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   الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦- ٢٥فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

   حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة
        باسترداد املوجودات

 دويل الكومي احل عاملالفريق التقرير مرحلي عن تنفيذ واليات   
      استرداد املوجوداتب املعينفتوح العضوية امل

      رة من األمانةمذكِّ    
    مقدِّمة  - أوالً  

أنشأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد (املـؤمتر) الفريـَق        -١
مبقتضـى   ريـق العامـل)  املعين باسترداد املوجـودات (الف احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل 
، املعتمــد يف دورتــه األوىل، الــذي يــنص علــى أن يســدي الفريــق إليــه املشـــورة         ١/٤قــراره  

  .واملساعدة من أجل تنفيذ واليته املتعلقة بإعادة عائدات الفساد
ويف القرار نفسه، أرسـى املـؤمتر وظـائف الفريـق العامـل، الـيت تشـمل مسـاعدة املـؤمتر            -٢

ميـــة يف جمـــال اســـترداد املوجـــودات، وتيســـري تبـــادل املعلومـــات   علـــى تكـــوين معـــارف تراك
واملمارســات اجليِّــدة واألفكــار بــني الــدول، وبنــاء الثقــة وتشــجيع التعــاون بــني الــدول الطالبــة   

  .والدول املتلقِّية للطلبات
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قـد  ويف القرار نفسه أيضاً، قرَّر املؤمتر أن جيتمع الفريق العامل أثناء دورات املؤمتر، وأن يع  -٣
  .بني الدورات  عند االقتضاء، ويف حدود املوارد املوجودة، اجتماعاً واحداً على األقل يف فترة ما

وقـرَّر   .وقرَّر املؤمتر يف دوراته، من الثانية إىل السادسة، أن يواصل الفريق العامل عمله  -٤
لكـي يـؤدي املهـام    أيضاً أن يعقد الفريق العامل اجتماعني على األقل قبل دورات املؤمتر التاليـة  

 .املسندة إليه يف حدود املوارد املوجودة

 أيلـول/  ٢٥خ املـؤرَّ  ٧٠/١يف قرارهـا   وجتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة اعتمدت،  -٥
أمهيــة ب مــن اخلطــة ١٦ويتســم اهلــدف  .٢٠٣٠، خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ٢٠١٥ســبتمرب 
دعيم ، يف مجلـة أمـور، إىل تـ   هتـدف  الـيت  ٤-١٦ الغايـة سـيما   وال للفريق العامل بالنسبةخاصة 

  .املسروقة وإعادهتا املوجوداتاسترداد العمل على 
، ٦٩/٣١٣على حنو خـاص قـرار اجلمعيـة العامـة     الفريق العامل بعمل  ومما يتعلق أيضا  -٦

 الـيت تشـجع   خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويـل التنميـة  الذي أقرَّ 
ودعـم مبـادرة    املوجـودات عـادة  إلتمع الدويل، يف مجلة أمور، على إرسـاء ممارسـات جيـدة    اجمل

املبــادرات  وســائرألمــم املتحــدة والبنــك الــدويل ا املشــتركة بــنياســترداد املوجــودات املســروقة 
    .املسروقة املوجوداتالدولية اليت تدعم استرداد 

، املوجـودة املـوارد   يف حدودأن تقوم،  إىل األمانة ٦/٣و ٦/٢يف قراريه  املؤمتر طلبو  -٧
مبساعدة الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات يف أداء مهامه، بطرائق منـها تـوفري خـدمات    

  .الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة
ــه مــن األول حــىت      -٨ ــق العامــل اجتماعات ــد الفري ــا،   التاســعوعق ــام  ســنويا يف فيين مــن ع

  )١(.٢٠١٥إىل عام  ٢٠٠٧
الفريــق العامــل أثنــاء اجتماعــه  الطــالعهــذه  ورقــة املعلومــات األساســية قــد أُعــدَّتو  -٩

وهـي ترمـي    .على حالة تنفيذ توصياته وتوصـيات املـؤمتر املتعلقـة باسـترداد املوجـودات      العاشر
  .املقبلة تهإىل مساعدة الفريق العامل يف مداوالته ويف تقرير أنشط

    
    ة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤمتر الدول األطراف والفريق العاملحمل  - ثانياً  

 تنميــة :ركَّــزت اجتماعــات الفريــق العامــل الســابقة علــى ثالثــة مواضــيع رئيســية، هــي  -١٠
املعارف التراكمية؛ وبناء الثقة بني الدول الطالبـة والـدول املتلقيـة للطلبـات؛ واملسـاعدة التقنيـة       

  .والتدريب وبناء القدرات
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بشأن استرداد املوجودات، أبدى الفريـق العامـل    بتنمية املعارف التراكميةففيما يتعلق   -١١
اهتمامه املستمر بتطوير املعارف واألدوات ذات الصـلة الـيت ُتسـهِّل اإلصـالحات التشـريعية يف      

  .جمال استرداد املوجودات
يت تطلـب اسـترداد املوجـودات    وُشدِّد مراراً وباطراد على أمهية وجود الثقة بني الدول الـ   -١٢

إدامـة اإلرادة السياسـية وتـدعيمها يف     والدول املتلقيـة لطلباهتـا، خاصـة وأن مـن شـأن تـوافر الثقـة       
  .هذا الشأن وترسيخ ثقافة تبادل املساعدة القانونية ومتهيد السبيل لنجاح التعاون الدويل

 باسـترداد املوجـودات مـن    الصلةوناقش الفريق العامل أيضاً أنواع املساعدة التقنية ذات   -١٣
قبيل بناء القدرات والتدريب، وحتليل الثغرات، واملساعدة يف صـياغة تشـريعات جديـدة وتيسـري     

  .ة إىل توفري التدريبعمليات املساعدة القانونية املتبادلة، كما َسلَّم باحلاجة امللحَّة واملستمرَّ
ز التنســيق بــني خمتلــف املبــادرات يف وقــد أشــار الفريــق العامــل مــراراً إىل ضــرورة تعزيــ  -١٤

اسـترداد املوجـودات   أُشري إىل مـا تقـوم بـه مبـادرة     ويف هذا الصدد،  .جمال استرداد املوجودات
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    ") املشــتركة بــنياملســروقة (مبــادرة "ســتار 

  .ملراكز املاليةالبلدان النامية وا مع(املكتب) والبنك الدويل من أعمال 
    

    تنمية املعارف التراكمية  - ألف  
    أدوات مجع املعلومات وتبادهلا  - ١  

دأب الفريق العامل على إيالء أولوية عالية لتيسري احلصول على املعارف املتعلقـة باسـترداد     - ١٥
ذي م الـ وأشـاد الفريـق العامـل علـى حنـو خـاص بالتقـدُّ        .املوجودات ولتكوين هذه املعارف وإدارهتا

ابـــة أحرزتـــه األمانـــة يف تكـــوين املكتبـــة القانونيـــة التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد والبوَّ
 .)TRACKاإللكترونية املعرفية الشاملة اليت أنشأها املكتب واملعروفة باسم "بوابة تراك" (

مـة  الـدول األطـراف إىل تقـدمي حتـديثات منتظ     السـابع ودعا الفريق العامل يف اجتماعه   -١٦
ــلة     ــات ذات الصـ ــد البيانـ ــواردة يف قواعـ ــات الـ ــة للمعلومـ ــترداد   املعنيـ ــة باسـ ــارف املتعلقـ باملعـ

علومـات عـن املمارسـات واألدوات اجليـدة وتصـنيفها      املاملوجودات، وأوصى باملضـي يف مجـع   
  .وتلقائيا منهجيا، ألغراض منها تعزيز تبادل املعلومات مبكراً

رهـا مبـادرة   الـيت توف اليـة  علـى فائـدة املنتجـات املعرفيـة احل     د الفريـق العامـل أيضـاً   شدَّو  -١٧
قائمــة بتلــك املنتجــات وتكفــل  وطنيــة؛ وطلــب إىل األمانــة أن تعــد"ســتار" يف بنــاء القــدرات ال

