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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
    املعين باسترداد املوجودات

 ٢٠١١أغسطس / آب٢٦- ٢٥فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٥ّالبند 

        دة السنواتالنظر يف خطة عمل متعّد
  : التمهيد الستعراض تنفيذ الفصل املتعلق باسترداد املوجودات    

      ٢٠١٥-٢٠١١حة للفترة قتَردة السنوات ُمخطة عمل متعّد
      خلفية من إعداد األمانةمعلومات ورقة     

    مةمقّد  -أوال  
 /د الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات يف اجتماعه الرابع املنعقد يف كـانون األول             كّأ  -١

 على أمهيـة إعـداد الـدول األطـراف السـتعراض تنفيـذ الفـصل اخلـامس مـن اتفاقيـة                ٢٠١٠ديسمرب  
، خالل الدورة الثانية من آلية اسـتعراض التنفيـذ، وأعـرب            )االتفاقية(م املتحدة ملكافحة الفساد     األم

وهلذا الغرض، أوصى الفريق العامل بأن تضع األمانـة، مـن           .  على ذلك  ًءعن أمله يف تنظيم عمله بنا     
، خطة عمـل    خالل املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة أو املبادرات األخرى ذات الصلة          

ــّد ــسنوات ُتمتع ــَردة ال ــومي       ع ــا ي ــينعقد يف فيين ــذي س ــه ال ــل يف اجتماع ــق العام ــى نظــر الفري   ض عل
  .وترد خطة العمل املطلوبة أدناه .٢٠١١أغسطس / آب٢٦ و٢٥
    

───────────────── 
  * CAC/COSP/WG.2/2011/1.  
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    األولويات واألهداف  -ثانيا  
 طني يف الفـساد مـن     املوجودات علـى العمـوم حلرمـان املتـورّ         عطى األولوية يف استرداد   ُت  -٢

، وال سيما مـن خـالل شـراكتها مـع املبـادرة           وتدعم األمانةُ . ية منه مالذات آمنة للعائدات املتأتّ   
 الدوليــة يف هــذا الــشأن، وتعمــل مــع الــدول  اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة، اجلهــودَ 
دات يـة مـن الفـساد، وتـسهيل اسـترداد املوجـو           النامية واملراكز املاليـة ملنـع غـسل العائـدات املتأتّ          

ــسروقة ــت املناســب   امل ــام ويف الوق ــدول      . بانتظ ــداد ال ــا بإع ــا وثيق ــدعم ارتباط ــذا ال ــرتبط ه وي
األطراف الستعراض تنفيذ الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الـذي مـن        

  .٢٠١٥ر أن يبدأ يف عام املقرَّ

هتمامـات العامليـة منـذ       استرداد املوجودات حيظى مبكانـة بـارزة يف اال         وأصبح موضوعُ   -٣
وحـصلت زيـادة كـبرية يف        ،٢٠٠٥ديـسمرب   / يف كـانون األول    النفـاذ ز  أن دخلت االتفاقية حيّـ    

 جمـال   وهـذا دليـل علـى أنَّ      . املنتجات املعرفية املتاحة إضافة إىل بعض الزيـادة يف اخلـربة العمليـة            
ــ مــن املــرجَّاســترداد املوجــودات يــشهد كــثريا مــن احلركــة والتغــيري، ممــا يعــين أيــضا أنَّ   ر ح تغّي

  . من جتارباخلطط الطويلة األجل بفعل ما يستجّد

إعـداد الـدول    : خطة العمل هذه إىل العمل من أجل حتقيق هدفني رئيـسيني مهـا             وهتدف  -٤
؛ ٢٠١٥راض تنفيذ االتفاقية يف عـام  الفصل اخلامس يف سياق آلية استع  األطراف لبدء استعراض  

واهلــدفان متــداعمان، وال ميكــن  . مــستوى املمارســة العمليــة وتفعيــل اســترداد املوجــودات علــى  
ذة إلعداد الـدول األطـراف مـن    ومهما تكن األنشطة املنفَّ .احلديث عن أحدمها مبعزل عن اآلخر   

، فمـن  ٢٠١٥أجل النجاح يف استعراض تدابري استرداد املوجودات يف السنوات اليت تعقب عـام          
 اليت متكن من تفعيل اسـترداد املوجـودات علـى مـستوى             ي إىل حتسني النظم   ح أيضا أن تؤدّ   املرّج

ن هذه البلدان من استعراض الفصل اخلـامس بفـضل          ويف الوقت نفسه، ستتمكّ   . املمارسة العملية 
  .مة إليها دعماً للتدابري الفعلية السترداد املوجوداتاملساعدة املقّد

لة نـسبيا للفتـرة الـيت       خطة مفصَّ :  على ذلك، تنقسم خطة العمل هذه إىل قسمني        وبناًء  -٥
، واخلطــوط العريــضة للخطــة  ٢٠١٣تــسبق الــدورة اخلامــسة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف عــام   

ولتلبيـة  . ٢٠١٥املتعلقة بالفترة املمتـدة حـىت الـدورة الـسادسة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف عـام                    
ام مكتـب األمـم     االحتياجات التقنيـة اهلائلـة إىل تعزيـز تنفيـذ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة، أقـ                   

ل يف املبـادرة اخلاصـة    شراكة مع البنك الدويل تتمثّ    ) املكتب(املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     
وتــرد يف خطــة العمــل هــذه األنــشطة الــيت سيــضطلع املكتــب   .باســترداد املوجــودات املــسروقة

ذ نفَّ ســُتبتنفيــذها املباشــر، ورمبــا بالتعــاون مــع جهــات معنيــة أخــرى، فــضال عــن األنــشطة الــيت 
  .بالشراكة مع البنك الدويل
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ــدول       العمــل منظمــةٌ وخطــةُ  -٦ ــؤمتر ال ــيت أســندها م ــام ال ــسية للمه ــات الرئي  حــسب الفئ
 املـساعدة التقنيـة     ‘٢‘ تكـوين رصـيد معـريف؛ و       ‘١ ‘:ملكتب، أي إىل ا األطراف والفريق العامل    

