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تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     
أيلول/  ٤و ٣املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا، يومي 

  ٢٠١٥سبتمرب 
    

    مقدِّمة  -أوالً 
 ١/٤َرحََّب مـؤمتُر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف قراراتـه           - ١
أن ينشئ الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية ، اليت قرَّر فيها ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣و ٢/٣و

 باســتنتاجات وتوصــيات الفريــق العامــل   ، املوجــودات وأن يواصــل الفريــق عملــه   بشــأن اســترداد  
)CAC/COSP/WG.2/2009/3،(      وأحاط علماً باهتمام بورقة املعلومات األساسـية الـيت أعـدَّهتا األمانـة
  ).CAC/COSP/2009/7ن التقدُّم احملَرز يف تنفيذ تلك التوصيات (ع
اخلــاص عمــال األدَّ جــدول ِعــ، إىل الفريــق العامــل أن ُي٤/٤وطلــب املــؤمتر، يف قــراره   -٢
  .٢٠١٥تنفيذها حىت عام  املرادطة العمل املتعدِّدة السنوات خب
املشــورة  إســداءلــه علــى عم ، أن يواصــل الفريــق العامــل٥/٣، يف قــراره ر املــؤمتروقــرَّ -٣

  عائدات الفساد. إرجاعيف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن  إىل املؤمتر واملساعدة
  

  تنظيم االجتماع -ثانياً 
  

  افتتاح االجتماع - ألف  
 
قــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات   َع -٤

  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٤و ٣مي يو ،اجتماعه التاسع يف فيينا
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الفريـــق العامـــل إغنـــاثيو بايلينـــا رويـــث (إســـبانيا). ولـــدى افتتـــاح    اجتمـــاَع وتـــرأََّس -٥
يفـرغ مـن   االجتماع، استذكر الرئيس والية الفريق العامل وأشار إىل أنَّ الفريق العامل سـوف  

ــه التاســعة. وَســلَّط الضــوء علــى      وضــع ، ٥/٣القــرار خطــة عملــه املتعــددة الســنوات يف دورت
املعنون "تيسري التعاون الدويل على استرداد املوجودات"، الذي اعتمده مؤمتر الـدول األطـراف   
يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف دورتـه اخلامسـة، الـيت عقـدت يف مدينـة بنمـا مـن           

ــاين/نوفمرب   ٢٩إىل  ٢٥ ــرئيس إىل أنَّ هــذا االجتمــاع هــو   ٢٠١٣تشــرين الث آخــر  . وأشــار ال
السادسة وقبل بدء الدورة الثانية آللية اسـتعراض  ملؤمتر ادورة جتماع يعقده الفريق قبل انعقاد ا

  ضوء ذلك. علىالتنفيذ. وشجَّع الفريق العامل على أن ينظر يف مستقبل عمله 
قــد الفريــق  كــانخطــة العمــل املتعــددة الســنوات الــيت الفريــق العامــل أمــني واســتذكر  -٦

بغيـة هتيئـة الـدول األطـراف السـتعراض تنفيـذ الفصـل اخلـامس          اعه السادس،اعتمدها يف اجتم
ــة. و ــتم خطــة العمــل  قــال إنَّ هــذا االجتمــاع  مــن االتفاقي مــن  ٥٧لمــادة ل مبناقشــةســوف خيت
 نياألمــ مالشــامل. وقــدَّ وجملمــل بنياهنــامــادة ذات أمهيــة عمليــة بالغــة لالتفاقيــة  االتفاقيــة، وهــي
ترتيبـات لتنظـيم حلقـات     للوثائق املقدَّمة، وقال إنَّ األمانة اختذت أيضاً وجيزاًعرضاً استهالليا 

العمليـة   ، بالتركيز علـى تبـادل اآلراء بشـأن األمـور    تيسري النظر يف بنود جدول األعماللنقاش 
الفريــق قــد حتــول تــدرجييا إىل حمفــل يتبــادل فيــه  والعملياتيــة. وأعــرب األمــني عــن ارتياحــه ألنَّ

ســـاحة ملعاجلـــة التحـــديات العمليـــة  ، وإىل ءهـــم وجتـــارهبم وممارســـاهتم اجليِّـــدة املمارســـون آرا
وتبـادل معلومـات عملياتيـة.     معيَّنة حلاالتاجتماعات جانبية ومناقشات والعملياتية من خالل 

إدراج إشـارات   ، وأبرز يف هذا السياقاعتماد أهداف التنمية املستدامة إىل قرباألمني  أشارو
يربز أمهية العمـل الـذي ينـهض بـه املـؤمتر والفريـق        ، مماد املوجودات املسروقةاسترداإىل حمددة 

وإىل جانـب ذلـك، ميكـن للفريـق العامـل أن يأخـذ يف اعتبـاره، لـدى التحضـري لـدورة           العامل. 
املؤمتر السادسة، ما أصدره املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، الذي ُعقد يف أديـس أبابـا، يف   

. ، من اسـتنتاجات وتوصـيات بشـأن مسـألة التـدفُّقات املاليـة غـري املشـروعة        ٢٠١٥متوز/يوليه 
السادســة أن ملــؤمتر ادورة يف تنظــيم أحــداث خاصــة علــى هــامش  وأهــاب باحلكومــات الراغبــة

  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨ أقصاهتسجِّل رغباهتا يف موعد 
    

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - باء  
 
  بتمرب، أقرَّ الفريق العامل جدول األعمال التايل:أيلول/س ٣يف  -٧

  املسائل التنظيمية:  -١  
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  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
  حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات.  -٢  
ــدى بشــأن    -٣   ــزمنت ــة الســت   تعزي ــب العملي ــك   اجلوان ــا يف ذل رداد املوجــودات، مب

  واملمارسات اجليِّدة. القائمة مناقشة التحدِّيات
باملناقشـات   املسـتجدَّة فيمـا يتعلـق   منتدى بشـأن آخـر املعلومـات والتطـوُّرات       -٤  

  يف الدورة السابقة. دارتاملواضيعية اليت 
ــادة     -٥   ــا) (إرجــاع املوجــودات والتصــرُّ  ٥٧مناقشــة مواضــيعية بشــأن امل ف فيه

  .ةاالتفاقياألخرى ذات الصلة يف واد وامل
  حول بناء القدرات واملساعدة التقنية. إلجراء مناقشاتمنتدى   -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
  احلضور - جيم  

 
ــون    - ٨ ــل ممثل ــق العام ــاع الفري ــاد   ل حضــر اجتم ــة: االحت ــة األطــراف يف االتفاقي ــدول التالي  ل

اليا، إسرائيل، أفغانستان، إكـوادور، أملانيـا، اإلمـارات    الروسي، األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، أستر
ــة    ــران (مجهوريـ ــواي، إيـ ــوال، أوروغـ ــيا، أنغـ ــدة، إندونيسـ ــة املتحـ ــا،  - العربيـ ــالمية)، إيطاليـ اإلسـ

باراغواي، باكستان، البحرين، الربازيـل، الربتغـال، بـروين دار السـالم، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا،        
املتعــدِّدة القوميــات)، بــريو، تايلنــد، تركيــا، تــونس،  - دولــةبوركينــا فاســو، بورونــدي، بوليفيــا (

ليشيت، اجلزائر، جزر البهاما، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريـا، مجهوريـة مولـدوفا،    - تيمور
جنــوب أفريقيــا، دولــة فلســطني، رومانيــا، ســري النكــا، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،          

اليون، شــيلي، الصــني، العــراق، عمــان، غــابون،  ســنغافورة، الســودان، الســويد، سويســرا، ســري 
البوليفاريــة)، فنلنــدا، فييــت نــام، قــربص، - زويال (مجهوريــة غانــا، غواتيمــاال، فرنســا، الفلــبني، فــن

قطر، كرواتيـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان،           
غــرب، املكســيك، اململكــة العربيــة الســعودية، لكســمربغ، ليبيــا، ليختنشــتاين، ماليزيــا، مصــر، امل

يرلنـدا الشـمالية، ناميبيـا، النـرويج، النمسـا، نيجرييـا، اهلنـد،        آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و 
  هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن.
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 طــرٌف إقليميــةٌ اقتصــاديٍّ تكامــلٍ وُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاُد األورويب، وهــو منظمــةُ  -٩
  االتفاقية.  يف
  التالية املوقِّعة على االتفاقية: نيوزيلندا واليابان. وُمثِّلت مبراقبني الدولُ -١٠
وُمثِّلت مبراقبني وحدات األمانة العامة لألمـم املتحـدة واملعاهـد التابعـة لشـبكة برنـامج        -١١

كاالت املتخصِّصة التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة   األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والو
التالية: برنامج األمم املتحدة للبيئـة، معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة،         

  البنك الدويل.املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية، معهد بازل للحوكمة، 
كوميــة الدوليـــة التاليـــة: املنظمــة االستشـــارية القانونيـــة   وُمثِّلــت مبـــراقبني املنظمـــاُت احل  -١٢

ــيوية ــاطي     -اآلسـ ــة تعـ ــة ملكافحـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــرطة األورويب، جلنـ ــب الشـ ــة، مكتـ األفريقيـ
، (اإلنتربــول) رات، األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد، املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــةدِّاملخــ

  األمريكية للتعاون القضائي الدويل.-الشبكة اإليبرييةمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 
ــه       -١٣ ــان لدي وُمثِّلــت يف االجتمــاع منظمــة فرســان مالطــة العســكرية املســتقلة، وهــي كي

  مكتب مراقب دائم يف املقر.
    

  حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة   -ثالثاً 
    باسترداد املوجودات

ــدَّمت األم - ١٤ ــترداد        ق ــة باس ــات املتعلق ــذ الوالي ــدم احملــرز يف تنفي ــن التق ــة ع ــة عام ــة حمل ان
ــة الرصــيد      املوجــودات.  ــة مواضــيع رئيســية هــي: (أ) تنمي ــق العامــل ثالث ــة الفري وتشــمل والي

املعريف؛ و(ب) بناء الثقة بني الدول الطالبة والـدول املتلقيـة للطلبـات؛ و(ج) املسـاعدة التقنيـة      
وفيما يتعلق بتنمية الرصـيد املعـريف، أجنـزت عـدة منتجـات معرفيـة،        .توالتدريب وبناء القدرا

منــها دراســة أعــدهتا املبــادرة املشــتركة بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة  
 Public" والبنك الـدويل بشـأن اسـترداد املوجـودات املسـروقة (مبـادرة "سـتار") حتـت عنـوان         

Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets ،" ألول مـرة   تضـمَّنت
نيـة السـترداد   كيفية استخدام وسائل االنتصاف املد ، بشأنخطوةف خطوةً مفصَّلة، إرشاداٍت

مشـتركة مـع منظمـة     دراسـةٌ  املوجودات املسـروقة. ومـن املنتجـات املعرفيـة األخـرى املنجـزة      
 Few and Far: the Hard Facts on Stolen" اعنواهنـ  ،يالتعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـاد    

Asset Recovery أدائهـا بلـداً مـن بلـدان املنظمـة عـن       ٣٤مـن   الواردةأحدث البيانات "، تناولت 
ومصـادرهتا وإعادهتـا. ونشـر أيضـاً مكتـب األمـم        وحجزهـا يف جمال جتميد املوجودات املسـروقة  
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مقدَّمـة  صة لقضـايا اسـترداد املوجـودات مجَّـع فيهـا قضـايا       املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية خال
تتعهـدها   "، وهـو قاعـدة بيانـات   مرصد استرداد املوجودات"من من الدول األطراف أو مأخوذة 

تـدعيم الثقـة   ل العمـل الـذي تضـطلع بـه    كما قدمت األمانة معلومات حمدَّثـة عـن   مبادرة "ستار". 
اسـتخدام شـبكات املمارسـني، ومـن أجـل تقـدمي       ببـات،  بني الدول الطالبـة والـدول املتلقيـة للطل   

ســيما مــن  مســاعدات تقنيــة يف جمــال اســترداد املوجــودات مصــمَّمة خصيصــاً لبلــدان معيَّنــة، وال
  خالل مبادرة "ستار".

هـو جانـب أساسـي مـن     اسـترداد املوجـودات    نَّد ممثل جمموعـة الـدول األفريقيـة أ   كَّوأ  -١٥
دول غــري املشــروط إىل  وإرجاعهــااملوجــودات وجتميــدها  عتتبُّــ وخصوصــاً، االتفاقيــة جوانــب
أن بـ  تتكفـل وأن  التزامها السياسي،ف فيها. وأكد على ضرورة أن تبدي الدول والتصرُّ املنشأ

علـى   حبيث تسـاعد وأن تبسِّط اإلجراءات  ،سترداد املوجوداتداعمةً القوانينها الوطنية تكون 
السـرية املصـرفية.   تلغـي  املـالذات اآلمنـة و   وأن ُتزيـل  ،تتبع املوجودات ومصـادرهتا واسـتردادها  

تيسِّـره آليـة اسـتعراض     ِمثْلمـا التقنيـة،   من القدرات واملسـاعدة  توافر قدر وافوأشار إىل أمهية 
ــاً  ــة وفقـ ــذ االتفاقيـ ــرار تنفيـ ــؤمتر لقـ ــدء دورة   ٣/١ املـ ــع إىل بـ ــل يتطلـ ــق العامـ ــال إنَّ الفريـ . وقـ

عراض تنفيــذ مجيــع مــواد الفصــل الثــاين (تــدابري املنــع)    االســتعراض الثانيــة، الــيت ستشــمل اســت  
  والفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية.

، EU/2014/42فيمـا خيـص اإليعـاز    ممثل االحتاد األورويب عن التطورات اجلديـدة   وأفاد  -١٦
ــق، ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٣الصــادر يف  ــداهتا يف   املتعل ــة وعائ ــد ومصــادرة أدوات اجلرمي  بتجمي

ع أجهــزة الشــرطة والقضــاء يف جمــال تتبُّــ هــذا اإليعــاز صــالحيات عوسَّــ وقــد .االحتــاد األورويب
ــدها ومصــادرهتا  ــة   ،املوجــودات وجتمي ــرام احلقــوق األساســية مــع كفال ــأ احت ــاد أيضــاً ب  نَّ. وأف

ــدول األعضــاء    ــني ال ــاون ب ــن وأنَّ   التع ــد حتسَّ ــى   يف االحتــاد األورويب ق ــرد عل ــة لل األطــر الزمني
  عنية باسترداد املوجودات.املوطنية الكاتب املعقب إنشاء  تقلَّصتبات قد الطل
حتديات كبرية، وأنَّه مل يسترد حـىت اآلن سـوى    ه ال تزال هناكمني أنَّلِّة متكد عدَّوأكَّ  -١٧

بـني  والعـزم السياسـي   الثقـة   عـدم تـوافر  إىل يف بعض احلـاالت  من املوجودات. وأشاروا  القليل
وعـدم وجـود تواُصـل فعَّـال بينـها، كمـا أشـاروا إىل        املتلقيـة للطلبـات    والبلـدان  البلدان الطالبـة 

ــل إىل  ــادل امل صــعوبات يف التوصُّ ــة  علومــات يف الوقــت املناســب وإىل  تب ــة  عــدم دراي كــل دول
ــات ــة  باملتطلب ــدول األخــرى. وســلَّ لالقانوني ــيت   لِّة مــتكط عــدَّل ــى الصــعوبات ال مني الضــوء عل

اخلاصــة باألدلــة وفــرط املتطلبــات  تعقُّــد بســبب وخصوصــاًوجــودات، امل وتتبُّــعتعتــرض جتميــد 
ــة التجــرمي وكــذلك     صــرامة ــتراطات ازدواجي ــه  اش ــا ُيواَج ــن  ، يف بعــض احلــاالت بســبب م م
مـون  لِّوجتميـد املوجـودات. وأشـار املتك    بتتبُّـع  القواعـد القانونيـة الداخليـة املتعلقـة    ، يف مشاكل
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ــات ال    ــة تفســري املتطلب ــة  أيضــاً إىل أمهي ــة الوطني ــىقانوني ــة.   عل ــات الدولي ــرز  ضــوء االلتزام وأب
يف عمليـة اسـترداد املوجـودات بـني البلـدان الطالبـة        املفـرط  حـاالت اإلبطـاء  املتكلمون كـذلك  

  والبلدان املتلقية للطلبات.
ملعاجلـــة هـــذه التحــديات، منـــها االســـتعانة   حمتملــة  عـــن ســـبلمني لِّة مــتك وأفــاد عـــدَّ   -١٨

طريــة الســترداد املوجــودات الــيت وضــعتها بعــض البلــدان وتيســـري        القُ بالكتيبــات اإلرشــادية  
أشـــار كمـــا مباشـــرة.  وإنفاذهـــاإجـــراءات االعتـــراف بـــأوامر التجميـــد واملصـــادرة األجنبيـــة  

