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  املوجودات باسترداد املعين العامل الفريق
  ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٤-٣ فيينا،
  *املؤقَّت األعمال جدول من ٥ البند

   املوجودات إرجاع( ٥٧ املادة بشأن مواضيعية مناقشة
       االتفاقية يف الصلة ذات األخرى واملواد) فيها والتصرف

 املوجودات إرجاع( ٥٧ املادة بشأن املواضيعية املناقشة دليل    
      )فيها  والتصرُّف

      األمانة إعداد من مذكِّرة    
    مقدِّمة  - أوالً  

 ،١/٤ قــراره يف الفســاد، ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيــة يف األطــراف الــدول مــؤمتر أنشــأ  - ١
 الفريـق  يتـوىل  أن وقرَّر املوجودات، باسترداد املعين العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريق
  .الفساد عائدات بإرجاع املتعلقة والياته تنفيذ يف ومساعدته املؤمتر إىل املشورة إسداء املالع
 معـارف  اكتسـاب  علـى  املـؤمتر  مبسـاعدة  العامـل  الفريـق  املـؤمتر  فكلَّ ذاته، القرار ويف  -٢

 اتفاقيــة مــن ٥٨ إىل ٥٢ املــواد تنفيــذ بشــأن ســيما ال املوجــودات، اســترداد جمــال يف تراكميــة
 لفريـق لكي ينصبَّ عليها تركيـز ا  دةحمدَّ جماالت املؤمتر واستبان .الفساد ملكافحة املتحدة األمم
 جــرائم ارتكــاب يف املســتخدمة األدوات مكــان لتحديــد آليــات وضــع تشــمل ، وهــيالعامــل
 واســــتبانة وإرجاعهــــا؛ ومصــــادرهتا وحجزهــــا وجتميــــدها منــــه املتأتيــــة والعائــــدات الفســــاد

 األطـراف  واملتعـددة  الثنائيـة  املبـادرات  بني التعاون وتشجيع القدرات بناء جمال يف االحتياجات
───────────────── 

  *  CAC/COSP/WG.2/2015/1. 
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 وبنـاء  الـدول؛  بـني  واخلـربات  اجليدة واملمارسات املعلومات تبادل وتيسري الصلة؛ ذات القائمة
  .بينها التعاون وتشجيع للطلب واملتلقِّية الطالبة الدول بني الثقة
 ٢٠٠٧ أغســطس/آب بــني مــا بفيينــا يةســنو اجتماعــات مثانيــة العامــل الفريــق وعقــد  -٣

  .  ٢٠١٤ سبتمرب/وأيلول
 مناقشـة  السـادس،  اجتماعـه  يف املعتمـدة  العمـل  خلطـة  وفقـا  الفريق، يعقد أن راملقرَّ ومن  -٤

 وغريهـا ) فيهـا  والتصـرُّف  املوجـودات  إرجاع( ٥٧ املادة بشأن التاسع اجتماعه خالل مواضيعية
  .مداوالته يف العامل الفريق مساعدة إىل املذكِّرة هذه ميوتر .االتفاقية يف الصلة ذات املواد من
    

    اخللفية  - اًثاني  
 اخلـامس  الفصـل  يف االسـتهاللية  املـادة  مراعاة مع االتفاقية من ٥٧ املادة ُتقرأ أن ينبغي  -٥
 مبــادئ مــن أساســي مبــدأ املوجــودات إرجــاعأنَّ  علــى تــنص الــيت ،)٥١ املــادة( االتفاقيــة مــن

 اجلــوهري املبــدأ هــذا ضــوء يف الفصــل أحكــام تنفيــذ األطــراف الــدول علــى نيويــتع .االتفاقيــة
  .ذلك على بناًء قوانينها تعديل أو جديدة تشريعات واستحداث

 للمبـدأ  وفقا الطالبة، الطرف الدولة إىل املُصادرة العائدات إرجاع إىل االتفاقية وتدعو  -٦
ــوارد اجلــوهري ــادةا مــن ٣ الفقــرة ددِّوحتــ. ٥١ الفقــرة يف ال ــد ٥٧ مل  ســبل التفصــيل مــن مبزي
 األطـراف  الـدول  لتعـويض  اجملـال  وتفسـح  بالفسـاد،  املتعلقـة  املُصـادرة  املوجـودات  يف التصرُّف
 مبطالبــات وتقــرُّ هبــم، تلحــق الــيت األضــرار عــن الفســاد جــرائم ضــحايا مــن غريهــا أو الطالبــة
ــالكني ــنص .اآلخــرين الســابقني الشــرعيني امل ــان وت ــن ٥و ٤ الفقرت ــ م ــى ٥٧ ادةامل ــة عل  تغطي
 بشـأن  املخّصصـة  االتفاقـات  ونفقـات  باملصـادرة  القائمـة  الطـرف  الدولـة  دهاتتكبَّ اليت النفقات
  .  املعنية األطراف الدول بني واملربمة املوجودات يف التصرف

 ومبـادرة  االقتصـادي  امليدان يف والتنمية التعاون منظمة مؤخرا أجرهتا دراسة وأظهرت  -٧
 إرجــاع ســيما الو ال،الفعَّــ االســتردادأنَّ  )١()ســتار مبــادرة( املســروقة تاملوجــودا اســترداد

 وتتنـاول . سـواء  حـد  علـى  واملتلقِّيـة  الطالبة البلدان يواجه كبريا حتديا ميثل يزال ال املوجودات،
 التعـاون  منظمـة  بلـدان  مـن  املوجـودات  إرجـاع  بشـأن  مـؤخراً  طـرأت  الـيت  التطـورات  الدراسة
. ٢٠١١ عـــام أجريـــت دراســـة يف املبـــّين بالوضـــع مقارنـــة االقتصـــادي، امليـــدان يف والتنميـــة

───────────────── 
 Few and Far. The Hard Facts On Stolen Assetمبادرة "ستار" ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي:   )١(  

Recovery ، الشبكياملوقع  يفمتاحة: http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/few_and_far_ 
the_hard_facts_on_stolen_asset_recovery.pdf.  
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 منظمـة  مـن  املوجـودات  إرجاع عمليات وازدادت اجملمَّدة، املوجودات إمجايل ازداد حني ففي
ــة البلــدان إىل والتنميــة التعــاون  أشــارت املنظمــة، يف األخــرى األعضــاء بالبلــدان مقارنــة النامي
 علـى  الفعليـة  واملمارسـات  املسـتوى  العاليـة  الدوليـة  اللتزامـات ا بـني  تسـاق اال عدم إىل الدراسة
 ومليــارات قــةاحملقَّ النتــائج بــني كــبرية فجــوة لوحظــت ذلــك، علــى وفضــال .القُطــري الصــعيد

