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*1406509*
 

      
   اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضويةعن  تقرير    

  باسترداد املوجودات، املعين 
      ٢٠١٤سبتمرب أيلول/ ١٢و ١١ املعقود يف فيينا يومي

    مةدِّمق  -أوالً 
َرحَّــَب مــؤمتُر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، يف قــراره     -١
جات وتوصيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسـترداد  ، باستنتا٣/٣

)، وأحاط علماً باهتمام بورقة املعلومات اخللفية الـيت  CAC/COSP/WG.2/2009/3املوجودات (
  ).CAC/COSP/2009/7أعدَّهتا األمانة عن التقدُّم احملَرز يف تنفيذ تلك التوصيات (

، إىل الفريق العامل أن يضع جدول أعمـال خلطـة العمـل    ٤/٤اره وطلب املؤمتر، يف قر -٢
  .٢٠١٥ دة السنوات املطلوب تنفيذها حىت عاماملتعدِّ
ــ -٣ ــؤمتر، يف رَّوق ــراره ر امل ــوح    ٥/٣ق ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال ، أن يواصــل الفري

ته يف تنفيــذ العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات عملــه بإســداء املشــورة إىل املــؤمتر ومســاعد   
  الوالية املسندة إليه بشأن استرجاع عائدات الفساد.

  
  تنظيم االجتماع -ثانياً 

  
  افتتاح االجتماع - ألف  

 
عقــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات    -٤

  .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٢و ١١ يف فيينا يومي الثامناجتماعه 
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ــرأَّس  - ٥ ــا).     وت ــا (روماني ــون غالي ــل إي ــق العام ــاع الفري ــاع،    اجتم ــاح االجتم ــدى افتت ول
استذكر الرئيس والية الفريق العامل وأَبرز احلاجة إىل استعراض وتقييم اإلجنازات احملقَّقـة وإىل  

وَسـلَّط الضـوء علـى     ختطيط مسار العمل يف املستقبل لضمان النجاح يف اسـترداد املوجـودات.  
ون "تيسري التعـاون الـدويل علـى اسـترداد املوجـودات"، الـذي اعتمـده مـؤمتر         ، املعن٥/٣القرار 

الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد يف دورتـه اخلامسـة، الـيت عقـدت يف       
  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٥مدينة بنما من 

رات دِّاملتحـدة املعـين باملخـ   مدير شـعبة شـؤون املعاهـدات التابعـة ملكتـب األمـم        وأبرز -٦
منـذ االجتمـاع األخـري للفريـق      زادعدد الدول األطراف قد  نَّواجلرمية، يف كلمته االفتتاحية، أ

ــاً  ١٧٢العامــل إىل  ــة طرف ــذ ذلــك     . دول ــد ُنشــرت من ــدة ق وأشــار إىل أنَّ عــدة دراســات جدي
بنـاء الثقـة بـني الـدول      وبغيـة  االجتماع الستيعاب املمارسـات اجليِّـدة وتعزيـز الرصـيد املعـريف.     

الطالبة والدول املتلقية للطلبات، جرى تدعيم شبكات املمارسني املوجـودة وأُنشـئت شـبكات    
خذت عدة مبادرات جديدة هبدف زيادة دعم وتعزيز التعاون الـدويل يف جمـال   كما اُت جديدة.

  استرداد املوجودات.
نوات الــيت اعتمــدها الفريــق واســتذكر أمــني الفريــق العامــل خطــة العمــل املتعــددة الســ  -٧

السادس بغية هتيئة الدول األطـراف السـتعراض تنفيـذ الفصـل اخلـامس مـن        اجتماعهالعامل يف 
وللمرة األوىل منذ بدء انعقاد الفريق العامل، سوف ُتعقد أحداث جانبيـة هتـدف إىل    االتفاقية.

وأعــرب  ديــدة.جوانــب تقنيــة معينــة ومبــادرات ج  حبيــث تركــز علــىإثــراء مــداوالت الفريــق 
املمارسـون آراءهـم وجتـارهبم     أن يتبـادل  فيـه  ميكـن األمني عن أملـه يف أن يصـبح الفريـق حمفـالً     

فيــه األطــراف اجتماعــات جانبيــة  تعقــدحمفــالً عمليــاً تــدرجيياً  وممارســاهتم اجليِّــدة، وأن يصــبح
سـوده  علـى حنـو ت   معلومـات عملياتيـة   فيـه  تبـادل تمناقشات بشـأن حـاالت حمـددة و    ري فيهوجت

  .روح الثقة املتبادلة
ــة الـــ       -٨ ــن جمموع ــة ع ــبني، نياب ــل الفل ــم ممث ــترداد     ٧٧وتكلَّ ــى أنَّ اس والصــني، فأكــد عل

املوجودات هو أحد املبادئ األساسية لالتفاقية، ودعا إىل أوسع تعاون ممكن بني البلـدان علـى   
وقال إنـه ينبغـي    الفساد.إعادة املوجودات إىل مواطنها األصلية وإهناء املالذات اآلمنة لعائدات 

تذليل العوائق البريوقراطية القائمـة أمـام اسـترداد املوجـودات، واسـتحداث إجـراءات مبسَّـطة،        
وحـثَّ املـتكلُِّم الـدولَ علـى تسـهيل إعـادة املوجـودات         مع إيالء مراعاة تامـة لسـيادة القـانون.   

التعـاون   بغـي تيسـري سـبل   ينو ذات الصلة إىل أدىن حـد ممكـن.   ئيةتكاليف اإلجراالوعلى تقليل 
الدويل على استرداد املوجودات بتقدمي أقصى قدر ممكن مـن املسـاعدة إىل الـدول الطالبـة، مبـا      

ومن املهـم حتديـد نطـاق املسـاعدات الـيت ميكـن        املدنية واإلدارية. اإلجراءاتفيها املساعدة يف 
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َمْنَهَجــة  املبــذول مــن أجــلمــل ورحَّــب املــتكلِّم بالعتقــدميها يف اإلجــراءات املدنيــة واإلجرائيــة. 
  املمارسات اجليِّدة، وشجَّع على املضي يف استحداث أدوات آمنة لتقاسم املعلومات.

 وسلَّط ممثـل االحتـاد األورويب الضـوء علـى مـا أجـري يف اآلونـة األخـرية مـن تغـيريات            -٩
احـت  أتإيعـازات جديـدة    فقـد صـدرت   فيمـا يتعلـق باسـترداد املوجـودات.     مؤسسية وتشريعية

ــام  ــد والضــ   واملصــادرة  توســيع نظ ــة بالتجمي ــدابري املتعلق ــات  و .بطحتســني الت ــذ عملي ــدأ تنفي  ب
ــة يف    ــى إدان ــة عل ــري قائم ــن   مصــادرة غ ــدد حمــدود م ــ ع ــاد  و كُلِّفــت مفوضــيةُ  االت.احل االحت

  .بوجه عامأحكام املصادرة غري القائمة على إدانة  عملية تطبيق األورويب مبهمة حتليل
مجيـع   اشتراط تأسيس مكاتب خمتصة باسترداد املوجـودات يف  كلِّم أيضاً إىلوأشار املت  -١٠

االحتاد األورويب، وإىل أمهية املشـاركة يف شـبكات ممارسـي إنفـاذ القـانون،       الدول األعضاء يف
 مثل شبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات.

ني عــن قلقهــم إزاء مســألة مشــاركة  وقبــل إقــرار جــدول األعمــال أعــرب بعــض املــتكلم     - ١١
املنظمــات غــري احلكوميــة بصــفة مــراقبني يف الفريــق العامــل؛ وقــالوا إن هــذه املســألة تــدخل يف          
اختصاصات مؤمتر الدول األطراف. واعتـرض متكلمـون آخـرون علـى هـذه املناقشـة معتـربين أهنـا         

 على إدراجها يف التقرير. خترج عن إطار جدول األعمال ووالية الفريق العامل؛ ومن مث اعترضوا
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - باء  
 

  ، أقرَّ الفريق العامل جدول األعمال التايل:أيلول/سبتمرب ١١يف  -١٢
  املسائل التنظيمية: -١  
  افتتاح االجتماع؛ (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)    
  تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات.  حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف  -٢  
ــك        -٣   ــا يف ذل ــة الســترداد املوجــودات، مب ــب العملي ــز اجلوان ــدى بشــأن تعزي منت

  .اجليِّدةيات واملمارسات مناقشة التحدِّ
منتدى بشـأن آخـر املعلومـات والتطـورات املسـتجدة فيمـا يتعلـق باملناقشـات          -٤  

  ابقة.املواضيعية اليت دارت يف الدورة الس
  املناقشات املواضيعية: -٥  



 

4V.14-06509 

 

CAC/COSP/WG.2/2014/4

(منــع وكشــف إحالــة العائــدات  ٥٢مناقشــة مواضــيعية بشــأن املــادة  (أ)    
  ؛املتأتِّية من اجلرمية) واملواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية

