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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين باسترداد املوجودات

      ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٧ و١٦فيينا، 
تقرير مرحلي : صوب اختاذ تدابري فعالة يف جمال استرداد املوجودات    

      عن تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات
      *مانةاأل من إعدادورقة معلومات خلفية     

    مقدمة  - أوال  
ــه          -١ ــساد يف دورت ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال ــشأ م أن

ــاألوىل، الـــيت ُع ــانون األول١٤ إىل ١٠ان، األردن، مـــن قـــدت يف عّمـ ، ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـ
 إليـه   يـشار الـذي   (الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسـترداد املوجـودات            

  .)"الفريق العامل" فيما يلي بـ
ويف القرار نفسه، قرر مؤمتر الدول األطراف أن يتـوىل الفريـق العامـل مـساعدة املـؤمتر                    -٢

علــى اكتــساب معــارف تراكميــة يف جمــال اســترداد املوجــودات، خــصوصا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ  
فساد وعائداتـه وجتميـدها      من االتفاقية بوسائل مثل آليات لتحديد أدوات ال        ٥٨ إىل   ٥٢املواد  

وتقرر أيضا أن يقوم الفريـق العـام، بتوجيـه مـن مـؤمتر الـدول       . هتا وإرجاعها رزها ومصاد جحو
األطـــراف، بتـــشجيع التعـــاون بـــني املبـــادرات القائمـــة ذات الـــصلة، الثنائيـــة منـــها واملتعـــددة   

 الفريـق العامـل   كما تقرر أن ييسر. األطراف، وأن يسهم يف تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة     
تبادل املعلومات بني الدول باستبانة وتعميم املمارسات اجليدة الرامية إىل تعزيز مـا ُيبـذَل علـى                 

                                                         
 . رمسيحتريرهذه الوثيقة صادرة دون  *  
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 يف املسائل اجلنائيـة مـن جهـود ملنـع الفـساد             املتبادلةالصعيد الوطين ويف إطار املساعدة القانونية       
  .ومكافحته ولتسهيل إرجاع عائداته

 علـى بنـاء الثقـة وتـشجيع التعـاون بـني الـدول               لريـق العامـ   وَتقرر كذلك أن يعمـل الف       -٣
الطالبة والدول متلقية الطلبات، بـأن يـنظم لقـاءات جتمـع بـني الـسلطات املختـصة ذات الـصلة             
وهيئات مكافحة الفساد واملمارسني العاملني يف جمايل استرداد املوجـودات ومكافحـة الفـساد،             

ضا أن ييــسر الفريــق العامـل تبــادل األفكــار بــني  وتقــرر أيـ . وبـأن يكــون حمفــال لتلـك اللقــاءات  
ربات الــدول بــشأن التعجيــل بإرجــاع املوجــودات، مبــا فيهــا األفكــار املتعلقــة خبطــط تــوفري اخلــ  

اإلجـراءات القانونيـة   تـتمكن مـن اتبـاع    القانونية والتقنية اليت حتتـاج إليهـا الـدول الطالبـة لكـي            
 الــدول  تقــرر أن يــساعد الفريــق العامــل مــؤمتَروأخــريا،. الدوليــة اخلاصــة باســترداد املوجــودات

يف جمـال   الدول األطراف، مبا فيها احتياجاهتا الطويلـة األمـد،          احتياجات  األطراف على استبانة    
  .منع حتويالت عائدات الفساد وكشفها واسترداد املوجوداتلكي يتسىن هلا لقدرات ابناء 
جيتمـع الفريـق العامـل أثنـاء دورات         وقرر مـؤمتر الـدول األطـراف يف دورتـه األوىل أن               -٤

املـؤمتر، وأن يعقــد، حــسب االقتــضاء، اجتماعـا واحــدا علــى األقــل فيمـا بــني الــدورات ضــمن    
  ويف دورتيــه الثانيــة والثالثــة، املعقــودتني يف نوســا دوا، إندونيــسيا، مــن  .  املتاحــةاملــواردحــدود 

 / تـشرين الثـاين  ١٣ إىل   ٩ من   ، ويف الدوحة  ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٨
، على التـوايل، قـرر مـؤمتر الـدول األطـراف أن يعقـد الفريـق العامـل اجتمـاعني                     ٢٠٠٩نوفمرب  

علــى األقــل قبــل دورة املــؤمتر القادمــة لكــي يــؤدي املهمــة املــسندة إليــه، ضــمن حــدود املــوارد  
ــوم     . املتاحــة ــا، النمــسا، ي ــه األول يف فيين ــل اجتماع ــق العام ــد الفري ــد عق  / آب٢٨ و٢٧ي وق

 ٢٥كما عقـد الفريـق العامـل اجتماعـه الثـاين فيمـا بـني الـدورات يـومي                     )١(،٢٠٠٧أغسطس  
  )٣(.٢٠٠٩مايو / أيار١٥ و١٤ واجتماعه الثالث يومي )٢(،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦و
والغرض من ورقة املعلومات اخللفية هذه هـو إطـالع الفريـق العامـل علـى سـري تنفيـذ                      -٥

وهـي تقـدم عرضـا ملـا        . مؤمتر الدول األطراف املتعلقة باسـترداد املوجـودات       والياته وتوصيات   
ــذ تلــك التوصــيات    ــدابري لتنفي ــة و  ،اختــذ مــن ت ــه النجاحــات احملقق ــربز في اجلــاري التوصــيات  ُت

وهــي ترمــي إىل مــساعدة الفريــق العامــل يف مداوالتــه وعلــى حتديــد خطواتــه املقبلــة    . تنفيــذها
  .ال استرداد املوجوداتصوب اختاذ تدابري فعالة يف جم

                                                         
  )1( CAC/COSP/2008/4.  
  )2( CAC/COSP/WG.2/2008/3.  
  )3( CAC/COSP/WG.2/2009/3.  
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حملة جمملة عن مناقشات وتوصيات الفريق العامل ومؤمتر الدول   -ثانيا  
    األطراف يف اجتماعاهتما السابقة

: ميكــن تقــسيم مناقــشات الفريــق العامــل الــسابقة وفقــا لثالثــة مواضــيع حموريــة، هــي     -٦
متلقيـة الطلبـات؛ واملـساعدة     التراكمية؛ وبناء الثقة بني الـدول الطالبـة والـدول    املعارفتكوين  

  .التقنية والتدريب وبناء القدرات
فيما يتعلـق بتكـوين املعـارف التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، الحـظ الفريـق                     -٧

العامل ما تواجهه الدول األطراف من حتديات عمليـة وعقبـات يف تنفيـذ الفـصل اخلـامس مـن                     
 املمارسني إىل القـدرة علـى معاجلـة قـضايا اسـترداد      وهذا يشمل افتقار االختصاصيني . االتفاقية

وشدد الفريق يف هذا السياق على تعميم املمارسات اجليدة وتـوفري أدوات عمليـة              . املوجودات
مثـل نظـم إدارة القــضايا وتوسـيع أداة كتابــة طلبـات املــساعدة القانونيـة املتبادلــة حبيـث تــشمل       

يــق العامــل علــى احلاجــة إىل حتليــل لقــضايا  وشــدد الفر. وظــائف تتعلــق باســترداد املوجــودات 
  .استرداد املوجودات من أجل فهم املمارسات الناجحة وتدوين الدروس املستفادة

وفيما يتعلق ببنـاء الثقـة، أبـرز الفريـق العامـل يف مناقـشاته أمهيـة التواصـل والعمـل مـع                         -٨
أجهـزة  ملعلومـات بـني     وذُكـر أن تبـادل ا     . املؤسسات املوجودة على الصعيدين الوطين والـدويل      

التحقيق والنيابة العامة يف الـدول الطالبـة والـدول متلقيـة الطلبـات هـو وسـيلة ضـرورية لتعزيـز                      
. التعاون الـدويل، خـصوصا قبـل إرسـال الطلبـات الرمسيـة اخلاصـة باملـساعدة القانونيـة املتبادلـة                    

سـني يف جمـال     وصـل تـضم االختـصاصيني املمار      جهـات   ودعا الفريـق العامـل إىل إنـشاء شـبكة           
الوصـل هـذه    وجهـات   . استرداد املوجودات، كوسيلة لبناء وتـدعيم الثقـة بـني الـدول املتعاونـة             

هي موظفون خمتصون ذوو خربة تقنية يف التعاون الدويل وميكنهم أن يـساعدوا نظـراءهم علـى                 
  .إدارة طلبات املساعدة بصورة فعالة

التعـاون بـني املبـادرات القائمـة        "حـول   ويف سياق املناقشة الـيت أجراهـا الفريـق العامـل              -٩
يف اجتماعـه األول، نـاقش الفريـق أمهيـة تنـسيق      " منـها واملتعـددة األطـراف   ذات الصلة، الثنائية    

ــة يف جمــال اســترداد املوجــودات    ــادرات املختلف ــم    . املب ــب األم ــصدد أن مكت ــذا ال وذُكــر يف ه
ــة    ــدويل ) املكتــب(املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــشاء  والبنــك ال ــا بإن ــادرة اخلاصــة   قام املب

 /وقـد أصـبحت هـذه الـشراكة، الـيت أُطلقـت يف أيلـول              . )ستار (استرداد املوجودات املسروقة  ب
ــة عــام   ٢٠٠٧ســبتمرب  ــة بكــل معــىن الكلمــة يف هناي ــادرة  . ٢٠٠٨، عامل وتــستهدف تلــك املب

وحتـسني  املوجودات الـيت هـي عائـدات فـساد بـصورة منهجيـة وآنيـة،                استرداد  تشجيع وتيسري   
بتربعـات مقدمـة    " سـتار "وُتمـوَّل مبـادرة     . املوجـودات املـسروقة   استرداد  األداء العاملي يف جمال     
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 وبتربعــات )مــن أملانيــا وكنــدا ولكــسمربغ واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة(إىل املكتــب 
ا مـن أســتراليا والـسويد وسويـسرا وفرنــس   (مقدمـة إىل صـندوق اسـتئماين يــديره البنـك الـدويل      

ضــرورة إنــشاء علــى فيهــا أيــضا ُشــدد وأجــرى الفريــق العامــل مناقــشات أخــرى  ). والنــرويج
  .شراكات مع القطاع اخلاص

ــترداد           -١٠ ــاً ذات صــلة باس ــل هنوج ــق العام ــاقش الفري ــة، ن ــساعدة التقني ــق بامل ــا يتعل وفيم
وصـياغة  املوجودات، مثل بناء القدرات والتدريب، وحتديد االحتياجات من املساعدة التقنيـة،            

وسـلّم الفريـق باحلاجـة      . القانونيـة قوانني جديدة عند الضرورة، وتيسري عملية تبـادل املـساعدة           
العاجلة إىل توفري التدريب ملـوظفي األجهـزة املـسؤولة عـن اسـترداد املوجـودات، خـصوصاً يف                   

  .جمال تعقُّب املوجودات وحجزها ومصادرهتا
    

  صيات مؤمتر الدول األطراف معلومات حمّدثة عن حالة تنفيذ تو  -ثالثا  
    والفريق العامل