 عضـاء األ الـدول  أعـادت  فقـد  .الناميـة  البلـدان  مـن  سرقتها إىل التقديرات تشري اليت الدوالرات
 إىل ٢٠١٠ ينــــاير/الثــــاين كــــانون مــــن الفتــــرة يف فقــــط دوالر مليــــون ١٤٧,٢ املنظمــــة يف

ــران ــه/حزيـ ــا ،٢٠١٢ يونيـ ــادت كمـ ــون دوالر  ٢٧٦,٣ أعـ ــرة يفمليـ  ،٢٠٠٩-٢٠٠٦ الفتـ
  .دوالر مليار ٤٠ إىل ٢٠ بنحو ردَُّتق واليت سنويا املسروقة املبالغ من نذرا لميثِّ ما  وهو

    
    عامة أحكام  - ألف  

 املمتلكـات  يف التصـرُّف ) أ( :يلـي  مبا افاألطر الدول تضطلع أن على ٥٧ املادة تنصُّ  -٨
ــادة مبوجــب املُصــادرة ــد( ٣١ امل ــادة أو) واملصــادرة واحلجــز التجمي ــاون( ٥٥ امل ــدويل التع  ال
ــه املنصــوص النحــو علــى) املصــادرة ألغــراض  ذلــك يف مبــا املــادة، هــذه مــن ٣ الفقــرة يف علي
 طـرف  دولـة  طلـب  علـى  بناًء سلطاهتا، متكني) ب(و السابقني؛ الشرعيني مالكيها إىل إرجاعها
 حقـوق  مراعـاة  ومـع  األساسـية  القانونيـة  ملبادئها وفقا املصادرة، املمتلكات إرجاع من أخرى،

ــة األطــراف ــة احلســنة الثالث ــرة( النّي ــتوبيَّ .)٢ الفق ــة ن ــة"أنَّ  تفســريية ملحوظ  الشــرعية امللكي
 يعـين  أن جيـوز  املصـادرة  كـات املمتل إرجاع"أنَّ و" اجلرم ارتكاب وقت يف امللكية تعين السابقة

 التــدابري"و" الــداخلي القــانون" فــإنَّ كــذلك ".قيمتــها أو فيهــا احلــق إرجــاع احلــاالت بعــض يف
ــدابري التشــريعية ــادة هــذه يف إليهــا املشــار "األخــرى والت ــوائح أو التشــريعات هبــا يقصــد امل  الل
  )٢(.ةاملاد هذه تنفيذ من األطراف الدول متكِّن اليت الوطنية التنظيمية

ــة  - ٩ ــود عــن النامجــة الصــعوبات بجتنُّــ وبغي  الــدول علــى الداخليــة، املاليــة اإلداريــة القي
 التنظيميـة،  ولوائحهـا  العامـة  املاليـة  اإلدارة قوانني ذلك يف مبا القائمة قوانينها تراجع أن األطراف
 قضـايا ال إحـدى  وتتمثـل  )٣(.٥٧ املـادة  لـنص  وفقا األموال إرجاع على قيود وجود عدم لضمان

 أن للـدول  ُيمكـن  كـان  إذا فيمـا  فيهـا  والتصرف املوجودات إرجاع مسألة تناول لدى املطروحة
 مـن  ٣ الفقـرة  لـنص  ووفقـا . نطاقهـا  ومـدى  املطالبة تلك وتوقيت املمتلكات تلك مبلكية تطالب

───────────────── 
(منشورات  إىل إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداألعمال التحضريية للمفاوضات الرامية   )٢(  

  .٦٨-٦٦ ، والتصويبات) الفقراتA.10.V.13 املتحدة، رقم املبيع األمم
 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادرات واجلرمية، دِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخ  )٣(  

  .٢٦٥)، الصفحة A.06.IV.16 قم املبيع(منشورات األمم املتحدة، ر
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 متسـلِّ  ذاتـه،  الوقـت  ويف .الطالبـة  األطراف الدول إىل املوجودات هذه إرجاع لُيفضَّ ،٥٧ املادة
 عنـدما  سـيما  ال احلـاالت،  بعض يف أقوى تكون قد الطالبة األطراف الدول مطالباتأنَّ ب الفقرة
 املنصــوص األخــرى اجلــرائم حالــة ويف .االخــتالس جــرائم مــن متأتيــة عائــدات املوجــودات لمتثِّــ

ــة، يف عليهــا ــة تكــون ال قــد االتفاقي ــة الطــرف الدول ــادرة الطالب ــة إثبــات علــى ق  أو ســابقة ملكي
 مـن  املتأتيـة  العائـدات  تنطـوي  وقـد  .معينـة  فسـاد  جرائم من املتضرِّر الوحيد الطرف بأهنا دعاءاال

 حـق  مـن  أمواال ليست العائدات تلك كانت وإن بالدولة، يلحق جنائي ضرر على اجلرائم بعض
 علــى قائمــة وليســت تعويضــية طبيعــة ذات العائــدات هبــذه املطالبــات تصــبح وبالتــايل،. الدولــة
ــة  مــن وغريهــم الســابقني الشــرعيني املــالكني مطالبــات يف النظــر ينبغــي مث ومــن .الســابقة امللكي
  .األطراف الدول هذه مطالبات جانب إىل الفساد جرائم ضحايا
 احلسـنة  الثالثـة  األطـراف  حقـوق  مراعـاة  ينبغـي  هأنـ  األذهـان  عـن  يغيـب  أالَّ املهـم  ومن  -١٠
  .املصادرة بتنفيذ القائمة للطلب ةلقياملت للدول بالنسبة شواغل تطرح قد وأهنا النية
 ٣١ باملـادتني  عمـال  طـرف  دولـة  ُتصادرها اليت املمتلكات إىل حصرا ٥٧ املادة وتشري  -١١
ــن ٥٥و ــة، مـ ــ االتفاقيـ ــادرة اإمَّـ ــة باملصـ ــادرة أو اجلنائيـ ــري املصـ ــتندة غـ ــم إىل املسـ ــة حكـ  .إدانـ