(تـــدابري االســـترداد املباشـــر    ٥٣مناقشـــة مواضـــيعية بشـــأن املـــادة     (ب)    
  . االتفاقيةللممتلكات) واملواد األخرى ذات الصلة يف

  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية.   -٦  
  اعتماد التقرير. -٧  

    
  احلضور - جيم  

 
كانــت الــدول التاليــة األطــراف يف االتفاقيــة ممثلــةً يف اجتمــاع الفريــق العامــل: االحتــاد   -١٣

ــ األردن، األرجنـــتني، إثيوبيـــا، أذربيجـــان، الروســـي، ، اإلمـــارات العربيـــة تانإســـبانيا، أفغانسـ
ــوال،   ــيا، أنغ ــواي، املتحــدة، إندونيس ــدا أوروغ ــة أوغن ــران (مجهوري ــااإلســالمية)، -، إي ، إيطالي

 بـنن، بوتسـوانا،   بنمـا،  بـنغالديش،  ، بلجيكا،ن، البحرين، الربازيل، الربتغالباراغواي، باكستا
تعــددة القوميــات)، امل-بولنــدا، بوليفيــا (دولــة بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بوركينــا فاســو،

 اجلمهوريـــة التشـــيكية، بـــريو، بـــيالروس، تايلنـــد، تركيـــا، تـــونس، اجلبـــل األســـود، اجلزائـــر، 
ــا،   ــة كوري ــة، مجهوري ــة الدومينيكي ــة،  اجلمهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــا،   مجهوري جنــوب أفريقي

ــة فلســطني،    ــويت، دول ــا،جيب ــا، روماني ــابوي،  زامبي ــومي وبرينســييب  زمب ، الســلفادور، ســان ت
الصـني، العـراق،    صـربيا،  السويد، سويسرا، شـيلي،  السنغال، السودان، ، سنغافورة،لوفاكياس

البوليفاريـة)، فنلنـدا، فييـت    -ال (مجهوريةـزويفرنسا، الفلبني، فن غينيا، ، غانا، غواتيماال،ُعمان
كنـدا، كوبـا،    كمبوديـا،  كرواتيـا، الكـامريون،   نام، قربص، قطـر، قريغيزسـتان، كازاخسـتان،   

لبنــان، لكســمربغ، ليبيــا،   التفيــا، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، كوســتاريكا، ديفــوار،  كــوت
اململكــة العربيــة  مــالوي، مصــر، املغــرب، املكســيك، مدغشــقر، ، مالطــة، ماليزيــا،ليختنشــتاين

، النـرويج،  موريتانيـا يرلنـدا الشـمالية، منغوليـا،    آالسعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و 
  هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن. هنغاريا ، اهلند،نيجرييانيبال، النيجر، النمسا، 

االحتاُد األورويب، وهو منظمة تكامـل اقتصـادي إقليميـة طـرف يف     يف االجتماع وُمثِّل  -١٤
  .االتفاقية

هوريـة العربيـة   ، اجلمبوتـان عة علـى االتفاقيـة: أملانيـا،    قِّلت مبراقبني الدول التالية املوُمثِّو -١٥
  السورية، اليابان.

  .جنوب السودان، غامبيا تشاد،عة على االتفاقية: قِّوُمثِّلت أيضاً الدول التالية غري املو -١٦
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وُمثِّلت مبراقبني وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة واملعاهد التابعة لشبكة برنـامج   - ١٧
صــة التابعــة ملنظومــة األمــم لوكــاالت املتخصِّاألمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وا 

املتحــدة التاليــة: معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدالــة، معهــد بــازل           
  للحوكمة، البنك الدويل.

ــة       -١٨ ــة: املنظمــة االستشــارية القانوني ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــاُت احلكومي وُمثِّلــت مب
الشــرطة األورويب، األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد، املنظمــة   األفريقيــة، مكتــب-اآلســيوية

  .(اإلنتربول) الدولية للشرطة اجلنائية
ــه   أيضــاً  وُمثِّلــت -١٩ ــان لدي  مكتــب منظمــة فرســان مالطــة العســكرية املســتقلة، وهــي كي

  قر.املمراقب دائم يف 
    

    علقة باسترداد املوجوداتحملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املت  - ثالثاً  
ــذ الواليــات املتعلقــة باســترداد            -٢٠ ــة عــن التقــدُّم احملــرز يف تنفي ــدَّمت األمانــة حملــة عام ق

وتشـمل واليـة الفريـق     .CAC/COSP/WG.2/2014/3الوثيقـة  يف  ، على النحـو املبـيَّن  املوجودات
الدول الطالبـة  الثقة بني العامل ثالثة مواضيع رئيسية هي (أ) تطور الرصيد املعريف؛ و(ب) بناء 

ــة للطلبــات  ــدول املتلقي ــاء القــدرات.    ؛وال ــة والتــدريب وبن وفيمــا يتعلــق و(ج) املســاعدة التقني
ــوي علــى معــارف بشــأن اســترداد        ــة حتت ــات خمتلف بتطــور الرصــيد املعــريف، توجــد قواعــد بيان

ملخـدِّرات واجلرميـة   املوجودات، منها البوابة املعرفية اليت أنشأها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين با    
رصـيد معـريف يف    تكـوين  بوابة األدوات واملـوارد الالزمـة مـن أجـل    "(املكتب) واملعروفة باسم 

، ومرصد اسـترداد املوجـودات   )www.track.unodc.org( جمال مكافحة الفساد" ("بوابة تراك")
اسـترداد املوجـودات    بني املكتـب والبنـك الـدويل بشـأن    املشتركة  أنشأته املبادرة وهو مشروع

وهنـاك عـدة منتجـات معرفيـة ُوضـعت يف صـيغتها النهائيـة، منـها          املسروقة ("مبـادرة سـتار").  
وتأثريهـا علـى اسـترداد     يف قضـايا الرشـو األجنبيـة    دراسة أجرهتا مبادرة ستار بشأن التسـويات 

وتقـوم مبـادرة سـتار حاليـاً      أعدَّها املكتب. قضايا استرداد املوجودات،لاملوجودات، وخالصة 
 كمــا قــدمت األمانــة اســترداد املوجــودات. وعــنبإعــداد دراســة عــن ســبل االنتصــاف املدنيــة  

تـدعيم الثقـة بـني الـدول الطالبـة والـدول املتلقيـة         املبـذول مـن أجـل   معلومات حمدَّثة عن العمل 
يف جمـال  قـدمي مسـاعدة تقنيـة    تمـن أجـل   و، للطلبات، من خالل اسـتخدام شـبكات املمارسـني   
  استرداد املوجودات مصمَّمة خصيصاً لبلدان معيَّنة.
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ــذ األحكــام ذات الصــلة مــن        -٢١ ــرز عــدد مــن املــتكلمني مــا أُحــرز مــن تقــدُّم يف تنفي وأَب
معلومات عمـا أُجـري علـى الصـعيد الـوطين مـن إصـالحات ومـا اتُّخـذ مـن            وقدموا االتفاقية.

بشأن اإلصـالحات املؤسسـية والقانونيـة     اليت اكتسبتها بلداهنم رباتمبادرات، وكذلك عن اخل
علــى التشــريعات  ، بوجــه خــاص،ســلطوا الضــوءو واجلوانــب العمليــة الســترداد املوجــودات. 

اجلديدة املتعلقة حبجز املوجودات ومصادرهتا، وعلى إنشـاء هيئـات مركزيـة ملكافحـة الفسـاد،      
وسـلَّط بعـض املـتكلمني الضـوء      داد املوجـودات. وعلى تعيني أجهزة خاصة مكلَّفة مبهـام اسـتر  

أفـاد متكلمـون    ؛ يف حـني على إنشاء أفرقة مشتركة بني املؤسسات معنية باسترداد املوجـودات 
آخرون عن جتارب بلداهنم يف إشراك جمموعـة واسـعة مـن اجلهـات املعنيـة يف جهودهـا املتعلقـة        

 وأفـادوا  ع اخلاص واجملتمع املدين.القطا أصحاب املصلحة يف باسترداد املوجودات، وخصوصاً
وُرئـي أنَّ  . إنشاء نظم ناجعة لإلفصاح عـن املوجـودات ووحـدات قويـة لالسـتخبارات املاليـة      ب

اقتـرح أحـد    بـل هـو أمـر مهـم جـدا،     مـن االتفاقيـة    ٥٦تقاسم املعلومـات وفقـاً ألحكـام املـادة     
  .ملادةا تطبيق تلك بشأن أو بروتوكول املتكلمني إعداد مبادئ توجيهية

ــاك تقــدماً قــد أحــرز    -٢٢ جمــال اســترداد املوجــودات.   يف ورأى متكلمــون كــثريون أن هن
حـىت اآلن   وشدد متكلمون أيضاً على أن هناك حتديات هائلة ما زالت قائمـة حيـث مل ُتْسـَتعد   

حمدودة من املوجودات. وأشاروا إىل االفتقار إىل الثقة بني الدول الطالبـة والـدول    سوى كمية
يـــة للطلبـــات، واالفتقـــار إىل اإلرادة السياســـية، والصـــعوبات الـــيت تواجـــه ســـرعة تبـــادل  املتلق

ط بعـض املـتكلمني   املعلومات، وقصور العلم باملتطلبات القانونية لكـل مـن تلـك الـدول. وسـلَّ     
الضوء على عقبات إضافية تتمثل يف تعقُّد قضايا استرداد املوجودات، والصعوبات اليت تواجـه  

ــة علــى حنــو غــري مشــروع، واالمتيــازات واحلصــانات الــيت يتمتــع هبــا      َتَتبُّــع امل وجــودات املنقول
  مسؤولون فاسدون.