تواصــل العمــل يف ويف حــني ي.  بنــاء الثقــة وإقامــة شــراكات ‘٣‘والتــدريب وبنــاء القــدرات؛ و
 املزيد مـن    ع أن ينصبَّ  توقَّجماالت تكوين رصيد معريف وإقامة شراكات ووضع معايري دولية، يُ         

  . على طلبهاالتركيز على تقدمي املساعدة إىل البلدان بناًء

ل أكثـر   يف وضـع خطـة عمـ   ٢٠١٣-٢٠١١صة يف الفتـرة     وسُيستند إىل العرب املستخلَـ      -٧
تتاح، بـدءا مـن االجتمـاع اخلـامس للفريـق العامـل املعـين         وسـ  .٢٠١٥-٢٠١٣تفصيال للفتـرة    

باسترداد املوجـودات الـذي تعـرض عليـه خطـة العمـل هـذه للنظـر فيهـا، جمموعـة مـن الفـرص                         
م احملرز يف تنفيذها، وحتديد املمارسات الناجحـة        إلعادة النظر يف خطة العمل على أساس التقدّ       

ــدعو فيهــا احلاجــ     ــد مــن   وغريهــا مــن اجملــاالت الــيت قــد ت ــز أو إىل مزي ة إىل تغــيري حمــور التركي
 عـدة قبـل بـدء دورة االسـتعراض املقبلـة للوقـوف علـى                تاح للفريق العامل فرصٌ   وسُت. التفصيل
 ٢٠١٣ و٢٠١٢أي اجتماعاتـــه الـــسنوية يف األعـــوام  م احملـــرز يف تنفيـــذ خطـــة العمـــل،التقـــّد

ر راعــــاة العَبــــ، مب٢٠١٥-٢٠١٣رح عــــرض خطــــة أكثــــر تفــــصيال للفتــــرة قَتــــوُي. ٢٠١٤و
ــق العامــل يف عــام      ــسابع للفري ــى نظــر االجتمــاع ال ــصة، عل ــى  . ٢٠١٣املستخل وســيعرض عل

 تقرير الفريق العامـل لـتمكني املـؤمتر مـن     ٢٠١٣الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف عام     
  .م احملرز يف منتصف الفترة اليت تسبق بدء دورة جديدةاستعراض التقّد

    
    معريفتكوين رصيد   - ألف  

ــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة أهــمّ    -٨ ــة  كانــت املب  وســيلة اســتخدمتها األمان
م يف النقـاش الـدائر حـول        وبفـضل هـذا االسـتثمار، حـصل تقـدّ         . لتكوين رصيد معـريف هبـذا الـشأن       

كمـا  . القضايا احليوية يف جمال استرداد املوجودات املسروقة وأصبح هذا املوضوع حيظى باملصداقية           
 ساعد ذلك على اجلمع بني أخصائيني ممارسني مـن جمموعـة كـبرية مـن البلـدان، واملـساعدة مـن مثَّ                     

ي ي يف املــستقبل للتحــّدويلــزم التــصّد. يف إنــشاء شــبكات تــدعم األهــداف العمليــة للفريــق العامــل
  .املوجوداتالرصيد املعريف املتكون بفعالية وتسهيل تطبيقه دعما ألنشطة استرداد  ل يف نشراملتمثّ

املبـادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات          إعداد منتجات معرفيـة جديـدة يف إطـار         وسيتّم  -٩
دة من هيئات صنع القرار، وبغيـة احلفـاظ علـى موقـف الـشراكة      املسروقة استجابة لطلبات حمدّ 

الـة مـن حيـث التكلفـة،        وهـذا يـضمن أيـضا، بطريقـة فعّ        . باعتبارها رائدة خالقة يف هـذا اجملـال       
  .رات يف امليدانألحدث التطّو واكبة املنتجات املعرفيةم
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ــدَّوســوف ُي  -١٠ ــداد أدوات لألخــصائيني املمارســني متكّــ    ق ــتمرار إلع ــدعم باس ــن م ال ن م
  .م الدويل يف هذا اجملالتسهيل عملية استرداد املوجودات ورصد التقّد

    
    متابعة املنتجات احلالية  - ١  

ام  عـ  ع أن ينتهي العمـل منـها حبلـول هنايـة          توقَّتجات يُ  على قائمة باملن   ١اجلدول   حيتوي  -١١
تـشمل تنظـيم   هـي   من هذه املنتجـات، و   رع يف وضع خطط لنشر وترمجة كلٍّ       وقد شُ  .٢٠١١

  .أنشطة وعروض إلطالقها يف مناسبات دولية خمتارة

 مـواد تدريبيـة، وال سـيما دليـل اسـترداد            دم بعض املنتجات الرئيـسية إلعـدا      ستخَدوسُت  -١٢
ع أن يـزداد الطلـب علـى املـواد          ومـن املتوقَّـ   . التـصريح بـاملوجودات والـدخل      ودليل اتاملوجود

لبدء استعراض الفصل اخلامس من اتفاقية مكافحـة          حتضريا ٢٠١٥-٢٠١١التدريبية يف الفترة    
  .٢٠١٥الفساد يف عام 

    
    املنتجات املعرفية اجلديدة  - ٢  

املنتجـات املعرفيـة اجلديـدة يف الـسنوات         ع حدوث ارتفاع كـبري يف الطلـب علـى           توقَّال يُ   -١٣
) ١انظـر اجلـدول      (٢٠١١ع إجنازها حبلول هنايـة عـام        توقَّ املنتجات اليت يُ   القليلة املقبلة، حيث إنَّ   

ملكتـب والـيت تـرتبط ارتباطـا وثيقـا باملناقـشات            إىل ا تفي مبعظم املهام اليت أسندها الفريـق العامـل          
  .عايري الدولية ذات الصلة باسترداد املوجوداتحول امل الفنية والسياساتية اجلارية

ــدان ومــع ذلــك ُحــدِّ   -١٤ ــة حــول    . د منتجــان جدي ــق العامــل إعــداد ورق فقــد طلــب الفري
رضــت هــذه وبالفعــل، ُع. اســتعراض شــبكات اســترداد املوجــودات واخليــارات املتاحــة بــشأهنا 