 أن وميكـن  املوجـودات،  سـترداد ال بـديال  سبيال املدنية االنتصاف سبل تشكِّل ذاته، الوقت ويف
 الطالبــة األطــراف للــدول االســتراتيجي االختيــار يف دور ٥٧ املــادة يف الــواردة للقواعــد يكــون
 الراميـة  هودهـا جب لالضـطالع  التكلفة حيث من والفعالة العملية السبل أكثر اختيارب يتعلق فيما
  )٤(.املوجودات استرداد إىل
 مـن  وغريهـا  التسـويات  اسـتخدام  مراعاهتـا  ينبغـي  اليت األخرى العوامل من يكون وقد  -١٢

 يف كاملــة حماكمــة إجــراء مــن بــدالً األجنبيــة الرشــوة قضــايا يف خصوصــاً للفصــل اإلجــراءات
 اســترداد إىل تســعى أخــرى أطــراف دول جهــود علــى ؤثريــ قــد ممــا األطــراف، الــدول إحــدى

 أجرهتـا  دراسـة  نتبيَّ وكما .ةاملتضرر واألطراف السابقني الشرعيني املالكني لصاحل موجودات
 الوقـت  يف تشـارك  ال فيهـا  رشـاوى  مسـؤولني  تلقي ُزعم اليت البلدان فإنَّ ،ستار مبادرة مؤخرا
  )٥(.أخرى انتصاف وسيلةأيِّ  إىل تتوصل ومل التسويات تلك مثل يف احلايل

───────────────── 
يف املوقع متاحة  ،Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assetsمبادرة "ستار":   )٤(  

؛ انظر أيضا تقرير اجتماع http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464803703_0.pdf :الشبكي
 ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٢و ١١ الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات، الذي ُعقد يف فيينا يف

)CAC/COSP/WG.2/2014/4.(  
 Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset مبادرة "ستار"،  )٥(  

Recovery،  الشبكياملوقع يف متاحة :http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf.  
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    العمومية األموال اختالس عائدات  - باء  
 حـاالت  يف طالبـة، ال طـرف ال دولـة ال إىل ملُصاَدرةا املمتلكات إرجاع الدول على يتعني  -١٣

 ُتنفَّــذ عنــدماو ،)٢٣و ١٧ نااملادتــ( خمتلســة عموميــة أمــوال غســل أو عموميــة أمــوال اخــتالس
 الطالبـة  الدولـة  يف صـادر  هنـائي  حكـم  إىل واسـتنادا ) ٥٥ املـادة ( الصحيح النحو على املصادرة

  .))أ( ٣ الفقرة) (احلكم هذا تستبعد أن لطلبا متلقية الطرف للدولة جيوز(
    

    األخرى الفساد جرائم عائدات  - جيم  
 حـاالت  يف الطالبـة،  الطـرف  الدولـة  إىل املُصادرة املمتلكات إرجاع الدول على يتعني  -١٤

 انظـر ( الصـحيح  النحـو  على املصادرة تنفَّذ عندما أو باالتفاقية املشمولة األخرى الفساد جرائم
 مـن  معقـول  بشـكل  توالتثبُّـ  الطالبـة  الدولـة  يف صـادر  هنـائي  كـم ح إىل اسـتنادا  أو، )٥٥ املادة
 ،)اتسـتبعده  أن الطلـب  متلقيـة  للدولـة  جيـوز  اشـتراطات ( الطلـب  مقّدمة للدولة السابقة امللكية

 كأسـاس  الطالبـة  الطـرف  بالدولـة  حلـق  الـذي  بالضـرر  الطلـب  متلقِّيـة  الدولـة  تعتـرف  عندما أو
  .))ب( ٣ الفقرة( املصادرة املمتلكات إلرجاع

 ٥٧ املـادة  مـن  ٣ الفقـرة  مـن ) ب(و) أ( الفـرعيتني  الفقـرتني أنَّ  تفسـريية  ملحوظة نوتبيِّ  -١٥
 الـيت  املُصـادرة،  إجراءات على وليس فقط، املوجودات بإرجاع املتعلقة اإلجراءات على تنطبقان
 التنـازل  مسـألة  يف تنظر أن الطلب متلقية الطرف للدولة وينبغي .االتفاقية يف أخرى مواد تتناوهلا
 لعــدم هنــائي حكــم علــى احلصــول فيهــا يتعــذر الــيت احلــاالت يف هنــائي حكــم صــدور شــرط عــن

  )٦(.أخرى مناسبة حاالت يف أو الغياب أو الفرار أو الوفاة بسبب قضائيا اجلاين مالحقة إمكانية
    

    األخرى احلاالت مجيع  - دال  
 :يلـي  فيمـا  األولويـة  سـبيل  على ظرتن أن الدول على يتعني األخرى، احلاالت مجيع يف  -١٦

ــادرة املمتلكـــات إرجـــاع) أ( ــة إىل املُصـ ــة؛ الدولـ  إىل املمتلكـــات تلـــك إرجـــاع) ب(و الطالبـ
ــرة( الضــحايا تعــويض) ج(و الســابقني؛ الشــرعيني أصــحاهبا  ُتصــدر أن وجيــوز .))ج( ٣ الفق
 دعـوى  يف ضـحايا ال إىل أو أجنبيـة  قضـائية  سـلطة  إىل مباشر بشكل تعويض بتقدمي أمرا احملكمة
  .خاصة مدنية
 وفقـا  أنـه  مراعـاة  املهـم  مـن  ،٥٧ املـادة  مـن ) ج(و) ب( الفرعيتني الفقرتني سياق ويف  -١٧

 قـد  مـا  تتخـذ  أن: الـداخلي  لقانوهنا وفقا األطراف، الدول على يتعني االتفاقية، من ٥٣ للمادة
───────────────── 

  .٦٩، الفقرة لرامية إىل إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداألعمال التحضريية للمفاوضات ا  )٦(  
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 بـدفع  االتفاقيـة  هلـذه  وفقـا  ةمجمرَّ أفعاال يرتكبون من تأمر بأن حملاكمها للسماح تدابري من يلزم
 تتخــذ وأن ؛))ب( الفرعيــة الفقــرة( اجلــرائم تلــك مــن رتتضــرَّ أخــرى طــرف لدولــة تعــويض

 قـرار  اختـاذ  عليهـا  نيتعـيَّ  عنـدما  املختصـة،  لسـلطاهتا  أو حملاكمهـا  للسماح تدابري من يلزم قد ما
 متلكـات مل شـرعي لا الـك امل باعتبارهـا  أخـرى  طـرف  دولـة  مبطالبـة  تعترف بأن املصادرة، بشأن