لضـمان  وضـع مبـادئ توجيهيـة عمليـة      الراميـة إىل عمليـة لـوزان   املتكلمون يف هذا السـياق إىل  
احلكومــة السويســرية بالتعــاون مــع مبــادرة "ســتار"  الــيت تــدعمها  ،اســترداد املوجــودات جناعــة

وفقـاً   ،املعلومـات تلقائيـا   ورئي أنَّ من املهم أيضاً تقاسمواملركز الدويل السترداد املوجودات. 
مني علـى ضـرورة وضـع دليـل السـترداد      لِّ. وشـدَّد بعـض املـتك   مـن االتفاقيـة   ٥٦ألحكام املادة 

طوات يتضـمَّن جوانـب عمليـة للُمضـي قُـدماً بعمليـة       املوجودات أو كتيِّب إرشادي مفصَّل اخل
مـن  محايـة الـدول املتلقيـة للطلبـات     مني على احلاجـة إىل  لِّد أحد املتك. وأكَّاسترداد املوجودات

من املمكـن اختـاذ ترتيبـات    أنَّ  تتخذها، وذَكرجراءات التجميد اليت إل العواقب السلبية احملتملة
عن األضـرار لتغطيـة املطالبـات احملتملـة مـن أطـراف ثالثـة.         تعويضاتالدول الطالبة مثل تقدمي 

خمتلفــة حلمايــة أنفســهم، مثــل  ســبالً ميكــن أن يســتخدموااجملــرمني أنَّ وأشــار املــتكلم أيضــاً إىل 
زمنيـة  ال بـاألطر التقيـد   ضـرورة وأشـري أيضـاً إىل    االستعانة بأحكام معاهدات محايـة االسـتثمار.  

مني على ضرورة إدراج أحكام مناسـبة يف قائمـة التقيـيم    لِّاملتكوشدَّد أحد  لطلبات.للرد على ا
الذايت املرجعية اخلاصة بدورة االستعراض الثانية، بغية زيادة تعزيز التعاون الدويل علـى معاجلـة   

  بالء الفساد وما يوَجد يف املالذات اآلمنة من نقود جمهولة املصدر.
ذات الصــلة. االتفاقيــة أحكــام م يف تنفيــذ دُّتقــ مــا أُحــرز مــنمني لِّعــدد مــن املــتك وأبــرز  -١٩

قـة يف  احملقَّ وعـن النجاحـات   ،السـترداد املوجـودات   حالياوعرضوا معلومات عن اجلهود املبذولة 
اجلوانـب العمليـة السـترداد    وأفـادوا عـن   اإلصالحات املؤسسية والقانونيـة األخـرية،   وهذا الشأن 

واملصـادرة،   بـاحلجز ريعات اجلديـدة املتعلقـة   املوجودات. وسلطوا الضوء بوجه خاص علـى التشـ  
عة االستناد إىل إدانة واملصـادرة القائمـة علـى القيمـة واملصـادرة املوسَّـ       املصادرة دونشمل واليت ت
 وقـدَّم . اسـترداد املوجـودات   تتـوىل هيئـات متخصصـة أو أفرقـة مشـتركة بـني املؤسسـات        وتعيني

جهـودهم   املعنيـة يف شـراك طائفـة واسـعة مـن اجلهـات      لتجارهبم املتعلقة بإ عرضاً منيلِّبعض املتك
  اجلهات املعنية من القطاع اخلاص واجملتمع املدين. مبا فيهااسترداد املوجودات،  الرامية إىل

ــارة    -٢٠ ــرض اإلش ــتنتاجات إىلويف مع ــيت  االس ــا  َخلصــتال ــة إليه ــتار"  دراس ــادرة "س مب
 Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications" املعنونـة 



 

V.15-06464 7 
 

CAC/COSP/WG.2/2015/4 

for Asset Recovery قـد  جـزءاً يسـرياً فقـط مـن عائـدات التسـويات       أنَّ مني لِّد أحـد املـتك  "، أكَّـ
ح أن ينظـر الفريـق العامـل يف إعـداد     َرواقتَـ  ،إىل البلدان اليت ارتكبت فيها جـرائم الفسـاد   أَرجع

وضـع  و، ٥٧رائم الفساد وفقـاً ألحكـام املـادة    إرشادات بشأن بارامترات االعتراف بضحايا ج
  ويف الوقت املناسب بني الواليات القضائية. ااملعلومات استباقي لتقاسمبروتوكوالت 

أنَّ و ،فر إرادة سياسـية قويـة  اتقـدم بـدون تـو    مون على أنه لن يتحقـق أيُّ لِّاملتك دَّدوش  -٢١
نتـائج   يفضـي إىل بـني السـلطات ميكـن أن     دةيِّـ لممارسـات اجل ل املباشر تبادلالالتعاون املباشر و

بشـأن   عـالن الدوحـة  إلو ٥/٣مني أيضاً إىل تأييـدهم لقـرار املـؤمتر    لِّعدد من املتك طيبة. وأشار
إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي     

القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل   للتحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة 
دالــة الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والع   ومشــاركة اجلمهــور،

 إلقامـة اتصـاالت  شـبكة افتراضـية عامليـة     إنشـاء مني يف هذا السياق لِّاجلنائية. واقترح أحد املتك
  ات وإنفاذ القوانني.بني السلطات املختصة باسترداد املوجودفيما مباشرة 

إىل املبادرات الدولية، مثـل مبـادرة "سـتار" واملنتـدى العـريب      مني لِّاملتكوأشار عدد من   -٢٢
شــبكات املمارســني، مثــل شــبكة كامــِدن املشــتركة بــني  . كمــا أشــاروا إىل الســترداد األمــوال

ــادرةالوكــاالت الســترداد املوجــودات    ــة جلهــات الوصــل   واملب ــيت أنشــأهت العاملي ــول ، ال ا اإلنترب
فرقـة العمـل املعنيـة    ومبادرة "ستار". وأخرياً، وفيما يتعلق بغسل األموال، أشـار املتكلمـون إىل   

لوحـدات االسـتخبارات املاليـة. وقيـل إنَّ هـذه القنـوات        باإلجراءات املالية وجمموعة إيغمونـت 
االتصـاالت   تتيح فرصة لتحديد االحتياجات يف جمال بناء القـدرات ولترسـيخ الثقـة مـن خـالل     

  املباشرة ومناقشة قضايا حمدَّدة.
 وذكـر دة وتعزيز أنشـطة بنـاء القـدرات.    املمارسات اجليِّ تقاسموأُكِّد على احلاجة إىل   -٢٣

تلـك   إسـهام مهـم لضـمان    هـو عامـل  الشـفافية يف إعـادة املوجـودات     َتوخِّيأنَّ مني لِّأحد املتك
  يف التنمية املستدامة. املوجودات

تبـادل املسـاعدة القانونيـة     مشكلة عامة هـي تعقُّـد إجـراءات   مني إىل لِّد املتكوأشار أح  -٢٤
 بأوجــه تفسَّــرأن ميكــن مــن االتفاقيــة  ٥٧املــادة  إىل أنَّاملــتكلم . كمــا أشــار وهباظــة تكاليفهــا

مشـــاكل يف املمارســـة العمليـــة بإعطائهـــا الدولـــة املتلقيـــة للطلـــب    تســـببخمتلفـــة وميكـــن أن 
، دعــا إىل اختــاذ إجــراء مناســب  ولــذلكإعــادة املوجــودات. ب ا يتعلــقفيمــتقديريــة  صــالحيات

الوجــه األكمــل. وإىل جانــب ذلــك، أكَّــد أحــد لضــمان حتقيــق أهــداف الفصــل اخلــامس علــى 
مني علــى ضــرورة إيــالء اهتمــام خــاص للفصــل اخلــامس يف دورة االســتعراض القادمــة.   لِّاملــتك
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ية لالعتراف بضـحايا الفسـاد وبـارامترات    وأكَّد متكلِّم آخر على ضرورة صوغ مبادئ توجيه
من االتفاقيـة، خصوصـاً عنـدما ُتقـوِّض جـرائم الفسـاد نظـم         ٥٣تعويضهم وفقاً ألحكام املادة 

  املساءلة وتَزعزِع ثقة الناس.
    

اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا يف ذلك تعزيز منتدى بشأن   -رابعاً 
    رسات اجليِّدةواملما القائمة مناقشة التحدِّيات

على قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف     أُدخلتمن الصني إىل التعديالت اليت  املُناِظرأشار  -٢٥
. وقــال إنَّ التعــديالت دخلــت حيــز النفــاذ يف كــانون أحكــام االتفاقيــةمتاشــياً مــع  ٢٠١٢عــام 

للمشــتبه  صــادرة املوجــودات غــري املشــروعةا ملوإهنــا أرســت إجــراء خاصــ ،٢٠١٣الثاين/ينــاير 
هـذا  . وأضـاف أنَّ  وافُّـ ُتوالعدالـة أو   واملدَّعى عليهم يف دعاوى جنائية، ممن أُفلتوا مـن يـد  فيهم 

اجلــرائم اخلطــرية، وأنَّ  واإلرهــاب وســائرجــرائم الفســاد  ينطبــق يف حــاالت ارتكــاباإلجــراء 
، الشــعب الــوطين جملــس، بالتعــاون مــع أوضــحتقــد  الصــينيةإنفــاذ القــانون و أجهــزة القضــاء

لغـرض اسـترداد   التعاون الـدويل  تتعلق جزئيا بحتديات شري إىل تطبيق اإلجراء اجلديد. وأُ كيفية
املعايري الدوليـة، مبـا   واحمللية للمصادرة  نظمالبني االختالفات  ومن تلك التحديات املوجودات.
راء اخلـاص حـديث   أنَّ اإلجـ و ؛ختلفةاملقانونية النظم ال بني الدول ذاتالتعاون و ؛فيها االتفاقية

  العهد وأنَّ أجهزة إنفاذ القانون والقضاء احمللية مل تألفه متاماً بعد.
لده يف جمـال اسـترداد املوجـودات،    جناح جتربة ب عاِملني من عواملمن فرنسا  وأبرز املناِظر - ٢٦

 ومـا ساد، يف قضايا الف إقامة دعاوىمها: دور اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات غري احلكومية، يف 
مـن دور  جهـة اتصـال   ك للعمـل  يؤديه املوظفون القضائيون الفرنسـيون املنتـدبون إىل خـارج فرنسـا    

، حـىت عـام   الـدعاوى تيسري التعاون الدويل. ففيما يتعلق بالعامل األول، كان احلـق يف رفـع    مهم يف
 عقب قرار أصـدرته العام. مث تغيَّر هذا الشرط  والنائباملباشرين  اجلرمضحايا  حمصوراً يف، ٢٠١٠

نَّ أن تقيم دعـوى يف قضـية فسـاد، أل   ، أجاز ملنظمة غري حكومية ٢٠١٠حمكمة االستئناف يف عام 
مث كُرِّسـت هـذه   لتلـك املنظمـة.   السلوك املزعوم كـان يلحـق ضـرراً مباشـراً باألهـداف الدسـتورية       

غـري احلكوميـة الـيت     املنظمات من حقفأصبح  ؛٢٠١٣يف التشريع الصادر يف عام القانونية  القاعدة
ومـن هـذه الشـروط     الشروط ذات الصلة أن تقيم دعاوى بشأن قائمـة حصـرية مـن اجلـرائم.    ب تفي

باملنظمـات، وأن تكـون مسـجَّلة يف     اخلـاص املنظمة غري احلكومية ممتثلـة للقـانون    وجوب أن تكون
أمهيــة دور  وأبــرز املنــاِظر أيضــاًســنوات.  ٥فرنســا، وأن يكــون قــد مضــى علــى إنشــائها أكثــر مــن 

ــدات الربــط اجملتمــع املــدين يف  ــة اإلعائ ــةرائم فســاد جبــجرامي فيهــا ، وأشــار إىل قضــية أجــرت  معيَّن
منظمـات  إثـر حتريـات اسـتهلتها     ،أجـنيب  ذات منشـأ السلطات الفرنسية حتقيقات بشأن موجودات 
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قضـائية،   دعـوى  منظمـة غـري حكوميـة    تقـيم ه عنـدما  أنَّـ  ، ذَكـر املنـاِظر  أثناء املناقشةوغري حكومية. 
، وحيــق هلــا االطــالع علــى وثــائق القضــية والطعــن يف  املعنيــة طرفــاً يف القضــيةتلــك املنظمــة تصــبح 

ملـوظفني القضـائيني املنتـدبني    ادور على أمهيـة   املناِظرشدَّد القرارات الصادرة وطلب تعويضات. مث 
ضـياً، وإنَّ آخـرهم قـد    قا ١٥هـو   يف الوقت احلاضراتصال. وقال إنَّ عددهم  كجهاتارج اخلإىل 

استرداد املوجودات. وأضـاف  الرامية إىل من أجل مساعدة تونس يف جهودها  ٢٠١٣ُعيِّن يف عام 
تيســري التعــاون الــدويل وتبــادل املعــارف بشــأن اإلجــراءات  هــوأولئــك القضــاة  دور يؤديــهأنَّ أهــم 

أيضـاً   وذَكر املناِظراملتبادلة.  القانونية ومساعدة الدول الطالبة على صوغ طلبات املساعدة القانونية
 واملصـادرة  احملجـوزة إدارة املوجـودات  خاصة لكي تتوىل  هيئة ٢٠١٠أنَّ فرنسا قد أنشأت يف عام 

  .)Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (هي
 وقـدَّم عرضـاً  ملوجودات، سترداد االمن جنوب أفريقيا اجلوانب العملية  املناِظروناقش  -٢٧
طار الذي أُنشئ يف بلده هلذا الغرض. وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي، أبـرز املـتكلِّم ضـرورة    لإل

فريقـاً   كـوَّنَ متخصِّصة يف جمال استرداد املوجودات، وأوضـح أنَّ بلـده قـد    فنية خربات  تكوين
مكتـب خمصَّـص السـترداد     ت مظلـة حتـ املـاليني   من أعضاء النيابة العامة واحملققني ع فيه عدداًمج

. وأكَّـد يف هـذا السـياق علـى مـدى أمهيـة       لنيابـة العامـة الـوطين   ا ضمن إطار جهـاز املوجودات 
 املعـين القـائم   البنيـان إنشاء تلك اهليئة املتخصِّصة يف بلـده، وكـذلك أمهيـة دمـج تلـك اهليئـة يف       

ملسـتندة إىل إدانـة أو غـري املسـتندة     وقال إنَّ وجود نظام شامل وفعال للمصادرة اإنفاذ القانون. ب
القابلة للتسييل، كان للممتلكات  واملفاهيم العريضة االستدالليةالقرائن األخذ بإىل إدانة، يشمل 

قـد  لمصـادرة دون االسـتناد إىل إدانـة    ل وجـود صـالحيات  أنَّ وكمـا   شرطاً آخر الزمـاً للنجـاح.  
 اآلن اسـتهالل ى الصعيد الدويل، إذ تسـتطيع  عل أجنعساعد تلك اهليئة كثرياً على التعاون بشكل 

طلــب علــى مصــادرة أجــنيب أو االعتمــاد علــى أمــر جتميــد أو  إجــراءات جتميــد ومصــادرة دون  
بصورة غـري   املعلومات تقاسممن اهليئة ن متكُّ للمساعدة القانونية املتبادلة. وشدَّد كذلك على أنَّ

علـى   متابعـة قضـايا اسـترداد املوجـودات    ة يف البالغـ رمسية مـع النظـراء األجانـب قـد أثبـت أمهيتـه       
صــادرة القــدرة علــى االعتــراف بــأوامر التجميــد واملتــوافر أنَّ شــدَّد علــى الصــعيد الــدويل. كمــا 

قضـايا اسـترداد املوجـودات. وأشـار     ُمهمَّة لتعجيل الفصـل يف  أداة األجنبية وإنفاذها مباشرة ميثل 
عنيـة  وعالقـات حسـنة وتعـاون جيـد مـع اجلهـات امل       إىل أمهية وجود سلطة مركزيـة فعالـة   املناِظر

واملصــارف وهيئــات تنظــيم  األخــرى، مثــل ســلطات الضــرائب ووحــدات االســتخبارات املاليــة  
ســترداد الوجــود مــوارد ماليــة كافيــة  وقــال إنَّــه يلــزم أيضــاًاخلــدمات املاليــة، واجلهــاز القضــائي. 
  .ادرةواملص واحملجوزةاملوجودات وإدارة املوجودات اجملمدة 
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تجربة بلده يف جمال اسـترداد املوجـودات.   عرضاً لمن اجلمهورية التشيكية  وقدَّم املناِظر  -٢٨
 البلـــد والواليـــاتصـــعيد يضـــم أعضـــاء النيابـــة العامـــة علـــى  فـــأبرز اإلطـــار املؤسســـي الـــذي 