ــة        ــرد يف الوثيق ــل، وهــي ت ــق العام ــر الفري ــى نظ ــة عل ــن . CAC/COSP/WG.2/2011/3الورق وم
رة سياسة عامة عن استخدام الشبكات لفائـدة        ع، يف إطار متابعة هذه الورقة، إعداد مذكّ       املتوقّ

  اخلاصـةُ  املبـادرةُ باإلضـافة إىل ذلـك، ُتِعـدُّ   . األخصائيني املمارسني يف جمال استرداد املوجـودات  
افحـة الفـساد    باسترداد املوجـودات املـسروقة، اسـتجابة للحاجـة الـيت كـشف عنـها حتـالف مك                 

 للممارســات الوطنيــة املفــضية إىل العامــل حتــت رعايــة جمموعــة البنــك الــدويل، دراســةً  الــدويل
 إجنـاز هـذه     املزمـع ومن  . الوطنية، والسماح بتعويض الضحايا   تسوية قضايا الفساد عرب احلدود      

  .٢٠١٢الدراسة يف منتصف عام 

ع نـشوء احلاجـة إىل      توقَّـ  لألمانـة، ال يُ     املعلومات املتاحـة   وبالنظر إىل و يف هذه املرحلة،       -١٥
  .٢٠١٢دة أخرى للفترة ما بعد عام منتجات معرفية حمّد

  



 

V.11-83986 5 
 

CAC/COSP/WG.2/2011/4 

    وضع أدوات لألخصائيني املمارسني  - ٣  
 قــوانني لمكتــب، جتميــع بيانــات أوليــة تــضمّ ل، عــن طريــق تكــوين املكتبــة القانونيــة  متَّ  -١٦

ل للعالقـة بـني هـذه القـوانني         فـصَّ  دولـة، وأُجـري حتليـل م       ١٧٥وأنظمة وممارسات إداريـة مـن       
ــة  ــة . وأحكــام االتفاقي ــة القانوني األدوات " جــزء مــن مــشروع أكــرب يعــرف باســم     هــيواملكتب
ــة  ابــة، وهــو بّو" مكافحــة الفــساديف جمــال رصــيد معــريف مــن أجــلواملــوارد الالزمــة  إلكتروني

ــصائيني املما      ــودات لألخـ ــترداد املوجـ ــساد واسـ ــة الفـ ــى مكافحـ ــاون علـ ــدى للتعـ ــني ومنتـ رسـ
واملؤسسات الشريكة، من أجل مجع ونشر املعارف هبـذا الـشأن، مبـا يف ذلـك دراسـات احلالـة                    

ابــة ع تدشــني املكتبــة القانونيــة وبّوومــن املتوقّــ. وأفــضل املمارســات وحتليــل الــسياسات العامــة 
يف صــيف عــام "  مكافحـة الفــساد يف جمــال رصــيد معــريف مــن أجـل األدوات واملـوارد الالزمــة  "

، سيجري العمل على حتديث املكتبة القانونيـة        ٢٠١٥وال الفترة املمتدة حىت عام      وط. ٢٠١١
ل نقطــة انطــالق قويــة ابــة اســتنادا إىل التقــارير الــواردة مــن الــدول األطــراف، ممــا سيــشكّ والبّو

  .للدول األطراف عند ملء القائمة املرجعية للتقييم الذايت

اصـل إعـداد أداة كتابـة طلبـات املـساعدة      وكما طلـب الفريـق العامـل مـن األمانـة أن تُ        -١٧
ى املكتـب نـشرها عـن طريـق         وما زالت النسخة األصلية لـألداة متاحـة ويتـولّ         . القانونية املتبادلة 

وتــدرس األمانــة خمتلــف اخليــارات املطروحــة لتحــديث  . العديــد مــن مــشاريع املــساعدة التقنيــة
رسني يتدارسون فيـه تـصميم النـسخة        ى اآلن عقد اجتماع لألخصائيني املما     ومن املتوخّ . األداة

يف  ز العمــل املــضطلع بــهوســريكّ. اجلديــدة مــن هــذه األداة اإللكترونيــة وخصائــصها التــشغيلية 
  . على متابعة تطوير الربجميات والتدريب عليها٢٠١٣الفترة املمتدة حىت عام 

ات ، ستواصــل األمانــة حتــديث قاعــدة البيانــ ٢٠١٥وطــوال الفتــرة املمتــدة حــىت عــام    -١٨
ل وستـشكّ . اخلاصة بقضايا استرداد املوجودات املنشأة استجابة للمهمة املسندة للفريق العامـل          

هــذه القــضايا، باإلضــافة إىل قــضايا أخــرى تعرضــها الــدول األطــراف، أســاس دراســة حتليليــة    
 علــى طلــب مــن الفريــق العامــل، هبــدف تزويــد صــانعي الــسياسات واألخــصائيني  جتــرى، بنــاًء

حــة عامــة عــن كيفيــة تعامــل النيابــات العامــة واحملــاكم يف مجيــع أحنــاء العــامل مــع املمارســني بلم
  .بة هبذا الشأنقضايا استرداد املوجودات وبعض اجلوانب القانونية الرئيسية واآلثار املترّت

ى للمبادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املـسروقة رصـد مـستوى األنـشطة                لكي يتسنّ و  -١٩
م احملرز يف القضايا البارزة الـيت توجـد قيـد النظـر حاليـا،               ع التقدّ وجودات وتتبُّ الدولية السترداد امل  

ثـه بانتظـام، وهـو قاعـدة بيانـات سـهلة            ده وحتدِّ تعهَّـ تو" مرصد استرداد املوجودات  "نشئ  ُتسفإهنا  
االستخدام حتتوي على آخر املعلومات عن قـضايا اسـترداد املوجـودات، وميكـن االطـالع عليهـا                  

