامة وســـــائل اتصـــــال ثنائية وقنوات اتصـــــال ُمؤمَّنة وبنا   
ــادات  القدرات في هذا الميال  وعالوة على ةلك، لعل المؤتمر  ــمن الدور الذ  يمكن  يود أن يقدم ىرشــــ محددة بشــــ

ىلى شــــــبكة تنضــــــم بعد  الدول التي لم  يود أو يشــــــيع  ليات العالمية في هذا الصــــــدد، ولعله أن تؤديه شــــــبكة العم
  ىلى الن ر في القيام اذلك العمليات العالمية

ــايا اســــــــترداد  -109 ــائية عن قضــــــ ــلة تقديم معلومات ىحصــــــ ولعل المؤتمر يود أن يشــــــــيع الدول على مواصــــــ
المكتا ومبادرة  ســـــتار ،  قدمها دادها، ردا  على طلبات  الموجودات ومعلومات عن العوائق التي تحول دون اســـــتر 

 يمكن استخدامها في تحديث قاعدة ايانات مرصد استرداد الموجودات 

ولعل المؤتمر يود أيضـا  أن يواصـل تشـييع الدول على االسـتفادة من االسـتعراضـات التي سـوف تخضـع لها  - 110
فصــل الخامس من االتفاةية، ومواصــلة متابعة المالح ات المتصــلة في ىطار دورة االســتعرا  الثانية لتعزيز تنفيذها ال 

 باسترداد الموجودات المنبثقة عن دورة االستعرا  األولى، وطلا المساعدة التقنية للتصد  أل  تحديات مستبانة  

المســـــاعدة التقنية ولعل المؤتمر يود كذلك أن يقدم مزيدا  من اإلرشـــــادات بشـــــمن دور المكتا في تقديم   -111
ــتار ، وأن ين ر في أفضـــــل الســـــبل  على الصـــــعيدين الوطني واإلقليمي، من خالل قنوات مختلفة منها مبادرة  ســـ
ال فيلة اتلبية االحتياجات المسـتبانة في االسـتعراضـات وغيرها، وةلك لضـمان أن تغتنم الدول األطراف، التي هي  

 فادة منها في الوقت المناسا وبطريقة فعالة في حاجة ىلى الخبرات والمساعدات، فرصة االست 

ىلى المكتا بشــــــــمن ىجرا ات ملموســــــــة لدعم تنفيذ  اإلرشــــــــادات من  ا  ولعل المؤتمر يود أيضــــــــا  أن يقدم مزيد  - 112
 االلتزامات الواردة في اإلعالن السياسي المعتمد في الدورة االستثنائية لليم ية العامة من أجل مكافحة الفساد  