يـة اخلطـرية   معنيـة بـاجلرائم االقتصـادية واملال   إدارة  . وقال إنَّ هذا اإلطار يضـم أيضـاً  املقاطعاتو
ــا،   ضــمن نطــاق مايــة املصــاحل املاليــة لالحتــاد  حلاتصــال كجهــة  تعمــل أيضــاًالنيابــة العامــة العلي

ـــ"دوائر  األورويب ( ــال   ُتعــَرف جهــات االتصــال هــذه ب ــد ). و"تنســيق شــؤون مكافحــة االحتي ق
اسـترداد املوجـودات مـن خـالل تعـديالت تشـريعية أُدخلـت        ُعزِّزت القواعد القانونيـة اخلاصـة ب  

وقانون املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريـة والقـانون املتعلـق     العقوباتقانون راً على مؤخَّ
قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. ويشـمل     لبالتعاون القضائي الدويل يف املسـائل اجلنائيـة، وحتسـينات    

 بشـأن  عامـة للمـدعني العـامني   اجلديد اخلاص باملدعني العامني مبـادئ توجيهيـة   اإلطار الداخلي 
ــامني املتخصِّصــني يف        ــة شــبكة للمــدعني الع ــة، وإقام ــة للشخصــيات االعتباري املســؤولية اجلنائي

مشـتركة مـع السـلطات اجلمركيـة والضـريبية       بشـأن تـدابري  مسائل استرداد املوجودات، واتفاقاً 
والشرطة. وأفضت هـذه التـدابري علـى الصـعيد احمللـي إىل زيـادة كميـات املوجـودات املضـبوطة          

على أمهية التعاون الوثيق وتنسيق األنشطة بني السـلطات املعنيـة علـى     املناِظرملستعادة. وشدَّد وا
الصعيد الدويل، مبا يف ذلك بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة ومكاتـب الضـرائب واجلمـارك،        

هــذا التعــاون ميكــن أن يتطلــب عقــد  والعامــة.  ومكاتــب اســترداد املوجــودات ومكاتــب النيابــة 
وتكتيكيـة منتظمـة، وتنظـيم دورات تـدريب مشـتركة، وإجـراء اتصـاالت         عملياتيـة ات اجتماع

  غري رمسية، وتبادل املمارسات الفضلى، وإجراء حتريات مشتركة.
ــرض اســترداد            -٢٩ ــيت تعت ــف العوائــق ال ــاً ملختل ــيالً مقارِن ــن املكســيك حتل ــاِظر م ــدَّم املن وق

يف ُيمـايِز بـني العوائـق الرئيسـية والعوائـق      املوجودات على الصعيد الدويل. واقتـرح إجـراء تصـن   
تقـدُّم إضـايف، وينبغـي معاجلتـها جبهـد خـاص       أيِّ الثانوية. فـالعوائق الرئيسـية حتـول دون حتقيـق     

تشارك فيه مجيع الدول األطـراف. وحـدَّد املنـاِظر أربعـة عوائـق رئيسـية، هـي: (أ) انعـدام الثقـة          
ألمهيـة يف إطـار التعـاون الـدويل؛ والثقـة ال ميكـن أن       املتبادلة، اليت هـي العنصـر األول واحلاسـم ا   

ُتفـَرض، بــل ينبغـي أن ُتــبىن بــني األفـراد املكلفــني بــإجراءات اسـترداد املوجــودات؛ و(ب) عــدم     
وجود جهات وصل حمـددة بوضـوح يف البلـدان الطالبـة واملتلقيـة للطلبـات؛ إذ يـتعني أن تكـون         

ــة باختــاذ القــرارات األساســية   ــرد علــى    الســلطات املخوَّل ــة مشــاركةً يف ال يف اإلجــراءات الوطني
الطلبات لكي تكـون هنـاك إجـراءات فعَّالـة ومعجَّلـة السـترداد املوجـودات؛ و(ج) عـدم درايـة          

ل هـذا  يالبلدان الطالبـة بـالنظم واإلجـراءات القانونيـة للبلـدان املتلقيـة للطلبـات؛ ومـن شـأن تـذل          
ود قـدرات الطـرف اآلخـر وللبـدائل الـيت ميكـن       مـن الطـرفني ُمـدرِكاً حلـد     العامل أن جيعـل كـالًّ  

استخدامها عند نشوء عوائق يف االستجابة للطلبات؛ و(د) أوجه القصور القائمة يف االسـتجابة  
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لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛ وهذه مسألة حموريـة هلـا تـأثري شـديد علـى سـري اسـتراتيجية        
ــترداد املوجــودات وإجراء  ــا  ااس ــدَّد املن ــا. وش ــترداد     هت ــه ال ميكــن حتســني أحــوال اس ــى أنَّ ِظر عل

املوجودات على الصعيد الدويل بدون اختاذ اخلطوات الضـرورية لتحسـني إطـار معاجلـة طلبـات      
املساعدة القانونية املتبادلة. مث قدَّم املناِظر عرضاً لتجربـة بلـده يف اسـتخدام صـالحيات التحقيـق      

ــن ا    ــا م ــة وغريه ــة ملكافحــة    يف اجلــرائم الضــريبية واملالي لصــالحيات ذات الصــلة كــأدوات فعَّال
أدى فيها اتفاق علـى ختفيـف احلكـم     ةالفساد، وخصوصاً يف َتَتبُّع املوجودات. وأَوَرد مثاالً حلال

يف دولــة طــرف آخــر إىل تعقيــد إعــادة أمــوال عموميــة إىل واليــة كــوواويال بســبب نقــائص يف   
جنـاح إجـراءات االسـترداد وأبـرز املنـاِظر أمهيـة       م مـن  غادل املساعدة القانونية، على الرعملية تب

الفصل بني جانيب املشكلة القانوين والعملـي، مشـدِّداً علـى مـا للجانـب الثـاين مـن أمهيـة بالغـة.          
وأضاف أنَّه ينبغي للبلدان أن تنظر يف إجـراء حتلـيالت إحصـائية لتحقيـق االتسـاق بـني هنوجهـا        

املتبادلــة، وأن جتمــع بيانــات لضــمان فعاليــة تقيــيم  عنــد التعامــل مــع طلبــات املســاعدة القانونيــة
  التعاون الدويل من خالل تبادل املساعدة القانونية.

علـى التقـدُّم احملـَرز يف تنفيـذ     وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، شـدَّد عـدد مـن املـتكلِّمني       -٣٠
طنيـة احلديثـة   وقـدَّموا معلومـات عـن اإلصـالحات واملبـادرات الو      ذات الصلة.االتفاقية أحكام 
اجلوانـب العمليـة   والقانونيـة، وعـن   اإلصالحات املؤسسـية  عن جتربتهم يف جمال وأفادوا العهد، 

 بــاحلجزالتشــريعات اجلديــدة املتعلقــة  وســلَّطوا الضــوء خصوصــاً علــى الســترداد املوجــودات. 
، إنشــاء أجهــزة مركزيــة وحمــاكم متخصِّصــة ملكافحــة الفســاد بواملصــادرة والتعــاون الــدويل، و

  خاصة مكلَّفة باسترداد املوجودات. هيئاتتعيني بو
وعلـى احلاجـة    ،مني على الطابع عرب الـوطين السـترداد املوجـودات   لِّمن املتك كثريوأكَّد   -٣١

علـى مسـائل   جمـدَّداً   وأكَّـدوا إىل تعزيز التواصل والتعاون وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل. 
، وعــدم تــوافر العــزم السياســي   لطلبــات،  ة والبلــدان متلقيــة ا بــني البلــدان الطالبــ   الثقــة انعــدام

  االختالفات بني النظم القانونية، باعتبارها التحديات الرئيسية أمام استرداد املوجودات.و
نظـم املصـادرة غـري     وسـائر أشـكال  املصـادرة املدنيـة    أمهيـة وأكَّد عـدة مـتكلِّمني علـى      -٣٢

مني إىل األمانــة أن متضــي يف تطــوير املعــارف املتعلقــة   املســتندة إىل إدانــة. وطلــب أحــد املــتكلِّ  
عنـدما   مصادرة غري مستندة إىل إدانة، وخاصـةً  املرتكزة على أوامربكيفية التعامل مع الطلبات 

  األوامر. ال ينص على األخذ بتلكلطلب يكون النظام القانوين للبلد متلقي ا
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يف  ،مبادرة "سـتار"  وال سيماالقائمة،  الدولية املبادراتوأشار عدة متكلِّمني إىل دور   -٣٣
 اً جلهـود دعمـ درات وغري ذلك من املـوارد  بناء الق وخدماتتوفري املنتجات املعرفية واألدوات 

  تعقُّب املوجودات املسروقة واستردادها وإعادهتا.جمال البلدان يف 
صفة رئيسـية إىل  قضايا استرداد املوجودات، الذي ُيعزى ب َتعقُّدوأبرز بعض املتكلِّمني   -٣٤

غـري   بوسـائل صـعوبة الـربط بـني العائـدات املكتسـبة      ءات تبادل املسـاعدة القانونيـة و  تعقُّد إجرا
  مشروعة وجرائم الفساد املرتكبة يف اخلارج.