  ". مكافحة الفساديف جمال رصيد معريف من أجلاألدوات واملوارد الالزمة "ابة بّوأيضا يف 
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    املساعدة التقنية وبناء القدرات  - باء  
 اجملــاالت ذات األولويــة بالنــسبة للمبــادرة اخلاصــة  ســتكون املــساعدة التقنيــة مــن أهــمّ   -٢٠

اد البلـــدان إلجـــراء باســـترداد املوجـــودات املـــسروقة واملكتـــب يف جهودمهـــا الراميـــة إىل إعـــد 
ــسنوات الــيت تعقــب عــام    ــع جوانــب  . ٢٠١٥استعراضــات يف ال  وميكــن أن يــشمل ذلــك مجي

قدرات السلطات الوطنية يف جمال استرداد املوجودات، التشريعية منـها واملؤسـسية والتنفيذيـة،              
 نطاقــا مــن أجــل وضــع   أعــّم مــساعدةًم املكتــُبوســيقّد. املتعلقــة بالتعــاون الــدويل  واجلوانــب

ــ ــة املؤســسية دعــم عمــل     ت شريعات جديــدة، وســيكون اهلــدف مــن املــساعدة مــن أجــل التنمي
  .دة من االتفاقيةدة أو تنفيذ مواد حمّدالسلطات الوطنية بشأن قضايا حمّد

دة حاليــا ومــستقبال عــرب املبــادرة اخلاصــة طريــة املتعلقــة بقــضايا حمــّدقُال وتقــدَّم املــساعدات  -٢١
 التركيــز أساســا يف هــذه املــساعدة علــى  وسينــصبُّ.  علــى العمــومباســترداد املوجــودات املــسروقة

البلدان اليت تطلبها واليت بدأت النظر يف قضايا السترداد موجودات أو توجد قيد النظر فيهـا فعـال،                  
وسـوف تـشمل املـساعدة جمـايل بنـاء       . أو من احملتمل أن تفعل ذلك يف األجـل القـصري إىل املتوسـط             

دة، وستكون قائمة على أساس حتديـد أفـضل         تشارية بشأن قضايا حمدّ   القدرات وإسداء خدمات اس   
ويف .  يف إجـراءات اسـترداد املوجـودات       دماًالوسائل الكفيلة مبساعدة كل بلد يطلبها على املضي قُـ         

الوقت نفسه، سُتحِدث املبـادرة وسـائل كفيلـة بتحـسني املـشاورات مـع الـدول األطـراف لـضمان                     
  .ة باحلصول على مساعدة منهاليت قد تكون مهتّممشاركة مجيع الدول األطراف ا

وسـيكون علـى الفريـق    . ٢٠١٥وسيستمر هذا العمل خالل الفتـرة املمتـدة حـىت عـام             -٢٢
العامل إجراء تقييم يف الوقت املناسب استنادا إىل طبيعة الطلبات الواردة وأثـر االسـتجابة هلـذه                 

بــع يف تقــدمي املــساعدة كــان النــهج املّتوســيهدف هــذا التقيــيم إىل تقريــر مــا إذا  . االحتياجــات
  . أم الاالًالتقنية يف جمال استرداد املوجودات فّع

 القـضايا عـادة مـا تـستغرق          اسـترداد املوجـودات عمليـة طويلـة، حبيـث إنَّ           وباعتبار أنَّ   -٢٣
م احملـرز    التقـدّ  مخس سنوات أو أكثر اعتبارا من بدء التحقيق وحىت صدور احلكـم األويل، فـإنَّ              

ر قدرة الـسلطات الوطنيـة علـى اسـترداد          مشاركة البلدان يف هذه العملية سيقاس مبدى تطوّ       يف  
مـــن حيـــث حتـــسني اإلطـــار القـــانوين، واألفرقـــة املنـــشأة، وتـــوافر اخلـــربة الفنيـــة (املوجـــودات 

بــدء التحقيقــات، واالتــصاالت (دة م احملــرز يف قــضايا حمــّد، والتقــّد)صة، ومــا إىل ذلــكاملتخّصــ
  ).بية، واملساعدة القانونية املتبادلة، وصدور أوامر بالتجميد، وما إىل ذلكبالدول األجن
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    طرية املتعلقة بقضايا حمددةقُاملساعدات ال  - ١  
ــسريية،     تقــدِّ  -٢٤ ــشارية وتي ــصفة است ــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة، ب م املب

ليــة اســترداد املوجــودات، أي  مرحلــة مــن مراحــل عمدة يف أيِّمــساعدات متعلقــة بقــضايا حمــدَّ
  .ة من الفساد مبوجب حكم قانوينيمنذ بدء التحقيق وحىت استرداد العائدات املتأّت

 أداء دور وسـيط    ‘١ ‘:طريـة عـرب املبـادرة مـا يلـي         قُقد تشمل األمثلة على املساعدة ال     و  -٢٥
ت القائمــة نزيـه عــن طريــق تيـسري التعــاون بــني الـسلطات الوطنيــة يف قــضايا اسـترداد املوجــودا    

 إســداء خــدمات استــشارية وتدريبيــة بـشأن إعــداد طلبــات املــساعدة القانونيــة  ‘٢‘واحملتملـة؛ و 
 إسـداء خـدمات     ‘٣‘دة هبدف تسهيل التعـاون بـني الـسلطات الوطنيـة؛ و           املتبادلة يف قضايا حمدّ   

دة مـن أجـل مـساعدة الـسلطات علـى اختـاذ قـرارات         استشارية وتدريبية لدعم إدارة قضايا حمدّ     
صة يف قـضايا     إسـداء خـدمات استـشارية وتدريبيـة لـدعم إنـشاء أفرقـة متخصّـ                ‘٤‘مدروسة؛ و 

ب دعمــا  إيفـاد مستـشارين إىل عــني املكـان يف احلـاالت الـيت تتطلّـ      ‘٥‘اسـترداد املوجـودات؛ و  
  ).من ستة أشهر إىل اثين عشر شهرا على سبيل املثال(كبريا يف القضايا لفترات طويلة 