  .))ج( الفرعية الفقرة( االتفاقية هلذه وفقا جمرَّم فعل ارتكاب طريق عن اكُتسبت
    

 التصرف بشأن صةاملخصَّ واالتفاقات املوجودات بإرجاع املتعلقة النفقات  - هاء  
    املوجودات  يف
ــة نفقـــات تقتطـــع أن الطلـــب متلقيـــة الطـــرف للدولـــة جيـــوز  -١٨  بإرجـــاع تتعلـــق معقولـ

 تفسـريية  ملحوظـة  وتشـري  .)٤ الفقـرة ( ذلـك  خـالف  األطـراف  الدول تقرِّر مل ما دات،املوجو
 أتعـاب  وليسـت  متكبـدة  ونفقـات  تكـاليف  أهنـا  علـى  تفسريها يتعني" املعقولة النفقات"أنَّ  إىل
 الطــرفني بالــدولتني وجيــدر. احملــددة غــري الرســوم مــن ذلــك غــري أو املمتلكــات علــى يعثــر مــن

  )٧(.احملتملة النفقات بشأن تتشاورا أن الطلب واملتلقية الطالبة
ــة لتنفيــذ التشــريعي الــدليل يؤكــدو  -١٩ ــزامأنَّ  الفســاد ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقي  االلت

 املوجــودات، تقاســم ترتيبــات عــن خيتلــف املعقولــة النفقــات اقتطــاع بعــد املوجــودات بإرجــاع
  .االلتزام هبذا للوفاء املوجودات اسمتق تتيح اليت األحكام إىل االستناد ميكن ال وبالتايل
 التصـرف  أجـل  من ترتيبات أو اتفاقات إبرام يف تنظر أن األطراف للدول أيضا وجيوز  -٢٠
  ).٥ الفقرة( حدة على حالة لكل وفقا املوجودات يف هنائياً

    
    تقييم اخلربات يف هذا اجملال  - اًثالث  

من حاالت إرجاع املوجودات.  يل عدداًعلى مدى العقدين املاضيني، شهد اجملتمع الدو  -٢١
مـة بشـأن خمتلـف طرائـق     ومع تزايد اخلربات يف هذا اجملال، ميكن استخالص بعـض الـدروس القيِّ  

يات ويف الوقــت ذاتــه، وبســبب التعقيــدات والتحــد ة.إرجــاع املوجــودات مبــا يتســق مــع االتفاقيــ
جهـة تلـك التحـديات، أصـبح هنـاك طلـب       الـدول ملوا  تتَّبعهـا اليت  النُّهجع التقنية، إىل جانب تنوُّ

تلــك املمارســات املمارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة وكــم متزايــد كــذلك مــن   علــى قــوي
توجيهـات بشـأن السـبل الفعالـة     ال، مما يوفر تربة خصبة لتنمية املعارف العامليـة وإعـداد   والدروس

ــى املســتوى      ــا عل ــي، وبشــأن إدارة   إلدارة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة والتصــرف فيه احملل
───────────────── 

  .٧٠ ، الفقرةاألعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٧(  
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أكثر من سلطة قضائية واحدة. وميكن ب يتعلق األمراملوجودات وإرجاعها والتصرف فيها حيثما 
ومـن خمتلـف    )٨(استخالص التجارب من عدة مصادر منها خالصة قضـايا اسـترداد املوجـودات،   

 Management of returned" رة يف إطار مبـادرة "سـتار"، ال سـيما دراسـتا    وَّاملنتجات املعرفية املط

assets : policy considerations،")و" )٩Identification and quantification of the proceeds of 

bribery: a joint OECD-StAR Initiative analysis.")للقضـايا  وميكن استخالص أمثلة أخـرى   )١٠
اخلاصة باسـترداد املوجـودات   من قاعدة بيانات "مرصد استرداد املوجودات" اليت تتيحها املبادرة 

  )١١(ة.املسروق
فيمــا ، يتعلــق أحــد التحــديات الرئيســية لالطــالع العــاموعلــى أســاس البيانــات املتاحــة   -٢٢

يبـدو بشـرط "االسـتناد إىل صـدور حكـم هنـائي يف        علـى مـا  قضايا استرداد املوجودات يتعلق ب
و(ب)). غــري أنــه يف احلــاالت  (أ) ٣ تــانالفرعي تــان، الفقر٥٧الدولــة الطــرف الطالبــة" (املــادة 

إىل وسـائل مبتكـرة ملعاجلـة عـدم      غالبـاً مـا تتوصـل    البلـدان  فإنَّفيها هذا الشرط، ال يوجد اليت 
ليس فقط باستبعاد الشرط ذي الصـلة (علـى النحـو    وذلك وجود حكم هنائي يف البلد الطالب 

 منـاظر دار حكـم هنـائي   أيضا عن طريق استصـ  وإمنا) ٥٧من املادة  ٣ة املنصوص عليه يف الفقر
يقضــي بإرجــاع املوجــودات يف إطــار الســلطة القضــائية للبلــد املتلقــي الطلــب مبوجــب قوانينــه   

ــة ــد الداخلي ــع. وق ــن سويســرا        اتُّب ــال، يف إرجــاع املوجــودات م ــى ســبيل املث ــذا املســار، عل ه
  وليختنشتاين إىل نيجرييا يف قضية أباتشا.

، الفقـرتني  ٥٧رداد املوجـودات (انظـر املـادة    تعويضات على سبيل استالويقتضي منح   -٢٣
(ب) و(ج)) حتديد حجم األضرار اليت تلحق بالضحايا. وميكـن أن يشـكل حتديـد     ٣الفرعيتني

حجم األضرار على املسـتوى الـدويل أحـد التحـديات، ال سـيما فيمـا يتعلـق بتحديـد األضـرار          
الــيت أجرهتــا منظمــة   الدراســة الســالفة الــذكر  وخلصــتالنامجــة عــن جــرائم رشــو األجانــب.  