وشدَّد عدد من املتكلِّمني على أمهية املعارف التقنية واملهارات املتخصِّصـة للنجـاح يف     -٣٥
. وشدَّد آخرون علـى الـدور اهلـام الـذي ميكـن أن      واملضي فيهاجهود استرداد املوجودات  بدء

علـى فائـدة   . كمـا شـدَّدوا   تؤديه وحدات االستخبارات املالية يف تبادل املعلومات عـرب احلـدود  
  ومصادرهتا. وحجزهاغسل األموال يف تعقُّب عائدات الفساد ل املُناِهضةاألحكام 

وقائيـة،  التـدابري  الاتِّخاذ لرمسية يف مجع املعلومات وتوفري املساعدة غري ا نَّأ وذُِكر أيضاً  -٣٦
مــن العوامــل مهــا إىل الــردِّ يف الوقــت املناســب علــى طلبــات تبــادل املســاعدة القانونيــة،   إضــافةً
أطـر زمنيـة حمـدَّدة     إرسـاء استرداد املوجودات. واقتـرح أحـد املـتكلِّمني    فعالية األمهية يف البالغة 

  طلبات.تلك ال ينبغي يف غضوهنا الردُّ على
مبـا يتفـق مـع     الداخليـة البلـدان تشـريعاهتا    ُتـدعِّم أن  وأشار عـدة مـتكلِّمني إىل ضـرورة     -٣٧

أحكام االتفاقية. وأشاروا أيضـاً إىل ضـرورة أن تسـبق طلـَب اسـترداد املوجـودات عمليـةُ مجـع         
. وشـدَّد  رمسية بـني املمارسـني املختصـني   غري دولية للمعلومات على الصعيد احمللي ومشاوراٌت 

أحد املتكلِّمني على احلاجة إىل تناول خمتلف أحكام الفصل اخلامس من االتفاقيـة بالتفصـيل يف   
جـراء تقيـيم متعمـق لألطـر القانونيـة واملؤسسـية       إل ، ضماناًقائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة

  االتفاقية. على ضوء مقتضياتللدول األطراف  العملياتيةوالقدرات 
    

املستجدَّة فيما يتعلق  بشأن آخر املعلومات والتطوُّرات منتدى  - اًخامس  
    يف الدورة السابقة دارتباملناقشات املواضيعية اليت 

مني أنَّ اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة قـد أثبتـت أهنـا سـبيل نـاجع جـداً          لِّأكَّد أحد املتك  -٣٨
لتعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املدنيــة ملالحقــة مــرتكيب جــرائم الفســاد. كمــا نــوَّه املــتكلِّم مبــا ل 

واإلدارية من أمهية يف استرداد املوجودات، وأشار يف هذا السياق إىل ورقة غرفة االجتماعـات  
CAC/COSP/WG.2/2015/CRP.1.  
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ــق العامــل    و -٣٩ ــة لالحتــاد الروســي إىل الفري ــة  قــدَّمت ممثل  اتعــن التحضــري معلومــات حمدَّث
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢مــن  ،ُتعقد يف ســانت بطرســربغالــيت ســالسادســة، ملــؤمتر الــدورة 
. وأشارت املمثلة إىل أنَّ اتفاق البلد املضيف بني مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات   ٢٠١٥

مـا  وسلَّطت الضوء أيضاً علـى   .٢٠١٥آب/أغسطس  ٣١يف  أُبرمواجلرمية واالحتاد الروسي قد 
ــه ــة  اختذت ــة الوطن املنظِّمــةاللجن  اتضــمان ســالمة التحضــري ل خطــواتالحتــاد الروســي مــن  باي

حمدَّثـة  ن معلومـات  وأشارت إىل املوقـع الشـبكي الرمسـي الـذي يتضـمَّ      ،الستضافة ذلك احلدث
  .)/http://uncorruption.ru/en( عن املؤمترأساسية 

    
      مناقشة مواضيعية  - سادساً  

األخرى  وادوامل(إرجاع املوجودات والتصرُّف فيها)  ٥٧املادة  بشأنمناقشة مواضيعية     
    االتفاقية  ذات الصلة يف

اخلـاص باملناقشـة   قدَّم ممثل لألمانة حملـةً عامـةً عـن اجلـزء ذي الصـلة مـن دليـل املناقشـة           -٤٠
  .CAC/COSP/WG.2/2015/2الوارد يف الوثيقة ، ٥٧املواضيعية حول املادة 

احلديثـة العهـد، الـيت    " Carwashعن قضية " معلومات مفصَّلةمن الربازيل  املناِظروقدَّم   -٤١
عديـدة  ال التعاون الـدويل طلبات  وأفضت فيهاانطوت على عدد كبري من اإلجراءات القضائية، 

العوامــلَ الــيت أســهمت يف جنــاح   املنــاِظريف جمــال اســترداد املوجــودات. وأبــرز   كــبري تقــدُّمإىل 
بالــذنب  املــدَّعى علــيهم، ممــا أفضــى إىل االعتــراف  تعــاونُ َولَّــدهقضــية، ومنــها الــزخم الــذي ال

 اتبـاع . ومن العوامل األخـرى  وتوقيع عقوبات متفق عليهاغرامات وإعادة املوجودات وفرض 
السـلطات السويسـرية الـيت     ، والعـون املتلقـى مـن   حتويل األموال لطلبإجراءات املسار السريع 

 يقات موازية.استهلت حتق

. ففــي القضــية يف الربازيــل املُرَجَعــةأيضــاً إىل مســألة إدارة املوجــودات  املنــاِظروأشــار   -٤٢
آليـات االمتثـال    يف تـدعيم أن ُيسـتخَدم ذلـك اجلـزء مـن األمـوال      ب أوصى القاضي املشار إليها،

ستخلصــة مــن أيضــاً إىل بعـض الــدروس امل  املنــاِظر. وأشــار لكيــان العمــومي املعـين يف االداخليـة  
ضــرورة االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة يف منــع الفســاد، وضــرورة     القضــايا الســابقة، منــها 

القـانون اجلنـائي    إصـالحات قانونيـة يف جمـايل    وضـرورة إجـراء   حتسني نظام التمويل السياسـي، 
  وقانون اإلجراءات اجلنائية.

اسـترداد   القائمـة يف جمـال  يات من سويسـرا علـى ثالثـة جمـاالت، هـي: التحـد       املناِظروركَّز   - ٤٣
عمليات تشاور بني الدولة الطالبة والدولة املتلقيـة للطلـب يف   ب تتعلقانتجربتني لاملوجودات؛ ومثاالن 
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) و(و) يف دليـل   ويف سياق إرجاع املوجودات املعنيـة (املسـألتان (ه  سياق قضايا استرداد املوجودات 
  الدروس املستخلصة. بعض)؛ وأخرياً، ٥٧املناقشة املتعلق باملادة 

نظـام   ظلإىل املشاكل العملية املرتبطة باسترداد املوجودات املسروقة يف  املناِظروأشار   -٤٤
مثـالني يتعلقـان بـأنغوال     املنـاِظر سابق. وفيما يتعلق ببناء الثقة وإقامة الشـراكات، أبـرز   سياسي 

  .َجعةاملُرإلدارة املوجودات  جديدةوكازاخستان، حيث اتُّخذت ترتيبات 
تتعلـق باسـترداد    كـربى من بـريو بعـض الـدروس املستخلصـة مـن قضـايا        املناِظروأبرز   -٤٥

 ســترداد املوجــودات،اليف بلــده، وقــدَّم حملــة عامــة عــن اإلطــار القــانوين   ُنظــر فيهــا املوجــودات
ملصادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة. ويهـدف نظـام اسـترداد       ا جييزوالذي  ،٢٠٠٤القائم منذ عام 