    
    يت وحتليل الثغراتالتقييم الذا  - ٢  

ب دعم بناء القدرات علـى املـدى الطويـل، يف املقـام األول، تقيـيم نظـم اسـترداد                    يتطلّ  -٢٦
املوجودات وحتديد التدابري اليت ميكن اختاذها لتعزيز هذه الـنظم حتقيقـاً المتثاهلـا لألحكـام ذات      

 علـى طلبـها، يف      ًءاوسيواصـل املكتـب مـساعدة البلـدان، بنـ         . الصلة من اتفاقية مكافحة الفساد    
باالســتناد إىل القائمــة املرجعيــة للتقيــيم الــذايت، وسيــسدي يف " حتليــل الثغــرات"إجنــاز عمليــات 

 . حتديده مـن ثغـرات   على الطلب، املشورة بشأن اإلجراءات الالزمة لسد ما يتمّ    ًءاملستقبل، بنا 
 األشــهر وقــد لوحظــت زيــادة كــبرية يف طلبــات احلــصول علــى مــساعدة لتحليــل الثغــرات يف   

. البلـــدان ترغـــب يف اغتنـــام هـــذه الفرصـــة لإلعـــداد لعمليـــة االســـتعراض  املاضـــية، حيـــث إنَّ
وسيجرى هذا التحليل، مىت كان ذلـك مناسـبا وممكنـا، باالشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة                     

عـدم  "رة إرشادية مشتركة مـع الربنـامج بـشأن هـذا التحليـل بعنـوان           ت مذكّ عدَّوقد أُ . منائيإلا
ى ومع ذلك، قـد يكـون مـن الـضروري إتاحـة مـوارد إضـافية ليتـسنّ         ". األدىنف عند احلدّ التوقّ

  .لألمانة تلبية هذه االحتياجات
    

    اإلصالح التشريعي  - ٣  
تنفيذ التـشريعات مـن     سيتواصل اعتبار اخلدمات االستشارية والتدريبية لدعم صياغة و         -٢٧

 على طلبها، علـى مـساعدة تـشريعية،    وميكن للدول األطراف احلصول، بناًء. ضمن األولويات 
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ســواء عــن طريــق إجــراء اســتعراض نظــري ملــشاريع القــوانني أو مــن خــالل تقــدمي أمثلــة علــى   
ه ويـستفيد العديـد مـن الـدول األطـراف مـن هـذ             . القوانني القائمة مـن خـالل املكتبـة القانونيـة         

الفرصة يف سياق االستعراضات اجلارية يف الدورة األوىل آللية االسـتعراض، عـن طريـق عـرض               
ع أن تتعـاظم  توقَّـ وُي. مشاريع قوانني على اجلهات القائمـة باالسـتعراض واألمانـة للتعليـق عليهـا           

ــصل املتعلــق           ــة واســتعراض الف ــدورة الثاني ــسبق انعقــاد ال ــيت ت ــتفادة يف الــسنوات ال ــذه االس ه
ورمبا دعت احلاجة، حسب حجم الطلبـات الـواردة، إىل مـوارد إضـافية               .داد املوجودات باستر
  .ن األمانة من االستجابة جلميع الطلباتمتكّ
    

    بناء القدرات والتدريب  - ٤  
حلقــات عمــل توجيهيــة هتــدف إىل : سيتواصــل تنظــيم دورات تدريبيــة علــى مــستويني  -٢٨

ـــ   ــودات وتعقّ ــترداد املوجـ ــسألة اسـ ــة مبـ ــسماح   التوعيـ ــا، للـ ــي عمومـ ــستوى اإلقليمـ ــى املـ د علـ
لألخصائيني املمارسني بتبادل اخلربات وربـط االتـصاالت، مبـا يف ذلـك االتـصاالت يف املراكـز          

ن ال حيتـاجون إىل     وتوجَّه هذه األنشطة لصانعي القرارات الرفيعـي املـستوى ممّـ          . املالية اإلقليمية 
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . السترداد املوجوداتف على التقنيات واإلجراءات العملية      تدريب مكثّ 

صة حـسب الطلـب ملعاجلـة    ميكن تنظيم املزيد من الدورات التدريبيـة العاليـة املـستوى واملتخصّـ            
دة يف إطــار هــذه املــسألة، أو لفائــدة  اجلوانــب التقنيــة الســترداد املوجــودات، أو مواضــيع حمــدّ  

ال، مبــا يف ذلــك الــسلطات املركزيــة دة مــن األخــصائيني املمارســني يف هــذا اجملــجمموعــات حمــّد
  .وغريها من جهات التنسيق املعنية باسترداد املوجودات

رامج أكادمييـة ملكافحـة الفـساد       وقد بـدأ املكتـب مـشاورات بـني اخلـرباء بـشأن وضـع بـ                  -٢٩
وجتري املناقشات األولية بـشأن مـضمون وشـكل         . يات احلقوق والتجارة  هة للطالب يف كلّ   ّجمو

  . األكادميية بغية تيسري تكييف هذه الربامج وقابليتها للتطبيق يف مجيع أحناء العاملمشاريع الربامج

بني بتطبيقـه علـى الفـور،    ق عند قيام املتدّرق فعالية التدريب التقين أكثر ما تتحقّ وتتحقّ  -٣٠
يف حــاالت فعليــة  (د ومباشــر  وال ســيما يف احلــاالت الــيت يكــون مرتبطــا فيهــا بنــشاط حمــدّ       

 علــى ذلــك، ســتكون األنــشطة التدريبيــة الــيت   و بنــاًء). تــشريعي واملؤســسي مــثال لإلصــالح ال
مها املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة أكثر ارتباطا يف املـستقبل مبـشاركة البلـد               تنظّ

املعــين، حبيــث ينبغــي االســتهداف الــدقيق لتطــوير مهــارات املــشاركني يف التــدريب ممــن لــديهم 
شرة لوضع هذا التدريب موضع التطبيق، أي املشاركني مباشـرة يف عمليـات             ة ومبا حاجة ملحّ 

  .ع مشاركتهم فيها يف املستقبل القريباسترداد املوجودات، أو من يتوقّ
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    بناء الثقة وإقامة شراكات  - جيم  
ومــن أجــل . التعــاون الــدويل ضــروري إلحــراز التقــدم يف قــضايا اســترداد املوجــودات   -٣١