    تكوين املعارف التراكمية  - ألف  
    التوصية  - ١  

ــترداد املوجــودات           -١١ ــة باس ــارف املتعلق ــوافر املع ــة لت ــة عالي ــل أولوي ــق العام أعطــى الفري
 مـن تقـدم بـشأن املكتبـة         األمانـة ورّحـب الفريـق مبـا أحرزتـه         . ولتكوين تلك املعـارف وإدارهتـا     

ــ وأوصــى الفريــق العامــل بــأال  .  املرتــأى إنــشاؤمها،الــشامل إلدارة املعــارفواملَجْمــع ة القانوني
. علــى تــشريعات فحــسب بــل أن تتــضمن أيــضا عمــال حتليليــامــن هــذا القبيــل أداة أي حتتــوي 

وذكــر أن مــن شــأن تــوفري مزيــد مــن الوضــوح بــشان متطلبــات القــانون اإلجرائــي، خــصوصا  
.  الطلبـات، أن ييـسر سـرعة التعـاون علـى اسـترداد املوجـودات       القانون اإلجرائي للدول متلقية  

وأهــاب الفريــق العامــل بالــدول األطــراف أن حتــرص علــى االنتظــام يف تقــدمي املعلومــات، مثــل 
  .وصون ما يرتئيه املكتب من منتجاتالتشريعات والوثائق التحليلية، من أجل إنشاء 

ر القانونيـة والالئحيـة، وحتديـد متطلبـات         وذكر الفريق العامل أن من املفيد حتليل األط         -١٢
اإلثبــات األساســية مبقتــضى القــانون الــداخلي، وإعــداد أحكــام منوذجيــة تــساعد علــى إعمــال    
أحكـام االتفاقيـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات وأوصــى الفريـق العامـل بـأن تعـد األمانـة دلــيال           

ــا الســترداد املوجــودات، يتتبــع عمليــة اســترداد املوجــودا   ت خطــوة فخطــوة، ابتــداء مــن  عملي
أمــا مــؤمتر الــدول األطــراف فقــد حــثّ أيــضا علــى . عائداتــهاســترداد كــشف فعــل الفــساد إىل 

مواصــلة دراســة وحتليــل الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للقــرائن القانونيــة وتــدابري نقــل عــبء اإلثبــات   
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أوصــى و. وفحــص األطــر اخلاصــة بــاإلثراء غــري املــشروع أن تــسهل اســترداد عائــدات الفــساد 
بإعــداد خالصــة لــشىت املبــادرات املتعلقــة باســترداد املوجــودات، تتوســع يف تنــاول املعلومــات    
الواردة يف ورقة املعلومات اخللفية اليت أعدهتا األمانة عن حلـول مبتكـرة السـترداد املوجـودات          

)CAC/COSP/WG.2/2007/2 (  وتتــضمن معلومــات عــن نقــاط االتــصال وختصــصاهتا وجمــاالت
على أن من شأن خالصة من هذا القبيل أن تفيد عند الشروع يف تنـاول               فق  واتُّ. ددةاحملعملها  

  .اجلوانب العملياتية السترداد املوجودات
وأوصـى الفريـق العامــل بإنـشاء قاعـدة بيانــات حتتـوي علـى تــشريعات داخليـة تتنــاول          -١٣

ــة املتعلقــة باســترداد املوجــودات لتكــون أداة عمليــ    تــستخدم يف قــضايا ة تنفيــذ أحكــام االتفاقي
وميكن أن تتـضمن قاعـدة البيانـات نـصوص القـرارات القـضائية الـصادرة         . استرداد املوجودات 

يف قــضايا اســترداد املوجــودات وخالصــة جامعــة لكــل احلــاالت الــيت اســتخدمت فيهــا أحكــام 
ل وأوصـى الفريـق العامـل املـؤمتر بـأن ينظـر يف وسـائ              . االتفاقية يف دعاوى استرداد املوجـودات     

  .سل األموال ذات الصلة بالفسادغمجع املعلومات عن أنواع معينة من قضايا 
    

    التدابري املتخذة    
إن قائمة التقييم الذايت املرجعية احلاسوبية الشاملة هي األداة الرئيسية جلمع املعلومـات               -١٤

لتكــوين عــن تــدابري التنفيــذ، وهــي العمــود الفقــري آلليــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، وكــذلك  
وقـد أقـّر مـؤمتر الـدول        . األنـشطة اجلاريـة   وعـن   االحتياجات من املـساعدة التقنيـة       املعارف عن   

املدقَّقة اليت ُتقـدم مـن      ومع أن البيانات القانونية     . ٣/١األطراف هذه القائمة املرجعية يف قراره       
يـضا املكتبـة    اآلنفة الـذكر فهـي سـتغذي أ       خالل القائمة املرجعية ختدم أغراض آلية االستعراض        

نتـاج عمليـة    هـي   قائمـة املرجعيـة     الو. القانونية اخلاصة باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد           
فرقـة خـرباء، عقـدت يف فـانكوفر، كنـدا          أل ثالثـة اجتماعـات      تشاور واسعة النطاق جرت أثناء    

وتورونتـو،  ) ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٤ و٢٣(وفيينـا  ) ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ١٧ إىل ١٥مـن  (
ظمــت بالتــشارك مــع املركــز الــدويل إلصــالح القــانون  وُن،)٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٨(نــدا ك

 دولـة   ٣٧اخُتربت القائمة املرجعية كذلك من جانب       قد  و. لسياسات العدالة اجلنائية  واجلنائي  
وبعـد إقرارهـا مـن جانـب        . ٢٠٠٩يونيـه   /مـارس إىل حزيـران    /طرفا متطوعة يف الفترة من آذار     

ــه  ــة، ُوضــعت تلــك األداة  املــؤمتر يف دورت ــة  الثالث ــع  ،يف صــيغتها النهائي  وهــي متاحــة اآلن جبمي
  .اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة

ــات     -١٥ ــى املعلوم ــاء عل ــا  وبن ــة،     املتحــصل عليه ــذايت املرجعي ــيم ال ــة التقي ــن خــالل قائم م
ف قانونيـة  ُصممت املكتبة القانونية اخلاصة باالتفاقية هبدف مجع وتنظيم وحتليـل وتعمـيم معـار          
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وبذلك، فإن املكتبـة منـشأة لتكـون مـستودعا إلكترونيـا للمعلومـات واملعـارف          . حمّدثة ومدقَّقة 
املتعلقــة بالفــساد، يــضم قــوانني مكافحــة الفــساد الــيت هلــا صــلة مبقتــضيات االتفاقيــة واللــوائح     

ــة والقــضايا   ــة واملمارســات اإلداري ــدعمها مبــ   . التنظيمي ــديرها املكتــب وت ــة ي ادرة وهــذه املكتب
مما يتيح تدفق املعلومات القانونية اليت ُتولِّدها آليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة واطـالع                 ،  "ستار"

مجـع  ال يقتصر على    واهلدف من املكتبة القانونية اخلاصة باالتفاقية       . الناس على تلك املعلومات   
االتفاقيـة علـى    التشريعات الوطنية فحسب بل وتبيان الكيفية اليت نفّذت هبا كـل دولـة أحكـام                

وقـد مجـع املكتـب جمموعـة بيانـات          . حنو عملي وميسَّر، وماهية املهام اليت ال يزال يلزم أداؤهـا          
 دولة، وأَجرى تصنيفا حتليليا مفصَّال لطبيعـة الـصلة بـني تلـك التـشريعات                ٩٧أولية عن قوانني    
 متاحـة لعامـة النـاس يف    وُيتوقع أن تصبح املكتبـة القانونيـة اخلاصـة باالتفاقيـة       . وأحكام االتفاقية 

  .٢٠١٠الربع األخري من عام 
 إدارة املعـارف، الـذي هـو بوابـة شـبكية ومنتـدى تعـاوين             َمْجمـع ومثة أداة أخرى هـي        -١٦

، الــذي املَْجمــعوهــذا . مــصمم لتيــسري مجــع وتعمــيم املعــارف األخــرى ذات الــصلة باالتفاقيــة 
عــارف القانونيــة وغــري القانونيــة  للمركيــزة ، ســيكون "ســتار"يــديره املكتــب وتدعمــه مبــادرة  

املتعلقــة بــشؤون مكافحــة الفــساد واســترداد املوجــودات، مــن شــأهنا أن جتمــع معــا مؤســسات  
وهذا سيمكن الدول األعضاء وأوساط مكافحة الفـساد وعامـة النـاس            . إقليمية ودولية مرموقة  

د واســترداد كافحــة الفــساتتعلــق مبمـن االطــالع علــى مــا ُتولِّــده تلــك املؤســسات مــن معــارف  
ومثة قائمة غري حصرية للمؤسسات الناشطة يف ميـدان مكافحـة           . املوجودات يف موقع مركزي   

 والبنـك    تضم الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي          ،الفساد
الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومعهــد بــازل للحوكمــة ومركــز          

وسـيكون  . تشتاين ملوارد مكافحة الفساد ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            أو
املَْجَمــع، شــأنه شــأن املكتبــة القانونيــة اخلاصــة باالتفاقيــة، متوافقــا متامــا مــع أدوات وتطبيقــات  

الوصــل اخلاصــة جبهــات بيانــات الأخــرى ملكافحــة الفــساد واســترداد املوجــودات، مثــل قاعــدة 
، والـصيغة املوسـعة ألداة      "سـتار " باسترداد املوجودات، املشتركة بني اإلنتربـول ومبـادرة          املعنية

ــا     ــة، الــيت جيــري إعــدادها حالي ــة املتبادل ــة طلبــات املــساعدة القانوني وقــد وفــرت شــركة  . كتاب
مايكروسـوفت التكنولوجيـا الالزمـة إلعـداد خمطـط أويل مــن هـذا القبيـل ليكـون مبثابـة إســهام          

ويقــوم املكتــب حاليــا باستكــشاف  . األمــم املتحــدة املتعلــق مبكافحــة الفــساد خــريي يف عمــل 
إمكانية توسيع شراكته مع مايكروسوفت من أجل تطوير البوابة كلها، اليت يتوقـع إطالقهـا يف              

  .٢٠١٠الربع األخري من عام 
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ومــع أن املعــارف املوجــودة عــن تنفيــذ الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة، مثــل دراســات    -١٧
ــ ــسياسات العامــة، ســتتاح مــن خــالل َمْجمــع إدارة     احلال ــيالت ال ة واملمارســات الفــضلى وحتل

املتعلقـة بـبعض اجملـاالت البالغـة األمهيـة مـن            املعـارف   املعارف، فـسوف تظـل هنـاك ثغـرات يف           
ومـن أجـل معاجلـة تلـك الثغـرات، جتـرى حاليـا يف إطـار مبـادرة             . جماالت استرداد املوجـودات   

ة عـن مواضـيع خمتـارة تتعلـق باسـترداد املوجـودات، مـن أجـل إثـراء                   دراسـات سياسـاتي   " ستار"
هـي يف سـبيلها إىل     " سـتار "ومبـادرة   . القاعدة املعرفيـة الالزمـة لـسياسات اسـترداد املوجـودات          

وتعزيـزا لفهـم ذلـك      .  ملكافحـة الفـساد     تكون أداةً  ،إجناز دراسة عاملية عن اإلثراء غري املشروع      
 حبـث املـسائل القانونيـة والـسياساتية ذات الـصلة وسـوف              احلكم، سوف تشمل تلك الدراسـة     