ــا إىل التعــويض عــن األضــرار الــيت تلحــق بضــحايا الفســاد      املو واســتردادجــودات القــائم حالي 
األخـرية   وقـد حصـل املنَعطَـف الـذي أفضـى إىل اإلصـالحات القانونيـة       شروعة. املاألموال غري 

ــة   ، وعنــد النظــر يف قضــية "فيــنريو". ٢٠٠٢و ٢٠٠١يف عــامي  وأفضــت هــذه القضــية يف هناي
  مليون دوالر من الواليات املتحدة. ١٧املطاف إىل استرداد 

مـا يلـي: وجـود إطـار منـهجي مـتني        أبرزهـا املنـاظر  ومشلت املمارسـات الفضـلى الـيت      -٤٦
بـني اجلـرائم واملوجـودات؛ والتعـاون القـوي       لتحديـد الصـلة  لعمل مع احملققني املـاليني  ايتضمن 

املـواد   مبقتضـى ملركزيـة  والتعـاون املباشـر بـني السـلطات ا     على الصعيد الداخلي؛بني السلطات 
  تفاقية.االمن  ٥٥و ٥٤و ٤٦
بلــدها للتصــرف يف  يتبعــهمــن الواليــات املتحــدة علــى النــهج الــذي  املنــاِظرةوركَّــزت   -٤٧

وأشـارت  ردها إىل أصحاهبا أو إعادهتـا إىل الدولـة الطالبـة أو تقامسهـا.     واملتمثل يف املوجودات 
الت املاليـة الـيت قدَّمتـها    ألدلة والسجكان لحيث  ،التعاون اجليد مع بريو يف قضية "فينريو" إىل

يف استصــدار أوامــر مصــادرة دون االســتناد إىل إدانــة يف الواليــات املتحــدة.    بالغــةأمهيــة بــريو 
املوجـودات هـي الشـفافية     علـى إرجـاع  لتوصل إىل اتفـاق  ا اليت استرشد هبا يفوكانت املبادئ 

  .فعة أولئك الذين تضرَّروا من الفسادوضمان التصرُّف يف املوجودات ملنواملساءلة 
مــن نيجرييــا بعــض االعتبــارات العمليــة يف الســعي إىل اســترداد    املنــاِظروأخــرياً، أبــرز   -٤٨

منها: اقتطاع مبالغ معقولـة لقـاء التكـاليف املتكبـدة إلجـراء التحقيقـات       وقة، املوجودات املسر
عليه بني الطرفني عنـد بـدء العمليـة؛     يلزم االتفاق وهو أمرواإلجراءات القضائية،  واملالحقات

ت، مبــا يشــمل استكشــاف أجنــع الســبل الســترداد املوجــودا اإلمجاليــةوســبل تقلــيص التكــاليف 
ض خفِّـ ُتبديلـة إلنتـاج املـواد     بوسـائل الستهالل إجراءات استرداد املوجودات؛ واألخـذ  تكلفةً 
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حاســبني جنــائيني؛ ومراعــاة  القانونيــة حبنكــة؛ واالســتعانة مب  شــؤون الرســومالتكــاليف؛ وإدارة 
  طبيعة املوجودات؛ واالعتماد حيثما أمكن على السلطات املختصة يف الدولة املتلقية للطلب.

وأثنــاء املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أبــرز عــدة مــتكلمني التحســينات الــيت أُدخلــت علــى    -٤٩
نشط مع الـدول  الاون استعدادهم للتع وأكَّدوا، يف بلداهنم سترداد املوجوداتالاألطر القانونية 

رمسيـة. وشـدَّد متكلمـون جمـدَّداً     ادل املساعدة القانونية وإقامة شبكات غري الطالبة من خالل تب
وذكـر أحـد   املنصوص عليه يف االتفاقيـة.  غري املشروط، ملوجودات املسروقة ا إرجاععلى مبدأ 

اســترداد املوجــودات. وقــدَّم  يف اًمفيــد تقــدِّم عونــاًلســلطات اإلداريــة أن املــتكلِّمني أنَّــه ميكــن ل
ــة الســترداد املوجــودات     ــة عــن قضــية غــري جنائي ُعرِضــت يف دورة كانــت قــد معلومــات حمدَّث

  بلدين.أيِّ لتعاون اإلداري بني لكمثال عملي السابقة لفريق العامل ا
التحديات اليت ُتواَجـه يف اسـترداد املوجـودات،    الضوء على مني لِّعدد من املتك وسلَّط  -٥٠
، واختالفات النظم القانونية، وتعقُّد أشكال ملكيـة املوجـودات، وعـدم رد الـدول     اإلبطاء مثل

تبسـيط وترشـيد    إىلمني لِّبعـض املـتك   وأشـار التعـاون.   ونقـص على طلبات التماس املعلومات، 
ــة   تيســري اإلجــراءات و مهــا باعتباروســلطات التحقيــق  التواصــل املباشــر بــني الســلطات املركزي
 وخصوصاً علـى استصـدار  تسريع عملية استرداد املوجودات،  دتني تساعدان علىيِّممارستني َج

يف اإلجـراءات   اإلبطـاء تفـادي  تبـادل املسـاعدة القانونيـة وعلـى     التوقيت بشأن  ات مالئمةقرار
منـها املصـادرة غــري   ع العمليـة،  تسـري لمـع مـا يـرتبط بـه مـن تكـاليف. وذُِكـرت أدوات أخـرى         

احللـول ينبغـي أن    مني أنَّلِّاوض على ختفيف العقوبـة. وذكـر أحـد املـتك    املستندة إىل إدانة والتف
  الطالبة واملتلقية للطلب. الدولتني، تاتأيت من كل

ــتك  وأشــار  - ٥١ ــة،     لِّبعــض امل ــدخل يف الشــؤون الداخلي ــدأ عــدم الت ــرارهم مبب إىل مني، مــع إق
ــة  جــدوى ــة الرامي ــة  إىل اســتخدام املوجــودات املعــادة يف   االتفاقــات الطوعي حتقيــق أهــداف إمنائي

مني علـى أنَّ االتفاقـات   لِّبه. وشدَّد أحد املتك حلقتمعيَّنة، بغية تعويض اجملتمع عن األضرار اليت 
  يف سياق اإلجراءات. وَتشاُرك متني تنشأتعاون متبادل  لعمليةالطوعية ينبغي أن تكون نتيجة 

مـن  تلـك املنظمـة    مـا تبذلـه   وأطلع ممثل ملنظمـة الـدول األمريكيـة الفريـق العامـل علـى        -٥٢
 بــرامج املســاعدة التقنيــة والتــدريب، ولتعمــيم    تــدابري لبنــاء الثقــة مــن خــالل      جهــود الختــاذ 
  .جمايل استرداد املوجودات وإدارة املوجودات احملجوزة واملصادرةدة يف املمارسات اجليِّ
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    حول بناء القدرات واملساعدة التقنية إلجراء مناقشاتمنتدى   -سابعاً 
قدَّمت األمانة حملةً عامةً عن العمل الذي استهله مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات    -٥٣

إيطاليـا، بغيـة وضـع أدوات ومبـادئ توجيهيـة       ،يف منطقة كاالبريا ٢٠١٤واجلرمية يف مطلع عام 
علـى   واملُصـاَدرة واسـتخدامها والتصـرُّف فيهـا،     احملجـوزة مناسبة بشأن مسـألة إدارة املوجـودات   

  الصعيد الداخلي ويف سياق قضايا استرداد املوجودات على الصعيد الدويل.
عـن املسـاعدة التقنيـة وأنشـطة بنـاء القـدرات       وجيـزة  معلومـات   ممثل مبادرة "سـتار" وقدَّم   - ٥٤

توطيد العزم السياسـي   التاليت ُتقدَّم يف إطار املبادرة. وأشار إىل األهداف الرئيسية للمبادرة يف جما
ركَّـز    واالتصـاالت. مثَّ  ،املعايري الدولية، واالبتكار واملعـارف، والشـراكات  اتباع وراك البلدان، وإش

وإقامــة  األطــر القانونيــة بشــأناملســاعدة تقــدمي يشــمل  الــذيالبلــدان،  إشــراكبصــفة خاصــة علــى 
  وبناء القدرات يف جمال استرداد املوجودات، وتيسري التعاون الدويل. املؤسسات

