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  اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية  تقرير    

   داد املوجودات، املعقود يف فيينااملعين باستر
      ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٦ و٢٥يومي 

       ِّ  مقد مة  -   ًأوال   
ّ     رّحــب   - ١   ه                                      املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف قــرار                                             مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم   
                        عضوية املعين باسـترداد                                             الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح ال         ات                      ، باستنتاجات وتوصي   ٣ / ٣

ــّوه  ، (CAC/COSP/WG.2/2009/3)           املوجــودات  ّ    ون ــام    ــيت       إىل             باهتم ــة ال ــات اخللفي ــة املعلوم                                     ورق
ّ                   ُّ                            أعّدهتا األمانة عن التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ                  إىل           وطلـب   .(CAC/COSP/2009/7)               التوصـيات       تلـك   

ــ                   واجلــاري إعــدادها           املوجــودة              الدراســات  ة     موعــ                                الفريــق العامــل أن ينظــر يف جم               صوغ ممارســات    ل
             الدراســات  ،                              علــى ســبيل املثــال ال احلــصر                والــيت تــشمل،                                يف جمــال اســترداد املوجــودات،         فــضلى 

   . )    ستار   (                                                     املنجزة يف إطار املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة

ّ                                    قــّرر املــؤمتر أن يواصــل الفريــق الع   ،     ً    أيــضاً ٣ / ٣            ويف القــرار   - ٢                                امــل عملــه بإســداء املــشورة  
                                                                                                   وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن استرجاع عائـدات الفـساد، وأن                

   .                  حدود املوارد املتاحة    ضمن                                                      يعقد الفريق اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر الرابعة، 
    

    االستنتاجات والتوصيات  -     ًثانيا   
ــل علمــ    - ٣ ــق العام ــادرة                                  أحــاط الفري ــداد مب ــاإلثراء غــري     "       ســتار "                     ا بإع ــة ب                                      دراســتها املتعلق

         حبلــول   "       ســتار "                                                                                   املــشروع، ودعــا الــدول األطــراف إىل تقــدمي تعليقاهتــا واقتراحاهتــا إىل مبــادرة    
   .                                            ، مما يسهم يف وضع الصيغة النهائية لتلك الدراسة    ٢٠١١      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠
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                                   ضها البعض أوسع قدر ممكـن مـن                                                             ودعا الفريق العامل الدول األطراف أن تقدم إىل بع          - ٤
                                                                                                    املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، وخــصوصا لــصاحل البلــدان الناميــة ولتــسهيل إرجــاع املوجــودات، 

   .                                          ز القدرة على جتميد املوجودات وضبطها ومصادرهتا       ّ وأن تعّز

ّ                                                                                         وشــّدد الفريــق العامــل علــى أمهيــة هتيئــة الــدول الســتعراض تنفيــذ الفــصل اخلــامس يف     - ٥   
       طـراف    األ            ع الـدول     َّ جَّ       ، وشـ      ٢٠١٥                             ، الـيت سـتبدأ يف عـام                     التنفيـذ                  ليـة اسـتعراض    آل   ة                  املرحلة الثانيـ  

                                                                                                             على استخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية كوسيلة لتقيـيم جهودهـا واسـتبانة مـا يـتعني اختـاذه                    
   .                                            من خطوات أخرى لتنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية

                               إيـضاحية للتـشريعات اجلديـدة                                      ُ                     وأعرب الفريق العامل عن تقديره ملـا قُـدم مـن عـروض         - ٦
                                                                                               املتعلقة باسترداد املوجودات، اليت اعتمدهتا الدول األطراف امتثاال ألحكام االتفاقيـة، وأوصـى             

   .                                                               األمانة بأن تسعى يف الدورات املقبلة إىل تشجيع تلك النهوج الرباغماتية

          مانــة أن           ُّ                                        أمهيــة الــتعلُّم مــن جتــارب املاضــي، فطلــب إىل األ       علــى                     الفريــق العامــل  د  َّ   شــدَّ و  - ٧
                         وجـودات، وعلـى إعـداد                                            ة املعلومات املتعلقة بقضايا استرداد امل     َ َج  نه َ َم                        تواصل عملها على مجع و    

   .                                                              ة لتلك القضايا، استنادا إىل ما اكتسبته األمانة من خربة يف هذا اجملال           دراسة حتليلي

                                                                                                       ودعا الفريق العامـل الـدول إىل تزويـد األمانـة مبعلومـات عـن القـضايا، الناجحـة منـها                       - ٨
   .                                 قدرة األمانة على القيام بعمل حتليلي ل        ً تعزيزاً             وغري الناجحة، 

ّ                                                                                          ونّوه الفريق العامل بأمهية توفري حمفل ملناقشة اجلوانـب العمليـة السـترداد املوجـودات،                 - ٩   
ــا التحــديات واملمارســات    ــا فيه ــدة                                     مب ــق       .         اجلي ــصدد، أوصــى الفري ــذا ال ــل                                     ويف ه ــدول         العام           ال

   .                                     ن هذا القبيل أثناء دورة املؤمتر الرابعة                                األطراف بأن تستعد إلجراء مناقشات م

                        ُ                                                                              وأوصى الفريق العامـل بـأن ُتجـرى أثنـاء دورة املـؤمتر الرابعـة مناقـشة أخـرى لتحديـد                       -  ١٠
                                                                                                   طرائــق إنــشاء شــبكة عامليــة جلهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات، دون ازدواجيــة مــع  

   .                                                  الشبكات املوجودة ومع االعتراف التام جبدوى تلك الشبكات

                         مـذكرة شـفوية أخـرى          األطراف                                                   وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن ترسل إىل الدول        -  ١١
ُ                                                           تطلب فيها إىل الدول اليت مل تعني بعُد سلطة مركزية مـسؤولة عـن طلبـات املـساعدة القانونيـة                                       

      تـيح   ي       أن                      فمـن شـأن هـذا       .                    مـن االتفاقيـة      ٤٦              من املادة      ١٣                                        املتبادلة أن تفعل ذلك، وفقا للفقرة       
   .                             قائمة بالسلطات املركزية املعنية       للمؤمتر 

ُ                                          ن بعـُد جهـة الوصـل الوطنيـة املعنيـة                            ّ            األطـراف الـيت مل تعـيّ                    َ      العامل الـدولَ      ّ       ُ  وحثّ الفريقُ   -  ١٢     
   .                                                باسترداد املوجودات أن تفعل ذلك وأن تبلغ األمانة هبا
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           تنفيـذ                  بسري العمل على                                          أمهية توصياته السابقة وأحاط علما         ً داً  ّ جمّد                   الفريق العامل     د  ّ أكّ و  -  ١٣
                                                                                                        تلك التوصيات، وطلب إىل األمانة أن تواصل ممارسـتها املتمثلـة يف إعـداد تقـارير منتظمـة عـن                    

   .                       التقدم احملرز يف هذا الشأن

                        ُ   َّ                                    ُ                                 وأوصى الفريق العامل بأن ُتجـدَّد واليتـه حـىت دورة املـؤمتر الـسادسة، الـيت سـُتعقد يف                      -  ١٤
   .  يم                                                   ، وبوضع خطة عمل متعددة السنوات ليكون عمله حمكم التنظ    ٢٠١٥    عام 

    
      تنظيم االجتماع  -     ًثانيا   
    افتتاح االجتماع  - ألف  

                                                                                          قــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باســترداد املوجــودات    َ َع  -  ١٥
   .    ٢٠١١      أغسطس  /    آب  ٢٦   و  ٢٥       يومي         يف فيينا،   ا      اجتماع

  ة      أمهيــ        وأبــرز   ،                         اســتذكر واليــة الفريــق       الــذي    ،                 الفريــق العامــل      ُ   رئــيُس       َ   جتمــاَع           وافتــتح اال  -  ١٦
                       ن فــصال عــن اســترداد                 ّ      أول صــك دويل يتــضّم        بــصفتها                                            اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد 

ــ                                           األحــداث الــسياسية األخــرية قــد أعطــت             َّ   وأشــار إىل أنَّ  .           املوجــودات          للنقــاش    ة        جديــد ة        دينامي
      ، إىل       افـل   احمل        خمتلـف                    أمهية كـبرية يف           اكتسبت              الفساد قد          مسألة         َّ  ، وأنَّ                  استرداد املوجودات      حول  

   .      تفاقية                  اليت أنشئت مبقتضى اال    ئات    اهلي     جانب 

    ّ                                                                                    وتكلّم مدير شعبة شؤون املعاهدات مبكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،                 -  ١٧
               الــدويل اخلــاص        عمــال   األ       جلــدول          تــدعيما                ُ  ِّ            مــن األنــشطة الــيت ُنفِّــذت        سلــسلة   ّ                  فــسلّط الــضوء علــى 

           املنتجـات            وأشـار إىل    .       نـشطة            يف تلـك األ                    إسـهام املكتـب             اه إىل    ب             ، ولفت االنت                   استرداد املوجودات  ب
ّ            وشـّدد علـى      .                     املـساعدة التقنيـة                           الراميـة إىل زيـادة                     ، وإىل اجلهود     "    ستار "        مبادرة         أعدهتا                املعرفية اليت      

       أبـرز                                          مـن النـاحيتني العمليـة والـسياسية، و                      حمفوفـا بالـصعاب                                       استرداد املوجودات ال يزال جماال        َّ نَّ أ
              ناجحــة وغــري     ال                    اســترداد املوجــودات     ضايا    قــ       ة مــن       ّ   املــستمّد        املاضــي                                 فائــدة إجــراء حتليــل لتجــارب 