كمـا  . تقدم كورقة اجتماع أثنـاء االجتمـاع الرابـع للفريـق العامـل لكـي يبـدي تعليقاتـه عليهـا                    
تقــوم املبــادرة حاليــا بإعــداد دراســة ســوف تتنــاول إســاءة اســتعمال الوســائط املؤســسية، مثــل   

سل عائـدات الفـساد،   غـ  املؤسـسات، ألغـراض      الشركات احملدودة أو الصناديق االسـتئمانية أو      
دراسـة  ومثـة   . وما ميكن اختاذه مـن تـدابري لـضمان مزيـد مـن الـشفافية بـشأن امللكيـة االنتفاعيـة                    

أخرى ستركز على ما يوجد من عوائق أمام استرداد املوجـودات يف البلـدان متلقيـة الطلبـات،                  
علــى  يهــدف إىل تنــوير القــائمني وســتوفر تلــك الدراســة حتلــيال . وخــصوصا يف املراكــز املاليــة

ــة إىل تــذليل احلــواجز الــيت تعــوق اســترداد           صــوغ وتنفيــذ الــسياسات وخطــط العمــل الرامي
 وإىل مــساعدة االختــصاصيني املمارســني يف الواليــات القــضائية  ،املوجــودات يف املراكــز املاليــة

  .ات فهما أفضلعلى فهم الصعوبات املوجودة يف الواليات القضائية متلقية الطلب ةالطالب
رضـت علـى مـؤمتر الـدول األطـراف      أُجنـزت وعُ وهناك عدة دراسات سياساتية أخرى       -١٨

، منها دراسة عن البنيـان العـاملي   ٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين الثالث، الذي عقد يف الدوحة      
يـة  وظـائف اهليئـات الوطنيـة والدول    و وتبني تلك الدراسة أدوار      )٤(.الداعم السترداد املوجودات  

الثغــرات وأوجــه التــداخل وجمــاالت اســتبانة العاملــة يف ميــدان اســترداد املوجــودات، مــن أجــل 
 لـدعم وتـسهيل وتـشجيع التعـاون         املستعدةوهي تلفت االنتباه إىل املؤسسات      . التعاون احملتملة 

الــدويل علــى اســترداد املوجــودات، كمــا تــبني بعــض التــدابري الــيت ميكــن للــسلطات الوطنيــة أو 
جنـزت النـشرة املعنونـة      وقـد أُ  . املوجـودات اسـترداد   ت الدوليـة أن تتخـذها لتـسريع عمليـة           اهليئا

                                                         
  )4( “Stolen Asset Recovery, Towards a Global Architecture for Asset Recovery”, eds. Adrian Fozzard, Tim 

Steele, 2009 available at http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-

1257172052492/GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf?resourceurlname=GlobalArchitectureFinalwith

Cover.pdf.  
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"Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: Policy Considerations")ساعدة ملـ  )٥
 د هبـا مقـررو الـسياسات لـدى        سترِشولتوفري عناصر حتليلية يَـ    املستردة  إدارة املوجودات   على  الدول  

 أما الدراسة املعنونة. البت يف اخليارات املتاحة والنماذج الفضلى اليت ميكن استخدامها هلذا الغرض

“Stolen Asset Recovery, Politically Exposed Persons: A Policy Paper on Strengthening 

Preventive Measures”
ــستعرض  )٦( ــي ت ــادة     فه ــضى امل ــراف، مبقت ــدول األط ــات ال ــن٥٢واجب   م

املعرَّضـني  املؤسسات املالية خطوات لكشف ورصد تصرفات األشخاص        اختاذ  االتفاقية، يف ضمان    
.  منـهم   وهم األفراد ذوو املناصب العمومية البارزة وأفراد أسـرهم واألشـخاص املقربـون             -سياسيا  

 مـن االتفاقيـة، فيمـا       ٥٢املـادة   وتتناول الدراسة واجبات الـدول األطـراف، خـصوصا مبقتـضى            
كمـــا تتنـــاول التـــدابري الـــيت ميكـــن . ق مبنـــع وكـــشف عمليـــات حتويـــل عائـــدات الفـــساديتعلـــ

للمؤســسات املاليــة أن تتخــذها ملعاجلــة املخــاطر الــيت ينطــوي عليهــا التعامــل التجــاري مــع          
ــا    املعرَّضـــني األشـــخاص  ــيا، وسياســـات بـــذل احلـــرص الواجـــب الـــيت ينبغـــي أن تتبعهـ سياسـ

ت االستخبارات املالية وأجهزة إنفـاذ القـانون ووحـدات          املؤسسات املالية، والتفاعل مع وحدا    
  .مكافحة الفساد

    
    التوصيات  - ٢  

عــاود الفريــق العامــل تأكيــد توصــيته الداعيــة إىل اســتحداث أدوات عمليــة الســترداد     -١٩
املوجودات، وخصوصا إعداد دليل عملي مفّصل ُيصمَّم خصيصا لتلبيـة احتياجـات املمارسـني              

  . استرداد املوجودات ويستخدم يف أنشطة بناء القدراتالعاملني على قضايا
    

                                                         
  )5( “Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: Policy Considerations” eds. Victor Dumas, 

Allan Gustafsson, available at http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-

1257172052492/ManagementReturnedAssets.pdf?resourceurlname=ManagementReturnedAssets.pdf. 
  )6( “Stolen Asset Recovery, Politically Exposed Persons: A Policy Paper on Strengthening Preventive 

Measures” (PEPs Study), Theodore Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Michael Latham, 

Carolin Gardner, available at http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-

1257172052492/PEPs-ful.pdf?resourceurlname=PEPs-ful.pdf. 



 

V.10-56903 9 
 

CAC/COSP/WG.2/2010/2 

    التدابري املتخذة    
 Stolen Asset Recovery: A Good Practices“ ُصـمم الكتّيـب اإلرشـادي املعنـون       -٢٠

Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”،)٢٠٠٩أبريـل  /الـصادر يف نيـسان   )٧ ،
لواليـات القـضائية املختلفـة الـيت تعتـزم وضـع تـشريعات بـشأن           ليكون أداة عمليـة تـستخدمها ا      

 مـن   ٥٤مـن املـادة     ) ج (١مصادرة املوجودات دون االستناد إىل إدانة، حـسبما ترتئيـه الفقـرة             
 منــشور مــن نوعــه يف جمــال مــصادرة املوجــودات دون االســتناد إىل إدانــة،  لاالتفاقيــة وهــو أو

 ويبني الكتّيب أهـم املفـاهيم القانونيـة والعملياتيـة           ."ستار"وأول منشور يصدر يف إطار مبادرة       
والعمليــة الــيت ينبغــي أن يــشملها أي نظــام ملــصادرة املوجــودات دون االســتناد إىل إدانــة لكــي  

ويستند الكتّيب إىل التجارب العملية خلرباء مـن خمتلـف املنـاطق والـنظم القانونيـة               . يكون فعاال 
ولغـة  اإلسـبانية والروسـية     اللغتني  رجم الكتّيـب وُعّمـم بـ      وقد تُـ  . ويتناول مجيع مراحل املصادرة   

  )٨(.٢٠١٠وُيتوقع أن تنشر الترمجتان العربية والفرنسية يف أواخر عام . اسالبها
للكتّيــب املعنــون وُعرضــت أثنــاء الــدورة الثالثــة ملــؤمتر الــدول األطــراف طبعــة مؤمتريــة   -٢١

"Stolen Asset Recovery, Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs.")٩( 
ويسعى الكتّيب إىل تقـدمي مـشورة عمليـة بـشأن تـصميم وتنفيـذ نظـم اإلعـالن عـن اإليـرادات             

وجيري حاليا وضع الصيغة النهائيـة هلـذا الكتّيـب حبيـث يـضم نتـائج املـشاورات                  . واملوجودات
ــصدر يف       ــة، وســوف ي ــة ونامي ــدان متقدم ــّصلة مــن بل ــة مف ــة قطري ــام  ودراســات حال ــل ع  أوائ

٢٠١١.  
ومن املتوقع أن ُيطلق أثناء االجتماع الرابع للفريق العامـل دليـل اسـترداد املوجـودات،                 -٢٢

الــذي ُصــمم يف شــكل مرجــع عملــي ســريع ألجهــزة إنفــاذ القــانون وقــضاة التحقيــق ووكــالء  
ن املمارســني يف ميــدااالختــصاصيني النيابــة العامــة يــبني كيفيــة تنفيــذ كــل خطــوة، وهــو يرشــد 

                                                         
  )7( “Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, eds. 

Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, 2009, electronically available at 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/NCBGuideFinalEBook.pdf. 
  )8( http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/ActivosRobados.pdf.  
  )9( “Stolen Asset Recovery, Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs”, eds. Ruxandra 

Burdescu, Gary J. Reid, Stuart Gilman, Stephanie Trapnell, 2009, electronically available at 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/ 
ADincomeasset.pdf?resourceurlname=ADincomeasset.pdf.  
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ــة       ــة والتحقيقاتيـ ــتراتيجية والتنظيميـ ــديات االسـ ــهم التحـ ــدى مواجهتـ ــودات لـ ــترداد املوجـ اسـ
  .والقانونية اليت ينطوي عليها هذا امليدان

    
    التوصية  - ٣  

ــة          -٢٣ ــة، وأعطــى األولوي ــات احلديث ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــى أمهي ــل عل ــق العام شــدد الفري
عدة القانونية املتبادلـة وملواصـلة اسـتحداث        الستكشاف إمكانية توسيع أداة كتابة طلبات املسا      

  .منتجات مشاهبة
    

    التدابري املتخذة    
ــة طلبــات       -٢٤ ــة املتعلقــة بتوســيع أداة كتاب ــا مراجعــة هنائيــة للمــذكرة املفاهيمي جتــري حالي

واهلدف مـن ذلـك هـو التوصـل إىل أداة حموسـبة يـسرية االسـتعمال                 . املساعدة القانونية املتبادلة  
 مبـا فيهـا الطلبـات املتعلقـة باسـترداد           ،ال وتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة      إلعداد وإرس 
وستكون للصيغة املوسعة هلذه األداة نفس بنيـة األداة املوجـودة حاليـا، ولكـن هلـا                 . املوجودات

ــدة     ــشغيلية جدي ــصة ت ــق باســترداد املوجــودات ومن ــع إجنــاز األداة  . وظــائف إضــافية تتعل وُيتوق
  .٢٠١١ عام املنقحة يف

وإضافة إىل ذلك، توجد لدى املكتب عدة أدوات إلكترونية ميكـن أن تفيـد يف عمليـة                   -٢٥
فــاألداة  . وهــذه األدوات متاحــة جلميــع الــدول األعــضاء مقابــل مثــن      . اســترداد املوجــودات 

"GoAML "يــة براجمياتيــة مــصممة لكــي تــستعملها وحــدات االســتخبارات املاليــة يف هــي تطبيق
 اإلرهــاب وغــسل األمــوال كمــا ميكــن اســتعماهلا يف كــشف التــدفقات املاليــة   مكافحــة متويــل

 ، اليت هي أيضا تطبيقية براجمياتيـة، فهـي أداة حتقيقاتيـة إلدارة القـضايا              "GoCase"أما  . املشبوهة
مصممة لكي تـستعملها أجهـزة إنفـاذ القـانون والتحقيـق والنيابـة العامـة يف إجـراء التحقيقـات                     