م املناِظر من مجهورية كوريا عرضاً جلهود بلده يف جمال تقدمي املساعدة التقنيـة،  وقدَّ  - ٥٥
مبا يف ذلك األنشطة اليت تقوم هبا النيابة العامة العليا ومعهد البحوث القانونية والتدريب. مثَّ 
ــني           ــادئ املشــتركة ب ــه شــبكة آســيا واحملــيط اهل ــذي تضــطلع ب ــى العمــل ال ســلَّط الضــوء عل

، واليت تضطلع النيابة العامـة العليـا   ٢٠١٤ترداد املوجودات، اليت أُنشئت عام الوكاالت الس
لكوريا مبهام أمانتها. وقد عقدت الشبكة دورتني تدريبيتني، ويسرت عشـر عمليـات تبـادل    

  بني األعضاء فيها.
عي الـدا قتـراح  لال عرضـاً من املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)    املناِظروقدَّم   -٥٦

إشعار جديد بشأن استرداد املوجودات. ويستهدف هـذا اإلشـعار مجيـع أنـواع      إىل استحداث
 مــن أجــل، وميكــن إصــداره بنــاء علــى طلــب كيانــات وطنيــة أو دوليــة   اإلجراميــةاملوجــودات 

ــد    ــااســتبانة تلــك املوجــودات أو حتدي ــها     وأ مكاهن ــات بشــأهنا أو مراقبت ــى معلوم احلصــول عل
 مصادرهتا. وسُيعَمل هبـذا اإلشـعار  التماس جتميدها أو حجزها أو أو  ةرمستمو بصورة متكتِّمة

  .مدَّته سنتاني  من خالل برنامج جتريب ،تعتمده اجلمعية العامة املقبلة لإلنتربول، حاملا مبدئيا
ورحَّب املتكلِّمون باملعلومات اليت قدَّمها املناِظرون وبأنشـطة املسـاعدة التقنيـة املضـطلع       -٥٧

دوا جمدَّداً أنَّ أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات ينبغي أن تلـيب االحتياجـات اخلاصـة    هبا. وأكَّ
إدارة يف جمــال مني عــن األنشــطة الــيت يضــطلع هبــا بلــده  لِّللبلــدان الطالبــة. كمــا أفــاد أحــد املــتك 

ليــة آلإىل الــدورة الثانيــة املقبلــة    آخــرون واملُصــادرة. وأشــار متكلِّمــون   احملجــوزةاملوجــودات 
وفِّر مزيـداً مـن   يسـ  ممـا وأحكـام الفصـل اخلـامس،    االستعراض اخلاص باستعراض تنفيذ االتفاقية و

، املساعدة التقنية يف جمال استرداد املوجودات مناالحتياجات  ويتيح استبانة مزيد مناملعلومات 
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ــترد    ــة اسـ ــة تســـريع عمليـ ــودة يف التشـــريعات الوطنيـــة، بغيـ ــتبانة الثغـــرات املوجـ اد وكـــذلك اسـ
غـري الرمسيـة. كمـا    شبكات املمارسـني واالتصـاالت    جدوىتكلِّمون على امل. وشدَّد املوجودات

، بـل  وأعضاء النيابة العامةيقتصر بناء القدرات على احملققني  أشار أحد املتكلِّمني إىل ضرورة أالَّ
  ف فيها.  رُّاملسؤولني عن إدارة املوجودات والتص أيضاًأن يشمل 

    
    تنتاجات والتوصياتاالس  - ثامناً  

 مـع إقـراره  رحَّب الفريق العامل بالتقدُّم احملَرز يف تنفيذ الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة،      -٥٨
ــات، وباحلاجــة إىل         ــة للطلب ــدول املتلقي ــة وال ــدول الطالب ــا ال ــزال تواجهه ــيت ال ت بالتحــديات ال

  استرداد املوجودات. الرامية إىلاجلهود  مواصلة وزيادة تدعيم
الـذي اعتمـده املـؤمتر     ،٥/٣ب الفريق العامل أيضاً بالتقدُّم احملَرز يف تنفيذ القـرار  ورحَّ  -٥٩

  يف دورته اخلامسة، وباملعلومات احملدَّثة املقدَّمة بشأن هذا املوضوع.
أو  وشــجَّع الفريــق العامــل الــدول علــى مواصــلة ســعيها إىل اعتمــاد تشــريعات جديــدة  -٦٠

ة إىل إدانـة، وبشـأن   املصـادرة غـري املسـتند   فيهـا  ، مبـا  درةواملصـا  احلجـز  بشـأن  تشريعات أفضـل 
أو وحــدات  هيئــاتالــدول أيضــاً علــى إنشــاء   وحــثَّ الفريــق. يف هــذا اجملــال التعــاون الــدويل

  منها. تدعيم ما هو موجودباسترداد املوجودات أو  ُتكلَّف
لــدول املتلقيــة الــدول الطالبــة وا أن تبــادروشــدَّد الفريــق العامــل جمــدَّداً علــى ضــرورة     -٦١

تعزيـز  مـن أجـل    وتوطيـدمها وتوثيقهما  والتشاُركللطلبات إىل بناء الثقة وتوسيع نطاق التعاون 
  ومصادرهتا وإعادهتا. وحجزهاالنجاح يف تعقب املوجودات  فرص
ــى      -٦٢ ــدول علـ ــل الـ ــق العامـ ــجَّع الفريـ ــذوشـ ــترداد    أن تأخـ ــة السـ ــبل املتاحـ ــع السـ جبميـ

يف  أن تعتمـد وتصـاف املدنيـة واملصـادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة،       سبل االن مبا فيهااملوجودات، 
وحـدات   فيهـا املوجودة علـى الصـعيد الـوطين، مبـا      املعنيةذلك على مجيع املؤسسات واجلهات 

  االستخبارات املالية، من أجل تيسري تبادل املعلومات عرب احلدود.
لـدول األطـراف   دعمـه ل رمية مكتب املخدِّرات واجلوأوصى الفريق العامل بأن يواصل   -٦٣

مــن خــالل مبــادرة "ســتار"  مبــا يف ذلــك تنفيــذ الفصــل اخلــامس،  جلهودهــا الراميــة إىل  اًتعزيــز
  املشتركة بني املكتب والبنك الدويل.
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مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة تقـدمي املسـاعدة      ضـرورة أن يواصـل   وأبرز الفريـق العامـل     -٦٤
مـن االتفاقيـة، وأهـاب بالـدول األطـراف وسـائر اجلهـات         تنفيذ الفصل اخلامسل تدعيماًالتقنية 

  تأكيد التزامها باسترداد املوجودات. تعاوداملاحنة أن 
 ،والشـبكات اإلقليميـة املماثلـة    ،شبكات وأفرقة املمارسني جبدوىونوَّه الفريق العامل   -٦٥

  يف تعزيز التواصل والتعاون غري الرمسي بني الدول.
بإعــداد ونشــر أدلــة عمليــة عــن أُطُرهــا القانونيــة   بقيــام الــدول ورحَّــب الفريــق العامــل  -٦٦

  باعتبارها أداة مفيدة للدول الطالبة. ،وآلياهتا وإجراءاهتا املتعلقة باسترداد املوجودات
ويف  املعلومـات اسـتباقيا   لتقاُسـم وترتيبـات   باسـتحداث وسـائل  وأوصى الفريق العامل   -٦٧

  .من االتفاقية ٥٦املناسبة وفقاً للمادة  التدابرين اختاذ متكني الدول مالوقت املناسب، بغية 
السـترداد   اإلمجاليـة لتخفـيض التكلفـة    سـبل وحثَّ الفريق العامل الدول على النظر يف   -٦٨

  احلديثة. ووسائط االتصالالتكنولوجيا  استخدام وذلك بطرائق منهااملوجودات، 
بــأن تواصــل خــدِّرات واجلرميــة وأوصــى الفريــق العامــل الــدول األطــراف ومكتــب امل    -٦٩

واسـتخدامها والتصـرُّف    ةواملصـاَدر  واحملجـوزة إدارة املوجودات اجملمَّدة  تقاسم جتارهبا يف جمال
إدارة املوجـودات   الفضـلى يف املمارسـات   ، باالعتماد على املوارد املوجـودة، وأن تستبنيفيها، 

  أن هذه املسألة.يف وضع مبادئ توجيهية غري ملزِمة بش وأن تنظر، احملجوزة
    

    اعتماد التقرير  - تاسعاً  
، التقريـــــر عـــــن اجتماعـــــه ٢٠١٥أيلول/ســـــبتمرب  ٤اعتمـــــد الفريـــــق العامـــــل، يف   -٧٠
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