وأشار أحد املتكلمني إىل عدم وجود إجراءات موحَّدة وتواضع حجم املـوارد املتاحـة     -٢٣
القـوانني يف سـياق الـدورة     حتـديثَ  وتقتضـي الضـرورة   للدول مـن أجـل اسـترداد املوجـودات.    

وأُكـد أيضـاً علـى     .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد   لوشيكة آللية استعراض تنفيذالثانية ا
  ضرورة تقاُسم املمارسات اجليِّدة وتعزيز أنشطة بناء القدرات.

ــانوين    - ٢٤ ــاون الق ــب التع ــن      وإىل جان ــل كــالً م ــدي كوســيلة تكف ــدويل، بشــكله التقلي  ال
سـبل بديلـة السـترداد     لـى إدانـة، أشـار متكلمـون إىل    املصادرة اجلنائية واملصادرة غري القائمة ع

وفــرض  (االنتصــاف املــدين) وانتــزاع األربــاح التعــويُض املوجــودات. ومــن بــني تلــك الســبلِ  
ــة املكتســبة     بعــض تلــك الســبل ال تــزال حمــدودة.   بشــأنغرامــات جنائيــة، وإن كانــت التجرب

ائـدات  "ع ملصـطلح  جـدا  واسـعاً  أن االتفاقية تتضـمن تعريفـاً  ط أحد املتكلمني الضوء على وسلَّ
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، واقتـــرح إعـــداد مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن خمتلـــف الســـبل غـــري التقليديـــة الســـترداد   رميـــة"اجل
متكني الدول املتضـررة مـن رفـع دعـاوى مدنيـة يف دول أخـرى وفقـاً للمـادة         املوجودات، مثل 

آخـر أوضـح أن هـذا     إال أن متكلمـاً  .من االتفاقية واسـتخدام انتـزاع األربـاح أداةً قانونيـةً     ٥٣
التفسري ملصطلح "عائدات اجلرمية" هو تفسري ال تؤيـده االتفاقيـة وأن املبـادئ التوجيهيـة املشـار      

التعــاون املــدين واإلداري يف اســـترداد    دور وأَبـــرز متكلمــون أمهيــة  إليهــا لــن تكــون جمديــة.     
ربات اخلبـ  تعلقـة املوأشار أحد املـتكلمني إىل ضـرورة اجلمـع املنـهجي للمعلومـات       املوجودات.

أرسـلتها األمانـة    الـيت  شـفوية الذكِّرات املـ إىل  ذلـك املـتكلم   كمـا أشـار   .يف هذا اجملال املكتسبة
ــر وإىل ــه  التقري ــاً  بشــأن هــذا املوضــوع  )CAC/COSP/EG.1/2014/2( املرحلــي الــذي أعدت وفق
  .٥/٣و ٥/١قرارين لل

تسـويات يف قضـايا الرشـو     لىالتفاوض ع وأشار أحد املتكلمني إىل ممارسة اللجوء إىل -٢٥
يف املائـة فقـط    ٣، وأَبرز أنَّ دراسة مبادرة سـتار املـذكورة تفيـد بـأنَّ     بعيداً عن احملاكم األجنبية

 أوضـح أن كـون كـثري   و التسويات قد أُعيدت إىل الـدول املتضـررة.   اليت مشلتها تلك بالغاملمن 
 أمهيـةَ  ثناء التفاوض بشـأهنا إمنـا ُيـربز   أ من الدول املتضررة مل يكن لديها علم بإجراءات التسوية

  تبادل املعلومات يف الوقت املناسب.
يف بلـدان عربيـة متـر     وقعـت مثل تلك اليت  معينة وأشار عدد من املتكلمني إىل أحداث -٢٦

ــة  ــة انتقالي ــا مبرحل ــوال     ويف أوكراني ــدى العــريب الســترداد األم ــل املنت ــة مث ــادرات دولي ، وإىل مب
حتديــد  الفرصــة أمــام وقيــل إنَّ تلــك األحــداث تتــيح ترداد املوجــودات.ومنتــدى أوكرانيــا الســ

اتصــاالت مباشــرة  إجــراء خ الثقــة مــن خــالل ســيِرتاالحتياجــات مــن أنشــطة بنــاء القــدرات و 
ه ال ســبيل إىل إحــراز تقــدم دون وشــدَّد متكلمــون علــى أنَّــ .جمســدةومناقشــات حــول قضــايا 

التعاون اجليِّد بـني السـلطات ميكـن أن يفضـي إىل      أنَّعلى مثابرة وإرادة سياسية قوية، و وجود
االجتمــاع الثالــث للمنتــدى العــريب الســترداد األمــوال يف  مــن املقــرر أن يعقــدو نتــائج َحَســنة.

  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣إىل  ١جنيف من 
وأشار أحد املتكلمني إىل "مشروع املبادئ التوجيهية لضمان جناعة استرداد املوجودات   - ٢٧

جمموعـة ممارسـني ينتمـون إىل دول طالبـة ودول متلقيـة للطلبـات        إعـداده تتوىل املسروقة"، الذي 
  حكومة سويسرا واملركز الدويل السترداد املوجودات ومبادرة ستار. حتت رعاية

وقال إنـه   وأكَّد أحد املتكلمني على أمهية وجود نظام متني لإلفصاح عن املوجودات.  -٢٨
ــا  ــأن   ينبغـــي للـــدول أن تتعـ ــة وأن تتقاســـم املعلومـــات بشـ ــة واإلداريـ ــراءات املدنيـ ون يف اإلجـ

الشــركات واحلســابات املصــرفية والعقــارات وغريهــا مــن املوجــودات الــيت ميلكهــا مســؤولون. 
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، ألن القائمـة  اإلجـراءات اإلداريـة   إطـار  يف خمصصـة الغـرض تنـدرج   ترتيبـات   وضع وأشار إىل
 إىل نتـائج فوريـة.   أحيانـاً ملسـائل اجلنائيـة قـد ال يفضـي     التبادل الرمسي للمسـاعدة القانونيـة يف ا  

ميكـن أن يسـبب عقبـات خاصـة عنـدما       القانونيـة  نظماخـتالف الـ  ُتبـيِّن أن  املتكلم أمثلة وساق 
بأهنا إجراءات جنائية يف إحدى الواليات القضائية يف حـني توصـف    إجراءات متشاهبة توصف

  .٥/١دد يف هذا الصدد على أمهية القرار وَش. يف والية قضائية أخرى بأهنا إجراءات إدارية
املعنيـــة باســـترداد ضـــرورة دعـــم احملافـــل والشـــبكات  بعـــض املـــتكلمني عـــن وحتـــدث  -٢٩

وتقــدمي املســاعدة التقنيــة يف هــذا اجملــال، بتنظــيم أنشــطة لبنــاء قــدرات املمارســني   ،املوجــودات
شــراكة دوفيــل مــع البلــدان  وأشــار أحــد املــتكلمني إىل   .أخــرىواليــات قضــائية  املنــتمني إىل

  العربية اليت متر مبرحلة انتقالية.
. وأشار إىل أن املبـادرة قـد   وقدَّم منسِّق مبادرة ستار معلومات حمدَّثة عن عمل املبادرة  -٣٠

جهــود اســترداد  وجــوب تــوخي االتســاق يفوشــدَّد علــى  يف اآلونــة األخــرية. شــهدت توســعاً
أنَّ مبادرة ستار تويل اهتمامـاً شـديداً السـتمرارية مشـاركة     وأبرز  تعزيزاً لفعاليتها؛ املوجودات

 استطاعت، بفضل قـدرهتا علـى إجـراء مناقشـات لقضـايا ختـص       وقال إنَّ مبادرة ستار البلدان.
قضايا معيَّنة، مثلما جرى يف إطار املنتدى العـريب  عدةَ واليات قضائية، أنْ حتشد الدعم لصاحل 

؛ وأنْ ُتحــرز جناحــاً يف هــذا  يــا بشــأن اســترداد املوجــودات الســترداد األمــوال ومنتــدى أوكران 
مثـل   معينـة  وكُتّيبات إرشادية يف جمـاالت  معرفيةداد منتجات الصدد. وأُحرز تقدٌم أيضاً يف إع