بشــأن اســتبانة العائــدات املتأتيــة مــن  التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومبــادرة "ســتار" 
الضـرر املترتـب علـى    أنَّ املعـامالت التجاريـة الدوليـة إىل    فيمـا يتعلـق ب   هـا وحتديـد حجم  الرشو

ربـاح أو الغرامـات أو   األ درالرشو ميكـن معاجلتـه عـرب سـبل قانونيـة خمتلفـة، مثـل املصـادرة أو         
وأتيحت للدول األطـراف ُنُهـج بديلـة ومعقولـة خمتلفـة يف       .احلقوق التعاقدية إعادةالتعويض أو 

───────────────── 
  ر.املنشور قيد اإلصدا  )٨(  
  .https://star.worldbank.org/star/publication/management-returned-assets: الشبكياملوقع  يفمتاحة   )٩(  
  .https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Quantification.pdf :الشبكياملوقع  يفمتاحة   )١٠(
  .http://star.worldbank.org/corruption-cases/?db=All :الشبكياملوقع  يفمتاحة   )١١(
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هذا الصدد، مبا يف ذلك على أساس مفـاهيم إمجـايل اإليـرادات أو صـايف العائـدات أو األربـاح       
  )١٠(ة.القضائي الوالياتاإلضافية يف النظم املتنوعة املطبقة يف خمتلف 

وفيمــا يتعلــق بــإدارة املوجــودات املُعــادة، فمــا مل يتخــذ البلــد الطالــب تــدابري حمــددة،      -٢٤
وكبـديل هلـذا النظـام العـام، ُوثِّقـت       .العموميـة ُيجرى توجيهها مـن خـالل نظـم إدارة األمـوال     

  ثالثة بدائل رئيسية، بدرجة معينة من التباين والتمازج:
زة مــن النظــام القُطــري زَّالــنظم القُطريــة املعــ . تســتفيداملعــزَّزةالــنظم القُطريــة   (أ)  

مليـون   ٥٠٥,٥غ إعادة مبلـ  ومن أمثلة ذلك ة.القائم، مع إدخال تعديالت لتحسني نظم املراقب
وقد أُديرت األمـوال عـرب    . ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ي دوالر أمريكي من سويسرا إىل نيجرييا يف عام

ملشـاركة اتفقـت علـى أن تقـوم نيجرييـا بتعزيـز       الـدول ا أنَّ إجراء امليزانية العادية لنيجرييا، غـري  
مـن خـالل التعـاون مـع البنـك الـدويل إلجـراء اسـتعراض          العموميـة قدرهتا علـى إدارة األمـوال   

ــام واملســاءلة املاليــ   ــومت ة.شــامل إلدارة اإلنفــاق الع ــات يف ضــمان    ث ل الغــرض مــن هــذه الترتيب
منائيــة لأللفيــة علــى حنــو تــدرجيي.  اســتخدام األمــوال يف متويــل األنشــطة املتصــلة باألهــداف اإل 

ومبنحة من احلكومة السويسرية، قدم البنك الدويل الدعم أيضا إىل منظمـات اجملتمـع املـدين يف    
  نيجرييا من أجل املشاركة يف استعراض وحتليل استخدام األموال املعادة؛

ات . الصـناديق املسـتقلة هـي كيانـات عموميـة تتمتـع بترتيبـ       الصناديق املستقلة  (ب)  
 .إدارة وتسيري منفصلة تكفل خطوطا واضحة للمساءلة عن إجناز خمرجـات أو خـدمات حمـددة   

دارة األمــوال املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة إلومــن أمثلــة هــذه الصــناديق الصــندوق اخلــاص 
)FEDADOI()مليـون دوالر مـن جـزر كاميـان،      ٣٣ الذي أنشأته حكومة بريو بعد استرداد )١٢

ــترداد  ــون ٧٧,٥واسـ ــرا و  مليـ ــن سويسـ ــدة   ٢٠دوالر مـ ــات املتحـ ــن الواليـ ــون دوالر مـ  مليـ
ويف حني أديـرت املوجـودات املدرجـة يف الصـندوق مـن خـالل إجـراءات امليزانيـة،          .األمريكية

فقد توىل حتديد استخدامها جملس إدارة الصندوق املؤلف من ممـثلني عـن الوكـاالت احلكوميـة     
مثــال آخــر وهــو صــندوق اإلصــالح الزراعــي يف   ومثــة .املشــاركة يف مكافحــة الفســاد يف بــريو

مليــون دوالر مــن األمــوال الــيت  ٦٢٤ الســتخدام مبلــغ ٢٠٠٤م الفلــبني الــذي أُنشــئ يف عــا
  أعادهتا سويسرا إىل الفلبني؛

. اضـطلعت املؤسسـات اخلاصـة أو منظمـات     اإلدارة من جانب أطـراف ثالثـة    (ج)  
ملوجودات والتصرف فيها. ففـي حالـة األمـوال    اجملتمع املدين يف بعض األحيان بدور يف إعادة ا

ــة      ــات املتحــدة وسويســرا إىل كازاخســتان، بقيم ــن الوالي ــدت م ــيت أعي ــون دوالر  ١١٦ ال ملي
───────────────── 

  .http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/fedadoi/fedadoi.htm: الشبكياملوقع  يفمتاح   )١٢(
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ــال والشــباب        ــة األطف أمريكــي، أُنشــئت مؤسســة مســتقلة، وهــي مؤسســة كازاخســتان لتنمي
)BOTA     ويتألف جملس أمناء هذه املؤسسة من مخسة من مـواطين كازاخسـتان وممثـل واحـد .(

لكل من حكوميت الواليات املتحدة وسويسـرا. وُتنقـل املوجـودات علـى دفعـات إىل املؤسسـة       
اليت تتوىل توزيعها حتت إشراف احتاد من منظمتني متخصصـتني مسـتقلتني حتظيـان بـاالعتراف     

  مشورة البنك الدويل.الدويل، مع االستفادة من 
التوعيـة والبحـوث    من خاللواضطلع اجملتمع املدين بدور يف عملية استرداد املوجودات   -٢٥

دة أو وضــع خطــط بشــأن   مســاعدة الــدول يف إدارة املوجــودات اجملمَّــ   عــن طريــق  والــدعوة و
 مت منظمــات اجملتمــع املــدين وفضــال علــى ذلــك، قــدَّ  .االســتخدام النــهائي للموجــودات املعــادة 

غني أو مع املـبلِّ  التواصلاملساعدة للدول يف استبانة اجلرائم ذات الصلة بالفساد والتحقيق فيها أو 
اإلطـار القـانوين مبثـل تلـك املبـادرات. فعلـى سـبيل         عنـدما يسـمح  قانونيـة  ال استهالل اإلجراءات

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ رفـع قضـايا يف عـامي   ب"شـريبا" ومنظمـة الشـفافية الدوليـة      رابطـة  قامتاملثال، 
أسـرهم، مبـا يف ذلـك    و عـي فسـادهم  ادُّزعماء أجانـب   ةعدَّعلى التوايل يف احملاكم الفرنسية ضد 