كـل جـزء مـن العمليـة، مبـا يف           تـدوين   وهـي تـساعد أيـضا يف        . قات قضائية  من مالح  يليهاوما  
  .معلومات عن األطراف املعنيني والنتائجتدوين ذلك 
ومثة مـوارد إلكترونيـة أخـرى متاحـة للمـساعدة يف عمليـة اسـترداد املوجـودات، منـها              -٢٦

)  أعـاله ١٥ر الفقـرة  انظـ (واملكتبـة اإللكترونيـة   )  أعـاله ١٦انظر الفقرة   (َمجمع إدارة املعارف    
ــة    ــذايت املرجعي ــيم ال اخلاصــة جبهــات  بيانــات الوقاعــدة )  أعــاله١٤انظــر الفقــرة  (وقائمــة التقي

  ). أدناه٥٣انظر الفقرة (الوصل 
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  التوصية  - ٤  
لقــضايا املتعلقــة باســترداد لأوصــى الفريــق العامــل بــأن ينظــر املكتــب يف إعــداد جتميــع    -٢٧

  .ب ذات الصلةاملوجودات، يستند إىل خربات املكت
    

    التدابري املتخذة    
 وقــد )١٠(".خالصــة قــضايا اإلرهــاب"اكتــسب املكتــب خــربة ذات صــلة لــدى جتميــع   -٢٨

أعــدت اخلالصــة لتزويــد مقــرري الــسياسات ومــوظفي أجهــزة العدالــة اجلنائيــة بأفكــار عمليــة   
األخـرى   وهي تكمل أدوات املكتـب       .وببصرية خرباء بشأن كيفية التعامل مع قضايا اإلرهاب       

اليت توفر إرشادات بشأن كيفية التعامل مع أفعـال اإلرهـاب ضـمن إطـار قـانوين، مثـل مبـادئ                     
مـصنَّف جـامع    مشاهبة يف إعداد    وبناء على تلك اخلربة، ميكن اتباع منهجية        . توجيهية تشريعية 

وقــد التمــست األمانــة مــن مجيــع الــدول األطــراف يف  . للقــضايا املتعلقــة باســترداد املوجــودات
ــا إســدا   ات ــة عليه ــساد واملوقع ــة مكافحــة الف ــون ءفاقي ــة يف رســالتني    الع ألداء هــذه املهمــة اهلام

ــؤرختني  ــران٣٠مــ ــه / حزيــ ــاين ٢٢ و٢٠٠٩يونيــ ــانون الثــ ــاير / كــ  CU2009/87 (٢٠١٠ينــ
ــة  ). CU2010/5و ــاتوطلبـــت األمانـ ــة   إىل احلكومـ ــضايا املتعلقـ ــن القـ ــات عـ ــدم معلومـ  أن تقـ

ــش   ــيت تن ــدات الفــساد ال ــات  باســترداد عائ وتعهــد . أ يف والياهتــا القــضائية أو متــس تلــك الوالي
، وبـأن يراعـي مـا قـد         املـصنَّف اجلـامع   املكتب بأال يستخدم املعلومات املقدمة إال إلعداد ذلك         

وقـد تلقـى    . تفرضه احلكومات على بعض تلك املعلومات من قيود تتعلق بالسرية مراعـاة تامـة             
 تلـك الـردود، أبلغـت الـدول األطـراف األمانـة             ويف عـدد مـن    .  ردا على الرسالتني   ٣٢املكتب  

ــديها قــضايا       ــديها معلومــات عــن قــضايا تتعلــق باســترداد املوجــودات أو أن ل ــه ال توجــد ل بأن
 دول ١٠وقــدمت . إحــصائية أو قــوائم بالقــضايا جاريــة؛ بينمــا قــدم بعــض الــدول معلومــات   

عتــرب نقطــة انطــالق ومــع أن هــذه املــادة ت. أطــراف معلومــات عــن القــضايا بقــدر مــن التفــصيل
بـاملعىن الـذي    ملـصنَّف جـامع      كأسـاس    قـضايا فهـي ليـست بعـُد كافيـة         للجيدة إلعداد خالصـة     

  .طلبه املؤمتر
وهنــاك بــضع مبــادرات شــبيهة أخــرى جاريــة حاليــا وميكــن اســتخدامها جلمــع قــضايا    -٢٩

 ١٤انظـر الفقـرة    (استرداد األموال وَنظْمها وحتليلها، هي قائمة التقييم الذايت املرجعية الـشاملة       
حاليـا مبـادرة    ُتعـدها   وقاعدة بيانات القضايا الدولية املتعلقـة باسـترداد املوجـودات الـيت             ) أعاله

ــة بقــضايا اســترداد      . "ســتار" ــم املعلومــات املتعلق ــات هــذه إىل مجــع وَنظْ وهتــدف قاعــدة البيان
                                                         

:  التاليةالصفحةجبميع لغات األمم املتحدة الرمسية يف " خالصة قضايا اإلرهاب"ميكن االطالع على  )10( 
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html.  
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 املوقع الـشبكي    املوجودات وبالفقه القانوين، وسوف تتاح لالختصاصيني املمارسني من خالل        
ــادرة  ــابع للمكتــب  جملو" ســتار"ملب ــدويل الســترداد   . مــع إدارة املعــارف الت كمــا أعــد املركــز ال

ــازل للحوكمــة، قاعــدة بيانــات عــن قــضايا اســترداد املوجــودات       ــابع ملعهــد ب املوجــودات، الت
  )١١(. يف هذا اجملالالصغرية والكبرية اليت ترسي سوابق قانونية

    
    التوصية  - ٥  

د الفريــق العامــل تأكيــده علــى احلاجــة إىل أنــشطة تــستهدف تكــوين معــارف        عــاو  -٣٠
تراكميــة وُيــضطلع هبــا يف تــشاور مــع خــرباء مــن خمتلــف املنــاطق والــنظم القانونيــة ومبــشاركة    

  .سعة منهماو
    

    التدابري املتخذة    
مـسامهات  " سـتار "تشمل صياغة األدلـة العمليـة وسـائر املنتجـات الـصادرة عـن مبـادرة                   - ٣١

خرباء ممارسني من بلدان متقدمة ونامية ومن خمتلـف املنـاطق، وتراعـى فيهـا ممارسـات الواليـات                   
ولـدى صـياغة كـل دليـل عملـي، عـادة مـا              . القضائية القائمة على نظـامي القـانون املـدين والعـام          

ُينشأ فريق أساسي جلمـع املعلومـات والقـضايا وحتليلـها وإلعـداد املـشروع األول للـدليل، الـذي                    
ض يف حلقـة عمـل أو مـؤمتر، حيـث يـدعى االختـصاصيون املمارسـون إىل مناقـشة املـشروع                      يعر

ــه  ــق عليـ ــك      . والتعليـ ــع أولئـ ــق مـ ــاون وثيـ ــشروع يف تعـ ــصوغ املـ ــي بـ ــق األساسـ ــوم الفريـ مث يقـ
فعلى سبيل املثال، من أجل إعداد دليل اسـترداد املوجـودات ُعقـدت يف مرسـيليا                . االختصاصيني

وعلـى نفـس النـسق، لـدى        .  حلقة عمـل لالختـصاصيني املمارسـني       ٢٠١٠مايو  /يف أيار ) فرنسا(
ــون   ــياغة الكتّيـــب املعنـ ــودات   "صـ ــترداد املوجـ ــام اسـ ــات أمـ ــذليل العقبـ ــيات  "تـ ــذت توصـ ، أُخـ

يف ) سويـــسرا(االختـــصاصيني املمارســـني بعـــني االعتبـــار بعـــد حلقـــة عمـــل ُعقـــدت يف لـــوزان  
 ”Unravelling the Corporate Veil“ومـن أجـل صـياغة الكتّيـب املعنـون      . ٢٠١٠أبريـل  /نيـسان 

تقريـر  إلعـداد مـشروع      واليـة قـضائية يف العـامل         ٢٥دت مـن    اسُتخدمت ردود علـى اسـتبيان ور      
  .نوقش يف ثالثة اجتماعات مائدة مستديرة ُعقدت يف موريشيوس وواشنطن العاصمة وميامي

    
    التوصية  - ٦  

ســع، كمــا ينبغــي للمــؤمتر أو يلــزم تعمــيم األدوات واملنتجــات املعرفيــة علــى نطــاق وا   -٣٢
  .فعالية تلك األدوات واملنتجات وجدواهالتبيُّن مدى متابعة تدابري للفريق العامل أن ينظر يف 

                                                         
 )11( http://www.assetrecovery.org/kc/node/1698185c-4768-11dd-a453-b75b81bfd63e.html.  
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    التدابري املتخذة    
فـأداة كتابـة طلبـات    . سـع ايّتبع املكتب سياسة تتمثل يف تعمـيم منتجاتـه علـى نطـاق و       -٣٣

 اتــهذ وســوف ُيتــاح علــى النحــو )١٢(رب اإلنترنــت،املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، مــثال، متاحــة عــ
سياســة تتمثــل يف توزيــع " ســتار"كمــا تّتبــع مبــادرة . َمجمــع إدارة املعــارف واملكتبــة القانونيــة
فعلى سـبيل املثـال، ُعـرض دليـل املمارسـات اجليـدة             . منتجاهتا على نطاق واسع بوسائل خمتلفة     

ونــوقش وُعمــم يف )  أعــاله٢٥ظــر الفقــرة ان(يف مــصادرة املوجــودات دون االســتناد إىل إدانــة 
مثــل مــؤمتر الــدول األطـراف يف اتفاقيــة مكافحــة الفــساد،  (اجتماعـات هيئــات دوليــة وإقليميـة   

) روما العامل التابع جملموعة الدول الثماين، وفرقة العمل املعنية بـاإلجراءات املاليـة            /وفريق ليون 
دة التعـاون القـضائي التابعـة لالحتـاد         مثل اإلنتربول ووحـ   (وعلى شبكات اختصاصيني ممارسني     

ــبكة ) يوروجـــست(األورويب  ــارين"وشـ ــي   " كـ ــبكة اجلنـــوب األفريقـ ــول وشـ ــة لليوروبـ التابعـ
 ويف حلقـات عمـل واجتماعـات أخـرى          ))أرينا(املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات      

طلبــات  تلقــيوقــد اجتــذبت هــذه األنــشطة درجــة عاليــة مــن االهتمــام وأفــضت إىل   . إقليميــة
ويف اآلونـة األخـرية، قـدمت إحـدى الـدول           . مساعدة تقنية من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية      

. األطراف اليت ُزودت مبساعدة تقنية إىل الربملان قانونا بشأن املـصادرة غـري القائمـة علـى إدانـة                 
متاحـة علـى اإلنترنـت مـن خـالل          " سـتار "وإىل جانب ذلك، أصبحت مجيـع منتجـات مبـادرة           

  )١٣(.املوقع الشبكي لتلك املبادرة
    

    التوصية  - ٧  
شــدد مــؤمتر الــدول األطــراف يف دورتــه الثالثــة علــى أنــه ينبغــي للمؤســسات املاليــة أن   -٣٤