السنوي اخلامس للمبـادرة العامليـة جلهـات الوصـل،      جتماع العاماال وقال إن امللكية االنتفاعية.
بنـاء العالقـات   أفسح الفرصة أمام املشاركني فيه ملواصـلة  نتربول، مبادرة ستار واإل يت أنشأهتاال

تنفيــذ  واشــيناقأن  هلــممــن أجــل تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال اســترداد املوجــودات، وأتــاح  
ت عملياتيـة سـرية علـى    ناقشـا م جيـروا التوصيات اليت اعُتمـدت يف االجتماعـات السـابقة، وأن    

ومثــة  ف بشــأن قضــايا معيَّنــة تتعلــق باســترداد املوجــودات.  الصــعيدين الثنــائي واملتعــدد األطــرا 
منشور جديد مشترك بني مبادرة ستار ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، عنوانـه  

"Few and Far: The Hard Facts on Asset Recovery     تضمَّن استعراضـاً وتقييمـاً ملـا أحرزتـه ،"
ن تقــدُّم يف الوفــاء بالتزاماهتــا الدوليــة بشــأن اســترداد       يف املنظمــة مــ   ٣٤الــدول األعضــاء الـــ  

خصوصـاً   ويقدم توصـيات مفيـدة،   اجليِّدة. ويتحدث ذلك املنشور عن املمارسات املوجودات
. وتتمثــل بعــض الــدروس املســتفادة يف وجــوب إعطــاء األولويــة السياســاتية   لوكــاالت التنميــة

تقليدية السـترداد املوجـودات، مثـل التجميـد     ملسألة استرداد املوجودات؛ ويف أن النهوج غري ال
  اإلداري أو املساومة القضائية، مفيدة للغاية.
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لـدوهلم ويف تيسـري    وأشاد عدة متكلمني بدور مبادرة ستار يف تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     -٣١
هـود  نادوا باالضطالع مبزيـد مـن األنشـطة دعمـاً جل    و .استرداد املوجودات ها الرامية إىلجهود
  يف جمال استرداد املوجودات.الدول 

    
  منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات،   - رابعاً  

    اجليِّدةيات واملمارسات مبا يف ذلك مناقشة التحدِّ
 CU/2014/1/101، وأشارت إىل أنَّ املذكِّرة الشـفوية  ٥/٣استذكرت األمانة قرار املؤمتر   - ٣٢

. وقــد دعــت املــذكرة الــدول األطــراف إىل تبــادل املمارســات  ٢٠١٤قــد ُعمِّمــت يف أيار/مــايو 
يف التســوية الفعالــة جلــرائم الفســاد والتجــارب العمليــة يف إعــادة املوجــودات علــى حنــو   الفضــلى

وقــد أتيحــت للفريــق العامــل، علــى موقــع املكتــب   مــن االتفاقيــة. ٥٧يتوافــق مــع أحكــام املــادة 
  فوية.الشبكي، ردوُد الدول على تلك املذكرة الش

ــاً إىل املـــذكِّرة الشـــفوية    -٣٣  آب/ ٢٩ املعمَّمـــة يف CU/2014/192وأشـــارت األمانـــة أيضـ
، اليت ُشجِّعت فيهـا الـدول األطـراف والـدول املوقِّعـة علـى جعـل املعلومـات         ٢٠١٤أغسطس 

تلــك  تضــمَّنت قــدو .يف كتيِّــب إرشــادي عملــي  متاحــةًالقانونيــة املتعلقــة بأطرهــا وإجراءاهتــا  
  تلك الوثائق. تتناوهلاميكن أن  مسائل قائمةَ لشفويةاملذكرة ا

املســاعدة  طلــب وقــدَّم ممثــل لالحتــاد الروســي عرضــاً لكُتيِّــب إرشــادي يتنــاول خطــوات  - ٣٤
وتضمَّن الكُتيِّـب توضـيحاً    ، خطوة فخطوة.املسروقة بشأن استرداد املوجودات املتبادلة القانونية

عنـد تقـدمي طلـب للمسـاعدة القانونيـة       ذات الصـلة  طلبـات واملت اإلجـراءات  لكلشامالً ومفصَّالً 
وقـال إنَّ   املعنية. الوطنية، وكذلك لنقاط االتصال اخلاصة بالسلطات املتبادلة إىل االحتاد الروسي

الكُتيِّب يتناول احلاالت اليت تقدَّم فيها املساعدة القانونية املتبادلة على أساس تعاهـدي، وكـذلك   
ط املتكلم الضوء على املمارسة املتعلقة بإجراء مشاورات مسبقة؛ وسلَّ ملثل.على أساس املعاملة با

وذكر العناصَر اليت ينبغي أن تتألف منها تلـك الطلبـات. وأوضـح أن السـلطات الروسـية تنصـح       
  باستخدام هذا الكتيب، علماً بأنه متاح بالروسية واإلنكليزية والعربية.

أنَّ األدوات والكتيِّبــات بــ القائــلمــع الــرأي  متكلمــون آخــرون أهنــم يتفقــون    وذكــر   - ٣٥
أنَّ الكُتيِّب اإلرشادي الذي حيتوي  على أحد املتكلمني وشدد اإلرشادية ميكن أن تكون مفيدة.

علــى اإلطــار اخلــاص باســترداد املوجــودات يف بلــده قــد ُتــرجم إىل لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة  
اتبـاع هنـج اسـتباقي     كلم نفسـه علـى احلاجـة إىل   املـت  وأكـد  متاح يف اإلنترنـت.  وعلى أنهالست، 
 ةالسياسـي  اإلرادةتقاسم املعلومات وإىل اختاذ تدابري متابعـة، وكـذلك علـى ضـرورة تـوافر       بشأن
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ز على وقال إنَّ تنظيم منتديات تركِّ .على حد سواء لدى الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات
وقـدَّم مـتكلم آخـر     فاً بشأن القضايا هو أيضاً هنج مفيـد. احلاالت اخلاصة اليت تتطلب تعاوناً مكثَّ

  عرضاً لقضايا حديثة العهد أفضت إىل جناح يف حجز املوجودات. انفسه الدولةمن 
وأَبـرز أحــد املـتكلمني التحــدِّيات املرتبطـة باملالحقــة القضـائية ملــرتكيب جـرائم الفســاد        -٣٦

. فتتــاح مركــز خمصَّــص الســترداد املوجــوداتبا العامــل وأبلــغ الفريــَق وباســترداد املوجــودات.
أمهيـة  علـى  قضـايا اسـترداد املوجـودات، و    حيالجدوى اتباع هنج متكامل  ط الضوء علىوسلَّ

اإلدارة الســليمة للموجــودات املصــادرة وُحســن التصــرُّف فيهــا، وكــذلك أمهيــة االنضــمام إىل  
ِدن املشـتركة بـني الوكـاالت    شبكات املمارسني املعنيني باسترداد املوجودات، مثل شبكة كامـ 

الســـترداد املوجـــودات وشـــبكة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ املشـــتركة بـــني الوكـــاالت الســـترداد   
ضح متكلم آخر أن اخلربة قـد بيَّنـت أن اسـترداد املوجـودات مباشـرةً اسـتناداً       و. وأاملوجودات

  إىل االتفاقية ميكن أن يكون أكثر فعالية من اإلجراءات اجلنائية.
ــات   وطر  -٣٧ ــومحــت إحــدى املتكلم ــترداد      مفه ــة اس ــرزت أمهي ــاعي، وأب الضــرر االجتم

وقـدَّمت عرضـاً مـوجزاً ملـا يلـزم اختـاذه مـن تـدابري يف          املوجودات والتعويض عن ذلك الضرر.
هذا الشأن، مبا فيها جتـرمي أفعـال الفسـاد، وإرسـاء احلـق يف املطالبـة جبـرب األضـرار والتعـويض،          

ــة لتقــ    ــوفري وســائل إثباتي ــاجم، واســتخدام التعويضــات واملوجــودات     وت دير حجــم الضــرر الن
  املستردة فيما ينفع اجملتمع.

٣٨ -  ا للمشروع املشترك الذي اضطلع به املكتـب وإقلـيم   وقدَّمت ممثلة إيطاليا عرضاً إيضاحي
 كاالبريا اإليطايل من أجل تبادل املمارسات اجليِّدة بشأن إدارة املوجودات احملجوزة واملصـادرة. 

نتـائج   أن، و٢٠١٤اجتماعـاً لفريـق خـرباء ُعقـد يف كاالبريـا يف نيسـان/أبريل       هناك وذكرت أنَّ 
وقـدَّمت عرضـاً مـوجزاً     يف ورقات غرف اجتماعات معروضة على الفريق العامل. ترد مداوالته

كمـا سـلَّطت الضـوء     استخدام املصادرة غري القائمة علـى إدانـة.   وخاصةللنهج املتبع يف إيطاليا، 
  على "شراكة دوفيل" وعلى العمل املضطلع به يف إطار جمموعة العشرين.