  )١٣(ت.ونتيجة لذلك، فُتح حتقيق قضائي ومت احلجز على موجودا ة.دعوى مدني
 

دوات األدة واستحداث املبادرات الرامية إىل استبانة املمارسات اجليِّ  - اًرابع  
    توجيهيةالبادئ املو
بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ، ظهرت جمموعـة متنوعـة مـن املبـادرات علـى الصـعيد         -٢٦

ــدعم البلــدان يف مواجهــة التحــديات (مثــل تلــك     ــة الــدويل ل علــى الصــعيد   أعــاله) ســواءاملبين
  أو يف سياق قضايا استرداد املوجودات على املستوى الدويل. الداخلي

    
    يهااملوجودات والتصرف ف مصادرة  - ألف  

جــرى تنــاول مســألة ادارة املوجــودات احملجــوزة عــرب عــدة قنــوات منــها دليــل أفضــل     -٢٧
ــإدارة املوجــودات احملجــوزة (  املتعلقــةاملمارســات  الصــادر عــن جمموعــة الثمانيــة   )١٤()٢٠٠٥ب

والذي يهدف بصفة خاصة إىل مساعدة الدول على احلفـاظ علـى قيمـة املوجـودات احملجـوزة      
───────────────── 

دور منظمات لدليل "املنتدى العريب السترداد األموال، : تجمموعة الثمانية، املركز الدويل السترداد املوجودا  )١٣(
: الشبكياملوقع  يف ، متاح"اجملتمع املدين يف استرداد املوجودات

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/afar_guide_to_the_role_of_csos_in_asset_recovery.  
: الشبكياملوقع  يفمتاح   )١٤(

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/web_ressources/G8_BPAssetManagement.pdf.  
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، أقــرت ٢٠٠٦أساســا). ويف عــام  الــداخلياملُصــادرة (علــى املســتوى  ريثمــا تنتــهي إجــراءات
يف العائـدات املصـادرة املتأتيـة مـن جـرائم الفسـاد        للتصـرُّف جمموعة الثمانية مبـادئ وخيـارات   

التصــرف يف فيمــا يتعلــق بالتنبــؤ والفعاليــة  وإمكانيــةمزيــد مــن الشــفافية  تــوفريالكــربى هبــدف 
الفساد الكربى ونقلها. وتؤكد هذه املبادئ مـن جديـد االلتـزام    املوجودات املُصادرة يف قضايا 

ن يف بالتصرف يف املوجودات وإرجاعها، مبا يف ذلـك يف حـاالت االخـتالس، علـى النحـو املبـيَّ      
من االتفاقية. وحتكم هذه املبادئ، رهناً بالقانون احمللـي، كيفيـه إجنـاز عمليـات نقـل       ٥٧ ةاملاد

تفاقيــة، مبــا يف ذلــك، وحســب االقتضــاء، عمــال باالتفاقــات   املوجــودات متشــيا مــع أحكــام اال 
  .٥٧من املادة  ٥ة الطوعية املربمة وفقا للفقر

ــة     - ٢٨ ــدول األمريكي ــل نظــم إدارة املوجــودات احملجــوزة    )١٥(ةدراســوأجــرت منظمــة ال لتحلي
ات ، سلطت فيها الضوء على وجود منوذجني رئيسـيني ومهـا: (أ) الكيانـات ذ   املنطقةواملصادرة يف 
البحث عن املوجودات احملتملة واستبانتها وحجزها ومصـادرهتا وإدارهتـا    تشملعة، اليت املهام املوسَّ

  فة بإدارة املوجودات فحسب.(ب) الكيانات املكلَّووتنسيقها وحتديد وجهتها، وما إىل ذلك؛ 
) وإطــار ٣٨و ٤ وتتنــاول وثيقــة "أفضــل املمارســات يف جمــال املصــادرة (التوصــيتان    -٢٩
لعمـل املعنيـة   الصـادرة عـن فرقـة ا    ٢٠١٢لعـام   )١٦("لعمل اجلـاري بشـأن اسـترداد املوجـودات    ل

ــة ــائق أخــرى ، بــاإلجراءات املالي حــدد املمارســات ُتو، مســألة املوجــودات املُصــادرة  ضــمن وث
والتصـدي للعقبـات    ٣٨و ٤ دة على املستوى الـدويل ملسـاعدة البلـدان يف تنفيـذ التوصـيتني     اجليِّ

  درة املوجودات واستردادها بشكل فعال يف السياق الدويل.اليت تعوق مصا
    

    ف فيهارة واستخدامها والتصرُّصاَدواملُ احملجوزةإدارة املوجودات  - باء 
ــرار        -٣٠ ــه اخلامســة، الق ــراف، يف دورت ــؤمتر الــدول األط ــد م ــون "تيســري  ٥/٣اعتم ، املعن

لـة أمـور "الـدول األطـراف     اسـترداد املوجـودات"، وشـجَّع فيـه ضـمن مج      علـى التعاون الـدويل  
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على تبـادل اخلـربات بشـأن إدارة املوجـودات     

───────────────── 
 Asset Management Systems in Latin America and Best Practices Document on األمريكية، منظمة الدول  )١٥(

Management of Seized and Forfeited Assets  )2011،(  الشبكياملوقع  يفمتاحة  :
www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoExpertos/Decomiso%20y%20ED/Manual%20Bienes%20Dec

omisados%20-%20BIDAL.pdf.  
  :لشبكيااملوقع  يفمتاح   )١٦(

www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20 
Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Re

covery.pdf.  
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اجملمَّدة واحملجوزة واملصادرة، واستخدامها والتصرُّف فيها، وحتديـد أفضـل املمارسـات بالقـدر     
جــودات احملجــوزة، والنظــر يف وضــع  الــالزم، اســتناداً إىل املــوارد القائمــة الــيت تعــاجل إدارة املو  

  مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة".
رات واجلرميـة يف مطلـع   وتنفيذاً هلذه الوالية، شرع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ    -٣١

ــام  ــا، يف جمــال إدارة املوجــودات احملجــوزة        ٢٠١٤ع ــا، بإيطالي ــة كاالبري ــع منطق ــل م يف العم
املمارسـات اجليـدة بغيـة     اسـتبانة دامها والتصـرُّف فيهـا. وتسـعى املبـادرة إىل     رة واستخواملُصاَد

إعداد أدوات ومبادئ توجيهية ذات صلة بشأن مسألة إدارة املوجودات احملجـوزة واملصـادرة،   
  على الصعيد احمللي ويف سياق قضايا استرداد املوجودات على الصعيد الدويل.