  .تعميمها على أوسع نطاق ممكن
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بقيام الدول بإعداد ونشر أدلة عملية عن أُطُرهـا القانونيـة    أيضاً ب الفريق العاملورحَّ  -١٨
  .ياهتا وإجراءاهتا املتعلقة باسترداد املوجودات، باعتبارها أداة مفيدة للدول الطالبةوآل
الدول األطراف على أن تتبادل الـنُُّهج واخلـربات العمليـة     ٥/٣املؤمتر يف قراره  شجِّعو  -١٩

نطـاق أوسـع   مـن االتفاقيـة، لتعميمهـا علـى      ٥٧املوجودات مبا يتوافق مع املـادة   إعادةاملتعلقة ب
  .ن خالل األمانةم

لطلبـات ذات اخلـربة   املتلقِّيـة ل بالـدول الطالبـة والـدول     ويف القرار نفسه، أهـاب املـؤمتر    -٢٠
العمليــة يف جمــال اســترداد املوجــودات أن تضــع، عنــد االقتضــاء، بالتعــاون مــع الــدول املهتمــة    

، يف شـكل دليـل   ني، مبـادئ توجيهيـة عمليـة غـري ملزمـة     مي املساعدة التقنية املهـتم باألمر ومقدِّ
مثالً، السترداد املوجودات على حنو كفؤ، مع السعي إىل حتقيق قيمة مضـافة   مفصَّل اخلطوات

  .يف هذا اجملاللقائمة باالستفادة من األعمال ا
لدول األطراف على أن تنظـر، عنـد االقتضـاء    ، ا٦/٣و ٦/٢وشجَّع املؤمتر، يف قراريه   -٢١

يف ممارســاهتا إىل مشــروع مبــادئ لــوزان  الرجــوع إمكانيــة ومبــا يتوافــق مــع قانوهنــا الــوطين، يف
، وأن تواصــل تبــادل خرباهتــا العمليــة  بكفــاءة اســترداد املوجــودات املســروقة  بشــأنالتوجيهيــة 

غري ملزم أو دليل عملي السترداد املوجـودات، بالتعـاون مـع     اخلطوات ودجمها يف دليل مفصَّل
  .املهتمني، بناء على طلب األطراف املعنية ذات الصلة الدول املهتمة ومقدِّمي املساعدة التقنية

    
    اإلجراء املتَّخذ    

باسـم  منصـة إلكترونيـة علـى اإلنترنـت معروفـة      ملكتبة القانونية لالتفاقية هي جزء من ا  -٢٢
املكتـب يف  أنشـأها   )" ("بوابـة تـراك"  وابة األدوات واملوارد املعرفيـة املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد    "ب
وهـذه املكتبـة هـي مسـتودع إلكتـروين للتشـريعات واالجتـهادات         )٢(.٢٠١١مرب أيلول/سبت ١

ــدى       ــية ل ــات املؤسس ــاد والبيان ــتراتيجيات مكافحــة الفس ــة ١٧٦القضــائية واس ــع  .دول وَتجم
سـتار" ومؤسسـاهتا الشـريكة،    "وتدعمها مبـادرةُ   املكتُبأنشأها ويديرها املكتبةُ القانونية، اليت 

بأسـلوب  وفـق كـل حكـم    أحكـام االتفاقيـة وتنشـرها بعـد فهرسـتها      شـأن  باملعلوماِت القانونيةَ 
، اسـتخدام البيانـات القانونيـة   حتـديث معلومـات املكتبـة باسـتمرار ب    جيري و .ر البحث عنهاييس

آلية استعراض التنفيذ وُتِقرُّ بصـحتها الـدول األطـراف املستعَرضـة،      استخدام اليت ترد يف سياق
  .لصادرة يف قضايا استرداد املوجوداتمبا فيها األحكام القضائية ا

                                                         
  .http://www.track.unodc.orgمتاحة يف املوقع   )٢(  
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ملسـألة اسـترداد    بوابـة "تـراك"  قسـم خـاص مـن     أُفـرد  وبناًء على طلب الفريق العامـل،   -٢٣
البيانــات وصــالت بو ذات الصــلة املعلومــاتهــو جيمــع يف مكــان واحــد كــل و )٣(.املوجــودات
الفصــل بشــأن  اًبلــد ١٧٦التشــريعات املعمــول هبــا يف ، أي: اســترداد املوجــودات املتاحــة عــن

وهــو قاعــدة بيانــات أنشــئت يف إطــار   ،اخلــامس مــن االتفاقيــة؛ ومرصــد اســترداد املوجــودات  
ســابقة وحاليــة الســترداد املوجــودات     قضــية ٢٣٣" تتضــمن معلومــات عــن   مبــادرة "ســتار 

وقاعــدة البيانــات  الفســاد؛ واملنتجــات املعرفيــة الــيت تنشــرها مبــادرة "ســتار"؛ ألســباب تتعلــق ب
قضـايا الفسـاد الكـربى الـيت     ل وهـي جتميـع  احلقيقيني يف قضايا الفسـاد الكـربى،   جلناة اخلاصة با

 ،املوجـودات املسـروقة وملكيتـها    منشـأ  خفاءعتبارية إلتنطوي على إساءة استخدام اهلياكل اال
 يف؛ وقاعـدة البيانـات اخلاصـة بالتسـويات املاليـة      ٢٠١١وقد افُتتحت يف تشرين األول/أكتوبر 

ــة   قضــايا الرشــوة  ــابرة للحــدود الوطني ــة  كــذلك و ؛تســوية ٥٣٢، وتتضــمن الع ــة القطري األدل
وضـعت يف سـياق   عمـل السـترداد املوجـودات     سترداد املوجودات اليت أُعدَّت يف إطار خطةال

(خطـة عمـل "دوفيـل") وغريهـا مـن       شراكة "دوفيل" مع البلدان العربية اليت مترُّ مبرحلة انتقاليـة 
طلـب املسـاعدة   واألدلـة املفصَّـلة اخلطـوات اخلاصـة ب     نة (انظـر أدنـاه)،  األدلة اخلاصة ببلدان معيَّ

  .الصادرة عن بلدان جمموعة العشرينالقانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية 
عـددا   سـتار" "مبـادرة  ت صدرأ ،"تراك" بوابةوإضافةً إىل املعلومات املتاحة من خالل   -٢٤

 .رات املعرفية يف جماالت معيَّنة من اسـترداد املوجـودات  من الدراسات السياساتية اليت تسد الثغ
  )٤(.ترمجة تلك الدراسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية وجتري حاليا

بالتعـاون  مديرية القانون الدويل العام، بوزارة اخلارجية االحتادية السويسرية،  عقدتو  -٢٥
وبــدعم مــن مبــادرة   عهــد بــازل للحوكمــة مب الوثيــق مــع املركــز الــدويل الســترداد املوجــودات  

غـري املشـروعة مـن كبـار     وجـودات  ل التاسعة للممارسني بشـأن اسـتعادة امل  حلقة العم ،""ستار
 .يف لـوزان، سويسـرا   ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٣إىل  ٢١من  املسؤولني واملقربني منهم يف الفترة

لضــمان جناعــة اســترداد دراســية إىل وضــع "املبــادئ التوجيهيــة ال لــوزان حلقــات أوىلأفضــت و
 الدراسـية  لـوزان  اهلـدف الرئيسـي مـن حلقـة     وكان .)املوجودات املسروقة" (املبادئ التوجيهية

 .هاوتنفيـذ  لمبادئ التوجيهيةللدعم التطبيق العملي  (مفصَّل اخلطوات) هو وضع دليل التاسعة
ق (مجـع املعلومـات   لتحقيـ السـابقة ل رحلـة  علـى امل  التاسـعة  الدراسية لوزان حلقةتركيز  وانصبَّ

) والتعــاون الــدويل وتوقيــع اجلــزاءات مــن جانــب احلكومــة   وجتميــد املوجــوداتاالســتخبارية 
                                                         

  )٣(  www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx.  
لالطالع على قائمة باملواد واألدوات املتاحة اليت استحدثتها مبادرة "ستار" ُيرجى زيارة املوقع   )٤(  

http://star.worldbank.org/star/.  
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يسـرين حللقـة   امل "سـتار" بـدور  أعضاء فريـق  واضطلع  .خالل مرحلة املساعدة القانونية املتبادلة
بقيـة  نـاقَش  سوف ُت ،)٢٠١٧ عام يف ر عقدهااملقرَّ( العاشرة الدراسية لوزان حلقةويف  .العمل