    
منتدى بشأن آخر املعلومات والتطورات املستجدة فيما يتعلق باملناقشات   - خامساً  

    املواضيعية اليت دارت يف الدورة السابقة
ب أحد املـتكلمني بالنجـاح يف حجـز ومصـادرة املوجـودات يف إطـار قضـية ضـلع         رحَّ  -٣٩

د علـى اجلهـود املكثفـة    فيها زعيم سابق لبلده؛ وهي القضية اليت أشار إليها متكلم آخـر. وشـدَّ  
اليت تبذهلا وحدة االستخبارات املالية يف بلده من أجل التعرف على املعامالت املريبـة ومنعهـا؛   
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ي واجلـرائم األخـرى املتعلقـة    ـلـى منـع ومكافحـة الفسـاد والتـهرب الضريبـ      وهو مـا سيسـاعد ع  
  هبما. وأكد جمدداً التزام بلده بتقاسم املعلومات وبالتعاون مع الدول األخرى.  

    
    املناقشات املواضيعية  -سادساً  

 )،منع وكشف إحالة العائدات املتأتِّية من اجلرمية( ٥٢مناقشة مواضيعية بشأن املادة   (أ)  
    واملواد األخرى ذات الصلة من االتفاقية

قدَّم ممثل لألمانة حملة عامـة عـن اجلـزء ذي الصـلة مـن دليـل املناقشـة الـوارد يف الوثيقـة            -٤٠
CAC/COSP/WG.2/2014/2.  

مكافحـة   الـذي أنشـأه بلـده مـن أجـل     لإلطـار   إيضـاحياً  بنـان عرضـاً  ل مـن  وقدَّم املناظر  -٤١
 هـي ة، هيئـة التحقيـق اخلاصـ   ، أي سـتخبارات املاليـة اللبنانيـة   وقال إن وحدة اال غسل األموال.

وأشـار إىل أن جمـرد وجـود     شراف لضمان االلتزام هبذا اإلطار.اإلتنظيم وال اجلهة املسؤولة عن
 املعمـول بـه  وأوضـح أن النظـام    ملكافحة غسل األموال ميكن أن يكون عامـل ردع.  متنينظام 

اسـترداد   هـود الراميـة إىل  لـدعم اجل  كـامالً  ستخدم استخداماًينبغي أن ُي للدول يف القطاع املايل
الـيت تطبـق    ح الكيفيـةَ وشـرَ  ؛ودعا إىل استخدام هنج قائم على التصـدي للمخـاطر   املوجودات.

سـتويات  مل تبعـاً هبا املصارف وسائر املؤسسات املاليـة هـذا النـهج لتصـنيف الزبـائن والعمليـات       
ط املنـاظر الضـوء علـى أمهيـة عـدة      وسلَّ ).وسطة ومرتفعةومتختلفة (خماطر منخفضة املطر اخامل

  أمور، منها ما يلي:
  الزبون واملالك املستفيد؛التحقق من هوية   (أ)  
ــار        (ب)   ــة مــع كب ــد حــاالت املخــاطر الكــربى، مبــا يشــمل العالقــات التجاري حتدي

 مشـددة  تـدابري املسؤولني واملقـربني منـهم وأفـراد أسـرهم واألشـخاص املـرتبطني هبـم، وتطبيـق         
  ؛لتوخي احلرص الواجب إزاءهم

  مسك السجالت؛  (ج)  
  اإللزام بإبالغ وحدة االستخبارات املالية الوطنية بشأن املعامالت املريبة؛  (د)  
إقامـة أي  منـع املصـارف األخـرى مـن     و جديـدة  منع إنشـاء مصـارف صـورية     ) (ه  

  .الصورية املوجودةعالقة مراسلة مصرفية مع املصارف 
املناظر على ضرورة تطبيق هذه التدابري يف بلد املنشأ والبلد املتلقي علـى السـواء   وأكَّد   -٤٢

  سياسية للتعاون على مكافحة الفساد وغسل األموال.الرادة اإل توافر وأمهية
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ــ مــن وقــدَّم املنــاظر  -٤٣ علــى  يف بلــده لنظــام الذمــة املاليــة املطبــق  إيضــاحياً عرضــاً اروماني
بيان ما ميلكونه مـن موجـودات ومـا لـديهم مـن مصـاحل، وشـرح         املوظفني العموميني من أجل

وقـال إن   ، ودورهـا يف هـذا الشـأن.   ٢٠٠٧زاهـة الوطنيـة، الـيت تأسسـت يف عـام       جتربة هيئة الن
يقدمون إقـرارات يف كـل عـام إىل تلـك اهليئـة، وأن عـددهم قـد         موظف ٣٠٠ ٠٠٠أكثر من 

املــوظفني العمــوميني ملزمــون   أنوأوضــح  يف ســنوات االنتخابــات. موظــف يصــل إىل مليــون
 تقـدمهم لشـغل وظيفـة عموميـة وعنـد تـوليهم إياهـا        عنـد أيضاً ا، وهذه اإلقرارات سنوي بتقدمي
موجوداتــه  يفصــح فيهــا عــناإلقــرار أن يقــدم اســتمارة  صــاحبوقــال إن علــى  .م هلــاوتــركه

 يفصـح فيهـا  أخـرى  (العقارات واألموال والديون واإليـرادات واملنقـوالت واهلـدايا) واسـتمارة     
عن مصاحله (الوظائف الـيت يشـغلها يف املؤسسـات العامـة أو اخلاصـة والعقـود الـيت وقعهـا مـع          

 ودون تقـدمي أي إخطـارات،   حبكـم اختصاصـها  ، زاهة الوطنيـة أن تبـدأ   هليئة الن وميكن الدولة).
ءات يف هـذا  إحصـا  . وعـرض املـتكلم  مـن بينـها التقـارير اإلعالميـة     قرائن معينةبناء على  حتقيقاً
معدل النجاح يف معاجلة احلـاالت، وعـدد األشـخاص الـذين حققـت معهـم اهليئـة         ؛ مثلالشأن

منـوذج حالـة تتعلـق مبوظـف فاسـد حكـم عليـه بالسـجن ملـدة سـت            ؛ كما تطرق إىلاملذكورة
    سنوات بتهمة إصدار تراخيص قيادة مزورة بناء على حتقيق بدأته اهليئة حبكم اختصاصها.

شيلي حملة عامة عن عمل فرقة التحقيق املعنية بأنشـطة غسـل األمـوال     من املناظروقدَّم   -٤٤
وشــرح اإلطــار القــانوين ملكافحــة غســل األمــوال يف بلــده   جلنائيــة.لتحريــات االتابعــة لشــرطة ا

 وشرح اخلطـوات  ووصف مهمة الفرقة يف سياق االستراتيجية الوطنية ملكافحة غسل األموال.
؛ مؤكــداً حقيــق يف أنشــطة غســل األمــوال يف ظــل اإلطــار القــانوين الشــيلي املتبعــة للت اإلجرائيــة

أمهية استخدام كـل مصـادر املعلومـات املتاحـة بشـأن ثـروة املشـتبه فيـه، سـواء كانـت مصـادر            
 ةمؤسسـ  عشـرون تطبقها  ملكافحة غسل األموال وقال إن االستراتيجية الوطنيةعلنية أم سرية. 

ومن أجل حتقيق األغراض املتوخـاة ُتبـذل    .٢٠١٧-٢٠١٤عامة من خالل خطة عمل للفترة 
وتنـاول املنـاظر أيضـا مسـألة     جهوٌد حىت تكتسب تلك املؤسسات مصداقيةً وثقةً لدى النـاس.  

كبار املسـؤولني واملقـربني منـهم وأكـد أمهيـة مراعـاة احلـرص الواجـب يف التعامـل مـع الزبـائن            
مـع   االت جرى فيهـا التعـاون مـؤخراً   لمحة عامة عن حب واختتم حديثه وسجالت املعامالت.
  وأوروبا. األمريكتنيعدة دول أخرى يف 

ــاظر   -٤٥ ــدَّم املن ــار      ابلجيكــمــن  وق ــة كب ــى فئ ــق عل ــانوين املنطب عرضــا مفصــال لإلطــار الق
الـذي ُيـدرج يف هـذه الفئـة ُيعـرَّف يف       املسؤولني واملقربني منهم يف بلده. وأوضح أن الشخص

 الوطنيــة والدوليــة عموميــةال مــن بــني عــدد مــن الوظــائفواحــدة  شــغلي شــخص بلجيكــا بأنــه
املدرجـــة يف قائمـــة حمـــددة وال يقـــيم يف بلجيكـــا. ويتمثـــل دور الســـلطات    رفيعـــة املســـتوىال
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الـيت يلـزم اعتبـار شـاغليها مـن      قائمـة بالوظـائف   احلكومية يف أن تضـع، فيمـا خيـص كـل بلـد،      
فهـو التعـرف علـى أمسـاء     املصـارف  دور  املدرجني يف فئة كبار املسؤولني واملقـربني منـهم؛ أمـا   

ويسـتمر تصـنيف الشـخص ضـمن فئـة       هؤالء األشخاص والتحقق ممـا إذا كـانوا زبـائن لـديها.    
أفـراد   ويسـري ذلـك علـى   وظيفتـه،  تركه عام بعد  حىت انقضاءكبار املسؤولني واملقربني منهم 