صـدرت عنـه جمموعـة مـن      ٢٠١٤اء يف نيسـان/أبريل  وُعِقد اجتماع أول لفريـق اخلـرب    -٣٢
اجملتمـع الـدويل   األعمال اليت يضـطلع هبـا    يف ماًُداالستنتاجات والتوصيات بشأن كيفية املضي قُ

املوجـودات املتأتيـة مـن     اسـتبانة التعاون الدويل يف جمـال   )أ(: ويف تدارسه هلا يف اجملاالت التالية
ال سـيما تلـك اخلاصـة باملنظمـات اإلجراميـة املرتبطـة       أنشطة إجراميـة وحجزهـا ومصـادرهتا، و   

 اإلدارة احملليـة للموجـودات احملجـوزة واملصـادرة واسـتخدامها والتصـرُّف فيهـا؛        )ب(وباملافيا؛ 
 اخلتاميـة وثيقـة  الدت قضـايا اسـترداد املوجـودات. وأكَّـ    إطار إدارة املوجودات املعادة يف  )ج(و
ا مـع  إدارة املوجـودات املسـتردة واملعـادة متشـي     أنَّ دمن جدي )١٧(٢٠١٤جتماع نيسان/أبريل ال

بـالغ األمهيـة بالنسـبة لعـدد      ل موضـوعاً الشروط الواردة يف الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة تشـكِّ    
  .كبري من البلدان

أعاله، خيطط املكتب حاليا، بالتعـاون مـع املبـادرة     املبيَّنةإىل بعض التحديات  واستناداً  -٣٣
د املوجــودات املســروقة، وبالتشــاور مــع املركــز الــدويل الســترداد املوجــودات  اخلاصــة باســتردا

)ICAR يف األعمـال   ماًُداملناقشة احلالية واملضي قُـ  من أجل إثراء) لعقد اجتماعني لفريق اخلرباء
اإلدارة احملليـــة  )أ( :امـــويف تدارســـه هل نيالتـــاليني الـــيت يضـــطلع هبـــا اجملتمـــع الـــدويل يف اجملـــال 

إدارة املوجـودات املسـتردة وإعادهتـا     )ب(وف فيهـا،  احملجوزة واملصادرة والتصـرُّ  للموجودات
  .ف فيها يف سياق قضايا الفساد على املستوى الدويلوالتصرُّ
وبصفة أكثر حتديداً، يعمل مكتب املخدِّرات واجلرمية على تنظيم اجتمـاع لفريـق مـن      -٣٤

 ٢٠، يضـم خـرباء مـن حنـو     ٢٠١٥ ول/سـبتمرب أيل ٨و ٧اخلرباء من املقرر عقده يف فيينا يومي 
───────────────── 

: الشبكياملوقع  يف ة، املتاحCAC/COSP/WG.2/2014/CRP.1الوثيقة   )١٧(
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-September-11-

12/V1405186e.pdf.  
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بلــداً ملناقشــة قضــايا مــن قبيــل االعتــراف بــأوامر احلجــز واملصــادرة دون االســتناد إىل     ٣٠إىل 
إدانة، فضالً عن أوامر إدارة املوجودات الصـادرة عـن حمـاكم أجنبيـة؛ واختـاذ تـدابري ترمـي إىل        

يد أطر مؤسسية ووكاالت متخصِّصـة  احلفاظ على قيمة املوجودات احملجوزة واملصادرة؛ وحتد
ُتعــىن بــإدارة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة؛ ومناقشــة مفهــوم إعــادة االســتخدام يف أغــراض  

ــة  ــغيلية لــدعم إدارة        –اجتماعي ــات تش ــد بيان ــاء قواع التجــارب الناجحــة والتحــديات؛ وإنش
وجـودات احملجـوزة   املوجودات احملجوزة والتصرف فيها؛ واعتماد ُنُهج مبتكـرة للتصـرف يف امل  

و/أو اســـتخدامها؛ وإرســـاء شـــراكات متعـــدِّدة أصـــحاب املصـــلحة بشـــأن إدارة املوجـــودات  
احملجوزة واملصادرة والتصرف فيها؛ وحتديد االحتياجات إىل التـدريب ووضـع بـرامج تـدريب     
ــإدارة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة. ونتيجــة       ــيني ب ــدة خمتلــف أصــحاب املصــلحة املعن لفائ

ســيعدُّ جتميــع للخــربات الوطنيــة واملمارســات اجليــدة يف هــذا اجملــال ملســاعدة اجلهــات   لــذلك،
املكلَّفة مباشرةً بوضع األطر السياساتية ذات الصلة وبإدارة هـذه املوجـودات علـى اسـتخالص     

  .هتاالدروس من هذه التجارب وجتنُّب بعض املخاطر والتبعات اليت تنطوي عليها و/أو إدار
    

    عادةاملوجودات املُ إدارة - جيم 
يف  السويســرية املوجــودات ووزارة اخلارجيــة االحتاديــة الســتردادم املركــز الــدويل نظَّــ  -٣٥

يف ، ُعِقـدت  املسـروقة  وجـودات حلقة عمل دولية بشـأن إعـادة امل   ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين األول
 .للطلبـات  يـة دولـة طالبـة ومتلقِّ   ١٣ حضـرها مشـاركون مـن   ومدينـة كوسـناخت، بسويسـرا،    

عـدد مـن املبـادئ الـيت     إىل حلقـة العمـل    وخلصـت ىل التجارب السابقة، واستندت املناقشات إ
أن تنظـر فيهـا الـدول املعنيـة يف سـياق عمليـات إعـادة املوجـودات يف          ، يف احلالـة املُثلـى،  ينبغي

 علـى حنـو  عـادة  ف يف املوجودات املُضرورة التصرُّ على وجه اخلصوص، املستقبل، مبا يف ذلك،
 عـن مجيـع جمموعـات األطـراف املعنيـة، حيثمـا       نيممـثل  مـع إشـراك   ،بالشـفافية واملسـؤولية   تسمي

 ؛املوجـودات املعـادة  من ضحايا اجلرمية األصلية  واستفادةأمكن، يف حتديد االستعمال النهائي؛ 
إيـالء االعتبـار   والنظـر يف التجـارب السـابقة؛    املستبانة عند ختلفة املمسة اخلنماذج ال والنظر يف

  ها على املدى الطويل.عادة وأثرلربامج املمولة من خالل املوجودات املُالواجب الستدامة ا
 ومــع اإلحاطــة ،ف فيهــا يف القضــايا الدوليــةوفيمــا يتعلــق بإعــادة املوجــودات والتصــرُّ   -٣٦