قبل انعقاد املؤمتر السـابع للـدول    املفصَّل اخلطواتبقصد إمتام الدليل وذلك املبادئ التوجيهية، 
  .٢٠١٧األطراف يف عام 

    
    أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واملنتجات املشاهبة  - ٢  

ــا املعلومــات       -٢٦ ــة اســتخدام تكنولوجي ــى أمهي ــل عل ــق العام ــة يف  شــدَّد الفري ــة احلديث تنمي
التراكمية، وطلب إىل األمانة أن تواصل عملها على توسـيع نطـاق أداة كتابـة طلبـات      املعارف

  .املساعدة القانونية املتبادلة واستحداث منتجات مماثلة
    

    اإلجراء املتَّخذ    
سـعياً  أداة كتابة طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة    تطويرواصلت األمانة عملها على   -٢٧
وتوســيع نطــاق وظائفهــا وتضــمينها مســات تتعلــق باســترداد املوجــودات    تيســري اســتعماهلا إىل 

ــة  ــة الرقمي ــا"وتــدعم الصــيغة  .ومنيطــة خاصــة باألدل لــألداة جمموعــة واســعة مــن املنصــات    "بيت
ــلة    ــة، وتتضــمن َوْص ــط اإللكتروني ــتعمل   رب ــع املس ــدة م ــ .نيعصــرية جدي  أيضــاً تقوم األداةوس

ونظَّمـت األمانـة اجتمـاعني غـري      .لومات مـن دليـل السـلطات الوطنيـة املختصـة     عامل باستحضار
مــن أجــل تنقــيح أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة    ٢٠١٥رمســيني لفريــق خــرباء يف عــام  

، علـى  ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٣-٢٢أيار/مـايو و  ١٤-١٣املتبادلة التابعة للمكتـب ( 
مسـات إضـافية   لتضـمينها  تطوير األداة لإطار صوغ اعني هو وكان الغرض من االجتم .التوايل)
اســترداد املوجــودات واألدلــة الرقميــة وأشــكال حمــددة مــن التعــاون الــدويل يف املســائل     بشــأن
جتريبيــة يف  ها، اســُتهلت مرحلــة وهيكلــ األداة مضــمون االنتــهاء مــن تطــوير  وبعــد  .اجلنائيــة

علـى  يف بدايـة األمـر   تركيـز  ال(مـع   العمليـة سـة  يف املمار االختبار اسـتخدامه  ٢٠١٦متوز/يوليه 
    .)وكينيا نيا املتحدةتنـزا: إثيوبيا وأوغندا ومجهورية ، هيأربعة بلدان يف شرق أفريقيا

ويســتخدم املكتــب تكنولوجيــا املعلومــات احلديثــة اســتخداما كــامال يف تنميــة املــوارد    -٢٨
"تـراك" واملكتبـة القانونيـة     بوابـة  واردوتشمل تلك امل .استرداد املوجودات عمليةالالزمة لدعم 

ملبـادرة   التـابع مرصد استرداد املوجودات  وقاعدةَ بيانات الشاملةوقائمةَ التقييم الذايت املرجعية 
وقاعـدةَ بيانـات التسـويات     احلقيقـيني يف قضـايا الفسـاد الكـربى    اجلنـاة  وقاعدة بيانـات   "ستار"

الشـبكة العامليـة   ة باسترداد املوجـودات ومبـادرة   والسلطات املركزية املعني الوصلوأدلة جهات 
  ."ومبادرة "ستار )اإلنتربولتدعمها املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اليت  الوصلهات جل
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التشاور مع خرباء من خمتلف املناطق والنظم القانونية وإشراكهم يف العمل، وتعميم   - ٣  
    األدوات واملنتجات املعرفية على نطاق واسع

ر الفريــق العامــل تأكيــده علــى ضــرورة االضــطالع بأنشــطة تســتهدف اكتســاب   كــرَّ  -٢٩
معــارف تراكميــة، بالتشــاور الواســع النطــاق مــع خــرباء مــن خمتلــف املنــاطق والــنظم القانونيــة   

  .ومبشاركة واسعة منهم
األدوات واملنتجـات املعرفيــة علـى نطــاق    تعمــيممــن الضـروري  وشـدَّد أيضــاً علـى أن     -٣٠
  .ينبغي أن ينظر املؤمتر أو الفريق العامل يف متابعة مدى فعاليتها وفائدهتاكما  ،واسع

    
    اإلجراء املتَّخذ    

ُتعمَّم كل األدوات واملنتجات املعرفيـة الـيت وضـعها املكتـب علـى نطـاق واسـع سـواء           -٣١
يت تضـم  الـ "تـراك"،  وبوابـة   .عرب اإلنترنت أو العروض اإليضاحية اليت ُتقدَّم يف شتَّى املناسـبات 

منصـة إلكترونيـة تعمـل علـى اإلنترنـت لضـمان سـعة االسـتفادة         هي  لالتفاقية، املكتبة القانونية
، بلـغ عـدد جلسـات    ٢٠١٦أيار/مـايو   ٣١إىل  ٢٠١٥يـه  حزيران/يون ١ويف الفترة مـن   .منها

ــا  ــة هب ــى   ١٤ ٠٤٤جلســة واســتقبلت   ٢٠ ٢٠٠ املطالع ــوا عل ــراً اطلع  .صــفحة ٥٦ ١٤٠زائ
زيـارة يف الفتـرة    ٢٢٤ ٠٠٠ فقـد جتـاوزت زياراتـه    ،"سـتار "الشبكي ملبـادرة   لموقعوبالنسبة ل

  .٢٠١٦إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٥من متوز/يوليه 
وتنهض مبادرة "ستار" بدور نشيط يف تعمـيم املنتجـات املعرفيـة مـن خـالل اجتماعـات         -٣٢

تواصـل مـع الصـحافة    اخلرباء وحلقات العمل التدريبية واملؤمترات اإلقليمية، وكذلك من خالل ال
أنشــطة  واملقــابالت الصــحفية ووســائط التواصــل االجتمــاعي واملــدوَّنات الشــبكية وجمموعــة مــن 

التواصــل مــع اإلدارات احلكوميــة والســفارات واملؤسســات األكادمييــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين  
بــادرة وتتــاح املنتجــات املعرفيــة علــى املــوقعني الشــبكيني مل   .وشــركات القطــاع اخلــاص وغريهــا 

أُتـيح   ٢٠١٥ففـي عـام    ."ستار" واملكتب، وجيري العمل بنشاط على ترمجتـها إىل لغـات أخـرى   
 "On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (2012)"املنشـور املعنـون   

 Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery"باإلسـبانية وأتـيح املنشـور املعنـون     
Cases and Implications for Asset Recovery (2013)"  يل منشــورات نــز وجــرى ت .بالفرنسـية

  )٥(.٢٠١٥مرة خالل عام  ١٠ ٥٠٠مبادرة "ستار" أكثر من 
  

                                                         
لالطالع على قائمة باملنشورات املتاحة اليت وضعتها مبادرة "ستار" ُيرجى زيارة املوقع   )٥(  

http://star.worldbank.org/star/.  
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توثيق التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية   - ٤  
    التحقيقات املالية

للمؤسســات املاليــة أن  ر الــدول األطــراف يف دورتــه الثالثــة علــى أنــه ينبغــي د مــؤمتأكَّــ  -٣٣
ذ معايري فعَّالة بشأن توخي احلرص الواجب وبشأن اإلفصاح عن املعامالت املاليـة،  تعتمد وتنف

وذلك حسبما سبق أن شدَّد عليه الفريق العامل الذي أشار إىل ضرورة زيادة املسؤولية امللقـاة  
وأوصـى الفريـق    .ات املالية ووحدات االستخبارات املالية اليت تشرف عليهاعلى عاتق املؤسس

العامل بإشراك هذه املؤسسات يف تنمية املعارف التراكمية املتعلقة باسترداد املوجـودات؛ كمـا   
شجَّع على االضطالع بأعمال بشأن التدابري الوقائية الـواردة يف الفصـل اخلـامس مـن االتفاقيـة      

    .ة التحقيقات املالية الفعَّالةد على أمهيوشدَّ
، علــى اختــاذ تــدابري ترمــي إىل اســتبانة ٦/٢املــؤمتر الــدول األطــراف، يف قــراره  وحــثَّ  -٣٤