. احلرص الواجب وبشأن اإلفصاح عن املعامالت املاليـة       توخي  تعتمد وتنفذ معايري فعالة بشأن      
املؤســسات املاليــة ووحــدات االســتخبارات ونــّوه الفريــق العامــل باحلاجــة إىل زيــادة مــسؤولية  

عـدم  للحيلولـة دون  املالية اليت تشرف على تلـك املؤسـسات، بوسـائل منـها اسـتحداث تـدابري           
  .اإلبالغ عن املعامالت احلدِّية أو املشبوهة أو معاجلته، حسب االقتضاء

. ف والبيانـات ونّوه الفريق العامل أيضا بدور املؤسـسات املاليـة يف تعزيـز تبـادل املعـار        -٣٥
ــل إ ــوين      وقي ــك املؤســسات يف تك ــتعني إشــراك تل ــه ي ــة باســترداد   املعــارفن ــة املتعلق  التراكمي

نه يتعني تشجيع العمل على اختـاذ التـدابري الوقائيـة الـواردة يف الفـصل          إأيضا  وقيل  . املوجودات
  .السادس من االتفاقية، وتركيز االهتمام على فعالية التحقيقات املالية

                                                         
 )12( http://www.unodc.org/mla/.  
 )13( http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/index.html.  
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     املتخذةالتدابري    
، ملتقـى   ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٩ و ٨ُعقد يف مكتب البنك الدويل يف باريس، يـومي            -٣٦

، "ملتقى عاملي بشأن عالقـة اسـترداد املوجـودات بالتنميـة          : ال مالذات آمنة  "عاملي حتت عنوان    
 ١٢٠وحــضر هــذا امللتقــى العــاملي مــا يزيــد علــى   . وحكومــة سويــسرا" ســتار"رعتــه مبــادرة 
 بلــدا، منــهم ممثلــون عــن القطــاع املــايل والقطــاع اخلــاص ومنظمــات أهليــة    ١٨مــشاركا مــن 

وقد ولَّد امللتقـى العـاملي عـن اتفـاق بـارز بـني ممـثلني كبـار مـن                    . ووكاالت إمنائية دولية وثنائية   
 والبلــدان الناميــة، ومــن القطــاعني العــام واخلــاص واجملتمــع األهلــي، علــى أمهيــة    املراكــز املاليــة

وأبـرز امللتقـى العـاملي      . سل املوجـودات املـسروقة وتـسهيل اسـتردادها        غمية إىل منع    التدابري الرا 
أمهية استرداد املوجودات كمسألة تنموية، وأن هـذه املـسألة ال ميكـن أن ُتعـاجل إال باتبـاع هنـج             

  .يرتكز على تعدد اجلهات ذات املصلحة
ــوين امل       -٣٧ ــدى تك ــسامهتها ل ــة وم ــور املؤســسات املالي ــد أدرج منظ ــة  وق ــارف التراكمي ع

فعلـى سـبيل املثـال، انطـوى إعـداد      ". سـتار "املتعلقة باسـترداد املوجـودات ضـمن إطـار مبـادرة        
سياسـيا علـى مـشاورات مـع مؤسـسات ماليـة            املعرَّضـني   الورقة السياساتية املتعلقة باألشخاص     

ــة ووحــد  ــغ والــصني     وأجهــزة رقابي ــغ كون ــسا وهون ــتني وفرن ــة يف األرجن ات اســتخبارات مالي
  .ختنشتاين وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدةيجريسي ولو

ويوجد لدى املكتـب، ضـمن إطـار برناجمـه العـاملي ملكافحـة غـسل األمـوال ُموجِّهـون                     -٣٨
يعملون يف امليدان ملـساعدة دول أعـضاء خمتـارة علـى بنـاء نظـم فعالـة ملكافحـة غـسل األمـوال                        
ومتويل اإلرهاب، بوسائل منها تـدعيم وحـدات االسـتخبارات املاليـة وحتليـل املعلومـات املاليـة                  

ويعمل الربنـامج العـاملي أيـضا علـى تـوفري حمققـني ذوي مهـارات                . ات املالية وتطوير االستخبار 
  .لكي يقوموا بالتحقيقات املالية ويتعقبوا املوجودات

وتشمل أنشطة بناء القدرات اليت ُيضطلع هبا يف هذا السياق تدريبا على كيفيـة إجـراء                -٣٩
تــدقيق مــشدد للحــسابات الــيت  ومثــة أنــشطة أخــرى تتعلــق بــإجراء  . التحقيقــات املاليــة الفعالــة

ــب األشــخاص   ــيا ن واملعرَّضــيطل ــا سياس ــهم،     فتحه ــة عن ــا نياب ــا أو ُيحــتفظ هب أو حيتفظــون هب
والكيفية اليت ميكـن هبـا للمؤسـسات املاليـة أن تعـزز التنفيـذ الفعلـي لتـدابريها اخلاصـة بالتـدقيق                   

  .) أعاله١٨ر الفقرة انظ(سياسيا املعرَّضني د استنادا إىل الدليل اخلاص باألشخاص املشّد
  

    التوصية  - ٨  
أوصى الفريـق العامـل بـأن ُينظـر يف االسـتعانة مبنتجـات مثـل دليـل املمارسـات اجليـدة                      -٤٠

وفيمــا . بــشأن املــصادرة دون االســتناد إىل إدانــة مــن أجــل تنفيــذ أحكــام أخــرى مــن االتفاقيــة 
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 اختيـار جمـاالت يكـون       يتعلق باألدوات التشريعية، أوصى الفريـق العامـل باستكـشاف إمكانيـة           
 املوجـودات وجتميـدها   احتجازفيها إعداد النماذج أو أدلة املمارسات الفضلى أمرا جمديا، مثل  

  .ومصادرهتا
    

    التدابري املتخذة    
هناك عدة منتجات ُيقصد منها مـساعدة االختـصاصيني املمارسـني يف عمليـة اسـترداد                  -٤١

فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن . مــن االتفاقيــةاملوجــودات، وهــي تفيــد يف تنفيــذ أحكــام أخــرى 
ــرادات       ــشأن اإلعــالن عــن اإلي ــدة ب ــل املمارســات اجلي ــل اســترداد املوجــودات ودلي يكــون دلي

ــة علــى     ْيواملوجــودات مفيــدَ  ن يف دعــم مالحقــة قــضايا الفــساد ويف مــساعدة املؤســسات املالي
ملوجودات فـصال خمصـصا   وسوف يتضمن دليل استرداد ا    . سياسيااملعرَّضني  استبانة األشخاص   

  . لتعقُّب املوجودات يشدد على أمهية حتريز املوجودات املسروقة على أسرع حنو ممكن
وجيري حاليا تقييم اجملاالت اليت يكون فيها إعداد النماذج أو أدلـة املمارسـات الفـضلى                  - ٤٢

باســترداد ومــن القــوانني النموذجيــة الــيت أعــدها املكتــب والــيت هلــا صــلة وثيقــة         . أمــرا جمــديا 
 بشأن املساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة،          ٢٠٠٧القانون النموذجي لعام    : املوجودات ما يلي  

لــنظم القــانون ( بــشأن غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب  ٢٠٠٥ والتــشريع النمــوذجي لعــام )١٤(
تـدابري   بشأن غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـابيني وال          ٢٠٠٩ واألحكام النموذجية لعام     )١٥(،)املدين

ــة وعائــدات اجلرميــة   ــنظم القــانون العــام (الوقائي وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، يقــوم املكتــب    )١٦().ل
بإعداد قانون منوذجي بشأن املصادرة دون االسـتناد إىل إدانـة لـصاحل أمريكـا الالتينيـة، ُيتوقـع أن        

ة بـشأن  وينظـر املكتـب حاليـا فيمـا إذا كـان جيـدر إعـداد أحكـام منوذجيـ         . ٢٠١١ينجز يف ربيع   
اســترداد املوجــودات يف وثيقــة واحــدة تــشمل مجيــع اجلوانــب الــيت ميكــن أن تــصبح هامــة لتنفيــذ 
األحكام ذات الصلة من الفصل اخلامس التفاقية مكافحة الفـساد تنفيـذا تامـا، أم إعـداد أحكـام                   

  .ودةأي من القوانني النموذجية املوجبعد واد اليت مل يشملها املمنوذجية تركز على 
    

                                                         
 http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20ملزيد من املعلومات، القانون متاح يف املوقع  )14( 

Law%20on%20MLA%202007.pdf. 
 )15( http://www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF% 

20Model%20Legislation.pdf.  
 )16( http://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf.  
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    التوصية  - ٩  
أوصى الفريق العامل باسـتخدام قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة يف مجـع معلومـات عـن                     -٤٣

باسترداد املوجـودات، مبـا فيهـا معلومـات عـن الـسوابق            فيما خيص املواد املتعلقة     تنفيذ االتفاقية   
  .ة الطلباتعلى الصعيد الوطين، سواء يف البلدان الطالبة أو البلدان متلقياملوجودة القضائية 

    
    التدابري املتخذة    

أقّر املؤمتر قائمة التقييم الذايت املرجعية الـشاملة يف دورتـه الثالثـة، حيـث قـرر يف قـراره           -٤٤
كمـا  .  أن ُتستخدم تلك القائمة كأسـاس آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد                  ٣/١

ة يف الـدورة اخلمـس سـنوية الثانيـة     قرر املؤمتر أن ُيـستعرض تنفيـذ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـ        
تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة ذات الــصلة باملــساعدة القانونيــة  املتعلقــة بعلومــات  املمــاأ. لتلــك اآلليــة

  .أثناء الدورة األوىل لآلليةفسوف ُتجمع املتبادلة 
    

    التوصية  - ١٠  
عــة لالحتــاد رّحــب الفريــق العامــل بالدراســة الــيت أجرهتــا وحــدة التعــاون القــضائي التاب   -٤٥

عــد عــن العوائــق الــيت حتــول دون اســترداد املوجــودات، واقتــرح أن تُ ) اليوروجــست(األورويب 
، وأن جتري دراسـة مـشاهبة علـى    لكي يطلع عليهاألمانة ملخصا لتلك الدراسة يقدَّم إىل املؤمتر       

  .الصعيد العاملي
    

    التدابري املتخذة    
درج كمرفــق للتقريــر  أُ،هــا اليوروجــستأعــدت األمانــة ملخــصا للدراســة الــيت أجرا   -٤٦

وال توجــد لــدى ). CAC/COSP/2009/7(الــذي عــرض علــى مــؤمتر الــدول األطــراف الثالــث   
األمانة يف الوقت احلاضر املـوارد الالزمـة إلجـراء دراسـة مـشاهبة علـى الـصعيد العـاملي، لكنـها                      

  .ستنظر يف إمكانية فعل ذلك مستقبال
    

    لطالبة والدول متلقية الطلباتبناء الثقة بني الدول ا  - باء  
    التوصية  - ١  

شدد الفريق العامل على أن هناك حاجة إىل قنوات غري رمسية للتواصل والتعـاون، إمـا             -٤٧
قبل تقدمي طلـب رمسـي للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة وإمـا يف حـاالت عـدم لـزوم تقـدمي طلـب                         
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السـتفادة الفعليـة مـن التعـاون     وشدد الفريق العامل على وجه اخلصوص علـى ضـرورة ا    . رمسي
مع أجهزة إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات املالية، مع التـسليم بـدور اجلهـاز القـضائي يف            