                                  األدوات واملـوارد الالزمـة مـن        "                                 املـستودع اإللكتـروين املعنـون                             عـن بـدء تـشغيل            وأعلن    .        الناجحة
                     ، وأبـرز املزايـا         ٢٠١١       سبتمرب /        أيلول  ١   يف     ")     تراك    " ("                                       أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد      

                                     باسترداد املوجودات والسلطات املركزيـة         املعنية       الوصل        جهات   بني                        احملتملة إلقامة شبكات جتمع  
   دة                       ّ             لنظـر يف خطـة العمـل املتعـدّ             إىل ا                            املدير الفريـق العامـل           دعا   و  .                                      املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة   
   .                           السنوات اليت اقترحتها األمانة
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        تعـازي     م     َّ   فقـدَّ             والـصني      ٧٧ـ              جمموعـة الـ                                          مجهورية إيران اإلسالمية نيابـة عـن           ل    ّ ممثّ       وتكلم    -  ١٨
     مـن           الراحـل       مـه       َّ   مـا قدَّ              ، واسـتذكر     اليس س   غون           رييل والتر  أ      السيد      وفاة    يف               إىل األرجنتني           اجملموعة

       إليـه        ّ   انـضمّ  و  .                                                        اهليئات احلكومية الدوليـة التابعـة لألمـم املتحـدة               يف أعمال     مة      ّ   وقيّ          ّ   مسامهات هاّمة 
  .                   رجنتـيين الراحـل             نـدوب األ              بأعمـال امل                                    يف اإلعراب عن التقدير واالعتراف           ّ    املتكلّمني            عديد من   

ُ         الـذي ُعقـد       ،                    الفريـق العامـل                              علما بتقرير اجتمـاع           أحاطت              والصني قد      ٧٧ ّ    َّ             كّد أنَّ جمموعة الـ    أ و      
ــا  ــومي           يف فيين ــانون األول    ١٧   و  ١٦       ي ــسمرب  /            ك ــذي أُ و  ،     ٢٠١٠        دي ــ      ُ   ال ــه   د  ّ كّ ــّد      في ــى   ّ   جم     َّ أنَّ  ً       داً عل
                         للتعـاون الـدويل بـني                         أبرز املمثل مـا      و  .                                 مبدأ أساسي من مبادئ االتفاقية        هو            املوجودات         إرجاع

                     القـضايا، وتعزيـز                                   املساعدة التقنية يف إعداد        َّ أنَّ      وذكر    .       جوهرية             من أمهية              ذ القانون            سلطات إنفا 
                   تيـــسري اســـترداد                             دويل والثقــة املتبادلـــة يف       الـــ         لتـــزام   اال           وزيـــادة  ،                                       قــدرات نظـــام العدالـــة اجلنائيــة  

   ا             بعــضها بعــض  د    ّ   يــزّو   أن                            ودعــا الــدول األطــراف إىل   .        لنجــاح                  عناصــر أساســية ل     هــي            املوجــودات 
        مجيــع    ّ   وحــثّ  .                    البلــدان الناميــة                 وخــصوصا ملنفعــة   ،                                ملــساعدة القانونيــة املتبادلــة            قــدر مــن ا        بأوســع 

              املوجـودات       جتميـد          رة علـى      قـد   ال                                            على تيسري إرجاع املوجودات، وعلـى تعزيـز                      الدول األطراف   
                                              الـدول السـتعراض تنفيـذ الفـصل اخلـامس                هتيئة                د على أمهية        ّ  ، شدّ      وأخريا  .   هتا         ومصادر       وحجزها

   .    ٢٠١٥      يف عام           اليت ستبدأ   ،       لتنفيذ ا        ستعراض   ة ا ي  آلل        الثانية          يف املرحلة 

               منـو االقتـصاد       ّ   ظـلّ   يف    ،              غـسل األمـوال          ب علـى            ّ   األثـر املترتّـ           مني علـى             ّ    د أحد املـتكلّ    ّ شّد و  -  ١٩
                بوسـائل منـها     ،                          ة ملكافحـة غـسل األمـوال         خمتلفـ          تـدابري      ُّ       مبا اتُّخذ من                        أبلغ الفريق العامل     ف   ،        العاملي

                       املوجـــودات وجتميـــدها              حـــري عـــن    الت                              الـــسلطات املـــسؤولة عـــن         قـــدرات            وتـــدعيم  ،          التـــشريع
   .          وفعاليته     قدرته            هبدف تعزيز   ئي       القضا     اجلهاز     إصالح  و  ،   هتا      ومصادر

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  

ّ                   أقّر الفريق العامل، يف   -  ٢٠    :                        أغسطس، جدول األعمال التايل /    آب  ٢٥  

   :                املسائل التنظيمية  - ١  

                 افتتاح االجتماع؛   ) أ (    

   .                  عمال وتنظيم األعمال             إقرار جدول األ   ) ب (    

   .                       وتوصيات الفريق العامل ٣ / ٣    ؤمتر   امل           تنفيذ قرار   - ٢  

   .      وجودات  امل        استرداد       قضايا      حتليل   :          العملية       املمارسة  يف                  استرداد املوجودات   - ٣  

   .                  استرداد املوجودات      جناعة            الالزمة لضمان      شبكات   ال  - ٤  
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   .          دة السنوات                    ّ النظر يف خطة عمل متعّد  - ٥  

   .              اعتماد التقرير  - ٦  
    

   احلضور -جيم  
                              االحتـاد الروسـي، أذربيجـان،      :                                    الدول التالية األطراف يف االتفاقيـة       لو    ّ ممثّ       جتماع         حضر اال   -  ٢١

                                                                                                               األرجنتني، األردن، إسبانيا، أسـتراليا، أفغانـستان، إكـوادور، ألبانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،                 
                                      إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل،        ، )       اإلسالمية-      مجهورية (                                               إندونيسيا، أنغوال، أوغندا، أوكرانيا، إيران      

          بوليفيـا                                             بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بولنـدا،                  بنمـا،                                                   الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا،       
ــة ( ــات -      دول ــة،       ،  )                     املتعــددة القومي ــة الدومينيكي ــر، اجلمهوري ــونس، اجلزائ ــا، ت ــد، تركي ــريو، تايلن                                                                           ب

ــابوي، ســري ال    ــا، زمب ــا، روماني ــا، جنــوب أفريقي ــة كوري ــسلفادور، ســلوفاكيا،                                                                      مجهوري                                  نكــا، ال
                                                                                                      ســنغافورة، الــسنغال، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، صــربيا، الــصني، العــراق، غواتيمــاال، فرنــسا،    

                                                               ، فنلندا، فييت نام، كازاخستان، كرواتيا، كنـدا، كوبـا،           )           البوليفارية-      مجهورية (                  الفلبني، فنـزويال   
                                     يزيـا، مـصر، املغـرب، املكـسيك،                                                                        كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، خلتنـشتاين، مال       

                                                                                                           اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية، موريــشيوس، ناميبيــا، النمــسا، نيجرييــا،    
  .                                                       نيكاراغوا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن

َ    ّ   وحضر االجتماَع ممثّـ     -  ٢٢           إقليميـة                      تكامـل اقتـصادي      ٌ                                          لٌ عـن االحتـاد األورويب، وهـو منظمـة                      
  .              طرف يف االتفاقية

                                أملانيـا، إيرلنـدا، اجلمهوريـة      :                  ّ                         الـدول التاليـة املوقّعـة علـى االتفاقيـة                       وحضر مراقبون عـن    -  ٢٣
  .                                                    التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، السودان، اليابان

  .   مان ُ ُع                    ل لدولة مراقبة، هي  ّ ممثّ       أيضا     وحضر  -  ٢٤

  .                 لدى األمم املتحدة ة م     دائ ة                                  ل عن فلسطني، وهي كيان له بعثة مراقب       ّ وحضر ممثّ  -  ٢٥

        لـشبكة                    معاهـد تابعـة                                  مانة العامة لألمم املتحدة و             تابعة لأل                          حضر مراقبون عن وحدات      و  -  ٢٦
                              صة تابعـة ملنظومـة األمـم                                                                 ّ             برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، ووكـاالت متخصّـ           

            ومفوضــية  ، ة                                     ومكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــ ،                            إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   :      ، هــي        املتحــدة
                 ومعهــد األمــم  ،                                   األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  ة   ضــ     ّ  ومفّو ،                                األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان 

                              واملعهـد الكـوري لعلـم        ،                             ومعهـد بـازل للحوكمـة       ،                              ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة       ي                 املتحدة األقـاليم  
  .                                 واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،              والبنك الدويل ،      اإلجرام
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                                 املنظمـة االستـشارية القانونيـة      :                   الدوليـة التاليـة               ظمات احلكومية      املن            مراقبون عن    وحضر  -  ٢٧
                                               لوحدات االستخبارات املاليـة، ومكتـب الـشرطة                                 وأمانة جمموعة إيغمونت      ،        األفريقية-       اآلسيوية

                 ملكافحة غـسل                                        اإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية                    العمل املعنية ب         وفرقة  )          اليوروبول (        األورويب  
  ،  )          اإلنتربـول  (                                        واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         ،                        لدولية ملكافحة الفـساد                  ، واألكادميية ا        األموال

ــة للــهجرة  ــدان االقتــصادي ومنظمــة األمــن     ،                             واملنظمــة الدولي ــة يف املي                                                                          ومنظمــة التعــاون والتنمي
  .                 والتعاون يف أوروبا

                                                                                  أيــضا منظمــة فرســان مالطــة العــسكرية املــستقلة، وهــي منظمــة لــديها مكتــب      لــت  ّ ثّ ُ ُم و  -  ٢٨
   .        م يف املقر         مراقب دائ