ون، سيستمر العمل من أجل إقامة أو تعزيـز شـراكات مـع منظمـات دوليـة                 دعم وتسهيل التعا  
ز هـذه الـشراكات علـى دعـم األنـشطة           وسـوف تركّـ   . ودعم الشراكات بني السلطات الوطنية    

  .التنفيذية
    

    دور الشبكات  - ١  
ــني      -٣٢ ــشتركة ب ــسيق امل ــشبكة جهــات التن ــادرة   عقــب االجتمــاع األول ل ــول واملب اإلنترب

، ستواصــل املبــادرة ٢٠١٠ديــسمرب /يف كــانون األول د املوجــودات املــسروقةاخلاصــة باســتردا
تقدمي الدعم لتطوير هذه الشبكة ضمانا لتبادل املعلومات والتعاون بني األخـصائيني املمارسـني              

ب ل ذلك الكشف عن قـضايا الفـساد وتعقّـ         ع أن يسهّ  ومن املتوقّ . يف جمال استرداد املوجودات   
  .اء التحقيق يف قضايا استرداد املوجوداتاملوجودات والتعاون أثن

ع أيضا أن تساعد هذه الشراكة األمانة عن طريق املبادرة اخلاصـة باسـترداد              ومن املتوقّ   -٣٣
طريـة، دعمـاً للتحقيـق      قُنتربول يف األنشطة التنفيذيـة ال     املوجودات املسروقة على التعاون مع اإل     

  .الوطنية على طلب السلطات يف قضايا الفساد، وذلك بناًء

وسيتواصــل تقــدمي الــدعم إلنــشاء الــشبكات اجلديــدة ولتــشغيل الــشبكات القائمــة مــن     -٣٤
ــل شــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني       ــصعيد اإلقليمــي، مث األخــصائيني املمارســني علــى ال
  .الوكاالت السترداد املوجودات أو شبكةَ كامِدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات

اة اإلضافة إىل ذلك، ُيقترح تركيز العمل على إنشاء منتدى للسلطات املركزيـة املـسمّ       وب  -٣٥
م، واعُتـرب   وهـذا جمـال مل يـشهد إحـراز الكـثري مـن التقـدّ              . مـن االتفاقيـة   ) ١٣ (٤٦مبوجب املادة   

ع أن ومـن املتوقّـ  . جماال حامسا يف ضمان فعالية استرداد املوجودات على مستوى املمارسة العملية   
مـة  ثق عن مناقشات الفريق العامل بشأن موضـوع الـشبكات، علـى أسـاس ورقـة اخللفيـة املقدّ          ينب

  . بالنسبة للسلطات املركزيةدماًإليه أيضا، مزيد من اإلرشادات بشأن كيفية املضي قُ

 التركيـز يف املـساعدة املقدمـة للـشبكات علـى تـشجيع التنـسيق يف مـا بينـها            وسينصبُّ  -٣٦
وسيــستفاد مــن العمــل املقبــل يف جمــال .  مــن خطــر االزدواجيــةفيذيــة واحلــّدلزيــادة الكفــاءة التن

م مـن دعـم للـشبكات يف املـستقبل، مـع التركيـز              السياسات العامة بشأن الـشبكات يف مـا يقـدّ         
  . بشأن قضايا استرداد املوجوداتعلى مسامهتها يف إقامة وتعزيز التعاون الدويل



 

10 V.11-83986 
 

CAC/COSP/WG.2/2011/4

وقـد تـشمل    . للتعاون التنفيـذي وتنميـة القـدرات      وميكن هلذه الشبكات أن تتيح إطارا         -٣٧
مــسامهة األمانــة يف هــذه الــشبكات التعــاون علــى أنــشطة التــدريب وبعــض أشــكال املــساعدة    

ح أن يــزداد بــروز أمهيــة الــشبكات بوصــفها هيئــات تــساعد علــى توجيــه    ومــن املــرّج. التقنيــة
  .٢٠١٥-٢٠١٣السياسات ونشر املعرفة والتدريب يف الفترة 

    
    هتمام مبسألة استرداد املوجوداتزيز االتع  - ٢  

ال للفــصل سيتواصــل اعتبــار العمــل اجلــاري مــن أجــل الــدعوة إىل تعزيــز التنفيــذ الفعـّـ    -٣٨
  .اخلامس من اتفاقية مكافحة الفساد يف احملافل الدولية ضمن األولويات

ــة املــشاركة، إمـّـ    -٣٩ ــادرة اخلاصــة باســت   وستواصــل األمان رداد ا مباشــرة أو مــن خــالل املب
املوجــودات املــسروقة، يف جمموعــة العــشرين ودعــم خطــة عملــها ملكافحــة الفــساد، والتــشجيع 

أ من جدول أعمال اجملموعـة،      على استرداد املوجودات، وضمان أن يكون ذلك جزءا ال يتجزّ         
ــة ( أعــضاء اجملموعــة بقــوة  وحــثّ ــة خبــصوص   ) بوصــفها مراكــز مالي ــدابري تنفيذي علــى اختــاذ ت

  ).يف جماالت الوقاية والكشف واملالحقة واملصادرة واالسترداد(ت استرداد املوجودا

ر الـربامج واملناقـشات املتعلقـة باسـترداد املوجـودات         وسوف تواصل األمانة رصد تطوّ      -٤٠
  .يف احملافل الدولية األخرى، والسعي إىل التأثري على هذه الربامج واملناقشات عند االقتضاء

    
    خرىالتعاون مع املنظمات األ  - ٣  

جراءات املاليـة والفريـق العامـل املعـين      إلزت مشاركة كل من فرقة العمل املعنيـة بـا         تعزَّ  -٤١
. يف برنــامج اســترداد املوجــودات يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، بالرشــوة

امليــدان وجيــري التعــاون مــع الفريــق العامــل املعــين بالرشــوة التــابع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف   
يـة مـن الرشـوة، وقـد اختـذت خطـوة       االقتصادي من أجل تعزيز آليـات اسـترداد العائـدات املتأتّ    