أمــا علــى . إجــراءات التعــاون الــدويل الراميــة إىل ضــمان املــساءلة ومراعــاة األصــول اإلجرائيــة  
ثيق بـني أجهـزة مكافحـة       الصعيد الداخلي، فقد أوصى الفريق العامل بأن يكون هناك تعاون و          

وذُكـر يف هـذا الـصدد أن مـن         . الفساد وأجهـزة إنفـاذ القـانون ووحـدات االسـتخبارات املاليـة            
  .شأن عقد اجتماعات منتظمة أن يعزز إمكانيات استرداد املوجودات

وأبــرز الفريــق العامــل أمهيــة العمــل علــى إنــشاء شــبكة نقــاط اتــصال لــشؤون اســترداد   -٤٨
 رئـي أن املـؤمتر وفريقـه العامـل ميـثالن حمفـال لتبـادل املعـارف واخلـربات،                    ومع أنـه  . املوجودات

فمن شـأن وجـود شـبكة نقـاط اتـصال أن يتـيح مزيـدا مـن فـرص احلـوار، الـيت تعتـرب ضـرورية                            
ومن مث، فإن من شأن شبكة من هـذا القبيـل أن تـسهم يف بنـاء الثقـة بـني الـدول الطالبـة                      . جدا

وشدد الفريق العامـل علـى أن تعـاون         . ط الزم لتعاون ناجح   وهي شر . والدول متلقية الطلبات  
  . تاما هو أمر ضروري إلنشاء وصون شبكة من هذا القبيلاًالدول واملنظمات الدولية تعاون

الوصل املعنيـة مبـصادرة املوجـودات    جلهات وأوصى الفريق العامل بإنشاء شبكة عاملية    -٤٩
كــشف إمكانيــة اختــاذ ترتيبــات إداريــة مــن أجــل  واقُتــرح يف هــذا الــسياق أن ُتست. واســتردادها

إدارة شبكة من هذا القبيل، رمبا ضمن سياق إقامة شراكة بـني املكتـب والبنـك الـدويل وغـريه                 
وشـّجع الفريـق العامـل أيـضا علـى إقامـة صـالت وثيقـة بـني                  . من املنظمات، حـسب االقتـضاء     

كافحـة الفـساد، مثـل الـشبكة     حلقات الوصل املعنية باسـترداد املوجـودات وشـبكات إقليميـة مل     
ورئي أن وجود شبكات عاملية وإقليمية ميكـن أن يفيـد           . زاهة  العربية ملكافحة الفساد وتعزيز الن    

  .يف تزويد االختصاصيني املمارسني بالتشريعات والبيانات والسوابق القضائية
    

    التدابري املتخذة    
ــشاء قاعــ ) ١: (عوجلــت هــذه التوصــيات بوســيلتني مهــا    -٥٠ دة بيانــات خاصــة جبهــات  إن

تقـدمي الـدعم إلنـشاء الـشبكات اإلقليميـة ملـصادرة            ) ٢(الوصل املعنية باسـترداد املوجـودات؛ و      
ــادرة  . املوجــودات ــة    "ســتار"وقــد أنــشأت مب ــة للــشرطة اجلنائي ، بالتــشارك مــع املنظمــة الدولي

ات، املـشتركة بـني     ، قاعدة البيانات اخلاصة جبهات الوصل املعنية باسترداد املوجود        )اإلنتربول(
. ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين ١٩واإلنتربــول، واســتهلت تلــك القاعــدة عملــها يف     " ســتار"

لــيس موجهــا صــوب تبــادل املــساعدة القانونيــة بــل   هــذه والغــرض الرئيــسي لقاعــدة البيانــات  
وإىل جانب قاعدة البيانـات اخلاصـة جبهـات الوصـل           . صوب توفري املساعدة تعزيزا للتحقيقات    

عم وإنـشاء وتعزيـز الـشبكات       ديف  " ستار"ية باسترداد املوجودات، أسهم املكتب ومبادرة       املعن
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ــة ذات الــصلة باســترداد املوجــودات  وهــذه الــشبكات هــي يف املقــام األول شــبكات   . اإلقليمي
ــة          ــصيل يف ورق ــاقَش بالتف ــة، وُتن ــساعدة القانوني ــادل امل ــة صــوب تب ــة موجه ــة غــري رمسي إقليمي

  ).CAC/COSP/WG.2/2010/3(ة أعدهتا األمانة معلومات خلفية منفصل
    

    التوصية  - ٢  
أوصى الفريق العامل باستكـشاف إمكانيـة اعتمـاد هنـج يف اسـترداد املوجـودات يقـوم                     -٥١

تـوىل إسـداء املـشورة بـصورة غـري رمسيـة يف املراحـل األوىل ألي                 يعلى وجود مكتـب إسـعاف       
  . اليت ميكنها تقدمي مزيد من املساعدةقضية، وُيحيل مقدمي الطلبات إىل اجلهات النظرية

وأوصــى الفريــق العامــل أيــضا بــأن يستكــشف املكتــب الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تعــديل    -٥٢
قاعــدة البيانــات اخلاصــة جبهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات لكــي يتــسىن التــيقن مــن  

  .باألشخاص املوجودين يف واليات قضائية أخرىبيانات االتصال اخلاصة 
    

    التدابري املتخذة    
 الوصـل اسـم شـخص معـني يف جهـاز            جبهـات تتضمن قاعدة البيانـات احلاليـة اخلاصـة           -٥٣

ويعتمــد هــذا النظــام علــى كــون . الــشرطة التــابع للبلــد املــشارك وبيانــات االتــصال اخلاصــة بــه
دة بيانات نقطة االتصال آمنة، مما ميكن نقطة االتـصال الـيت تتلقـى طلبـا للحـصول علـى مـساع                   

فوريــة مــن االطمئنــان إىل أن الــشخص الــذي يطلــب املــساعدة هــو موظــف يف جهــاز إلنفــاذ    
تقييم جدوى متكـني عامـة النـاس مـن معرفـة            " ستار"وجيري حاليا ضمن إطار مبادرة      . القانون

وسـيكون هلـذه الـشفافية اإلضـافية مزيـة تتمثـل يف       . اجلهاز الـذي تعمـل لديـه أي نقطـة اتـصال          
ى تعـيني جهـات وصـل إن مل تكـن قـد فعلـت ذلـك بالفعـل، ويف زيـادة              تشجيع احلكومات عل  

عائـدات الفـساد،    العلم بالكيفية اليت ميكن هبا ألجهزة إنفاذ القانون أن تتقاسم املعلومـات عـن               
ومثـة اجتمـاع ألعـضاء الـشبكة مـن املقـرر            . ولكن سيتعني عليها أن متتثل إلجراءات اإلنتربـول       

. ، قبيـل االجتمـاع الرابـع للفريـق العامـل          ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ و ١٣عقده يومي   
وهذا سيهيئ فرصة ملناقشة سبل توسيع قاعـدة البيانـات لكـي تـشمل أنواعـا أخـرى مـن نقـاط           

. االتصال، مثل نقاط االتصال اليت ختص شـبكات إقليميـة موجـودة أو سـلطات خمتـصة وطنيـة                  
  .ى وجود مكاتب إسعافوسيجري يف ذلك السياق تقييم جدوى اعتماد هنج قائم عل

ومــن خــالل الدراســة املتعلقــة بالبيــان العــاملي لــدعم اســترداد املوجــودات، ُتستكــشف    -٥٤
 ىالشبكات املوجودة لتيسري تبادل املعلومات وُتقدَّم توصيات أوليـة بـشأن سـبل حتـسني جـدو           

  .تلك الشبكات
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    التوصية  - ٣  
 الـوطين والـدويل بـني وحـدات         أوصى الفريق العامـل بتـدعيم التعـاون علـى الـصعيدين             -٥٥

ــساعدة       ــة املــسؤولة عــن امل ــسلطات الوطني ــة وأجهــزة مكافحــة الفــساد وال االســتخبارات املالي
كما ينبغي استكشاف مزيد من التعـاون مـع شـبكات ومؤسـسات موجـودة               . القانونية املتبادلة 

ــة لــسلطات مك     ــة والرابطــة الدولي افحــة مثــل جمموعــة أيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املالي
  .الفساد

    
    التدابري املتخذة    

البنيان العـاملي اخلـاص باسـترداد املوجـودات ملحوظـة موجهـة             املتعلق ب يتضمن التقرير     -٥٦
ــة ــات املاحنـ ــربط بـــني     . إىل اهليئـ ــشأن الـ ــشورة بـ ــة مـ ــسية لتلـــك امللحوظـ ــر الرئيـ ــن العناصـ ومـ

ل املكتـب، مـن     ويعمـ . استراتيجيات مكافحـة غـسل األمـوال واسـتراتيجيات مكافحـة الفـساد            
خــالل برناجمــه العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال، مــع وحــدات االســتخبارات املاليــة مــن أجــل    
مساعدهتا على االنضمام إىل جمموعة إيغمونت وعلى تنفيذ معايري إيغمونـت لتبـادل املعلومـات       

ــة    . عــن غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب   ــه الوثيــق مــع الرابطــة الدولي ويواصــل املكتــب تعاون
وهـو يـشارك يف اللجنـة التنفيذيـة للرابطـة، الـيت             . طات مكافحة الفـساد ودعمـه ألنـشطتها       لسل

انظـر أيـضا   . تتشاور معه بانتظام بشأن برنامج عملها وصياغة خططها املـستقبلية االسـتراتيجية           
  ".ستار" أعاله فيما يتعلق بامللتقى العاملي الذي نظمته مبادرة ٣٦الفقرة 

    
    التوصية  - ٤  

وقـد شـجع الفريـق      . دور القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد ُيعترب بالغ األمهية        زال  ال ي   -٥٧
العامل على إقامة شراكة مع كيانات القطاع اخلاص ملساعدهتا علـى الوفـاء بالتزاماهتـا مبقتـضى                 

  .االتفاقية ولتسهيل التفاهم وبناء الثقة
    

    التدابري املتخذة    
: القــوة يف االحتــاد: "زاهــة افحــة الفــساد وضــمان الــن ُعقــد امللتقــى العــاملي الــسادس ملك   -٥٨

 / تـشرين الثـاين    ٨ و ٧يف قطـر يـومي      "  العام واخلاص ملكافحة الفـساد     الشراكات بني القطاعني  
وقـد ركّـز امللتقـى تركيـزا     . ، قبيل انعقـاد الـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف      ٢٠٠٩نوفمرب  

ن مـسامهة يف مكافحـة الفـساد، واستكـشف       شديدا على ما ميكن أن يقدمه القطـاع اخلـاص مـ           
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وقـد اسـترعي انتبـاه مـؤمتر        . امللتقى وسائل إقامة حتالفات بني القطاع اخلاص واألوساط املاحنـة         
  .الدول األطرف يف دورته الثالثة إىل نتائج امللتقى

تنفيــذ املبــدأ العاشــر مــن اتفــاق األمــم املعــين بوعقــب االجتمــاع الرابــع للفريــق العامــل   -٥٩
، واصـل املكتـب إسـهامه يف تنفيـذ املبـدأ            ٢٠٠٩فربايـر   /تحدة العـاملي، الـذي عقـد يف شـباط         امل