    
     وتوصيات الفريق العامل٣/٣ؤمتر املتنفيذ قرار   -     ًرابعا   

    ّ                               م ممثّل عـن األمانـة عرضـا لورقـة        َّ وقدَّ  .                 من جدول األعمال ٢                         الرئيس النظر يف البند        ّ استهلّ  -  ٢٩
   .(CAC/COSP/WG.2/2011/2)                                                                          معلومات خلفية عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصـيات الفريـق العامـل              

ّ             شـّدد علـى                             املعـارف التراكميـة،            تكوين           ويف جمال                                                        أمهيـة مـستودع األدوات واملـوارد الالزمـة مـن            
                                             واملكتبـة القانونيـة ملكتـب األمـم املتحـدة         ")       تـراك   ("                                              أجل رصيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد         

                          املعــارف القانونيــة عــن        يف مجــع           اإلنترنــت            تــستخدمان                                             املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ومهــا أداتــان  
  ل      ّ  املمثّـ  م    ّ وتكلّـ   ،            وتعميمها  ً اً     منهجي             تلك املعارف          تنظيم      ويف                   ترداد املوجودات                    مكافحة الفساد واس  

              مــا يبذلــه                  وأشــار أيــضا إىل   .                            كيفيــة صــياغتها ونــشرها  و  "       ســتار "                   منــشورات مبــادرة      عــن       ُّ   بتوسُّــع
          اسـترداد            لقـضايا                                        املتعلقتني بـإجراء جتميـع حتليلـي                      الفريق العامل          توصييت         تنفيذ   ل          من جهود      كتب    امل

   .                استرداد املوجودات     بشأن                            إعداد أحكام قانونية منوذجية             شاف إمكانية       وباستك         املوجودات 

         ّ                         ، أشار ممثّل األمانة إىل قاعـدة                   واالستئمان                                                  وفيما يتعلق بالتوصيات الرامية إىل بناء الثقة        -  ٣٠
ّ                               بيانــات جهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات الــيت أعــّدهتا األمانــة            قائمــة           إىل جتميــع    و ،                                                 

                                                  ّ                                      ركزيـــة املـــسؤولة عـــن املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة الـــيت عّينتـــها الـــدول                        شـــاملة بالـــسلطات امل
         وتـشجيع                                   العمـل مـع القطـاع اخلـاص                        الراميـة إىل           كتـب     امل     هود         عرضا جل     ّ   املمثّل     م     َّ وقدَّ  .       األطراف
                                                              ّ                وفيما يتعلق باملساعدة التقنية والتدريب وبناء القـدرات، أشـار املمثّـل              .              كافحة الفساد  مب         التزامه  

                         كما أشـار إىل النـهج         ".     ستار "                        ّ                          ن التقين والتدريب اليت توفّرها األمانة ومبادرة                         إىل أشكال التعاو  
             األولويـة          سـيعطي                         يف املـستقبل، والـذي        "     ستار "           مبادرة         ستتبعه                                اجلديد يف أنشطة التدريب الذي      
   .                 على وجه التحديد                استرداد املوجودات      قضايا         اليت ختص                            لتلبية االحتياجات من املساعدة 
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         تطــوير                    أمهيــة كــبرية علــى       قــون         ّ    إهنــم يعلّ     ّ     املتكلّمــون                    ي تــال ذلــك، قــال                 يف النقــاش الــذ و  -  ٣١
ّ             وشـّددوا علـى     .                                             وأعربوا عـن اهتمـامهم البـالغ بـذلك        ،                   املنتجات ذات الصلة   و                   املعارف القانونية      

  .         ملمارسـني                  لدى االختـصاصيني ا                                                        األثر اإلجيايب لتلك املنتجات يف تكوين خلفية قانونية مشتركة   
                                                                          طائفة واسعة من اخلرباء من نظم قانونية خمتلفـة يف إعـداد املنتجـات                 َّ       ّ              ورحَّب املتكلّمون بإشراك    

              اقتــرح أحــد       كمــا   .                                                     أمهيــة ضــمان اســتمرار هــذه املمارســة يف املــستقبل       علــى     ّ       وأكّــدوا  ،         املعرفيــة
        إعـداد                   فيمـا يتـصل ب                   خطـط وحبـوث        ُ                    ما ُيضطلع بـه مـن            ّ                                   املتكلّمني استشارة الفريق العامل بشأن      

   .                      املنتجات املعرفية املقبلة

          اســترداد                    املرتقبــة لقــضايا                                                         مــون عــن اهتمــامهم البــالغ بالدراســة التحليليــة              ّ   وأعــرب املتكلّ  -   ٣٢
                  ن بيانـات عـن                              ّ           هذه الدراسـة ينبغـي أن تتـضمّ          َّ    أنَّ                 وأشاروا إىل   ،                                  املوجودات وأبدوا تأييدا كبريا هلا    

          املـصادفة            املـشاكل                        ، ومعلومـات عـن                                            غري الناجحة السترداد عائدات الفـساد               الناجحة و         احملاوالت  
          املـساعدة           وتبـادل                       اسـترداد املوجـودات                              األحكام اإلطارية املتعلقة ب          تنفيذ       لدى                دروس املستفادة      وال

   .                         الفصل اخلامس من االتفاقية      ال سيما   ، و          يف هذا اجملال          القانونية 

           أن يؤخـذ                   علـى ضـرورة           ّ         املتكلّمـون     د ّ ّد   شـ                          أحكام قانونية منوذجية،          بصوغ                وفيما يتعلق     -  ٣٣
ّ               تنّوع النظم القان           بعني االعتبار    .                  أداة من هذا القبيل                             ونية للدول اليت ميكن أن تستخدم    

                         علـى أمهيـة بنـاء        ني م      ّ    ة مـتكلّ      ّ  د عدّ   ّ شّد                                                  ومثلما حدث يف مداوالت الفريق العامل السابقة،          -   ٣٤
           َّ   وقـالوا إنَّ   .               يـة للطلبـات                                                       ّ       الثقة بني الدول اليت تطلب استرداد املوجودات والدول املتلقّ                 االستئمان و 
                   طلبـات اسـترداد                          أفـضت إىل ازديـاد                                         بفعل األحـداث األخـرية الـيت           مة       ّ  إىل املقدّ       برزت               هذه املسألة   
  ي      ّ   التــدّن                           مني عــن خيبــة األمــل إزاء               ّ       أعــرب بعــض املــتكلّ      كمــا         فــساد،                    املرتبطــة بقــضايا            املوجــودات 

      بعـض         َّ    بـل إنَّ     ،    ده                   ّ            تبـع دائمـا بأفعـال جتـسّ        ُ ُي      مل                    فالعزم الـسياسي    .      تلقوه      الذي         العون                النسيب ملستوى   
  َّ أنَّ                     عـن رأي مفـاده                          يف هـذا الـسياق           عـرب    ُ أُ و  .                   مزيد من البحث      دون       قطعيا        رفضا        لقيت           الطلبات  
ــّد ــذ أحكــام       ّ   التق ــة املتعلقــة ب                             م احملــرز يف تنفي ــها                                اســترداد املوجــودات حمــدود،                         االتفاقي                 ألســباب من

           إداريـة           متطلبـات                                                                                      التفاوت بني ما تبديه الدول األطراف مـن عـزم سياسـي ومـا تفرضـه فعليـا مـن              
                                            االســتجابة لطلبــات اســترداد املوجــودات     ب              يف التعــاون      ّ   التلكّــؤ   َّ  أنَّ      مــون       ّ د املتكلّ    ّ  وأكّــ .          وقانونيــة
   .      تفاقية  اال       على نص          ما وافقت                دت هبا الدول عند                    ّ مع االلتزامات اليت تعّه       يتضارب 

                                                    القطـاع اخلـاص، وال سـيما املؤسـسات املاليـة،                        العمل مـع             ّ           بعض املتكلّمني أمهية           وأبرز    -  ٣٥
             مبـا تبذلـه        ّ    ، ورّحبوا        فعليا                استرداد املوجودات       وحتقيق         التعاون         تدعيم                      اجلهود الرامية إىل         جممل     يف  

   .         ذه الغاية هل     جهود    من        األمانة 

ّ  رّحب و  -   ٣٦          املعنيـة                                                              مني بإنشاء قاعدة بيانات جلهات الوصـل والـسلطات املركزيـة             ّ  ة متكلّ    ّ   عدّ  
ــة       إطــار                              باســترداد املوجــودات ضــمن   ــني     ك  ،           االتفاقي ــصال املباشــر ب ــز االت ــشجيع وتعزي                                                     وســيلة لت
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               النظراء قبـل      بـ                          االتصاالت غـري الرمسيـة               َّ  رأوا أنَّ  و  .                         والدول املتلقية للطلبات           الطالبة         الدول         مسؤويل
   .                                  يف جناح التعاون على استرداد املوجودات           بالغ األمهية       عنصرا   ل   ّ متثّ                    تقدمي الطلبات الرمسية 

                بعضهم لفـت           َّ   ؛ غري أنَّ   "    ستار "                      البالغ لعمل مبادرة             تقديرهم      عن      مني          ّ  عدة متكلّ      عرب   أ و  -  ٣٧
                                                                                      دراسة إمكانية إطـالق مبـادرات أخـرى هبـدف تعزيـز فعاليـة تنفيـذ الفـصل                                      االنتباه إىل ضرورة    

  "       ســتار "         مبــادرة        بعمــل           ّ        أحــد املــتكلّمني       أشــاد                            وبــصورة أكثــر حتديــدا،   .                        اخلــامس مــن االتفاقيــة 
                       وأكـد مـتكلم آخـر        .                      اسـترداد املوجـودات                        األعمـال املتعلـق ب            ُ   ً                يف املـضي قُـدماً جبـدول                  وإسهامها  