العائدات اإلجرامية واألمـوال املتأتيـة مـن مصـدر غـري مشـروع وتعقبـها وضـبطها واسـتردادها          
واملؤسسـات غـري املاليـة    وإعادهتا، على أن يشمل ذلـك تـدابري تكفـل امتثـال املؤسسـات املاليـة       

  .املعيَّنة يف هذا الشأن
    

    اإلجراء املتَّخذ    
ــوال، ُموجِّهــون         -٣٥ ــاملي ملكافحــة غســل األم ــب، يف إطــار برناجمــه الع ــدى املكت يوجــد ل

الــة ملكافحــة غســل األمــوال  يعملــون دومــا علــى مســاعدة الــدول األعضــاء علــى بنــاء نظــم فعَّ  
تعزيـز وحـدات االسـتخبارات املاليـة وحتليـل املعلومـات       ومتويل اإلرهاب، بوسائل عديدة منها 

املاليــة وتطــوير االســتخبارات املاليــة، وكــذلك بــالتحري عــن عمليــات غســل األمــوال وقطــع    
    .التدفقات املالية غري املشروعة ومكافحة هتريب النقود

ــادرة "ســت        - ٣٦ ــوال ومب ــاملي ملكافحــة غســل األم ــامج الع ــك، حيــتفظ الربن ار" وباإلضــافة إىل ذل
بعالقــات عمــل وثيقــة مــع فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة واهليئــات اإلقليميــة الــيت هــي علــى  

فعلى سبيل املثال، يعمل املكتـب مـع جمموعـة العمـل املـايل ملنطقـة الشـرق األوسـط ومشـال           .غرارها
ركيـز بوجـه خـاص    أفريقيا يف إعداد دراسة تعاونية ُتربز الصالت بني الفساد وغسل األموال، مـع الت 

وبصـورة أعـم، يتعـاون املكتـب بشـكل وثيـق مـع         .على بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيـا 
فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واهليئات اإلقليمية اليت هي على غرارها من خالل دعم مشـاريع  

  .ا الدول األعضاءالتصنيف ومواءمة أنشطة املساعدة التقنية مع األولويات اليت حدَّدهت
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ويضــطلع املكتــب ومبــادرة ســتار بــدور نشــط داخــل الفريــق العامــل املعــين مبكافحــة      -٣٧
  .الفساد التابع جملموعة العشرين (انظر أدناه)

    
مجع املعلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة باسترداد املوجودات، مبا يف ذلك   - ٥  

    ملرجعيةمجعها من خالل قائمة التقييم الذايت ا
دعــا الفريــق العامــل الــدول األطــراف مــراراً إىل الــرد علــى أســئلة القســم املتعلــق باســترداد    - ٣٨

املوجودات يف قائمة التقييم الذايت املرجعية، وذلك لكي يتسىن مجع معلومـات عـن تنفيـذ األحكـام     
ت أخـرى لتنفيـذ   املتعلقة باسترداد املوجودات وتقييم جهودها واستبانة ما يـتعني اختـاذه مـن خطـوا    

  .أحكام الفصل اخلامس وجتميع املمارسات اجليدة واستبانة االحتياجات من املساعدة التقنية
إىل األمانــة أن تواصــل، بالتشــاور مــع الــدول األطــراف  ٦/١وطلــب املــؤمتر يف قــراره   -٣٩

خلاصـة  وباالسترشاد بفريـق اسـتعراض التنفيـذ، حتسـني قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الشـاملة ا         
بالدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ، دون املسـاس بشـموليتها أو باملنهجيـة املتَّبعـة أثنـاء دورة      

  .االستعراض األوىل، ودون املساس باستهالل الدورة الثانية وبدء عمليات االستعراض
    

    اإلجراء املتَّخذ    
ول األطــراف بشــأن وفقــا هلــذه الواليــة، واصــلت األمانــة التمــاس مــدخالت مــن الــد    -٤٠

ح لقائمة التقييم الذايت املرجعية وعرضت الوثيقة اليت أعـدهتا يف هـذا الشـأن علـى     املشروع املنقَّ
وباإلضـافة إىل ذلـك،    .)CAC/COSP/IRG/2016/4( فريق استعراض التنفيـذ يف دورتـه السـابعة   

يم الـذايت املرجعيـة   ح لقائمـة التقيـ  أعدت األمانة وثيقة إرشـادية عـن كيفيـة مـلء املشـروع املـنقَّ      
)CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1(   ونشــرت تلــك الوثيقــة الــيت ُتســلِّط الضــوء علــى املعلومــات

اخلــامس والــيت قــد تــود الــدول تشــاطرها فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الفصــلني الثــاين (التــدابري الوقائيــة) 
  .(استرداد املوجودات) من االتفاقية

    
    واإلجراءات ذات الصلة باسترداد املوجوداتمجع املعلومات عن األطر القانونية   - ٦  

، والفريـق العامـل، يف اجتماعـه الثـامن، الـدول      ٥/٣شجَّع كـلٌّ مـن املـؤمتر، يف قـراره       -٤١
األطراف على أن تتـيح املعلومـات املتعلقـة بأطرهـا القانونيـة وإجراءاهتـا علـى نطـاق واسـع، يف          

تعماله علـى الـدول األخـرى، وأن    شكل دليـل عملـي أو شـكل آخـر ُيَصـمَّم حبيـث َيسـُهل اسـ        
  .تنظر يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى حيثما كان هذا مستصوباً



 

10 V.16-03728 

 

CAC/COSP/WG.2/2016/3 

كـذلك الـدول األطـراف علـى أن تتـيح علـى نطـاق واسـع          ٦/٣وشجِّع املـؤمتر يف قـراره     -٤٢
ــات       ــة، مبــا فيهــا األطــر املســتخدمة يف التســويات واآللي معلومــات عــن أطرهــا وإجراءاهتــا القانوني

نونية البديلة، يف شكل دليل عملي خاص أو أيِّ شكل آخر يسهِّل على سائر الدول اسـتخدام  القا
  .تلك املعلومات، وعلى أن تنظر، عند االقتضاء، يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى

    
    اإلجراء املتَّخذ    

رة شـفوية تلـتمس فيهـا مـن مجيـع      مـذكِّ  ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٢٩عمَّمت األمانة يف   -٤٣
ل األطراف والدول املوقِّعة معلومات عن أطرها وإجراءاهتا القانونية ذات الصـلة باسـترداد   الدو

إىل جانـب   )٦(،وقـد ُنشـرت الـردود املتلقـاة     .املوجودات، على أن ُتقدَّم يف شـكل دليـل عملـي   
األدلة اليت أُعدَّت يف إطار خطة عمل "دوفيل"، على الصفحة الشـبكية للمكتـب بالصـيغة الـيت     

  )٧(.هباوردت 

    
ية واإلدارية ذات الصلة مجع املعلومات عن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدن  - ٧  

    املوجودات  باسترداد
إىل األمانـة أن تـدعو الـدول األطـراف إىل تزويـد األمانـة،        ٥/٣طلب املؤمتر يف قـراره    -٤٤

املدنيـة واإلداريـة الراميـة    قدر اإلمكان، مبعلومات عن املساعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات 
 ٣والفقـرة   ٤٣مـن املـادة    ١إىل التعرف على املوجـودات وجتميـدها ومصـادرهتا وفقـاً للفقـرة      

املعنـون "تعزيـز فعاليـة التعـاون يف      ٥/١وترد والية مماثلة يف القـرار   .من االتفاقية ٤٦من املادة 
  .األمم املتحدة ملكافحة الفساد"جمال إنفاذ القانون على كشف جرائم الفساد يف إطار اتفاقية 

املعنـون "تعزيـز اسـتخدام اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة يف        ٦/٤ودعا املـؤمتر يف قـراره     -٤٥
مكافحة الفساد، بوسائل منها التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد"   

، عنــد اإلمكــان، مبعلومــات عــن    الــدول األعضــاء إىل االســتمرار يف موافــاة األمانــة طواعيــة     
اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد من أجل حتديد نطاق املساعدة الـيت ميكـن تقـدميها    
بشأن تلك اإلجراءات عالوة على تقدمي معلومـات عـن املمارسـات اجليِّـدة واألدوات الـيت هلـا       