: وقـدم املكتـب علـى وجـه اخلـصوص مـسامهة يف            . املتعلق مبكافحة الفساد من االتفـاق العـاملي       
كتّيــب إرشــادي لتيــسري قيــام الــشركات بــاإلبالغ عــن تنفيــذ املبــدأ العاشــر؛ وأداة ملنــع الفــساد 

دعمــا يف قطــاع األعمــال تها قيــادات عليــا ّنشــ طــول سلــسلة التوريــد؛ ومحلــة ومكافحتــه علــى
الفريق العامـل املعـين بتنفيـذ املبـدأ العاشـر مـن االتفـاق         وقد استعرض   . التفاقية مكافحة الفساد  

، هــذا ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين٦ و٥يف اجتماعــه اخلــامس املعقــود يف الدوحــة يــومي  العــاملي، 
أقــّر مــؤمتر القمــة الثالــث لقــادة االتفــاق العــاملي، الــذي عقــد يف   مــا ك.  بــه قــدماَعفَــالعمــل وَد

ــران  ــورك يف حزي ــه /نيوي ــدأ العاشــر ملكافحــة    ٢٠١٠يوني ــة لإلبــالغ عــن املب ــادئ التوجيهي ، املب
  .الفساد والكتّيب اإلرشادي ملكافحة الفساد يف سلسلة التوريد

 أداة للـتعلُّم  العـاملي باسـتحداث  ويقوم املكتب ومبادرة األمم املتحدة اخلاصة باالتفـاق           -٦٠
ويهدف هذا الربنـامج إىل نـشر املعرفـة بـشؤون مكافحـة             . اإللكتروين يف جمال مكافحة الفساد    

الفساد، وخصوصا باتفاقيـة مكافحـة الفـساد، كمـا سيـسهم يف جهـود بنـاء القـدرات وإذكـاء                     
يف مــؤمتر القمــة وهــذه األداة، الــيت أطلقــت أوليــا  . الــوعي املبذولــة دعمــا ألوســاط الــشركات 

ــوم  (٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٩االتفــاق العــاملي ويتوقــع إصــدارها يف   الثالــث لقــادة   الي
ــادرة    )الــدويل ملكافحــة الفــساد  ، ســوف تــوزَّع علــى مجيــع اجلهــات التجاريــة املــشاركة يف مب

  .االتفاق العاملي وستكون متاحة دون مقابل يف املوقعني الشبكيني للمنظمتني املذكورتني
 منــــــشور مــــــشترك بــــــني املكتــــــب وشــــــركة  ٢٠٠٩ســــــبتمرب / يف أيلــــــولوأُصــــــدر  - ٦١

PricewaterhouseCoopers،  عنوانـه "Anti-Corruption Policies and Measures of the Fortune 

Global 500 ."باألعمال البحثية كمسامهة خريية يف عمل األمـم املتحـدة املتعلـق    وقامت الشركة 
م الدراسـة حملـة     دقـ وُت.  نشر تلك الدراسة بفضل تربع قدمته الـسويد        وقد أمكن . مبكافحة الفساد 

 ألكـرب  ٢٠٠٨ لعـام  Fortuneجمملة عن التدابري الـيت اعتمـدهتا الـشركات املدرجـة يف قائمـة جملـة                
 مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة االقتــصادية     )Fortune Global 500 Index( شــركة عامليــة  ٥٠٠

ركات الــيت تــود اعتمــاد وإنفــاذ سياســات فعالــة ملكافحــة  وهــي متثــل أداة ُملهمــة للــش. والفــساد
.  وتعزيزهـا  الالزمـة، أو الـيت تـود مراجعـة تـدابريها احلاليـة            " الدرايـة "الفساد، لكنها قد ال متتلـك       

 دور القطاع اخلاص، منها الدراسـة املتعلقـة باألشـخاص           ومثة منشورات أخرى ذات صلة تتناول     
الـيت تتنـاول كيفيـة اختـاذ املؤسـسات املاليـة خطـوات              ) أعـاله  ١٨انظر الفقـرة    (سياسيا  املعرَّضني  
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 أي األفـراد ذوي املناصـب العموميـة البـارزة           - سياسـيا   املعرَّضـني   الكتشاف ورصـد األشـخاص      
 ،وحتلل تلك الدراسة بعض أسباب قلـة االمتثـال هلـذه االلتزامـات           . وأفراد أُسرهم واملقربني منهم   

شـرافية واملؤسـسات املاليـة توصـيات وأمثلـة ملمارسـات       وتقدم ملقرري السياسات والـسلطات اإل    
  .جيدة هبدف حتسني االمتثال للمعايري الدولية وزيادة فعالية اإلشراف

ومثة حوار جار مع شركة مايكروسوفت بشأن مسامهة خريية يف إنشاء البنيـة التحتيـة                  -٦٢
انظـر  (ْجمـع إدارة املعـارف      التكنولوجية للمكتبة القانونية اخلاصة باتفاقيـة مكافحـة الفـساد ومَ          

ويعمل املكتب مع القطاع اخلاص بغرض إقامـة وتـرويج شـراكات منـسقة              ).  أعاله ١٦الفقرة  
مع ذلك القطاع من أجـل حـشد املـوارد الالزمـة لالرتقـاء جبهـود املـساعدة التقنيـة الراميـة إىل                       

تـشاوره   واصـل املكتـب      كمـا . ٣/٤تنفيذ االتفاقية، عمال بالوالية اليت أسندها املؤمتر يف قراره          
بقطــاع  املتعلقــة التجــارة الدوليــة بــشأن جعــل مبادئهمــا مــع مؤســسة الــشفافية الدوليــة وغرفــة  

  .متوافقة مع املبادئ األساسية اليت أرسيت يف اتفاقية مكافحة الفساداألعمال 
    

    التوصية  - ٥  
لبات والدول الطالبـة    دعا الفريق العامل املؤمتر إىل تشجيع احلوار بني الدول متلقية الط            -٦٣

  .من أجل تعزيز العزم السياسي وتدعيم االلتزام باسترداد املوجودات
ــسياسي يف ضــمان اســترداد املوجــودات       -٦٤ ــة العــزم ال ــق العامــل علــى أمهي  ،وشــدد الفري

 العوائـق الـيت     وشّجع الدول األطراف على اتباع هنج نقدي جتاه ُنظمها وعلى السعي إىل إزالـة             
ــة وتــدعيم تلــك   إىل اد املوجــودات، وخــصوصا حتــول دون اســترد تبــسيط اإلجــراءات الداخلي

  .اإلجراءات منعا إلساءة استخدامها
    

    التدابري املتخذة    
وإىل جانــب . يهيــئ املــؤمتر والفريــق العامــل فرصــا للحــوار وتــدعيم االلتــزام الــسياسي   -٦٥

صرة يف عدد من احملافـل      مشاركة نشطة يف جهود الدعوة إىل املنا      " ستار"ذلك، تشارك مبادرة    
ــادرة، عقــب إقرارهــا البيــان الــذي    . الدوليــة تــدعيما للعــزم الــسياسي  ــة تلــك املب وعملــت أمان

، علــى تــدعيم العمــل املتعلــق ٢٠٠٨نــوفمرب /أصــدره قــادة جمموعــة العــشرين يف تــشرين الثــاين
 البيــان ونتيجــة لتلــك اجلهــود، تؤكــد توصــيات الفريــق العامــل . باملــسائل الــسياساتية الرئيــسية

، ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢الذي أصدره قادة جمموعة العـشرين يف مـؤمتر قمـة ُعقـد يف لنـدن يف         
وهي توصي مبراجعـة واقتـراح آليـات لتـدعيم التعـاون الـدويل يف ميـدان اسـترداد املوجـودات،                     

ــتفعني، وبرصــد األشــخاص املعرضــني سياســيا       ــالكني املن ــة باســتبانة امل ــايري املتعلق ــاذ املع . وبإنف
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وُدعــي . أنــشأت جمموعــة العــشرين فريقــا عــامال ملكافحــة الفــساد ترأســه فرنــسا وإندونيــسيا  و
ــب     ــصفة مراق ــل ب ــق العام ــشاركة يف الفري ــب إىل امل ــا يف    . املكت ــل اجتماع ــق العام ــد الفري وعق

ســبتمرب، واعتمــد خطــة عمــل ســيقدمها إىل مــؤمتر قمــة قــادة  / أيلــول٢٨ و٢٧جاكرتــا يــومي 
  .٢٠١٠نوفمرب /قد يف مجهورية كوريا يف تشرين الثاينجمموعة العشرين، الذي سيع

توصـيات امللتقـى العـاملي يف       " سـتار "وعلى الصعيد الدويل، ُيتوقع أن َتستخدم مبـادرة           -٦٦
أعـرب عـن احلاجـة إىل أن تأخـذ     قـد  وحشد دعم دويل رفيع املستوى لتدعيم املعـايري الدوليـة،         

درة يف متابعة القضايا، ويف تكـوين املعـارف واملعلومـات    املراكز املالية والبلدان النامية زمام املبا   
ــضحايا     ــدان ال ــدرات يف البل ــاء الق ــا، ويف بن ــوي     . وتقامسه ــزام سياســي ق ــن الت ــرب ع ــا أع كم

مـستوى سياسـي يف حمافـل دوليـة، مثـل مـؤمتر القمـة اخلـامس                 أعلـى   باسترداد املوجودات على    
، ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٥للقــارة األمريكيــة، الــذي عقــد يف بــورت أوف ســبني مــن 

، ومـؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل التنميـة املعـين             "إعالن التزام بورت أوف سـبني     "والذي اعتمد   
نـوفمرب إىل   / تشرين الثـاين   ٢٩باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي، الذي عقد يف الدوحة من           

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢
    

    ب وبناء القدراتاملساعدة التقنية والتدري  - جيم  
    التوصية  - ١  

شدد الفريق العامل علـى أن هنـاك طلبـا كـبريا علـى املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ                          -٦٧
وذُكـر أنـه    . الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة، وخـصوصا احلاجـة إىل خـدمات استـشارية قانونيـة                 

 تـدعيم قـدرات    وأكّـد الفريـق العامـل علـى أمهيـة     .يلزم اتباع هنوج مـصممة تبعـا لالحتياجـات     
املشرعني وموظفي أجهزة إنفاذ القانون والقضاة ووكالء النيابـة العامـة بـشأن املـسائل املتعلقـة                 

  .باسترداد املوجودات
وأوصى الفريق العامل بأن يسعى املكتب إىل إقامـة مزيـد مـن الـشراكات وإىل تنـسيق              -٦٨

وجــودات مــع ســائر املنظمــات  أنــشطة مــساعدة تقنيــة إضــافية يف املــسائل املتعلقــة باســترداد امل  
  .واهليئات ذات الصلة

    
    التدابري املتخذة    

 يف املراحـل التحـضريية   "سـتار "ُتقدم املساعدة التقنية عند الطلـب ضـمن إطـار مبـادرة          -٦٩
واهلــدف مــن ذلــك هــو مــساعدة الــدول علــى مجــع وحتليــل   . إلجــراءات اســترداد املوجــودات
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كـي تـسترشد هبـا الـسلطات        لهود استرداد املوجـودات     املعلومات اليت تسهل إحراز تقدم يف ج      
ــة  ــة اجتماعــات    وتقــدَّ. اختــاذ قراراهتــا لــدى الوطني ــها رعاي م تلــك املــساعدة بعــدة وســائل، من