                   مـن حيـث تعزيـز           سـواء    ،              مفيـدة جـدا    "       سـتار  "                     مة يف إطـار مبـادرة     َّ                     ّ أنَّ املساعدة التقنية املقّد     على  
     إىل     ً   ســعياً                        أمهيــة تنويــع األنــشطة       علــى      َّ      ّ     ّ          غــري أنَّ املــتكلّمني أكّــدوا   .        اخلــربات           أو تقاســم           املهــارات 

                            تنفيـذا تامـا، وخـصوصا                          لفصل اخلامس من االتفاقية ا          تنفيذ             العمل على       ل يف        ّ املتمثّ            حتقيق اهلدف   
  ُ       وأُبـرزت    .                     السـتعراض تنفيـذه     ُّ  ً   ترقُّبـاً                            واحلاجـة إىل أدوات إضـافية            الفـصل          ذلـك                ّ       بالنظر إىل تعقّـد     

   .                                         أمهية ضمان االستجابة لطلبات املساعدة التقنية

ّ             وشّدد أمني املـ     -  ٣٨                  كتـب يف إطـار       امل                                                       أمهيـة الـشراكة القائمـة بـني البنـك الـدويل و                   علـى        ؤمتر    
                جابة للواليـات     َّ                                 أنَّ هـذه الـشراكة جـاءت اسـت                وذكـر     .        ّ                    وعلـى حمـّصلتها اإلجيابيـة       "     ستار "        مبادرة  
          اسـتخدام               فعالـة و          تـدابري         اختـاذ                أهنا تتـيح         كما     ،      تاما                  متتثل هلا امتثاال     و     ؤمتر    امل               من االتفاقية و           املنبثقة  

   .           اخلربة الفنية          واالرتقاء ب      األمثل                         املوارد احملدودة على النحو 

ــة    َّ   وقــدَّ  -  ٣٩ ــة                                     البنــك الــدويل حملــة عامــة عــن ا       عــن              مت املراقب ــائج األولي           املتعلقــة          لدراســة  ل                  لنت
  َّ              َّ                   َّ                            أنَّ البحث أظهر أنَّ عدد البلـدان الـيت سـنَّت أحكامـا تـشريعية              وذكرت    .                   اإلثراء غري املشروع   ب

                     تقوم فعليا مبالحقـة                                                   َّ                             بشأن اإلثراء غري املشروع ال يكاد يتجاوز األربعني، وأنَّ عدد البلدان اليت             
    َّ أنَّ   إىل        أيــضا                    الدراســة خلــصت         َّ   وقالــت إنَّ  .                        ّ                         يا اإلثــراء غــري املــشروع أقــلّ حــىت مــن ذلــك      قــضا

                                           ي عـن قـضايا اإلثـراء غـري املـشروع                ّ   للتحـرّ                           املهارات واملوارد الالزمة                         كثريا ما تفتقر إىل              البلدان  
                       اســترداد املوجــودات يف          تتنــاول   َّ                 أنَّ مجيــع البلــدان        وجــدت           الدراســة           َّ   أضــافت أنَّ   و .          ومالحقتــها

        بعـد           املـصادرة       علـى       ّ   تـدلّ         شـواهد                                                َّ               أحكامها التشريعية اخلاصة باإلثراء غري املشروع، وأنَّ هنـاك         
           اإلجرائيـة              األصـول    ُ     ُتخالف                                    َّ                        وتشري االستنتاجات األولية للدراسة إىل أنَّ هذه العملية ال            .       اإلدانة
       نظـام              طبيعـة            مراعـاة          ، مـع           مشوليـا            تقييما   ُ   َّ ُتقيَّم    َّ                       وأنَّ املسألة ينبغي أن       ،            حقوق اإلنسان        تنتهك      وال  

        إلـيهم        لـب    ُ طُ و          العامـل      ق         الفريـ          أعـضاء   ُ  ِّ                    ُوزِّعت الدراسة علـى         قد   و  .        املعين                           العدالة اجلنائية يف البلد   
   .    ٢٠١١      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠     حبلول       بشأهنا                        تقدمي تعليقات واقتراحات 

ّ                                       مفّوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                  املراقب عـن     ّ   وأكّد    -  ٤٠                      للفـساد، مبـا فيـه               علـى مـا     
                      قـرار جملـس حقـوق                 واسـتذكر     .                     على حقوق اإلنسان                      من عواقب وخيمة    ،                  اإلثراء غري املشروع  
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ّ                                                 املفّوضــية بتوســيع نطــاق عملــها يف هــذا الــشأن،        فيــه  ّ    لّــف           الــذي ك  ١١ / ٧         اإلنــسان    َّ أنَّ        وذكــر    
ّ                                املفّوضية تعكف على إعداد دراسات       ّ    نـّوه  و  .                                 السلبية علـى حقـوق اإلنـسان              الفساد        آثار          تتناول         

ّ             مبسامهة املفّوضية يف الدراسة املتعلقة باإلثراء غـري املـشروع الـيت أعـّدهت                                                       ّ    ّ    فأكّـد     ، "      سـتار  "           مبـادرة   ا         
ّ      جمــّددا  ــع        ضــية      املفو         اســتعداد  ــاون م ــدان، بالتع ــساعدة البل ــادرة     امل                                        مل ــدويل ومب ــك ال ــب والبن                                    كت

                         إنـشاء حمكمـة دوليـة                     ميكن النظر يف                 املسألة أنه      هذه                 أثناء مناقشة                 ّ      ورأى أحد املتكلّمني       ".     ستار "
   .                                   عواقب وخيمة من وجهة نظر حقوق اإلنسان                  نظرا ملا للفساد من    ،      الفساد            خمتصة مبكافحة 

ّ     ورّحـب    -  ٤١                                           بإعـداد الدراســة اخلاصـة بــاإلثراء غــري     "       ســتار "                قيــام مبـادرة     ب ني م     ّ   املـتكلّ       بعــض   
                  بلـداهنم اعتمـدت      َّ  أنَّ   مني      ّ   ة مـتكلّ     ّ    د عـدّ     ّ وأكّـ   .                  الفريق العامل    عن                لتكليف الصادر    ل   ً اً           املشروع وفق 

                                                         ن مــن جتــرمي اإلثــراء غــري املــشروع ومــصادرة املوجــودات                                ّ           تـدابري قانونيــة وتــدابري أخــرى للــتمكّ 
                  إقـرارات الذمـة                          مـن شـأن مـضاهاة          َّ    أنَّ       ورئي  .              يف هذا الشأن                  التعاون الدويل           وتعزيز              ذات الصلة   

                       مصادرة املوجودات غـري         ّ                أن متكّن الدولة من                    دخلهم احلقيقي    ب                        كبار املوظفني العموميني     ل        املالية  
         إدانـة         وجـود                                            الـتمكني مـن مـصادرة املوجـودات دون             َّ    أنَّ            مني علـى        ّ    ة مـتكلّ      ّ  د عدّ   ّ أكّ و  .        املشروعة

                                 أن يتفــادى الــشواغل املتعلقــة                  يف بعــض احلــاالت          ن شــأنه    مــ                          اإلثــراء غــري املــشروع         ً     اســتناداً إىل
   .                                                            بانتهاك حقوق اإلنسان واألصول اإلجرائية، وينبغي تناوله يف الدراسة

           واليتيهمــا                            اإلثــراء غــري املــشروع يف            ملكافحــة             تــشريعات          ِّ         مــان عــن ســنِّ      ّ متكلّ        وأفــاد   -  ٤٢
           املـتكلمني                 وأبـرز أحـد    .                         بعني االعتبار يف الدراسـة                   تلك التشريعات                       وطلبا أن تؤخذ        تني،       القضائي

   .        بغرامة      ب عليه    َ يعاقَ و   ،        يف بلده                 ُ   َّ اإلثراء غري املشروع ُمجرَّم  َّ أنَّ 
    

   وجوداتاملحتليل قضايا استرداد  : العمليةاملمارسةيف استرداد املوجودات   -     ًخامسا   
  َّ                                                                                  قدَّم املراقب عن البنك الدويل عرضا إيضاحيا ملرصد اسـترداد املوجـودات، وهـو قاعـدة           -  ٤٣

               واهلـدف مـن    .                    وتتـوىل صـيانتها    "      سـتار  "                                               صة بقضايا استرداد املوجودات أنشأهتا مبادرة                 بيانات خا 
                                                                                                   قاعــدة البيانــات هــذه تزويــد االختــصاصيني املمارســني بأمثلــة ملموســة، ممــا يــساعد علــى حــشد 

ّ                  وتتضّمن قاعدة البيانات   .                                     جهود مجاعية السترداد املوجودات املسروقة       ً    واليـةً    ٥٢     ً       قضيةً مـن    ٧٥    
ــشمل  ــات القــرن املاضــي إىل الوقــت احلاضــر          ً            قــضائيةً، وت ــل مثانين ــد مــن أوائ ــرة متت ــال إنَّ  .                                                                             فت          َّ   وق
                                         تـرد يف قاعـدة البيانـات باللغـات              وهي                                        ة حصرا من مصادر مفتوحة وعمومية،                     ّ  املعلومات مستمدّ 

          بوابــة           مــن خــالل                            وســيتاح الوصــول إليهــا  ،                                            وســيجري حتــديث قاعــدة البيانــات بانتظــام  .         األصــلية
                           علـى طلـب الفريـق           ً   وبنـاءً   .                       التابعـة للمكتـب        ُ                                               ، وسُتربط يف هناية املطـاف باملكتبـة القانونيـة          "    تراك "