واصـل مجـَع ونشـر تلـك املعلومـات      من االتفاقية، وطلب إىل األمانـة أن تُ  ٥٣صلة بتنفيذ املادة 
بوسائل منها تقدمي تقارير يف هذا الصدد إىل املؤمتر وهيئاته الفرعيـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي      
اقتراحــات بشــأن االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة واآلليــات الالزمــة لتــوفري تلــك املســاعدة، 

                                                         
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦ يفالردود الواردة من السلفادور ولبنان واملكسيك وموريشيوس وميامنار ُنشرت  )٦(  
  )٧( https://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/CountryGuides.aspx.  
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الكفيلــة بتيســري التعــاون يف هــذا  عــالوة علــى إجــراء دراســة حتــدِّد أفضــلَ املمارســات والســبل 
  .اجملال، رهنا بتوافر املوارد

وأوصى الفريق العامل كذلك جبمع مزيد من املعلومـات عـن ذلـك التعـاون مـن أجـل         -٤٦
  .استبانة نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجراءات

    
    اإلجراء املتَّخذ    

، مـذكِّرة شـفوية تلـتمس فيهـا مـن مجيـع       ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢١عمَّمت األمانـة، يف    -٤٧
وقُـدم تقريـر عـن املعلومـات املتلقـاة إىل       .الدول األطراف والدول املوقِّعة توفري تلك املعلومات

اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل الثالــث املفتــوح املشــاركة لتعزيــز التعــاون الــدويل يف إطــار    
  )٨(.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠و ٩اتفاقية مكافحة الفساد، الذي ُعقد يف فيينا يومي 

، عمَّمت األمانة مذكِّرة شفوية تطلب فيها من مجيع الـدول  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣ويف   -٤٨
األطراف يف االتفاقية والدول املوقِّعة عليها، اليت مل تكن قد اسـتجابت بعـد للمـذكرة الشـفوية     

وقُـدِّمت   .ت الـيت سـبق هلـا أن قدمتـها    األوىل، أن تقدم املعلومات املطلوبة وأن حتـدِّث املعلومـا  
مذكرة بشأن التعاون الدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة للكشـف عـن اجلـرائم املنصـوص        
عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد إىل اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل الرابــع 

ية مكافحة الفسـاد الـذي ُعقـد يف سـانت     املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاق
  )٩(.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣و ٢بطرسربغ، االحتاد الروسي، يف 

    
  مجع املعلومات عن التجارب العملية للدول يف جمال إدارة املوجودات اجملمَّدة   - ٨  

 إدارةف فيها، وعن املمارسات الفضلى يف واملصادرة، واستخدامها والتصر واحملجوزة
    وجودات احملجوزةامل

، الدول األطراف واملكتب على تبادل اخلربات بشـأن إدارة  ٥/٣شجَّع املؤمتر، يف قراره   -٤٩
املوجودات اجملمَّدة واحملجوزة واملصادرة، واستخدامها والتصرف فيها وحتديد أفضل املمارسـات  

ات احملجـوزة، والنظـر يف   إدارة املوجـود  حسب االقتضاء، استناداً إىل املوارد القائمـة املوجهـة إىل  
  .وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة

                                                         
  /www.unodc.org/unodc/en/treaties/CACاملتاحة يف املوقع  CAC/COSP/EG.1/2014/2يقة الوث )٨(  

em-internationalcooperation-session3.html.  
  /www.unodc.org/unodc/en/treaties/CACاملتاحة يف املوقع  CAC/COSP/EG.1/2015/2الوثيقة  )٩(  

em-internationalcooperation.html.  
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، الــدول األطــراف واملكتــب علــى االســتمرار يف تبــادل   ٦/٣وشــجَّع املــؤمتر، يف قــراره    -٥٠
اخلربات وتطوير املعرفة بإدارة املوجـودات اجملمَّـدة واحملجـوزة واملصـادرة واملسـتردة واسـتخدامها       

حتديد املمارسات اجليدة حسب االقتضاء، اسـتناداً إىل املـوارد القائمـة املوجهـة     والتصرُّف فيها، و
  .إىل إدارة املوجودات احملجوزة واملصادرة، ألهداف منها املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة

    
    اإلجراء املتَّخذ    

ز ركَّــ ٢٠١٥عقــد املكتــب اجتمــاع لفريــق خــرباء دويل يف فيينــا يف أيلول/ســبتمرب         -٥١
 .بالتحديد على اإلدارة احملليـة للموجـودات احملجـوزة واملصـادرة واسـتخدامها والتصـرف فيهـا       

بإعداد مصنف جـامع للخـربات الوطنيـة     هذا االجتماع، يقوم املكتب حالياواستناداً إىل نتائج 
اتية واملمارسات اجليدة يف هـذا اجملـال ملسـاعدة اجلهـات املكلَّفـة مباشـرةً بوضـع األطـر السياسـ         

ذات الصلة وبإدارة هذه املوجودات على التعلم من هذه التجارب وجتنُّـب و/أو معاجلـة بعـض    
  .املخاطر والتبعات اليت تنطوي عليها

، الــيت ٢٠٣٠مــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ٤-١٦وكمــا ذُكــر أعــاله، فــإن الغايــة   -٥٢
إىل تـدعيم العمـل علـى اسـترداد      ، هتدف، يف مجلة أمـور، ٧٠/١ اعُتمدت يف قرار اجلمعية العامة
خطة عمل  ٦٩/٣١٣د قرار اجلمعية العامة وعالوة على ذلك، أيَّ .املوجودات املسروقة وإعادهتا

أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـيت شـجعت اجملتمـع الـدويل، يف         
جـودات ودعمـت مبـادرة اسـترداد     مجلة أمـور، علـى إرسـاء ممارسـات جيـدة يف جمـال إعـادة املو       

األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل وغريهـا مـن املبـادرات الدوليـة          املوجودات املسروقة املشتركة بني
واستجابة لـذلك، وأيضـاً تنفيـذاً للواليـات ذات الصـلة       .اليت تدعم استرداد املوجودات املسروقة

لفريـق خـرباء دويل مـن أجـل تبـادل      اليت أسندها املؤمتر للمكتب، يعتـزم املكتـب تنظـيم اجتمـاع     
اخلربات ورمبا حتديد املمارسات اجليدة يف جمـال إعـادة املوجـودات املسـروقة والتصـرف فيهـا يف       

وســوف يكــون  .يف أديــس أبابــا بــدعم مــن احلكومــة السويســرية ٢٠١٦الربــع األخــري مــن عــام 
ــدان، الــيت تعاونــت يف املاضــي       يف جمــال اســترداد اهلــدف مــن هــذا احلــدث هــو إنشــاء منــرب للبل

ــدول املهتمــة     ــادل معارفهــا وخرباهتــا مــع ال ــة العمــل   .املوجــودات وإعادهتــا، وتب وســتجمع حلق
مجاعات متنوعة من اخلرباء املمارسني، مبا يف ذلك خرباء يف جمال اسـترداد املوجـودات، ومـديرو    

ا، فضــال عــن املاليــة العامــة الــذين اضــطلعوا بــدور يف إعــادة املوجــودات وإدارهتــا والتصــرف فيهــ 
ممارســي األنشــطة اإلمنائيــة واملســتفيدين منــها ممــن شــاركوا يف تنفيــذ بــرامج ومشــاريع ممولــة مــن  

وسيشــكل هــذا احلــدث أيضــاً اخلطــوة األوىل يف متابعــة نتــائج قمــة اململكــة   .املوجــودات املعــادة
  )١٠(.(انظر أدناه) ٢٠١٦املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

                                                         
 /www.gov.uk/government/ uploads/systemاملوقع) متاح يف ١٩(الفقرة  قمة اململكة املتحدة ملكافحة الفسادبيان   )١٠(

uploads/attachment_data/file/522791/FINAL_-_AC_Summit_Communique_-_May_2016.pdf.  
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    ارسات الدول بشأن استبانة ضحايا الفساد ومعايري التعويضمجع معلومات عن أفضل مم  - ٩  
، إىل الفريــق العامــل بــأن يعمــل علــى حتديــد املمارســات ٦/٢أوعــز املــؤمتر، يف قــراراه   -٥٣