وحلقات عمل يلتقـي فيهـا أطـراف معنيـون علـى الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل حـسب                      
حليليـة، وإجـراء حبـوث قانونيـة؛        االقتضاء، وتوفري خدمات استـشارية لـدعم إعـداد التقـارير الت           

وتقدمي املـساعدة يف عمليـات مراجعـة احلـسابات والتحليـل املـايل؛ وتـوفري خـدمات استـشارية                    
، ٢٠١٠سـبتمرب  /وحـىت شـهر أيلـول   . لدعم إعـداد وحتليـل طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة        

ــت قــد وردت طلبــات رمسيــة للمــساعدة مــن       دول  دولــة، وُعقــدت مناقــشات مــع    ٢٣كان
؛ ففـي بعـض احلـاالت، توجَّـه         "سـتار "وتتباين طبيعة املساعدة املقدمة يف إطـار مبـادرة          . إضافية

املــساعدة صــوب إجــراء حــوار سياســايت بــني الــسلطات الوطنيــة واملراكــز املاليــة وتــسهيل           
االتــصاالت بينــها؛ ويف حــاالت أخــرى، ركــزت املــساعدة علــى أنــشطة بنــاء القــدرات وعلــى  

  .شارية لدعم قضايا استرداد املوجوداتتوفري خدمات است
 إىل الـــدول املنفـــردة علـــى "ســـتار"وترتكـــز املـــساعدة التقنيـــة الـــيت تقـــدمها مبـــادرة    -٧٠

ــة  ــردود الــيت وردت مــن   . االحتياجــات املــستبانة يف كــل دول ــة يف عــام ٥٦ويتــبني مــن ال  دول
عدة التقنيـة كانـت    على قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة أن احتياجـات الـدول مـن املـسا                ٢٠٠٩

 يف املائـــة؛ صـــياغة ٢٠ -؛ تـــشريعات منوذجيـــة  يف املائـــة٢٣ -مـــشورة قانونيـــة : كمـــا يلـــي
 يف املائـة؛    ١٣ - يف املائة؛ زيارة موقعية من جانب خبري يف مكافحـة الفـساد              ١٩ -تشريعات  

ل  يف املائــة؛ أشــكا١٠ - يف املائــة؛ ال حاجــة إىل املــساعدة ١١ -إعــداد خطــة عمــل للتنفيــذ  
  . يف املائة٤ -أخرى من املساعدة 

، جـرى متويـل، أو املـشاركة يف متويـل، عـدد مـن دورات                "سـتار "ومن خـالل مبـادرة        -٧١
ــشرق        ــة ال ــة ُنظمــت يف جــزر احملــيط اهلــادئ، ومنطق ــها أحــداث إقليمي ــة، من ــدريب املختلف الت

بية، وجنـوب آسـيا     األوسط ومشال أفريقيا، وأمريكا اجلنوبية والوسطى وأفريقيا الشرقية واجلنو        
ــستويني  . وشــرقها ــى م ــدريب عل ــدم الت ــة ُنظمــت   : وقُ ــات عمــل متهيدي ــشؤون  حلق ــة ب للتوعي

استرداد املوجودات؛ ودورات تـدريب أكثـر تقـدما نظمـت لتنـاول اجلوانـب التقنيـة السـترداد                   
ــتمكني         .املوجــودات ــي ل ــى صــعيد إقليم ــا عل ــة عموم ــل التمهيدي ــات العم ــدت حلق ــد عق  وق

ارسـني مـن تقاسـم اخلـربات وإقامـة نقـاط اتـصال، مبـا فيهـا نقـاط اتـصال يف            املماالختصاصيني  
ــة  ــة اإلقليمي ــرارات الرفيعــي      . املراكــز املالي ــصاحل متخــذي الق ــد ُصــممت تلــك األحــداث ل وق

املستوى الذين ال حيتاجون إىل تـدريب موسَّـع علـى األسـاليب واإلجـراءات العمليـة السـترداد                   
تدريب متخصص علـى مواضـيع      " ستار"م من خالل مبادرة     وإضافة إىل ذلك، قُد   . املوجودات

  .معينة أو لفئات معينة
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ومن الدروس املـستفادة أن هنـاك نقـصا حـادا يف املهـارات التقنيـة يف بعـض الواليـات                       -٧٢
 قد أثبتت جناحها يف إقامة شبكات تعاون غـري رمسيـة،     القضائية، وأن أنشطة التدريب اإلقليمية    

 نقـل املهـارات الالزمـة للمــوظفني املمارسـني لكـي يعملـوا ضــمن       لكنـها كانـت أقـل جناحــا يف   
ــترداد    إطـــار الواليـــة القـــضائية لبلـــدهم، وأن اختيـــار املـــشاركني يف اجلوانـــب العملياتيـــة السـ

  .املوجودات هو أمر بالغ األمهية
ــدا مــن الــشراكات مــع منظمــات وهيئــات أخــرى بغــرض تنــسيق        -٧٣ وأقــام املكتــب مزي

قنية املتعلقة باسترداد املوجودات، مبا يف ذلك مع الرابطـة الدوليـة لـسلطات              أنشطة املساعدة الت  
مكافحة الفساد ومنظمة الـدول األمريكيـة ورابطـة التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                   

. ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، وكـذلك مـع حكومـة سويـسرا مـن خـالل عمليـة لـوزان                  
ة يف تلك اجلهود من خالل عمله مع جلنة املـساعدة اإلمنائيـة             كما شارك املكتب مشاركة نشط    

التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، وفريــق العمــل املعــين مبكافحــة الفــساد  
  .التابع لشبكة احلوكمة التابعة لتلك اللجنة

    
    التوصية  - ٢  

وإىل جانـب أنـشطة مثـل     . اتأعطى الفريق العامل أولوية عالية للتـدريب وبنـاء القـدر            -٧٤
تنظــيم احللقــات الدراســية ودورات التــدريب، شــّجع الفريــق العامــل علــى استكــشاف أدوات  

  .مبتكرة مثل برامج التعلُّم اإللكتروين
    

    التدابري املتخذة    
، لَتشاَرك املكتب مع حكومـة النمـسا، بـدعم مـن املكتـب األورويب ملكافحـة االحتيـا            -٧٥

وسـيكون السـترداد املوجـودات موقـع بــارز يف     . ة الدوليـة ملكافحـة الفــساد  يف إنـشاء األكادمييـ  
واألكادميية هي أول مؤسسة تعليميـة خمصـصة ملكافحـة الفـساد            . املنهج الدراسي هلذه املؤسسة   

ــة  ــار االتفاقيـ ــمن إطـ ــسا يف     . ضـ ــة النمـ ــضيِّفها حكومـ ــيت تـ ــة، الـ ــصبح األكادمييـ ــع أن تـ ويتوقـ
معارف متخصـصة بـشأن   ستقوم بتعميم   عايلالتعليم  السة  الكسنبورغ، بالقرب من فيينا، مؤس    

وسـوف يـستهدف التـدريب الـذي تقدمـه األكادمييـة          . يف خمتلـف أحنـاء العـامل       مكافحة الفـساد  
ــة     ــات املهتمـ ــن اجلهـ ــعة مـ ــة واسـ ــة منوعـ ــني  . جمموعـ ــرى تدشـ ــومي  وجـ ــة يـ  ٣ و٢األكادمييـ

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول
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ــا      -٧٦ ــة يف الوقــت احلاضــر م ــدى األمان ــيس ل ــتعلُّم     ول ــرامج لل ــشاء ب ــوارد إلن ــن م ــزم م  يل
  .اإللكتروين يف جمال استرداد املوجودات، لكنها تنظر يف فعل ذلك مستقبال

    
    التوصية  - ٣  

مبـساعدة  املمارسـني   شدد الفريـق العامـل علـى أمهيـة تزويـد املـوظفني واالختـصاصيني                  -٧٧
ســترداد املوجــودات، لتمكينــهم مــن تقنيــة يف ميــدان املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا يف ذلــك ا

  .صياغة الطلبات والردود على الطلبات
    

    التدابري املتخذة    
إىل البلدان، عند الطلب، مساعدة تقنية لتحـسني براجمهـا املتعلقـة            " ستار"تقدم مبادرة     -٧٨

وكانـت  .  بلـدا  ٢٣ويبلـغ عـدد البلـدان الـيت طلبـت مـساعدة حـىت اآلن                . باسترداد املوجودات 
 تلك الطلبات تتعلق مبوجودات جممدة؛ ومخسة تتعلـق مبـساعدة قانونيـة متبادلـة بـشأن                 ستة من 

 يتعلقــان بعمــل البلــدان كوســطاء نزيهــون بالتعــاون مــع املراكــز املاليــة؛   واثنــانقــضايا جاريــة؛ 
ويعتمـد عمـل املبـادرة علـى مـدى          . وأربعة تتعلق بصوغ وإطالق برامج السـترداد املوجـودات        

ومبا أن عملية استرداد املوجودات تـستغرق سـنوات وليـست بـسيطة             . ملعنيةاستعداد احلكومة ا  
بعـد حـدوث تغـيريات يف احلكومـة،         أسـقطت القـضايا     على اإلطالق، فقد رأت املبادرة بلـدانا        

  . نشطة يف هذا الشأنأصبحت وبلدانا أخرى 
    

   اإلبالغ واملتابعة  - دال  
  .ملؤمتر الثالثةاه متابعة منهجية يف دورة دعا الفريق العامل إىل متابعة تنفيذ توصيات  -٧٩
ــا للتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف تنفيــذ       -٨٠ ولعــل الفريــق العامــل يــود أن يقــدم تقييمــا إمجالي

ولعلـه  . األحكام املتعلقة باسـترداد املوجـودات ويف معاجلـة العوائـق الـيت حتـول دون اسـتردادها                 
تـرح سـبال أخـرى لتنفيـذ األحكـام املتعلقـة       بين علـى توصـياته ويوائمهـا، وأن يق      أن يَـ  أيـضاً   يود  

  .باسترداد املوجودات
وعلى وجه اخلصوص، لعل الفريق العامل يود أن حيدد ويناقش سبال ووسـائل أخـرى                 -٨١

  .للمضي يف تكوين معارف تراكمية
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ومن أجل مواصلة بناء الثقة بني الدول الطالبـة والـدول متلقيـة الطلبـات، لعـل الفريـق                     -٨٢
ــود   ــة علــى      العامــل ي ــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي ــز التعــاون بــني ال ــرح ســبال لتعزي أن يقت

  .استحداث املنتجات واألدوات املعرفية، وبناء الثقة، وتوفري التعاون التقين
وفيما يتعلق باملساعدة التقنية والتـدريب وبنـاء القـدرات، لعـل الفريـق العامـل يـود أن                     -٨٣

أن أيـضاً   ولعلـه يـود     . يـة ناالحتياجـات مـن املـساعدة التق      يوفر إرشادات بشأن حتديد أولويـات       
 وأن يقتــرح وســائل للتعــاون مــع ،ينــاقش ســبل تنظــيم املــوارد املتاحــة لتقــدمي املــساعدة التقنيــة 

  .الشركاء الوطنيني والدوليني يف هذا الشأن
  
  