                                  ، وهـي دراســة أجريـت يف اآلونــة    "      ســتار "                                      عامـة عــن أحـد منتجــات مبـادرة        حملــة   ت   ُ ِّ   ، قُـدِّم         العامـل 
        تواجــه     ِّ                               وتبــيِّن الدراســة الـصعوبات الــيت    .                                                           األخـرية عــن تــذليل العقبـات أمــام اســترداد املوجـودات   
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                          وتصنف الدراسة تلك العقبات   .        العون      يطلبون                                              االختصاصيني املمارسني من الدول الطالبة عندما      
   ً اً        عـدد  ُ   ِّ          ُتقدِّم الدراسة    ،       لذلك     ً            وبناًء على ذلك،    .                                      العقبات القانونية والعقبات العملية     :             يف فئتني، مها  

ّ                                                            على حنو يشّجع الدول على النظر يف املسألة بغية تكييـف التـدا              ،            من التوصيات                      بري الداخليـة ذات              
  .  ّ قلّ  األ      على       ختفيفها     أو  ،             إزالة العقبات  ى         ّ حبيث يتسّن      الصلة 

       قــضية  ل   ا         ملموسـ          نت مثــاال   ّ   تـضمّ           معلومـات                             كتـب إىل الفريـق العامــل     امل     عــن   ل     ّ م ممثّـ    َّ   وقـدَّ   -  ٤٤
ــات مرصــد اســترداد املوجــودات    ــال و  .                                                        واردة يف قاعــدة بيان ــى                  هــذه القــضية   َّ نَّ  إ       ق                انطــوت عل

   .                                                        حتديد مكان املوجودات والتمكني من حجزهـا واسـتردادها           يف                    ة واليات قضائية      َّ عدَّ        مشاركة  
                    جنائيــة، وكانــت         مــصادرة          إجــراءات                            مبــالغ نقديــة مــن خــالل                    أمكــن اســترداد  ،               ونتيجــة لــذلك

     ً          بنـاًء علـى                       ستندة إىل إدانـة                غـري املـ         صادرة     امل      إجراء                                               الدولة الطالبة طرفا يف دعوى مدنية، وأمكن        
       أمهيــة             مبــا فيهــا    ،                                  روس املستخلــصة مــن هــذه القــضية     الــد  ل          ّ   أبــرز املمثّــ و   .        أجنبيــة         قــضائية         أحكــام 

                    يـة مـن تنفيـذ                     ّ      والفائـدة املتأتّ    ،                      دة يف قـضية واحـدة                  ّ    قانونية متعدّ    وج ه           ُ    واستخدام نُ   ،              التعاون الدويل 
  .                                 مجيع أحكام الفصل اخلامس من االتفاقية

ــدَّ  -  ٤٥ ــ   َّ    وقـ ــضاحيا       ّ م ممثّـ ــا إيـ ــشيوس عرضـ ــصادرة     ل                                   ل موريـ ــق مبـ ــشيوس املتعلـ ــانون موريـ                                             قـ
        اجلهـات             كـثري مـن                        ضـع بالتـشاور مـع      ُ  ُو        الـذي  ،       القانون        هذا          َّ  وقال إنَّ   .     ٢٠١١   م               املوجودات لعا 

                      ويهـدف إىل الـتمكني       .     ٢٠١١         أبريـل  /       نيـسان    يف          بلـده                      اعتمـده برملـان         قد     ،                       املعنية بإنفاذ القانون  
      أم   ة       الدولـ                         كانـت الـضحية هـي                  سـواء     ،                                                    من مصادرة عائدات اجلرمية من أجل تعويض الـضحايا        

           املـستندة       غـري  و         إدانـة       إىل                                       حكامـا تـشمل املـصادرة املـستندة                      ن القـانون أ        ّ ويتضّم   .      األفراد          فردا من   
ّ              وكـذلك صـندوقا للموجـودات املـسترّدة                                     جهـازا خمتـصا بإنفـاذه،                      ينشئ القانون        كما    .      إدانة    إىل                             

  .     فيه                      إيداع املوجودات املصادرة    ميكن 

                                 األطراف علـى مـضاعفة جهودهـا             َ مون الدولَ      ّ  املتكلّ                       َّ املناقشة اليت تلت ذلك، حثَّ    ويف    -  ٤٦
                                                                    اســترداد املوجــودات، بوســائل منــها تنفيــذ الفــصل اخلــامس مــن       أمــام                     إزالــة العقبــات           مــن أجــل

         واليــاهتم                مــا واجهتــه        علــى          َ     مــون الــضوَء   ّ       ّ   وســلّط املتكلّ  .        عمليــا                                      االتفاقيــة تنفيــذا كــامال وتطبيقــه
                                 بات قانونية مثل فـرض شـروط           ّ متطلّ     مشلت    .                          القضايا اليت شاركت فيها                 من عقبات يف              القضائية  

           َّ   وقــالوا إنَّ   .        التجــرمي             بازدواجيــة                   الــشروط املتعلقــة  ك                          ة القانونيــة املتبادلــة،                        صــارمة علــى املــساعد 
                      ب املوجــودات ال تــزال                                ّ       املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وتعقّــ         اخلاصــة ب                             املــشاكل املتــصلة بالقــدرات 

ّ            ّ   وشّدد أحد املتكلّ    .          الفعلي         االسترداد                    ل عقبة كربى أمام       ّ متثّ                                    مني على ضرورة مراعاة احتياجـات        
       وقـال    .          ة األمـد           الطويل   ية                         وكذلك االحتياجات التدريب          معينة،                     املدى بشأن قضايا       ري      القص         التعاون  

  ال                  يـات اجلاريـة                                      ّ      بات اإلبالغ املصريف املفروضة على التحرّ                       ّ    ية املصرفية أو متطلّ           ّ  بات السرّ     ّ متطلّ    َّ إنَّ
         انعــدام                 َّ     د مــرارا علــى أنَّ  ُ ِّ وأُكِّــ  .                                    يــات اخلاصــة باسـترداد املوجــودات      ّ التحّر   يف        مــشاكل   ل        ّ   تـزال متثّــ 
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                                    أمـام اسـترداد املوجـودات، وهـي                     ميثـل عقبـة                                                أو الثقة بـني الواليـات القـضائية                       تخاطب املباشر   ال
             القـضايا         بـشأن                         وعقد اجتماعات مشتركة              وتدعيمها                             ب عليها بإقامة الشبكات                   ّ   عقبة ميكن التغلّ  

  د    ّ   وشـدّ    .       بادلـة  ت                         ملـساعدة القانونيـة امل     ا          اخلاصـة ب          نـشطة     األ      يف           املباشـر                            وتدعيم التخاطب التمهيدي    
ــتكلّ      بعــض  ــى أنَّ     ّ   امل ــ         َّ   مني عل ــؤدّ      ُّ  تعقُّ ــاع تكــاليف                                ّ           د إجــراءات اســترداد املوجــودات ي                         ي إىل ارتف

                                 يتـسبب يف عقبـات عمليـة؛                          النظم القانونيـة                           التفاهم فيما يتعلق بـ         سوء          َّ  كما أنَّ    .                التمثيل القانوين 
      فهــم                       ل الــدول املعنيــة إىل                 ُّ     أن يــساعد علــى توصُّــ                     ميكــن لوســيط نزيــه                              وقيــل يف هــذا الــصدد إنــه 

  .              فيما بني األطراف           املتبادلة                      بات املساعدة القانونية ّ لّ         مشترك ملتط

ّ       وشـّددوا    .          القـضايا  ب          املتعلـق                    العمـل التحليلـي            بتـدعيم       ّ                    املتكلّمون اهتماما شـديدا         وأبدى    -  ٤٧   
                       هبـدف حتديـد العوامـل                           على الـسواء وحتليلـها         ناجحة   ال            الناجحة وغري         القضايا        مجع        ضرورة     على  

                  ت بـه مبـادرة                            لعمـل الـذي اضـطلع                 تقـديرهم ل     ّ     لّمـون     املتك         وأبـدى     .                                 اليت تـسهم يف جنـاح التعـاون       
        وكــذلك   ،                                           طلبــهم إجــراء دراســة حتليليــة للقــضايا    روا      ّ   ، وكــّر                يف مجــع القــضايا        املكتــب  و  "       ســتار "

  .                استرداد املوجودات       جمال يف           اإللكترونية      ّ  التعلّم       أدوات                 إمكانية استخدام         استكشاف 

ــد   -  ٤٨ ــتكلّمني     ّ    وأكّ ــّدة م ّ       ّ        ع ــى   ــل           ضــرورة       عل ــق العام ــستمر الفري ــضايا    يف                                أن ي ــشة الق                     مناق
                التعـاون مـع                             يف هذا الصدد ضرورة                     على وجه اخلصوص       ُ    وذُكر  .                      رات التشريعية اجلديدة        ّ والتطّو

  .                                  القطاع اخلاص، ال سيما املؤسسات املالية

                 ّ                    واالهتمـام بـالتعلّم مـن جتـارب           ية          ّ      بـات الـسرّ          ّ  بني متطلّ          املوازنة            مسألة      مون      ّ   املتكلّ      تناول و  -  ٤٩
         يف سـياق                 عـن القـضايا             الـدول  ُ   ِّ   ُتقدِّمها           علومات اليت   ُ     َّ   وُرئي أنَّ امل  .                القضايا السابقة       وحتليل         املاضي  

       تــذكر          ، مــا مل       ّ      عتــرب ســّرية ُ ُت                           لتقيــيم الــذايت املرجعيــة          قائمــة ا                                         تقــدمي املــساعدة التقنيــة أو مــن خــالل 
          القـضايا          ملـساس ب    ا       تفـادي    و                  البلـدان املعنيـة                  محايـة مـصاحل                  مـن أجـل                    خـالف ذلـك،                     الدولة املعنية   