  .الفضلى من أجل استبانة ضحايا الفساد ووضع معايري للتعويض
    

    اإلجراء املتَّخذ    
لفريق العامـل مـذكرة بشـأن تعـويض ضـحايا الفسـاد       تنفيذاً هلذه الوالية، أعدت األمانة لعناية ا

مـن   ٣٥من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ُتحلِّل املالحظات املتعلقة باملادة  ٣٥(املادة 
  )١١(.االتفاقية استناداً إىل االستعراضات القطرية املنجزة

    
    خرىمجع معلومات عن استخدام الدول للتسويات واآلليات البديلة األ  - ١٠  

، إىل الفريق العامل بأن جيمـع، مبسـاعدة األمانـة، معلومـات     ٦/٢أوعز املؤمتر، يف قراراه   -٥٤
عن استخدام الدول األطراف للتسويات واآلليات البديلة األخرى وحتليل العوامل اليت تؤثر على 

بـالغ املعــادة إىل  الفـروق بـني املبـالغ احملقَّقـة يف التسـويات واآلليــات القانونيـة البديلـة األخـرى وامل        
الدول املتضررة، بغية النظر يف جدوى وضـع مبـادئ توجيهيـة مـن أجـل تيسـري اتِّبـاع هنـج أكثـر          

  .تنسيقا وشفافية للتعاون بني الدول األطراف املعنية وحتقيق الفعالية يف عمليات اإلعادة
    

    اإلجراء املتَّخذ    
ريــق العامــل مــذكرة بشــأن التســويات  تنفيــذاً هلــذه الواليــة، أعــدت األمانــة لعنايــة الف    -٥٥

  )١٢(.واآلليات البديلة األخرى وآثارها بالنسبة السترداد املوجودات املسروقة وإعادهتا
وقد أُعدت املذكرة استناداً إىل دراسة نشرهتا باإلنكليزية مبـادرة اسـترداد املوجـودات      -٥٦

اخلارج وآثارها على جهـود   عن التسويات املالية يف قضايا الرشوة يف ٢٠١٣املسروقة يف عام 
 Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Briberyاسـترداد املوجـودات وعنواهنـا "   

Cases and Implications for Asset Recovery    ــد صــناع ــها هــو تزوي "، وكــان اهلــدف من
، السياســات واالختصاصــيني وغريهــم مــن األطــراف املهتمــة بفهــم أفضــل لطبيعــة التســويات    

  .وخباصة آثارها بالنسبة السترداد املوجودات
  

                                                         
)١١(  CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1.  
)١٢(  CAC/COSP/WG.2/2016/2.  
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    بناء الثقة بني الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا  - باء  
    بكات املعنية باسترداد املوجوداتالسلطات املركزية، وجهات الوصل والش  - ١  

لطةً طلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة أن تــدعو الــدول األعضــاء الــيت مل تعــيِّن بعــد ســ    -٥٧
ووجَّـه املـؤمتر طلبـاً مشـاهباً إىل      .مركزية معنيـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة إىل أن تفعـل ذلـك      

  .مجيع الدول األطراف
وطلب املؤمتر إىل الفريق العامل أن يواصل النظر يف مسألة إنشاء شبكة عامليـة جلهـات     -٥٨

، دون ازدواجيـة مـع عمـل    ملوجـودات تعمـل كشـبكة لالختصاصـيني    الوصل املعنيـة باسـترداد ا  
وأكَّـد الفريـق العامـل علـى احلاجـة إىل       .الالشبكات القائمـة، لتسـهِّل املزيـد مـن التعـاون الفعَّـ      

جهات الوصـل املعنيـة مبصـادرة املوجـودات واسـتردادها تضـم خـربات تقنيـة،          شبكة عاملية من
  .وشدَّد على ضرورة التعاون والتنسيق بني الشبكات اإلقليمية

، الدول األطراف على تطبيق الـدروس املسـتفادة يف مجيـع    ٦/٣ع املؤمتر، يف قراره وشجَّ  -٥٩
جماالت التعاون على استرداد املوجودات، وذلك بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك 
مــن خــالل املشــاركة يف الشــبكات الدوليــة املعنيــة بإنفــاذ القــانون، مثــل جهــات الوصــل املعنيــة    

ملوجودات مبوجب االتفاقيـة، واملبـادرة العامليـة جلهـات الوصـل، املدعومـة مـن املنظمـة         باسترداد ا
الدولية للشرطة اجلنائيـة ومبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، وشـبكة كامـِدن املشـتركة بـني          
  .الوكاالت السترداد املوجودات، واملبادرات اإلقليمية من قبيل املنتدى العريب السترداد األموال

وأوصــى الفريــق العامــل أيضــاً بــأن يستكشــف املكتــب الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تعــديل    -٦٠
جهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات لكــي يتســىن التــيقُّن مــن بيانــات     قاعــدة بيانــات

  .االتصال اخلاصة بأشخاص موجودين يف واليات قضائية أخرى
    

    اإلجراء املتَّخذ    
دولة طرفاً قد أبلغـت األمانـة بالسـلطات     ١٢٣، كانت ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٣حىت   -٦١

  .املركزية اليت عيَّنتها
دولـة طرفـاً قـد أبلغـت األمانـة جبهـات        ٨٠، كانـت  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ١٣وحىت   -٦٢

 .الوصل اليت عيَّنتها لُتعىن مبسـائل اسـترداد املوجـودات وفقـاً لتوصـيات الفريـق العامـل واملـؤمتر        
للسلطات املركزية وجهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات الـيت جـرى    والدليل اإللكتروين

  .www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html تعيينها متاح يف املوقع
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املنبثـق عـن مـؤمتر األطـراف      وبناًء على توصيات الفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل     -٦٣
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الـيت صـدرت يف دورتـه السادسـة     

، جيــري تطــوير الــدليل حبيــث ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٨و ٢٧املعقــودة يف فيينــا يــومي 
ملركزيـة املعّينـة   يتضمن جزأين منفصـلني: اجلـزء األول حيتـوي علـى معلومـات عـن السـلطات ا       

مبقتضى خمتلف األحكـام التعاهديـة املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة؛ واجلـزء الثـاين حيتـوي          
على معلومات عن سائر السلطات املختصـة و/أو السـلطات املنفِّـذة، حسـب االقتضـاء، وعـن       

عمليـة، ســيقوم  وعنـد االنتـهاء مـن هـذه ال     .القنـوات واملعلومـات اخلاصـة بالتعـاون غـري الرمسـي      
ــة       ــة للمــوارد اإللكتروني ــة املعرف ــة ببوَّاب ــة إدارة املعــارف املعروف ــدليل يف بوَّاب ــإدراج ال املكتــب ب

  .والقوانني املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة (بوابة "شريلوك")
جلهـات الوصـل، الـيت     مبـادرة الشـبكة العامليـة    ٢٠٠٩وأُطلقت يف كـانون الثاين/ينـاير     -٦٤

ــدعمها اإل ــادرة "ســتار" ي ــول ومب ــادرة إىل دعــم التحقيقــات يف جــرائم     .نترب وهتــدف هــذه املب
مــن خــالل التعــاون الــدويل وتقــدمي   قتصــادية ومالحقــة مرتكبيهــا قضــائيا الفســاد واجلــرائم اال

مســاعدات غــري رمسيــة (قبــل وبعــد تقــدمي طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة الرمسيــة) لغــرض  
 .رائم االقتصـادية وتعقُّبـها وجتميـدها واسـتردادها يف هنايـة املطـاف      كشف عائدات الفساد واجل

ــترداد          ــة بالفســاد واس ــة املتعلق ــارف التقني ــات واملع ــادل املعلوم ــات الوصــل أن تتب وميكــن جله
 ، املتصل بشـبكة االتصـاالت اآلمنـة   I-SECOMاملوجودات من خالل نظام االتصاالت املأمون 

I-24/7ــا يف تلــك املبــادرة وتشــا .، التابعــة لإلنتربــولجهــة وصــل مكرَّســة متثــل   ٢١٥رك حالي
إىل  ١٧وقــد ُعقــد اجتماعهــا العــام الســنوي الســادس يف نيــودهلي يف الفتــرة مــن     .بلــداً ١١٥
وخــالل هــذا االجتمــاع، جــرى التــدريب علــى اســتخدام    .٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩

عــن نظــام اإلشــعار "ســيلفر"  منصــة االتصــاالت، بينمــا قُــدِّمت يف جلســات أخــرى معلومــات 
ــد ــذي يســتخدم ل   اجلدي ــول ال ــابع لإلنترب ــة     الت ــن األنشــطة اإلجرامي ــة م ــع املوجــودات املتأتي تتب

ــوتريس"   ــذلك أداة "غــ ــتردادها، وكــ ــل     )goTrace( واســ ــب يف أوائــ ــتحدثها املكتــ ــيت اســ الــ
وعلــى  )١٣(.مــن أجــل تبــادل املعلومــات بطريقــة آمنــة بــني هيئــات إنفــاذ القــانون    ٢٠١٥ عــام

اجتماعــا ثنائيــا كــان الغــرض األساســي مــن  ١٨هــامش املــؤمتر، تولــت مبــادرة "ســتار" تيســري 
  .أغلبها التشاور حول بعض القضايا وتنسيق املبادرات األخرى اليت تنهض هبا مع شركائها

وواصل املكتب ومبادرة "ستار" دعمهما لتعزيـز الشـبكات اإلقليميـة املعنيـة باسـترداد        -٦٥
وُعقد أثناء الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر، بـدعم مـن املكتـب ومبـادرة          .هتااملوجودات ومصادر

  :"ستار"، االجتماعان التاليان
                                                         

  ./http://gotrace.unodc.org املوقع زيارة ُيرجى goTraceاألداة  صول على مزيد من املعلومات عنللح  )١٣(
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ــايل ألمريكــا         (أ)     ــة العمــل امل ــة جملموع عقــدت شــبكة اســترداد املوجــودات التابع
املتعلقـة  بلداً، اجتماعاً ركَّز علـى تبـادل اخلـربات الوطنيـة يف القضـايا       ١٦نة من الالتينية، املكوَّ

إىل  ٢٦باســترداد املوجــودات والتحريــات املاليــة والتعــاون الــدويل يف شــيلي يف الفتــرة مــن         
ــوبر  ٢٩ ــادرة "ســتار" إىل االجتمــاع توصــيات بشــأن    .٢٠١٥تشــرين األول/أكت وقــدمت مب

  كيفية بناء استراتيجية فعالة للتعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات؛
يقيـا املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات،       عقدت شبكة شرق أفر  (ب)    

 ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب  ٤إىل  ١الـــيت تضـــم مثانيـــة بلـــدان، اجتماعـــاً يف الفتـــرة مـــن   
نريويب، كينيا، ويسـرت مبـادرة "سـتار" التـدريب جلهـات وصـل الشـبكة يف املنطقـة بشـأن           يف

وقـد عقـدت بلـدان أعضـاء يف الشـبكة       .املسائل املتعلقة بامللكية االنتفاعية وتعقب املوجـودات 
  .اجتماعات ثنائية على هامش االجتماع

    
    التعاون بني وحدات االستخبارات املالية وأجهزة مكافحة الفساد  - ٢  

ــة وســلطات           -٦٦ ــتخبارات املالي ــني وحــدات االس ــاون ب ــز التع ــل بتعزي ــق العام أوصــى الفري
اعدة القانونيــة املتبادلــة علــى الصــعيدين مكافحــة الفســاد والســلطات املركزيــة املســؤولة عــن املســ

وينبغي استكشاف سبل زيادة التعاون مع الشبكات واملؤسسـات القائمـة، مثـل     .الوطين والدويل
  .جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد

ظـر يف اغتنـام فـرص التعـاون     الدول األطراف علـى الن  ٦/٣وقد شجع املؤمتر يف قراره   -٦٧
الساحنة من خالل شبكات املمارسني القائمة، مثل جهات الوصل املعنية باسترداد املوجـودات  
يف إطار االتفاقيـة، واملبـادرة العامليـة جلهـات الوصـل املدعومـة مـن اإلنتربـول ومبـادرة اسـترداد           

داد املوجـــودات، املوجـــودات املســـروقة، وشـــبكة كامـــِدن املشـــتركة بـــني الوكـــاالت الســـتر  
واالستفادة من املعلومات املقدَّمة علـى صـعيد وحـدات االسـتخبارات املاليـة، يف سـياق تقـدمي        

  .طلبات املساعدة القانونية املتبادلة
    

    اإلجراء املتَّخذ    
ــدعم         -٦٨ ــة لســلطات مكافحــة الفســاد وي ــاً مــع الرابطــة الدولي ــاً وثيق يتعــاون املكتــب تعاون

وقد ُعقد املؤمتر السنوي الثـامن للرابطـة واجتماعهـا العـام      .نتها التنفيذيةأنشطتها، ويشارك يف جل
  .٢٠١٥مباشرة عقب الدورة السادسة للمؤمتر يف سانت بطرسربغ يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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وتواصــل كــل مــن مبــادرة "ســتار" وبرنــامج املكتــب العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال     -٦٩
عملــهما مــع وحــدات االســتخبارات املاليــة مــن أجــل       وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب    

مســاعدهتا علــى االنضــمام إىل جمموعــة إيغمونــت وتنفيــذ معايريهــا املتعلقــة بتبــادل املعلومــات    
  .بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب

    
    التعاون مع القطاع اخلاص  - ٣  

القطاع اخلـاص،  أوصى الفريق العامل بأن تواصل األمانة الترويج إلقامة شراكات مع   -٧٠
وخصوصاً مع املؤسسات املالية، هبـدف مسـاعدهتا علـى االمتثـال اللتزاماهتـا مبقتضـى االتفاقيـة        

وشجَّع الفريق العامل الـدول األطـراف علـى دعـم جهـود األمانـة        .وتيسري استرداد املوجودات
  .بوسائل منها إقامة شراكات على الصعيد الوطين

    
    اإلجراء املتَّخذ    

املكتب تعاونه النشط مع القطـاع اخلـاص علـى نطـاق واسـع يف املسـائل املتعلقـة        واصل   -٧١
ــة يف اجملــال          ــاون والتنمي ــة التع ــع منظم ــائم م ــاون الق ــا يشــمل ضــروب التع مبكافحــة الفســاد، مب

واملنتــدى االقتصــادي العــاملي واملشــروع الــذي ينفــذه مــع مؤسســة    العــاملياالقتصــادي وامليثــاق 
  .زاهةـسيمنس للن

    
    تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت تعيق استرداد املوجودات  - ٤  

شدَّد الفريق العامل على ضرورة أن تواصل األمانة تعزيز جهودها الراميـة إىل تشـجيع     -٧٢
احلــوار بــني الــدول املقدمــة للطلبــات والــدول املتلقيــة هلــا وبنــاء الثقــة وتعزيــز اإلرادة السياســية  

ــدها ضــماناً الســترداد امل  ــها مــع     وتوطي ــة يف إطــار عمل ــا يشــمل جهودهــا املبذول وجــودات، مب
  .املنظمات احلكومية الدولية األخرى ويف سياق جمموعة العشرين

ــراره     -٧٣ ــؤمتر، يف ق ــذ     ٥/٣وأهــاب امل ــة وســرعة يف تنفي ــر بعناي ــدول األطــراف أن تنظ ، بال
ات عاجلـة، مبـا يف ذلـك    طلبات املساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل اليت حتتاج إلجـراء 

  .الطلبات املتعلقة بالدول املعنية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وغريها من الدول الطالبة
بالدول األطراف أن تنظـر بعنايـة وسـرعة يف تنفيـذ      ٦/٣و ٦/٢وأهاب املؤمتر يف قراريه   -٧٤

ألطـراف علـى أن تزيـل    طلبات املساعدة املتبادلـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، وشـجع الـدول ا      
  .عراقيل استرداد املوجودات، مبا يشمل تبسيط اإلجراءات القانونية مع منع إساءة استخدامها
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وأوصى الفريق العامل باستكشاف إمكانية اعتمـاد هنـج يف اسـترداد املوجـودات يقـوم        -٧٥
وىل أليِّ على إنشاء مكتب مساعدة يتوىل إسداء املشـورة بصـورة غـري رمسيـة أثنـاء املراحـل األ      
  .قضية، وإحالة مقدِّمي الطلبات إىل جهات نظرية ميكنها أن توفِّر مزيداً من املساعدة