رات مكتـب املخـدِّ   يعكـف هيئـات دوليـة أخـرى،     اضطلعت بـه بالعمل املشار إليه أعاله الذي 
التخطـيط لعقـد اجتمـاع     علـى املوجـودات حاليـا    السـترداد اون مع املركز الدويل واجلرمية بالتع

ــادئ أساســية إلدارة املوجــودات     ٢٠١٦ يف مطلــع عــام  الستكشــاف الطلــب علــى وضــع مب
مـن االتفاقيـة،    ٥٧ ا مع املادةف فيها ومدى جدوى هذه املبادئ متشياملعادة والتصرُّاملستعادة و
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 للنظـر فيهـا.   ل األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد  مؤمتر الدو علىض عَرلكي ُت
وضـع  وجـدوى   استصوابجراء مناقشات بناءة بشأن الفرصة إل وسيتيح اجتماع فريق اخلرباء

، مبا يف ذلك تكاليف وفوائـد  للطلب هذه املبادئ، وسيتصدى لشواغل البلدان الطالبة واملتلقية
؛ وإدارة ةاجلهـات الـنظرية األجنبيـ    ىحدإعلى طلب  صادرة بناًءاجملمدة أو املُ وجوداتإدارة امل

املنـهجيات واملمارسـات    ، مـع مـا تنطـوي عليـه مـن     الدولة الطرف الطالبة للموجـودات املعـادة  
اجليــدة واجلهــات الفاعلــة الرئيســية واحللــول املؤسســية؛ والرتاهــة واملســاءلة والشــفافية يف إدارة  

هوية الضـحايا والتعـويض؛ واملسـؤولية القانونيـة حلـراس البوابـات        واستبانةعادة؛ املوجودات املُ
من اجلهات الضالعة يف عمليـات غسـل املوجـودات، والـدعاوى املدنيـة أو       مواملصارف وغريه

؛ والتسويات واسترداد املوجـودات؛ واالتفاقـات اخلاصـة بكـل حالـة      ااجلنائية أو اإلدارية ضده
 - لتصــرف النــهائي يف املمتلكــات املصــادرة بشــأن ا يــعللجم علــى حــدة أو الترتيبــات املقبولــة

ومــن املتوقــع أن تكــون الوثيقــة اخلتاميــة مبثابــة    .عمليــة التفــاوض، واحملتــوى احملتمــل، والتنفيــذ 
مشاورات أوسع مـع عـدد أكـرب مـن الـدول األطـراف واألخصـائيني املمارسـني         جراء أساس إل

، يف ذلـك  ا رأت الـدول األطـراف فائـدة مـن    إجراء املزيـد مـن املناقشـات، إذ    يفلالسترشاد هبا 
  .سياق مؤمتر الدول األطراف وهيئاته الفرعية ذات الصلة

    
    نقاط مقترحة للمناقشة -اًخامس 

  :مناقشتها مواصلةلعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر يف النقاط التالية بغرض   -٣٧
 لكليَّــةابيانــات التحــديات الــيت تواجههــا الــدول األطــراف يف مجــع وحتليــل ال   (أ) 

ُهج الـيت اختـذهتا الـدول األطـراف يف هـذا      وجودات احملجـوزة واملصـادرة والـنُّ   ملاملتعلقة باعة اجملمَّ
 مثـــل إنشـــاء قواعـــد بيانـــات وطنيـــة جلمـــع البيانـــات املتعلقـــة باســـترداد املوجـــودات  ،الصـــدد

  ؛هاوحتليل  عهاوتتب
ُهج الـنُّ و؛ واحملافظـة عليهـا   فُّظقيد الـتح دة يف إدارة املوجودات املمارسات اجليِّ (ب) 

ذات الطبيعـة  اليت تعتمدها الـدول األطـراف وخرباهتـا يف جمـال احلفـاظ علـى قيمـة املوجـودات         
جــز واملصــادرة، مثــل موجــودات الشــركات والعقــارات واملركبــات احلخــالل عملــييت  عقَّــدةامل
  إىل ذلك؛  وما

ــم     (ج)  ــد حجـ ــال حتديـ ــة يف جمـ ــربات القائمـ ــرار واخلـ ــات الاألضـ ــة تعويضـ املرتبطـ
  ؛هاوغسل العموميةخبالف اختالس األموال  ،العائدات املتأتية من جرائم الفسادب
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، إذا الطالـــبالشـــرط املتعلـــق بصـــدور حكـــم هنـــائي يف البلـــد   رفـــعطرائـــق   (د) 
  األمر؛  لزم

ــة والــدول      (ه)   خــربات الــدول األطــراف يف عمليــات التشــاور بــني الــدول الطالب
ــ إقامــةوس املستخلصــة بشــأن كيفيــة  الــدر: لطلــبلاملتلقيــة  قضــايا يف نظــر الاءة أثنــاء عالقــة بنَّ

  استرداد املوجودات؛
إعـادة املوجـودات والتصـرف فيهـا     عمليات  إجنازخربات الدول األطراف يف  (و) 

مـن   ٥للفقـرة   ذة وفقـاً االتفاقـات الطوعيـة املنفَّـ   مـن خـالل   مبا يتسق مع االتفاقية، مبـا يف ذلـك   
ل حالـة علـى حـدة مـن     علـى أسـاس كـ   أمثلة لالتفاقات/الترتيبـات املربمـة    يشمل (مبا ٥٧املادة 

  أجل التصرف النهائي يف املمتلكات املصادرة)؛
النفقات املعقولة املتكبـدة يف إطـار عمليـات التحقيـق      قتطاعاملمارسة املتبعة ال (ز) 

  ترداد املوجودات؛التكلفة اإلمجالية الس خفضوسبل  ،أو املالحقات أو اإلجراءات القضائية
ورصـد   ،عادةُهج املتبعة يف الدول األطراف وخرباهتا يف إدارة املوجودات املُالنُّ (ح) 

  ؛ُهجتلك النُّ تنفيذ
هويــة الضــحايا الــذين  اســتبانةالتحــديات الــيت تواجههــا الــدول األطــراف يف   (ط) 

  عنها؛ مأو الذين ينبغي تعويضه مينبغي إعادة املوجودات إليه
توقعـــات اجلمهـــور يف  إدارةديات الـــيت تواجههـــا الـــدول األطـــراف يف التحـــ (ي) 

  .الدول الطالبة
 