            الناجحــة           بالقــضايا                                 تقاسـم التجــارب فيمــا يتعلـق         علــى        َ   الــدولَ  ّ      كلّمـون     املت    ّ   حــثّ  ،      لــذا و  .         اجلاريـة 
ّ          على حّد سواء               وغري الناجحة  ّ    وُشّدد    .         ُ ٍ          علـى حنـو جمـٍد،               تحليلـي     ال       عمـل     ال                                علـى أنـه ميكـن القيـام ب                    

        جمموعــة               يلــزم وجــود       لكــن  و  ،                              الواليــات القــضائية املعنيــة   أو          املعنــيني                            دون حتديــد هويــة األفــراد 
   .                          كافية من القضايا هلذا الغرض

                               من قضيتني تتعلقان باسـترداد              مستخلصة                  ملعلومات ودروس         عرضا    ّ           ممثّل سويسرا      م     َّ وقدَّ  -  ٥٠
ّ                      ّ           ّدد علـى أمهيـة التعـاون اجلّيـد       َ وشَـ   .                               سويسرا هي الدولة املتلقية للطلب      فيهما                 املوجودات كانت   

          إجـراءات          طـوال                يعمـل معـا                                                  يـة للطلـب مـن أجـل إنـشاء فريـق                                          ّ         بني الدول الطالبـة والـدول املتلقّ      
           ثـة عـن      ّ حمّد           معلومـات                              م إىل الفريـق العامـل             َّ      كمـا قـدَّ     .                            وجودات املسروقة واستردادها            مصادرة امل 

ــ      ٢٠١٠                                                   قــانون إرجــاع املوجــودات غــري املــشروعة لعــام          دخــول          فربايــر  /        يف شــباط           ز النفــاذ   ّ حّي
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     ّ    ويتوقّـع    .                  اجتماعه الـسابق                     الفريق العامل يف       مُ        ُعرض أما     قد       كان                هذا القانون            َّ  وقال إنَّ    ،      ٢٠١١
                                 املـساعدة القانونيـة املتبادلـة             لتقـدمي      ّ      فّعاال    ً اً                               اع املوجودات غري املشروعة إطار                 ر قانون إرج        ّ  أن يوفّ 

                        إال إذا فـشلت الـدعاوى             استخدامه                                               استرداد املوجودات باعتباره قانونا فرعيا ال ميكن          قضايا     يف  
ــة         مبقتــضى          املقامــة  ــانون املــساعدة املتبادل ــة                              ق ــة يف املــسائل اجلنائي ــاد بــ   .                                  الدولي ــسلطات   َّ أنَّ            وأف             ال
ــسرية قــد      السو ــنجح                       القــانون يف قــضية   ا    هــذ        مبقتــضى          مــصادرة        دعــوى       أول       رفعــت              ي        فيهــا          مل ت

    .                           املساعدة القانونية املتبادلة

ّ    وقّدم    -  ٥١                  عـن أنـشطة      ة     عامـ       حملـة                                                  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي                   املراقب عن     
  م    ّ   وقـدّ   .               اجلرائم املالية                                 التدفقات املالية غري املشروعة و     ب                    استرداد املوجودات و                        املنظمة فيما يتعلق ب   

                                تقريــر مرحلــي عــن اســترداد    :                                اســترداد املوجــودات املــسروقة  "                  لتقريــر املعنــون  ل               عرضــا مــوجزا 
                                                                                           بلدا عضوا يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف الفتـرة مـا                     ٣٠             املوجودات يف   

        تعزيـز               ستوى حـول                                  املنتدى الرابع الرفيـع املـ            أثناء          إصداره         ُ       والذي ُيتوقع      ،   "    ٢٠٠٩    و     ٢٠٠٦    بني  
             نــوفمرب إىل  /                 تــشرين الثــاين  ٢٩     مــن    ،       كوريــا           مجهوريــة          يف بوســان    عقد  ُ ُي            الــذي ســ ، ة                فعاليــة املعونــ

                                                                ويتـــضمن هـــذا التقريـــر اســـتنتاجات مـــستندة إىل بيانـــات   .     ٢٠١١         ديـــسمرب  /               كـــانون األول ١
         توصــيات   ن                     ّ          تلــك املنظمــة، كمــا يتــضمّ                   بلــدا عــضوا يف   ٣٠                         ومعلومــات مــستقاة مــن           إحــصائية 
ــاد وت ــدابري فعّ               باعتم ــذ سياســات اســتراتيجية شــاملة وت ــة يف جمــال اســترداد املوجــودات،                                          ّ              نفي                                        ال

      ضـمن                                 نظمـة يف جمـال إدارة الـضرائب      امل                          وفيمـا يتعلـق بـدور         .                           قدرة الـسلطات الوطنيـة             وبتدعيم  
                           بالتوصـيات الـصادرة عـن             العامـل           الفريـق           املراقـب        بلـغ                                      َ       سياق مكافحة اجلرائم املاليـة والفـساد، أَ    

ــام   ــوظفني       ٩   ٢٠٠                  املنظمــة يف ع ــز مكافحــة رشــو امل ــة إىل تعزي ــضريبية الرامي ــدابري ال ــشأن الت                                                                                 ب
         سـلو يف    و                 املعقـود يف أ     ،                                    إليهـا مـؤمتر الـضرائب واجلرميـة            خلص                                   العموميني األجانب والنتائج اليت     

ــادة التعــاون بــني       ٢٠١١       مــارس  /    آذار ــة                                           ، الــذي دعــا إىل زي                        مــن أجــل التــصدي                   األجهــزة املعني
   .    امية                                     مع التركيز بوجه خاص على البلدان الن ،      والدويل        لداخلي ا                            للجرائم املالية على الصعيدين 

    
    الشبكات الالزمة لضمان جناعة استرداد املوجودات  -     ًسادسا   

              صـوب نظـام     "                                                                         ل عن األمانة عرضا اسـتهالليا لورقـة معلومـات خلفيـة، عنواهنـا                   ّ  م ممثّ   ّ قّد  -  ٥٢
                   نت حملة عامة عـن          ّ  ، تضمّ (CAC/COSP/WG.2/2011/3)   "  ات ك    الشب  :                        ناجع السترداد املوجودات  

ــة و    ــشبكات اإلقليمي ــة وأهــم ال ــشبكات العاملي ــة اســترداد          عــن                                                     ال ــا عملي ــدعم هب ــيت ت ــة ال                                                   الكيفي
                        املـسائل الـسياساتية          َّ   وذكـر أنَّ   .                                        نت حتليال أوليا لتركيبـة تلـك الـشبكات                    ّ  املوجودات، كما تضمّ 

    ُ    َ                  دلة ُتعـالَج علـى حنـو                                                              قدمي الطلبات الرمسية اخلاصة باملساعدة القانونية املتبا       ت     قبل            التعاون      ألة   ومس
                                                                          ُ    َ                            واف يف الشبكات العاملية واإلقليمية، أما الطلبـات الرمسيـة اخلاصـة بتلـك املـساعدة فـال ُتعـالَج                    
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 ُ                                                                           وُيظهر التحليـل اخلـاص جبهـات الوصـل املعنيـة باسـترداد املوجـودات                 .                        يف الشبكات اإلقليمية     ّ إالّ
                     الـسلطات املركزيـة             نفـسها            ت هـي        هـا          تلـك اجل                   يف املائة من       ٣٥        ُ ّ                    َّ     واليت ُعّينت مبقتضى االتفاقية أنَّ    

                                يف املائــة منــها هــي أجهــزة   ١٩                   َّ      مــن االتفاقيــة، وأنَّ  ٤٦               مــن املــادة   ١٣                               املبلــغ عنــها وفقــا للفقــرة 
            اإلنتربـول،    "/    ستار "                                                  يف املائة منها تتداخل مع جهات الوصل املعنية مببادرة   ١٦                  ملكافحة الفساد، و  

   .                             عة واسعة من الوكاالت والوزارات                     ّ ية فتأيت من جمموعة متنّو              ّ  يف املائة املتبقّ  ٣٠       أما الـ

                                                                                         م املراقــب عــن اليوروبــول إىل الفريــق العامــل حملــة عامــة عــن قــرار جملــس االحتــاد      ّ   وقــّد  -  ٥٣
                                                                             بـــشأن التعـــاون بـــني مكاتـــب الـــدول األعـــضاء املختـــصة باســـترداد JHA/2007/845       األورويب 

             املمتلكــات                                       املتأتيــة مــن اإلجــرام أو غريهــا مــن                                            املوجــودات يف جمــال تعقــب وكــشف العائــدات 
    ُ   ِّ        أو ُتعـيِّن،                  بأن تنـشئ                                     الدول األعضاء يف االحتاد األورويب      ُ   ُيلزم                ذلك القرار           َّ  وقال إنَّ   .            املرتبطة به 

                                                            يـان شـؤون التعـاون وتبـادل املعلومـات واملمارسـات                                ّ       سـترداد املوجـودات يتولّ     ال               أو اثـنني          مكتبا
               ملــشتركة بــني     ا ن                                                                   ينــشئ داخــل االحتــاد األورويب إطــارا قانونيــا لــشبكة كامــد            كمــا          اجليــدة، 

                                 إىل زيـادة فعاليـة جهـود        CARIN                وهتـدف شـبكة       . (CARIN)                                الوكاالت السـترداد املوجـودات      
                                    دة، مــن أجــل جتريــد اجملــرمني مــن                                  ّ              ، علــى أســاس التعــاون بــني وكــاالت متعــدّ   ٥٨               أعــضائها الـــ