ــرة       ــاءات الفتـ ــارت إحصـ ــه. وأشـ ــربني منـ ــرة واملقـ ــه املباشـ ــالغ إ ٢٠١٣-٢٠٠٩عائلتـ ىل إبـ
مليــون  ١٣٢,٢ تبلــغ قيمتــها اإلمجاليــةقضــية اخــتالس وفســاد  ١٦٧الســلطات القضــائية عــن 

قضية تتعلق بأشخاص من فئة كبار املسؤولني واملقـربني منـهم كانـت اجلـرائم      ١٥منها  ؛يورو
األصلية فيها هي ممارسة الفساد واالخـتالس مـن جانـب مـوظفني عمـوميني وإسـاءة اسـتخدام        

غـري قـانوين. ومعظـم األشـخاص      بالبشـر ألغـراض العمـل علـى حنـو     سات واالجتار أموال املؤس
 .خــارج االحتــاد األورويب يعيشــونالــذين تــدرجهم بلجيكــا يف فئــة كبــار املســؤولني واملقــربني 

  وجتري عمليات غسل األموال يف األغلب من خالل النظام املصريف.
علـى أمهيـة التنفيـذ الصـارم لقاعـديت      وخالل النقاش الذي أعقـب ذلـك، شـدَّد املتكلمـون       - ٤٦

وحــدات  الــذي تؤديــه تــوخي احلــرص الواجــب مــع الزبــائن واعــرف زبونــك، والــدور األساســي  
الـيت تواجـه    التحـدِّيات وأشـار بعـض املـتكلمني إىل     االستخبارات املالية يف إطـار مكافحـة الفسـاد.   

ســتخدام شــركات خارجيــة  هــذه الوحــدات يف جمــال التعــاون الــدويل، ومنــها الســرية املصــرفية وا  
وأوضـح أحـد    تبادل املعلومات مع وحدات االستخبارات املالية األخرى. كتنفاليت ت والصعوبات

سمح للمصـارف يف بلـده بفـتح حسـابات مصـرفية مغفلـة اهلويـة أو مرقمـة، وأن         املتكلمني أنه ال ُي
وأكـد مـتكلم    املاليـة. السرية املصرفية ال تنطبق علـى العالقـة بـني املصـارف ووحـدة االسـتخبارات       

، فـإن علـى الـدول    للطلبـات  آخر أنه على الرغم من أمهية توافر اإلرادة السياسية يف البلـدان املتلقيـة  
  يف هذا الشأن وأن تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة. هلا الطالبة أن تلتمس كل السبل املتاحة

الفعــال للتشــريعات  إلنفــاذاكمــا أشــار متكلمــون إىل ازدواجيــة التجــرمي كعقبــة أمــام    -٤٧
 التعــاون مــع ســلطات أجنبيــة.  إىل هــذا اإلنفــاذفيهــا  حيتــاجاجلنائيــة الوطنيــة يف احلــاالت الــيت  

 حتديـد األشـخاص املنـتمني إىل فئـة كبـار املسـؤولني واملقـربني منـهم         يفمشكلة أخـرى   وتتمثل
  وكيفية وضع قوائم هبم، وخاصة فيما يتعلق بالرعايا األجانب.

    
واملواد األخرى  ،)تدابري االسترداد املباشر للممتلكات( ٥٣ناقشة مواضيعية بشأن املادة م (ب) 

  ذات الصلة من االتفاقية
 

قـــــدَّم ممثـــــل لألمانـــــة حملـــــة عامـــــة عـــــن اجلـــــزء ذي الصـــــلة مـــــن دليـــــل املناقشـــــة  -٤٨
(CAC/COSP/WG.2/2014/2).  
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يف أحيان كـثرية األشـخاص    وأشار املناظر من اململكة املتحدة إىل أن أخشى ما خيشاه  -٤٩
املدانون بالفساد ليس عقوبة السجن أو الغرامة وإمنا فقدان املوجودات اليت حصـلوا عليهـا مـن    

ال يكتفـي بـالنص    للفسـاد خالل الفساد. وقال إن لدى اململكة املتحدة إطاراً راسـخاً مناهضـاً   
إدانـة وعلـى إجـراءات     ة علـى غـري القائمـ  على املصادرة اجلنائية وإمنا ينص أيضاً على املصـادرة  

يعـود   البلـد  حدود خارجمدنية. وأوضح أن تطبيق قانون مكافحة الرشو تطبيقاً واسع النطاق 
إىل أن احملــاكم خمتصــة باالســتماع إىل أي قضــية تتــورط فيهــا شــركات تعمــل داخــل اململكــة    

تـورطني فيهـا.   املتحدة بغض النظر عن املكان الذي ارُتكبت فيه أفعالُ الفسـاد وعـن جنسـية امل   
وذكر أن إبرام اتفاقات عـدم مالحقـة أصـبح أمـراً ممكنـا يف اململكـة املتحـدة اعتبـاراً مـن العـام           
احلايل. وأضاف املناظر أن من الشائع يف التطبيق العملي أن تلتمس السلطات األجنبيـة إصـدار   

أربعـة أمثلـة    أوامر تقييدية يف اململكة املتحدة مبوجب قـانون عائـدات اجلـرائم. وضـرب لـذلك     
ــرت احملــاكم           ــك القضــايا أق ــي كــل تل ــة. فف ــى احملــاكم اإلنكليزي ــؤخراً عل لقضــايا عرضــت م

القضائي ألن املوجودات كانت داخل اململكـة املتحـدة. وأكـد املنـاظر      ااإلنكليزية باختصاصه
  يف ختام كلمته على أمهية تدريب القضاة يف تلك اجملاالت القانونية.

األرجنــتني وكولومبيــا مثــاالً عمليــاً علــى التعــاون اإلداري بــني   وعــرض املنــاظران مــن  -٥٠
ــتني         ــاظر مــن األرجن ــة. وأوضــح املن ــق باســترداد موجــودات غــري جنائي ــدين يف قضــية تتعل البل
أسلوب عمل مكتب مكافحة الفساد يف بلده وهيكل هذا املكتب؛ مث شرح مراحل التحقيـق.  

رمسيــة بــني الســلطات. وأفضــت تلــك     وأكــد أن تنــاول تلــك القضــية بــدأ باتصــاالت غــري       
 ٢٠و ١٣و ١والفقـرات   ٤٣مـن املـادة    ١االتصاالت إىل تبادل املعلومات اسـتناداً إىل الفقـرة   

من االتفاقية. وقُـدِّم بعـد ذلـك طلـُب      ٤٨من املادة  ١٧واملادة  ٢و ١ تنيوالفقر ٤٦من املادة 
د دَّألطراف يف االتفاقيـة يف بنمـا. وشَـ   مساعدة رمسيٌّ أثناء انعقاد الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول ا

على أنه روعيت، على امتداد كل مراحل اإلجراءات ورغم أن القضية مل تكـن قضـية جنائيـة،    
 نفُس املعايري الدستورية واألصول القانونية اليت تطبق يف القضايا اجلنائية.

إذ تركـز علــى   وقـال املنـاظر مـن كولومبيـا إن هـذه القضــية تـربهن علـى أن االتفاقيـة،         -٥١
التعاون يف الشؤون اجلنائية، ال تغلـق البـاب أمـام أشـكال التعـاون األخـرى. وأفـاض يف شـرح         
تفاصــيل تعــاون ســلطات مكافحــة الفســاد يف كولومبيــا، وخاصــة مكتــب املراقــب العــام، مــع   
نظرائهــا األرجنتينــيني. وشــدد علــى أن هــذا الشــكل مــن أشــكال التعــاون أقرتــه حمكمــة البلــد   

احلقــوق اإلجرائيـة لألشــخاص املعنـيني. وأضــاف املنـاظر أن جنــاح     ، شــريطة مراعـاة يةالدسـتور 
 القضـية الـيت ُعرضـت علـى الفريـق      األرجنـتني، مـن واقـع    هذا الشكل التعـاوين مل يقتصـر علـى   

 وإمنا مشل بلداناً أخرى يف املنطقة. العامل،
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الـيت تواجـه البلـدان عنـدما      وألقى املناظر من الربازيل نظرة عامة على املشاكل العملية - ٥٢
فــي حــاالت كــثرية يتعــذر توجيــه اهتامــات جنائيــة، أو . فحتيــل قضــايا فســاد إىل حمــاكم أجنبيــة

 ومــن أجــل التغلــب علــى تلــك األمــور. إذا أمكــن توجيههــا غــري فعالــةتكــون تلــك االهتامــات 
ملــدين يف بــاحلق ا باعتبارهــا مــدعياً ، وشــاركترفعــت الربازيــل دعــاوى مدنيــة يف دول أجنبيــة 