ية مـن الرشـوة     أوىل يف هذا االجتاه هي إجراء دراسة مشتركة حول تقدير حجم العائدات املتأتّ            
ــ. ٢٠١١ع أن تنــشر يف أواخــر عــام  يتوقّــ  ع املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة والبنــك  ويتمّت

الدويل مبركز املراقب لدى الفريق العامل املعين بالرشوة وسيتابعان مسألة التعامـل مـع اسـترداد            
. عائدات الرشوة يف اجلولة الثالثة من عملية االستعراض ويف املناقشات حول املـسائل التنفيذيـة        

ــن املتوقّــ    ــان م ــئن ك ــعول ــا    أن تتوّص ــة ب ــل املعني ــة العم ــاق إلل فرق ــة إىل اتف ــى جراءات املالي  عل
 املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املـسروقة       ، فإنَّ ٢٠١١حة حبلول هناية عام     التوصيات املنقّ 

ــد مــن االهتمــام بالفــساد        ــالء مزي ــى ضــمان إي ــز يف مــسامهاهتا عل واســترداد (ستواصــل التركي
  .يف إطار منهجية تقييم فرقة العمل وتركيزها على الفعالية) املوجودات
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نـــة املـــساعدة اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  والتعـــاون مـــع جل  -٤٢
باســترداد  االقتــصادي قــائم علــى قــدم وســاق، ويتمحــور حــول تقــدمي تقــارير عــن االلتزامــات 

املوجــودات يف خطــة عمــل أكــرا، وإرشــاد وكــاالت التنميــة بــشأن املــسائل املتعلقــة باســترداد   
برنـامج إدارة  "دور رئيـسي يف    أداء) لـة أولويـات أخـرى     يف مج (وستواصل األمانة   . املوجودات

 ة أبعــاد مــن الربنــامج املتعلــق   مــن خــالل العمــل كحلقــة وصــل بــني عــدّ      " الــشؤون العامليــة 
  .أة للغايةاليت أحيانا ما تكون جمّز" قات غري املشروعةالتدفّ"و" عائدات الفساد" بـ

وعات دولية أخـرى، ال سـيما       رات واجلداول الزمنية الجتماعات جمم    وستخضع التطوّ   -٤٣
لـون يف   جمموعات القطاع املصريف مثل جمموعة وولفسربغ، للمراقبة عن كثـب، وسيـشترك ممثّ            

  .ية إذا ارتئي أن ذلك من املناسبهذه االجتماعات ويقيمون اتصاالت مع املنظمات املعن

كـز الـدويل    وستواصل املبادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املـسروقة التعامـل مـع املر                -٤٤
مراعـاة إعـادة صـياغة       السترداد املوجودات التابع ملعهد بازل للحوكمة، حسب االقتضاء، مـع         

  .األولويات االستراتيجية لدعم استرداد املوجودات

وستتعاون املبادرة مع مؤسسة الشفافية الدولية وحتالف اجملتمع املدين من أجـل اتفاقيـة                -٤٥
ت غـري احلكوميـة املهتمـة، علـى تنفيـذ برنـامج الـدعوة إىل                مكافحة الفساد وغريمها من املنظما    

ب ذلــك إعــداد مــواد تدريبيــة ويتطلّــ. إذكــاء وعــي اجملتمــع املــدين مبــسألة اســترداد املوجــودات 
ز تقدمي هذا الـدعم يف الفتـرة الـيت تـسبق            وسيتركّ. وإجراء دورات تدريبية بالتشاور مع املبادرة     

  .قة قبل تقدمي مزيد من الدعممل وستقيم النتائج احملقّانعقاد االجتماع السابع للفريق العا
    

    االتصاالت  - دال  
ــ  -٤٦ ــترداد املوجـــودات،   التواصـــل الفّعـ ال ضـــروري لوضـــع جـــدول أعمـــال خـــاص باسـ

 ختصيص موارد لدعم وتطوير أنشطة االتـصاالت طيلـة خطـة العمـل للفتـرة      وسيكون من املهمّ 
٢٠١٥-٢٠١١ .  

عرفيـة للمبـادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املـسروقة علـى              املنتجـات امل   تاح مجيـعُ  وُت  -٤٧
باإلضـافة إىل  . شبكة اإلنترنت، من خالل موقعي املبادرة واملكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة      

مـن  األدوات واملـوارد الالزمـة      "ابـة   ذلك، سيكون هنـاك وصـلة بـني هـذين املـوقعني وموقـع بوّ              
 األدوات لتحقيـق األهـداف      أهّم ، لذلك فهو أحد   "اد مكافحة الفس  يف جمال  رصيد معريف    أجل
  .اة يف جمال االتصاالتاملتوّخ
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سـواء كـان ذلـك مـن خـالل      (وتدعو احلاجة إىل مزيـد مـن العمـل جلعـل موقـع املبـادرة              - ٤٨
املوقــع الرئيــسي يف ) املوقــع الــشبكي للبنــك الــدويل أو موقــع املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة

دة وحتديثـه وضـمان     ودات عـن طريـق ضـمان احلـصول علـى معلومـات حمـدّ              جمال اسـترداد املوجـ    
يف  رصيد معـريف     الالزمة من أجل  األدوات واملوارد   "ابة  كونه أول مرجع يلجأ إليه مستخدمو بوّ      

  .عندما تكون لديهم استفسارات حول موضوع استرداد املوجودات"  مكافحة الفسادجمال

 لة لنشر مطبوعات املبـادرة إليـصال املعلومـات        اومن الضروري وضع استراتيجيات فعّ      -٤٩
ى حتـسني االسـتفادة     باإلضـافة إىل ذلـك، مـن املتـوخّ        . إىل قاعدة واسعة مـن أصـحاب املـصلحة        

من فرص الـربط الـشبكي االجتمـاعي، وإعـداد الرسـائل اإلخباريـة، وترمجـة املنتجـات واملـواد                    
  .اإلعالمية بانتظام إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة

    
    استشراف املستقبل  - هاء  

م احملــرز يف تنفيــذ خطــة  ي دورا حامســا يف رصــد التقــدّ ينبغــي للفريــق العامــل أن يــؤدّ   -٥٠
 أو تقريــر إعــادة النظــر فيهــا دة يف هــذه املرحلــةالعمــل، وتقيــيم مــدى مراعــاة األولويــات احملــدّ 

  .ر بسرعة هذا اجملال يتغّيبالنظر إىل أنَّ

م م التقــّد الفريــق العامــل يقــّيقنيــة وبنــاء القــدرات حتديــدا، لعــلّويف جمــايل املــساعدة الت  -٥١
قــة يف الوقــت املناســب، اســتنادا إىل طبيعــة الطلبــات الــواردة واألثــر احملــرز ومــدى الفعاليــة احملقّ

بـع يف   ى حتديـد مـا إذا كـان النـهج املتّ          وميكن هلـذا التقيـيم أن يتـوخّ       . ب على االستجابة هلا   املترّت
  . أم الاالًلتقنية يف جمال استرداد املوجودات فّعتقدمي املساعدة ا

ى أن تصبح اجتماعات الفريق العامل املقبلة ذات طابع فين متزايد، هبـدف تعزيـز              توّخوُي  - ٥٢
دوره الفين يف توجيه تنفيذ اتفاقية مكافحة الفـساد، وتعزيـز نظـام اسـترداد املوجـودات، وإسـداء                   

نـة مـن    ص أجزاء معيّ  وهكذا ستخصّ . مس من االتفاقية  املشورة بشأن استعراض تنفيذ الفصل اخلا     
ز الفريـق العامـل    وميكـن أن يركّـ    . االجتماعات ملناقشة بعض جوانب العمل املتواصل هبذا الـشأن        

اجلــزء الفــين مــن اجتماعــه اخلــامس علــى أعمالــه املتعلقــة بالــشبكات وبقاعــدة البيانــات اخلاصــة    
  .دراسة اخلاصة باإلثراء غري املشروعبقضايا استرداد املوجودات، وكذلك على عرض ال
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  ١اجلدول     
      ٢٠١٣- ٢٠١١املرحلة اليت بلغها إعداد املنتجات املعرفية ومتابعتها يف الفترة     

  املتابعة  مرحلة اإلعداد  اجلمهور املستهدف  املنتج
  رة السياسة العامة املعنونةمذكّ

“Towards a Global Architecture for Asset 

Recovery”  
  ) السترداد املوجوداتو هيكل عامليحن(

  مطبوعة  اع السياساتصّن
نوفمرب /تشرين الثاين

٢٠٠٩  

  

“Guide for Non-Conviction Based 

Forfeiture”  
يدة خبصوص املصادرة غري اجلمارسات  املدليل(

  )املستندة إىل اإلدانة

اع السياسات صّن
 املمارسونواألخصائيون 

  مطبوع
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  الترمجة

“Asset Recovery Handbook”  
  )دليل استرداد املوجودات(

  مطبوع  األخصائيون املمارسون
نوفمرب /تشرين الثاين

٢٠١٠  

النشر والترمجة 
  وإعداد مواد تدريبية

  النشرة املعنونة 
“Management of Returned Assets”  

  )إدارة املوجودات املستردة(

  مطبوعة  اع السياساتصّن
 نوفمرب/تشرين الثاين

٢٠٠٩  

  

  الورقة املعنونة 
“Politically Exposed Persons”  

  )الشخصيات العامة البارزة(

اع السياسات صّن
 واألخصائيون املمارسون

  مطبوعة
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الترمجة

  الورقة املعنونة 
“Income and Asset Declarations”   

التصريح باملوجودات والدخل، الطبعة الثانية (
  )يف جملدين

اع السياسات صّن
 واألخصائيون املمارسون

  إجناز استعراض النظراء
يوليه /الطبع يف متوز

٢٠١١  

الترمجة وإعداد مواد 
  تدريبية

  رة املعنونة املذكّ
“Lowering Barriers to Asset Recovery”  

  )تذليل العقبات أمام استرداد املوجودات(

  إجناز استعراض النظراء  صناع السياسات
مايو /الطبع يف أيار

٢٠١١  

  النشر والترمجة

  الورقة املعنونة 
“Misuse of Corporate Vehicles in 

Corruption Cases”  
  إساءة استخدام املوارد املؤسسية (

  )يف قضايا الفساد

  إجناز استعراض النظراء  اع السياساتصّن
يونيه /الطبع يف حزيران

٢٠١١  

  النشر والترمجة

“Illicit Enrichment”  
ضية بالتعاون مع مفّو) (ري املشروعاإلثراء غ(

  )األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

اع السياسات صّن
 واألخصائيون املمارسون

  إعداد املسودة
الطبع يف صيف عام 

٢٠١١  

  النشر والترمجة
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  املتابعة  مرحلة اإلعداد  اجلمهور املستهدف  املنتج
  الدراسة املعنونة 

“Quantification of Proceeds of Bribery”  
) ية من الرشوةتقدير حجم العائدات املتأّت(
اون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان بالتع(

  )االقتصادي

اع السياسات صّن
 واألخصائيون املمارسون

  الصياغة
أغسطس /اإلجناز يف آب

٢٠١١  

النشر والترمجة 
  وإعداد مواد تدريبية

تقرير عن االلتزامات باسترداد املوجودات يف 
بالتعاون مع منظمة التعاون (خطة عمل أكرا 
  )دان االقتصاديوالتنمية يف املي

  الصياغة  اع السياساتصّن
يونيه /اإلجناز يف حزيران

٢٠١١  

  النشر

  رة املعنونة املذكّ
“Asset Recovery Networks”  

  )شبكات استرداد املوجودات(

  جديدة  اع السياساتصّن
أغسطس /اإلجناز يف آب

٢٠١١  

  اإلعداد والنشر

“Settlements in Corruption Cases” 
  )فسادتسوية قضايا ال(

األخصائيون املمارسون 
  اع السياساتوصّن

  منشور جديد
يونيه /اإلجناز يف حزيران

٢٠١٢  

  اإلعداد والنشر

 