ــإنَّ    ــن مث، ف ــشروعة؛ وم ــاحهم غــري امل ــار   CARIN         شــبكة                               َّ              أرب ــا إىل اإلط ــضيف جــزءا عملياتي                                         ت
                     وجناحاهتـا كانـت     CARIN                    أنـشطة شـبكة                    َّ     وذكر املراقـب أنَّ     .                  رة عائدات اجلرمية               القانوين ملصاد 

 ُ  ِ                                                                                  ُملهِمة يف إنشاء شبكات إقليمية أخرى، مثل شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بـني الوكـاالت        
                                                                                                   السترداد املوجـودات والـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، التابعـة لفرقـة               

   .              أمريكا اجلنوبية                                  اءات املالية املتعلقة بغسل األموال يف                   العمل املعنية باإلجر

                                                                                           م املراقــب عــن فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة املتعلقــة بغــسل األمــوال يف      ّ   وقــّد  -  ٥٤
                                                                                            أمريكا اجلنوبية حملة عامة عن عمل الشبكة املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات، الـيت              

                                                        العمــل املــذكورة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين                            مــن جانــب فرقــة      ٢٠٠٩                 أنــشئت يف عــام  
                                                                                                  باملخدرات واجلرمية وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخـدرات، التابعـة ملنظمـة الـدول               
                                                                                                 األمريكيــة، لكــي تتــيح وتــسهل تبــادل املعلومــات بــصورة غــري رمسيــة مــن أجــل حتــسني آليــات 

                  لني اثـنني لكـل                        ّ               لـة قـد قامـت بتعـيني ممـثّ                                                    وقـال املراقـب إن اثـنيت عـشرة دو           .                 استرداد املوجودات 
                                                                                                منها لدى الشبكة، اليت هتدف إىل إنشاء صلة بني الـسلطات الطالبـة والوكـاالت أو الـسلطات                

         أكتــوبر  /                              ر الــشبكة منــذ تــشرين األول        ّ     كمــا تــوفّ  .                                  االطــالع علــى تلــك املعلومــات              الــيت ميكنــها
   .                      منصة إلكترونية مشفرة    ٢٠١٠

                                                       ونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة حملــة عامــة عــن                              م املراقــب عــن جمموعــة إيغم   ّ   وقــّد  -  ٥٥
        ع إىل أن                         ّ        واليـة قـضائية خمتلفـة وتتطلّـ       ١٢٧                                              خصائص جمموعة إيغمونت اليت تضم يف عـضويتها        
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                 ، كانـت كيانـا       ١٩٩٥                                               جمموعة إيغمونـت، منـذ إنـشائها يف عـام                َّ  وقال إنَّ   .                    تصبح عاملية النطاق  
                                        املة ملتزمـة بتـوفري حمفـل مـشترك                                                                  دوليا طوعيا وغري سياسي يضم وحدات استخبارات مالية ع        

                                                                                       حتسني التعاون يف جمال تبادل املعلومات مـن أجـل مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل                            يهدف إىل   
  .      الـة                                     ّ        تشجيع إنشاء وحدات استخبارات ماليـة فعّ       و          الداخلية                      تعزيز تنفيذ الربامج        إىل            اإلرهاب، و 

ّ            ّ    شّدد على ما تتّ        كما                           رمسـي، وعلـى مـا                                                              سم به جمموعة إيغمونت من طـابع طـوعي حمـض وغـري             
                                                            ر مـن أمهيـة يف إتاحـة تبـادل املعلومـات االسـتخبارية يف               َّ   واملشفَّ      احملجور                  ه موقع إيغمونت     ب    يكتس

   .                      الوقت املناسب بني األعضاء

ــّد  -  ٥٦ ــادرة         ّ   وق ــادرة املــشتركة بــني مب ــدويل عرضــا للمب ــة عــن البنــك ال   "       ســتار "                                                                                 مت املراقب
                                   ودات، والــيت تــضم يف املقــام األول                   باســترداد املوجــ                                            واإلنتربــول بــشأن جهــات الوصــل املعنيــة  

  .                                                                                              مـوظفني لـدى أجهـزة إنفـاذ القـانون وحمققـني ذوي خـربة فنيـة يف جمـال اسـترداد املوجـودات           
          مت عرضـا        ّ     كمـا قـدّ    .     ٢٠١١        يوليـه   /              عضوا يف متـوز   ٨٥                                    وذكرت أن عدد األعضاء فيها قد بلغ     

ُ             ربول، الـذي ُعقـد يف           واإلنت  "     ستار "                                                     االجتماع الثاين جلهات الوصل املشتركة بني مبادرة               لنتائج            
   دت    ّ وأكّـ   .          بلـدا    ٥٢                  مـشارك مـن         ١٠٠                      وحضره أكثر مـن          ٢٠١١       يوليه   /                     ليون، فرنسا، يف متوز   

   ،           ية ثنائيـة                                         ّ             أ لالختصاصيني املمارسـني فرصـة إلجـراء اتـصاالت سـرّ                         َّ      اجتماع ليون قد هيَّ          َّ  على أنَّ 
   .                القضايا اجلارية  سري                                               ناقشة قضايا استرداد املوجودات، مما أثبت فائدته يف  مل و

                                              مــون تأكيــد دعمهــم إلنــشاء شــبكة عامليــة                                    ّ           ويف املناقــشة الــيت تلــت ذلــك، عــاود املتكلّ  -  ٥٧
ــؤمتر      ــرار امل ــة باســترداد املوجــودات، حــسبما ورد يف ق             وتوصــيات  ٣ / ٣                                                                                جلهــات الوصــل املعني

                                                            لالتــصاالت غــري الرمسيــة أمهيــة فائقــة يف جنــاح التعــاون         َّ   ورئــي أنَّ  .                              الفريــق العامــل ذات الــصلة
                                    جبدوى الشبكات يف بناء الثقة بـني           مني     ّ           ّ   وسلّم مجيع املتكلّ    .                ترداد املوجودات                  الدويل يف جمال اس   

                                                                                       ية للطلب ويف مجع املعلومـات أثنـاء مرحلـة مـا قبـل تقـدمي الطلـب الرمسـي                                         ّ   الدولة الطالبة واملتلقّ  
                     َّ        واتفقـت اآلراء علـى أنَّ       .                                                                      اخلاص باملساعدة القانونية املتبادلة، مما يسهم يف إجناح تلك الطلبات         

               صني املمارســني يف                                                   ّ                 لوصــل املتعاونــة يف تلــك الــشبكات ينبغــي أن تكــون مــن املتخصـّـ          جهــات ا
   .                                                       ِ                أجهزة إنفاذ القانون واجلهاز القضائي والذين اكتسبوا خربة وِمراسا يف هذا اجملال

ّ                  ُ                                                           ورّحــب املتكلمــون مبــا اضــطُلع بــه حــىت اآلن مــن عمــل علــى إنــشاء شــبكات    -  ٥٨         خمتــصة  
                                        املوجـودة هلـا خـصائص خمتلفـة مـن                        الـشبكات           َّ    موا بـأنَّ     ّ وسلّ  .          استردادها ب                   مبصادرة املوجودات و  
                                     هلا نطاقات موضـوعاتية خمتلفـة،             َّ  كما أنَّ   .                               لة فيها ونطاق مشوهلا اإلقليمي                    ّ   حيث املؤسسات املمثّ  

  ُ             وذُكـر كـذلك      .                                                                        بعضها يستهدف عائدات الفساد وبعضها اآلخر عائدات مجيـع اجلـرائم                َّ  إذ إنَّ 
                                           لتبـادل املعلومـات، بينمـا يعتمـد            َّ    مـشفَّرة             قنـوات                ر ألعـضائها                          ّ          بعض الشبكات املوجـودة تـوفّ        َّ أنَّ

                                                 وفيمــا يتعلــق بالــشبكات اإلقليميــة، أشــري إىل    .                                                 بعــضها اآلخــر علــى منــصات االتــصال املعتــادة 
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                         كــر أنــه ينبغــي لــدى   ُ وذُ  .                  ة عامليــة حمتملــة ك                                وكــذلك ربطهــا مــستقبال بــشب ،                       إمكانيــة ربطهــا معــا
ّ                                    ّدد علــى أنــه ينبغــي أيــضا أخــذ                                                 ُ               إنــشاء الــشبكات اإلقليميــة مراعــاة خــصائص كــل منطقــة، وُشــ

                  يطـرح أمـام       عة    ّ متنّو                وجود شبكات         َّ  مني أنَّ               ّ   وذكر أحد املتكلّ    .                                 املبادرات اإلقليمية بعني االعتبار   
                                                                        يف العثور على النظـراء املناسـبني، ورأى أنـه ينبغـي تـدريب                     صعوبات                    االختصاصيني املمارسني   

                                    واتفقـت آراء املـتكلمني علـى         .                                                                هؤالء على النطاق املرجعي للشبكة املعنية وكيفيـة اسـتخدامها         
ــشبكات      ــشاء ال ــدى إن ــود ل ــة اجله ــادي ازدواجي ــسياق، شــدّ    .                                                                ضــرورة تف ــذا ال       بعــض    د                 ّ         ويف ه

                                                                                                         املــتكلمني علــى أنــه ال ميكــن لفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة املتعلقــة بغــسل األمــوال،   
   . ا        أعضائه     على  ّ إالّ                                                 واهليئات اإلقليمية اليت على غرارها، أن تكون هلا والية 

ّ               ّ      ورّحب عدد من املـتكلّ      -  ٥٩                     واإلنتربـول بـشأن      "       سـتار  "                                           مني باملبـادرة املـشتركة بـني مبـادرة            
                                                                                                  جهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات، ورأى أحــدهم أهنــا كافيــة لتكــون هــي الــشبكة   