حتديـد  يف إجراءات مصادرة أجنبية. وقال إن  ثالثاًباعتبارها طرفاً إجراءات جنائية، وشاركت 
توقف على املالبسات اخلاصة لكل قضـية. ومـن   يالثالثة  ياراتبني هذه اخل اخليار األنسب من

يـة احملنكـة؛   الدول احملامـاة  اجلوانب اهلامة يف هذا الصدد ارتفاُع األتعاب الـيت تتقاضـاها مكاتـب   
 .العـروض  رخـص رب البلـَد علـى اختيـار أ   جت اليتوهو ما قد يتعارض مع قواعد اشتراء اخلدمات 

أن ميثـل   علـى  موافقـة الـدول  أحد السبل الكفيلـة بالتغلـب علـى هـذه املشـكلة يكمـن يف        ولعلَّ
 .  وعلى أساس العاملة باملثل من خالل هيئة مستشاري الدولةبعضها البعض أمام احملاكم 

وعرض املناظر من كينيا اإلطاَر القانوين املتعلق باسترداد املوجودات علـى حنـو مباشـر      -٥٣
يف بلــده؛ كمــا ســاق مثــاالً علــى إحــدى القضــايا. والحــظ أن الدســتور يف كينيــا يقضــي بــأن   
تصبح املعاهدات واالتفاقيات الـيت يصـدق عليهـا البلـد جـزءاً مـن قانونـه الـوطين. إال أن تلـك          

  االتفاقيــات تظــل تابعــةً للتشــريعات الوطنيــة؛ علمــاً بــأن الفقــه القــانوين ذا الصــلة    املعاهــدات و
ما زال يف مراحل تطوره املبكرة. وأوضح املناظر أن هنـاك سـبالً خمتلفـة السـتعادة املوجـودات      
املدنية يف كينيا. وأول هذه السبل هو إنفاذ األحكام األجنبيـة علـى أسـاس املعاملـة باملثـل. أمـا       

الثــاين فيتمثــل يف الــدعاوى املباشــرة الــيت ترفعهــا الــدول. وهنــا ُيشــترط اعتــراُف كينيــا   الســبيل
بالدولـة املعنيــة ووجـوُب أن يكــون هـدف الــدعوى إنفـاذَ حقــوق خاصـة ُيعهــد هبـا إىل رئــيس       
الدولة أو إىل مسؤول يؤدي وظيفة عمومية. واختتم املناظر كلمتـه مبثـال لقضـية رفعتـها دولـة      

 أن قضت حمكمة كينية بقبول دعوى االسترداد.مضارة وانتهت ب

 Public Wrongs, Privateوقدم املناظر من مبادرة ستار عرضاً للمنشور اجلديـد املعنـون    - ٥٤

Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets     /الـذي سيصـدر يف مسـتهل تشـرين الثـاين ، 
إرشـــادات للممارســـني وواضـــعي  . ويهـــدف ذلـــك املنشـــور اجلديـــد إىل تـــوفري٢٠١٤نـــوفمرب 

السياسات بشـان كيفيـة اسـتخدام سـبل االنتصـاف املدنيـة والقضـايا اخلاصـة مـن أجـل اسـترداد            
املوجودات املسروقة يف سياق جرائم الفساد. وشرح املنـاظر املنطـق الـذي تسـتند إليـه الـدعاوى       

ففيمـا خيـص املصـادرة    ط الضوء على القيود اليت تكتنف سـبل االنتصـاف األخـرى.    املدنية؛ وسلَّ
اجلنائية مثالً جيب أنْ حتصـل الدولـة علـى حكـم إدانـة جنائيـة، وهـو حكـم يقتضـي وجـود أدلـة            
دامغة ال يرقى إليها الشك؛ وأنْ ُتثبت الصلةَ اليت تـربط املوجـودات باجلرميـة. أمـا يف اإلجـراءات      

لى إدانة تكون غري متاحة املدنية فإن األمر خيتلف عن ذلك. ويف حني أن املصادرة غري القائمة ع
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ــة أداةً       ــرف باملصــادرة اإلداري ــة ال تعت ــات القضــائية األجنبي ــإن بعــض الوالي ــان ف يف بعــض األحي
قانونيةً. وقال إن مقدار املوجودات املسـتردة مـن خـالل املصـادرة اجلنائيـة يكـاد يسـاوي مقـدار         

مزايــا الــدعاوى املدنيــة املوجــودات املســتردة مــن خــالل القضــايا اخلاصــة. مث حتــدث املنــاظر عــن 
املباشرة، فقال إهنا تشمل يف بعض الواليـات القضـائية إمكانيـة االكتفـاء مبسـتوى أدلـة مـنخفض        
(رجحان الدليل يف أحيان كثرية) وإمكانية املطالبة بتعويض عن األضرار وهـي أمـر مفيـد عنـدما     

  ليت تربط املوجودات بسوء السلوك.يصُعب إثباُت الصلة ا
جلدل الذي أعقـب ذلـك نـاقش متكلمـون عـدةَ عقبـات مـن املمكـن أن حتـول          وأثناء ا -٥٥

دون جناح االسترداد املباشر للموجودات وسبلَ التغلب علـى تلـك العقبـات. ففـي الكـثري مـن       
الواليات القضائية اليت تتبع القانون املـدين يتعـذر اسـتهالل إجـراءات جنائيـة ومدنيـة يف وقـت        

وقائع القضـية واألشـخاص الضـالعني فيهـا. ويف تلـك الواليـات       واحد إذا كان هناك متاثل بني 
القضائية إذا ُرفعت قضية جنائية ُعلِّقت اإلجراءات املدنية حلني البـت يف القضـية اجلنائيـة؛ وإنْ    

ق املـدين يف  يكن من املمكن يف معظم تلك الواليات القضائية احلصول على صفة املـدعي بـاحل  
  اإلجراءات اجلنائية.

بب أوجــه التبــاين يف الــنظم القانونيــة للبلــدان، حيــال املتطلبــات املتعلقــة باألدلــة   وتتســ  -٥٦
مثالً، يف عرقلـة السـعي إىل االسـترداد املباشـر للموجـودات مـن خـالل رفـع دعـاوى مدنيـة يف           
دول أجنبية. وتتقاضى مكاتب احملاماة اليت يستعان هبا للتخفيف من وطأة هـذه املشـكلة أتعابـاً    

ميثل مشكلة أمام البلدان الناميـة بوجـه خـاص. إال أن اإلجـراءات اجلنائيـة باهظـة        باهظة مما قد
التكلفة هي األخرى. وتتضمن سبلُ التغلب على هذه املشكلة ربطَ األتعاب بكسب الـدعوى  
أو حتديــَد األتعــاب بنــاء علــى نســبة مئويــة مــن املوجــودات املطلــوب اســتردادها. وقــد توافــق     

تتبادل املشورة القانونية اجملانية أو على أنْ تتيح خدمات هيئة مستشـاري  البلدان أيضاً على أنْ 
  من أجل متثيل دول أخرى باجملان. الدولة
ــاق احلــدود           -٥٧ ــة القضــائية خــارج نط ــتكلمني تســاؤالت بشــأن الوالي وطــرح بعــض امل

حـني أن  اإلقليمية وحصانات الدول باعتبارها مسائل ميكن تناوهلـا يف اإلجـراءات املدنيـة. ويف    
اإلطار القانوين يف اململكة املتحدة يذهب شوطاً بعيـداً يف هـذا الصـدد فإنـه يسـتند رغـم ذلـك        
إىل أن الكيانات املؤسسية املعنية تأسست يف اململكة املتحدة أو إىل أن املوجودات املعنيـة تقـع   

داد املباشـر  داخل البلد. ومبا أن الـدول تـؤدي دور املـدعي، ال املـدعى عليـه، يف قضـايا االسـتر       
 للموجودات فال ُيفترض بوجه عام أن ُتطرح مسائلُ ختص حصانات الدول.
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وطلب متكلمـون إىل األمانـة أن تقـدم مسـاعدة تقنيـة مـن أجـل دعـم عمليـة اسـترداد             -٥٨
  املوجودات من خالل اإلجراءات املدنية.