  .  ٣ / ٣                                                                                                    العاملية جلهات الوصل املعنية باسـترداد املوجـودات الـيت طلـب املـؤمتر إنـشاءها يف قـراره                    
ّ      وشّدد مت                                                                           شـبكة جهـات الوصـل العامليـة املعنيـة باسـترداد املوجـودات،                                 َّ    كلمون آخرون على أنَّ     

                                     ن مناقـشة كيفيـة تـشغيل تلـك            ّ   تعـيّ  ي                  وأنه ال يزال      ،     ُ          ، مل ُتنشأ بعد    ٣ / ٣       قراره                        اليت طلبها املؤمتر يف     
ّ           َّ       كمــا شــّددوا علــى أنَّ  .                 الــشبكة عمليــا                                                                 واليــة الــشبكة العامليــة ينبغــي أن تــساعد علــى اســترداد       
                                                                 ن يف الفصل اخلامس مـن االتفاقيـة، وخـصوصا علـى إعـداد طلبـات                     ّ     حسبما هو مبيّ           املوجودات

                     ن إنـشاء الـشبكة          ّ   ويتعـيّ   .                                                                             عالية النوعية للحصول على املساعدة القانونية املتبادلـة لـذلك الغـرض           
ــة وضــمن إطــار املــؤمتر    ــة وإدارهتــا حتــت إشــراف األمان            مني إنــشاء                 ّ        واقتــرح أحــد املــتكلّ   .                                                                   العاملي

  ،  ٣ / ٣                                 ُ   َّ                                            ل املعنيـة باسـترداد املوجـودات، والـيت ُتعـيَّن مبقتـضى قـرار املـؤمتر                                      اجتماع جلهات الوصـ   
   .               الفريق العامل    إطار    ضمن 

                                                                                       مـون الـدول األطـراف الـيت مل تقـم بعـد بتـسمية جهـات الوصـل الوطنيـة                        ّ      ّ  وحثّ املتكلّ   -  ٦٠
                               القانونيــة املتبادلــة، عمــال                                                                        املعنيــة باســترداد املوجــودات وســلطاهتا املركزيــة املختــصة باملــساعدة  

   .                              من االتفاقية، على أن تفعل ذلك  ٤٦           من املادة   ١٣        بالفقرة 

ّ    وشّدد    -  ٦١                                                                                         أمني املؤمتر، يف تعليقاته الـيت أعقبـت املناقـشة، علـى ضـرورة التحـديث املنـتظم                  
                                                                                            لبيانات االتصال اخلاصة بأعضاء الشبكات، وأبرز بعـض الـسمات املـشتركة للـشبكات، منـها            

ّ                                  وجود متّسك شديد باإلحساس األصيل بـالغر                                                            ض وبالواليـة األصـلية، وإحـساس قـوي بامللكيـة                 
              كمـا أبـرز                          لشبكات حتديـدا دقيقـا،    ا                          وأبرز أيضا أمهية حتديد نطاق   .                        وبأمهية الروتني املستحدث  

   .                                 عدم وجود شبكة تضم السلطات املركزية
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    النظر يف خطة عمل متعددة السنوات  -     ًسابعا   
                                يف ورقــة املعلومــات اخللفيــة                                                                  قــدم رئــيس الفريــق العامــل عرضــا خلطــة العمــل الــواردة     -  ٦٢

            متعـددة               خطـة عمـل     :                                             الفـصل املتعلـق باسـترداد املوجـودات                                   التمهيد السـتعراض تنفيـذ     "         املعنونة  
ــسنوات ــرة          مقترحــة         ال ــدول إىل  (CAC/COSP/WG.2/2011/4)  "     ٢٠١٥-    ٢٠١١            للفت ــا ال                      ، ودع

   .                                       إبداء تعليقاهتا واقتراحاهتا بشأن تلك اخلطة

ّ          رّحــب عــدة                                ويف املناقــشة الــيت تلــت ذلــك،   -  ٦٣   .                                  مني باســتحداث املنتجــات املعرفيــة     ّ    مــتكلّ 
ّ                                                                                             وشّدد بعضهم على احلاجة إىل منتجات معرفية إضافية، مثل دراسة حتليلية عن قضايا اسـترداد                  
                                                                                                       املوجودات، الناجحة منها وغري الناجحة، مـع التأكيـد علـى أمهيـة التـشاور مـع الفريـق العامـل               

        مني عــن                ّ       وأعــرب بعــض املــتكلّ  .               اد اســتحداثها                                                   والــدول األطــراف بــشأن املنتجــات املعرفيــة املــر 
              ورئـي أيـضا     .                                                                                      تأييدهم إلعداد مشاريع أحكـام تـشريعية منوذجيـة يف جمـال اسـترداد املوجـودات               

ّ                       ورّحـب املتكلمـون مبـا        .                                  م يف إنشاء الـسلطات املركزيـة                         ّ    إحراز مزيد من التقدّ                   من الضروري      َّ أنَّ   
   .   ايا      القض    بشأن             من مساعدات    طري               ُ  على الصعيد القُ           يرتأى تقدميه

                          ز علـى األنـشطة الـيت                             ّ            خطـة العمـل املعروضـة تركّـ          َّ أنَّ                   ، بوجـه أعـم،        مني      ّ  ة متكلّ       ّ  ذكر عدّ  و  -  ٦٤
                                                                                    وطلبوا إعداد وثيقة تتنـاول أولويـات العمـل الـذي سـيقوم بـه الفريـق                   . ُ                           ُيرتقب أن تقوم هبا األمانة    

  ،   ها   ديث    وحتـ                                   خطة العمـل احلاليـة لألمانـة                                                   ونوقشت مسألة ما إذا كان ينبغي تنقيح          .               العامل مستقبال 
   مني               ّ           طلـب بعـض املـتكلّ       ،                  ويف هـذا الـصدد      .                              دة وبرجمة مزيد من األنـشطة                          ّ     مع إضافة أطر زمنية حمدّ    

   .                                                                  ن خطة العمل جهودا ترمي إىل حتسني سرعة وكفاءة إجراءات استرداد املوجودات       ّ أن تتضّم

                                      ع يف تنـاول حمتـوى خطـة العمـل                                      ّ         مني إىل احلاجة إىل مزيد مـن التوسّـ              ّ   املتكلّ  د         وأشار أح   -  ٦٥
                            ب عليهـا مـن آثـار يف                                                                   ّ                         مة إىل الفريق العامل، كمـا ينبغـي هلـا أن تأخـذ يف االعتبـار مـا يترتّـ                    ّ ّد   املق

                                                        بعض األنشطة املدرجة يف خطة العمـل، مثـل أوجـه                      َّ   مني كذلك أنَّ                ّ   وذكر بعض املتكلّ    .         امليزانية
                                          طريــة املتعلقــة بالقــضايا، واملــشاركة يف                                               ُ              التــضافر مــع ســائر املنظمــات الدوليــة، واملــساعدات القُ 

ــادرة         إ ــني مب ــشتركة ب ــة باســترداد املوجــودات، امل ــات الوصــل املعني ــشاء شــبكة جه   "       ســتار "                                                                                            ن
   .               الفريق العامل      إطار                                       واإلنتربول ينبغي أن تظل خاضعة للمناقشة يف

                                                        ُ                                          ورأى الفريق أنه ينبغي أن تصاغ خطـة عمـل للفريـق العامـل وأن ُتعـرض علـى املـؤمتر                       -  ٦٦
                                                         مـون عـن احلاجـة إىل أن يعقـد الفريـق العامـل                 ّ تكلّ                           ويف هذا الصدد، أعـرب امل       .                  يف دورته الرابعة  

                                         نة مثل املصاعب اليت تواجـه التعـاون                       ّ    ز على مسائل معيّ                                    ّ      اجتماعات ذات طابع تقين متزايد، تركّ     
ــي يف   ــد املوجــودات والتعــاون العمل ــانوين وجتمي ــات                                                    الق ــة    .            التحقيقــات و              التحري ــسريا لعملي                    وتي

ُ           ُ            صوغ خطة عمل للفريـق، ُخلـص إىل أن يُ                    اجملموعـات   ب                            فريـق العامـل اتـصاالت                        جـري رئـيس ال                        
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   /              تـشرين األول  ١                اخلطـة حبلـول       بشأن     اهتا   ح              اجملموعات اقترا      تلك                                  اإلقليمية يطلب فيها أن تقدم      
   .                                                          مث تقوم األمانة بتجميع تلك االقتراحات يف وثيقة ينظر فيها املؤمتر  .     ٢٠١١       أكتوبر 

                             سـتار ودورهـا حتديـدا                          ُ   َّ                    مني عن رأي مفاده أن ُتحدَّد والية مبادرة                      ّ   وأعرب بعض املتكلّ    -  ٦٧
      كمـا    .           االتفاقيـة                                                                                واضحا، لضمان توافقها مع واليات اهليئات احلكومية الدولية املنشأة مبقتـضى             

                              َ                                                       مني عن شواغل بـشأن التعـاون املرتقَـب بـني مبـادرة سـتار واملنظمـات غـري                                 ّ   أعرب بعض املتكلّ  
   .       احلكومية

٦٨  -  ورد       ُبدي من آراء، شـّدد األمـني علـى أمهيـة مبـاد                      ُ    ا على ما أ                                      ّ                                  رة سـتار بواليتـها احلاليـة،                     
ّ                                     ونّوه إىل جدوى التضافر مع املنظمات الدولية    .       األخرى  

    
    اعتماد التقرير  -     ًثامنا   

ــسطس  /    آب  ٢٦  يف   -  ٦٩ ــاع        ٢٠١١          أغــ ــن االجتمــ ــره عــ ــل تقريــ ــق العامــ ــد الفريــ                                                                    ، اعتمــ
CAC/COSP/WG.2/2011/L.1)و   Add.1 إىل     (Add.3.   

  