  
  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية -سابعاً  

 
أبرز متكلمون أمهية بناء القـدرات وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة يف تنفيـذ الفصـل اخلـامس         -٥٩

من االتفاقية؛ وذلك نظراً ملا يتسـم بـه اسـترداد املوجـودات مـن طـابع معقـد ومتعـدد األوجـه.          
وأشار أحد املـتكلمني إىل ضـرورة ضـمان أن تكـون تلـك األنشـطة موجهـة حنـو تلبيـة الطلـب           

ييم دقيق لالحتياجات. ونوه بأمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه شـبكة املكاتـب   ومستندة إىل تق
امليدانية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف مسـاعدة السـلطات الوطنيـة      
على إجراء تقييمـات يف هـذا الصـدد. ونـادى مـتكلم آخـر بضـرورة تزويـد املكتـب مبزيـد مـن            

  ىت يتسىن له أن يساعد الدول.األموال والقدرات ح
وأفاد متكلم آخر عن اجلهود اليت يبذهلا بلده واليت تتضمن إنشاء جلنة معنيـة مبكافحـة    -٦٠

الفساد وإعداد مشروع قانون شامل بشأن الفساد متهيداً لعرضه علـى جملـس الـوزراء والربملـان     
  بلده. من أجل َسنِّه. ورحب بالدور الذي يؤديه املكتب ومبادرة ستار يف

ــة      -٦١ ــاء القــدرات يف جمــاالت املســاعدة القانوني والحــظ مــتكلم آخــر حاجــة بلــده إىل بن
املتبادلــة، واســترداد املوجــودات، وإجــراء التحقيقــات، ومالحقــة مــرتكيب اجلــرائم؛ مشــرياً إىل   
قصور اإلطار القانوين واحلاجة إىل فـرص تدريبيـة. فعلـى الـرغم مـن اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز         

حقة القضائية كانت هناك عـدة حـاالت أبـديت فيهـا آراء فقهيـة غـري مؤاتيـة حيـث أعلـن          املال
قضاة عدم دستورية بعـض أجـزاء القـانون علـى الـرغم مـن امتثاهلـا لالتفاقيـة. وطالـب املـتكلم           
بتـــوفري التـــدريب للقضـــاة علـــى حنـــو يكفـــل اســـتيعاهبم للمفـــاهيم واملبـــادئ األساســـية للتتبـــع 

  ا.املوجودات واستعادهت
الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويـل اإلرهـاب   وأطلع ممثلُ   -٦٢

الفريــَق العامــل علــى مــا يقدمــه الربنــامج املــذكور مــن دعــم مــن أجــل إنشــاء     التــابع للمكتــب
مثــل شــبكة اجلنــوب األفريقــي املشــتركة بــني الوكــاالت    شــبكات مشــتركة بــني الوكــاالت؛  

جراءات املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة ملكافحــة  فرقــة العمــل املعنيــة بــاإل  ، واتالســترداد املوجــود
. شبكة آسـيا واحملـيط اهلـادئ املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات        ، وغسل األموال

وقال إن الربنامج يعكف علـى إجـراء دراسـة جـدوى مـن أجـل إرسـاء شـبكة مماثلـة يف غـرب           
رات التدريبيـة الـيت اسـُتحدثت يف جمـال التحقيقـات املاليـة والـيت        أفريقيا. وأشار أيضـاً إىل الـدو  
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تركز علـى خـدمات نقـل النقـود وحتويـل األمـوال والقيمـة والـيت تسـتعني مبحاكمـات صـورية            
كوسيلة تدريبية؛ وإىل الدورات اخلاصة اليت اسُتحدثت من أجل احملللـني العـاملني يف وحـدات    

لــى برنــامج املــوجِّهني املعنــيني مبكافحــة الفســاد الــذي   ط الضــوء عاالســتخبارات املاليــة. وســلَّ
هبـدف تـوفري مسـاعدات متعمقـة أكثـر اسـتدامة إىل الـدول تعينـها يف          ٢٠٠٠تأسس منذ عـام  

معركتها ضد غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويوفد الربنامج خرباء كباراَ للعمل لـدى الـدول   
أن كيفيــة إدارة القضــايا وإنشــاء   الطالبــة مــن أجــل تــدريب موظفيهــا وإســداء املشــورة بشــ       

األحكــام املؤسســات الالزمــة، مثــل وحــدات االســتخبارات املاليــة. وتطــرق إىل احلــديث عــن   
(من أجـل   النموذجية بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية

ولث وصندوق النقد الـدويل،  اليت وضعها املكتب بالتعاون مع أمانة الكومن نظم القانون العام)
واليت تتضمن جزءاً يتعلق باملصادرة اجلنائية وجزءاً آخر يتعلق باملصادرة املدنيـة. وأبلـغ الفريـَق    
ــة           ــع أمان ــاون م ــك األحكــام بالتع ــة لتل ــداد صــيغة حمدث ــى إع ــب يعكــف عل ــأن املكت ــل ب العام

  الكومنولث وصندوق النقد الدويل.
    

    االستنتاجات والتوصيات  -ثامناً  
ينبغــي مواصــلة الســعي إىل مجــع معلومــات عــن التعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املدنيــة   -٦٣

واإلدارية اخلاصة بـالتعرُّف علـى املوجـودات وجتميـدها ومصـادرهتا، وفقـاً لقـرار مـؤمتر الـدول          
  ، من أجل حتديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجراءات.٥/٣األطراف 

 الًيســب باعتبــار هــذا التعــويض  تعــويض الضــحايا إجــراءاتدراســة ضــي يف املوينبغــي   -٦٤
 طلبـات واملتبغيـة اسـتبانة الفـرص     مـن االتفاقيـة،   ٥٧وفقاً للمادة  السترداد املوجودات، حمتمالً

  .املتعلقة بذلك
وينبغــي مواصــلة العمــل علـــى إعــداد مبــادئ توجيهيــة غـــري ُملزمــة بشــأن اســـترداد           -٦٥

 يز فعالية النهوج املتَّبعة يف هذا اجملال.املوجودات، بغية تعز

مسـؤولة   الفريق العامل بالـدول األطـراف الـيت مل ُتعـيِّن بعـُد سـلطات مركزيـة        وأهاب  -٦٦
مـن االتفاقيـة، أن تفعـل     ٤٦مـن املـادة    ١٣تبادل املساعدة القانونية، وفقاً ألحكام الفقـرة   عن

يت مل تقـم َبعـُد بتسـجيل جهـات الوصـل      األطـراف الـ   العامـل الـدولَ   الفريـقُ  شـجَّع كما  ذلك.
مبـادرة سـتار واإلنتربـول،     أنشـأهتا لدى املبادرة العاملية اخلاصة جبهـات الوصـل، الـيت     تابعة هلاال

  على أن تفعل ذلك.
  :استرداد املوجوداتب املتعلقة اإلجراءات جناح بشأن التالية املالحظاتالفريق العامل  وأبدى  - ٦٧
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ــم    (أ)  ــتخدام نظـ ــي اسـ ــترداد     ينبغـ ــود اسـ ــدعم جهـ ــوال لـ ــل األمـ ــة غسـ مكافحـ
املوجودات، وتطبيق تلك النظم تطبيقاً تاماً يف البلد الذي نشـأت فيـه املعاملـة املعنيـة ويف البلـد      

  ؛انتهت فيه تلك املعاملةالذي 
حجـم   لتقيـيم  منـاذج ينبغي للمصارف وغريها من املؤسسات املاليـة أن تطبـق    (ب) 
  ؛ملعامالتفيما خيص الزبائن وا املخاطر

ــد اإلداري  (ج)  ــي أن التجميـ ــودات رئـ ــع القـــانون    للموجـ ــاً مـ ، إذا كـــان متوافقـ
  ؛الداخلي، هو أداة مفيدة للحفاظ على املوجودات يف املدى القصري

الدول األطراف تـود أن تنظـر يف إجـازة تنفيـذ إجـراءات جنائيـة ومدنيـة         لعلَّ (د) 
   باحلق املدين يف اإلجراءات اجلنائية؛  متوازية أو، عند االقتضاء، يف دعم موقف املدعني

تشــجَّع الــدولُ األطــراف علــى النظــر يف أن تســدي لبعضــها الــبعض مشــورة     ) (ه  
 قانونية جمانية يف اإلجراءات املدنية، أو يف أن تساعد بعضها البعض يف التمثيل القانوين.

عمليـة، أو غـري   وشجَّع الفريق العامل الـدول األطـراف علـى إعـداد كتيبـات إرشـادية         -٦٨
ذلك من الوثائق، بغية جعل املعلومـات املتعلقـة بأطرهـا القانونيـة وإجراءاهتـا اخلاصـة باسـترداد        

  املوجودات متاحة على نطاق واسع.
ذات الصـلة   اجليِّـدة ورأى الفريق العامل وجوب مجع املزيد من املمارسـات واألدوات    -٦٩

الـدول األعضـاء؛ وأوصـى الـدول األطـراف بـأن       من االتفاقيـة، بالتشـاور مـع     ٥٣بتنفيذ املادة 
  تنظر يف تقدمي معلومات بشأن هذه املسألة أثناء االجتماعات القادمة.

وينبغي املضي يف تدعيم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية؛ كما ينبغي تزويد املكتـب    - ٧٠
يف جهودهـا الراميـة إىل   مي اخلدمات ذوي الصلة مبوارد وافية من أجل دعـم الـدول   وغريه من مقدِّ

  تنفيذ الفصل اخلامس، على حنو يشمل تدريب احملققني املاليني وأعضاء النيابة العامة والقضاة.
    

    اعتماد التقرير  -تاسعاً  
اعتمــــد الفريــــُق العامــــل التقريــــَر اخلــــاص باجتماعــــه  ٢٠١٤ أيلول/ســــبتمرب ١٢ يف  -٧١

)CAC/COSP/WG.2/2014/L.1 وAdd.1  إىلAdd.3.(  
  