    
    اإلجراء املتخذ    

شارك املكتـب، مـن خـالل مبـادرة "سـتار" وغريهـا، بـدور إجيـايب يف عـدد مـن املنتـديات              - ٧٦
مبكافحـة الفسـاد والشـفافية،    الدولية مـن أجـل تعزيـز اإلرادة السياسـية، منـها الفريـق العامـل املعـين         

التــــابع ملنتــــدى التعــــاون االقتصــــادي آلســــيا واحملــــيط اهلــــادئ، واإلنتربــــول واالحتــــاد األورويب   
و"اليوروجست" وجمموعة السبعة والفريق العامل املعين مبكافحة الفساد، التـابع جملموعـة العشـرين،    

  .كة من أجل مكافحة الفسادواملنتدى االقتصادي العاملي، وخصوصاً مبادرته اخلاصة بالشرا
وواصل املكتب التوعيـة بأمهيـة التصـديق علـى االتفاقيـة وتنفيـذها تنفيـذا كـامال وكـذلك            -٧٧

اســترداد املوجــودات، بصــفته مراقبــا يف اجتماعــات الفريــق العامــل املعــين مبكافحــة الفســاد التــابع    
 ٢٠١٦- ٢٠١٥د للفتـرة  وساند املكتب تنفيذ خطة العمل على مكافحة الفسـا  .جملموعة العشرين

ــرة          ــى مكافحــة الفســاد للفت ــة العشــرين وشــارك يف وضــع خطــة العمــل عل ــيت وضــعتها جمموع ال
كما ساهم مسامهة نشطة يف وضـع املبـادئ الرفيعـة املسـتوى جملموعـة العشـرين        .٢٠١٧- ٢٠١٦

للتعاون بشأن األشخاص املطلوبني ألسباب تتعلق بالفساد واسترداد املوجـودات ووفـر مـدخالت    
يف املناقشات الدائرة حول إنشاء مركز حبوث التعاون الدويل بشأن األشخاص املطلوبني ألسـباب  

  .تتعلق بالفساد واسترداد املوجودات يف الدول األعضاء مبجموعة العشرين
بصفة املراقـب لـدى البنـك الـدويل، ومـن خـالل تلـك الصـفة،          "وتتمتع مبادرة "ستار  -٧٨

ليت تربطها بفرقة العمل املعنية بـاإلجراءات املاليـة، إذ تشـارك يف    واصلت عالقة العمل الوثيقة ا
وتنهض املبادرة بدور نشط داخـل األفرقـة العاملـة     .اجتماعاهتا اليت ُتعقد ثالث مرات يف السنة

  .سيما الفريق املعين بتطوير السياسات  ذات الصلة، وال
طــة برملــانيني ضــد الفســاد،  وشــاركت مبــادرة "ســتار" يف املــؤمتر العــاملي الســادس لراب   -٧٩

وقـد اعتمـد    .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٨إىل  ٥الذي عقد يف يوغياكارتا، إندونيسيا، من 
أعضاء الرابطة إعالن يوغياكارتا، الذي دعا إىل اختاذ تدابري أشد صـرامة ضـد كبـار املفسـدين     

بـار املفسـدين وأكـد    من أجل تقدميهم إىل العدالة و"اسـتخدام اإلجـراءات القانونيـة ملالحقـة ك    
على ضرورة توثيق التعاون الدويل من أجـل تيسـري إعـادة املوجـودات املسـروقة إىل املتضـررين       
من الفساد" وشجع "البلدان علـى سـن تشـريعات مناسـبة والتعـاون علـى السـاحة الدوليـة مـن          

  .أجل سرعة االستجابة إىل طلبات جتميد املوجودات املسروقة"
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ابعة للمنتدى العـريب السـترداد األمـوال يف تـونس العاصـمة، تـونس،       وُعقدت الدورة الر  -٨٠
، وتشــارك يف رئاســتها كــل مــن أملانيــا  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ١٠إىل  ٨يف الفتــرة مــن 

وتونس وقطر، وتولـت مبـادرة "سـتار" تنظيمهـا بـدعم مـن سويسـرا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا           
وكـان عنـوان املنتـدى "البحـث      .املتحدة األمريكية واليابانيرلندا الشمالية والواليات أالعظمى و

واليـة   ٣٠ مسـؤوال مـن أكثـر مـن     ١٩٠شـارك فيـه أكثـر مـن     عن نتائج يف استرداد األموال"، و
 .قضــائية، كــان مــن بينــها بلــدان تطالــب باســترداد موجــودات ومراكــز ماليــة ومنظمــات دوليــة  

صـناع السياسـات بينمـا اسـتهدف      وتضمن املنتـدى مسـارات عمـل منفصـلة، اسـتهدف أحـدها      
كما تضمن جلسـات لتقيـيم التقـدم احملـرز يف جمـال       .مسار آخر اختصاصيي استرداد املوجودات

استرداد املوجودات يف املنطقة والتحديات القائمة يف هذا الشأن، ويسرت مبـادرة "سـتار" أكثـر    
لالزمـة للنـهوض بـاجلهود    حتديـد اإلجـراءات امللموسـة ا    اجتماعا ثنائيـا، ممـا سـاعد علـى     ٤٠من 

  .املبذولة من أجل استرداد املوجودات يف قضايا حمددة
ــمولة      -٨١ ــرة املشـ ــلة يف الفتـ ــتار" يف اجتماعـــات أخـــرى ذات صـ ــادرة "سـ ــاركت مبـ وشـ

بــالتقرير، حيــث حضــرت االجتمــاع اإلقليمــي لرابطــة اهليئــات الرقابيــة املعنيــة بــإقرارات الذمــة 
ــذي عقــ    ــة وتضــارب املصــاحل، ال ــرة مــن  املالي  كــانون األول/ ١٧إىل  ١٤د يف زغــرب يف الفت

ــة        ٢٠١٥ديســمرب  ــاجل املســائل املتعلق ــي تع ــة ذات نطــاق إقليم ــة دولي ــة حكومي ــي منظم ، وه
واتفـق املشـاركون علـى وضـع صـك قـانوين دويل        .مبكافحة الفسـاد يف دوهلـا األعضـاء التسـع    

يـة وتضـارب املصـاحل وطلبـوا مـن      ينشئ آلية إقليمية لتبـادل البيانـات حـول إقـرارات الذمـة املال     
مبادرة "ستار" أن تزودهم باملشورة التقنية الالزمـة إلنشـاء اآلليـة ولعقـد اجتماعـات مـن أجـل        

وشــاركت مبــادرة "ســتار" يف حلقــيت عمــل ركزتــا علــى توثيــق    .متابعــة العمــل يف هــذا الشــأن 
وتسـليم املطلـوبني يف منطقـة     االتصاالت والتعاون عرب احلدود يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة

شرق آسيا واحملـيط اهلـادئ، ومهـا: حلقـة العمـل الثالثـة لكبـار املسـؤولني بشـأن تبـادل املسـاعدة            
ــومي     ــوبني يف شــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ الــيت عقــدت ي ــة وتســليم املطل تشــرين  ٢و ١ القانوني

ني واملســاعدة القانونيــة يف بــانكوك، وحلقــة العمــل املعنيــة بتســليم املطلــوب ٢٠١٥األول/أكتــوبر 
املتبادلة يف آسيا واحمليط اهلـادئ الـيت نظمتـها وزارة العـدل يف مجهوريـة كوريـا والـيت عقـدت يف         

وقــدمت مبــادرة "ســتار" يف كلتــا احللقــتني   .٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٨و ٧ســول يــومي 
ودات والتحـديات  عروضا إيضـاحية عـن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف عمليـات اسـترداد املوجـ        
  .اليت تعترض تبادل املساعدة القانونية يف استرداد املوجودات واحللول املقترحة

وساهم املكتب، من خـالل مبـادرة "سـتار" وغريهـا، يف التحضـري ملـؤمتر قمـة مكافحـة           -٨٢
ــه اململكــة املتحــدة يف    ــان   .٢٠١٦أيار/مــايو  ١٢الفســاد الــذي عقدت وقــد أشــار املــؤمتر يف البي
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عنـه إىل ضـرورة تعزيـز االلتـزام السياسـي والتفاعـل بـني االختصاصـيني يف هـذا الشـأن،            الصادر
ه إىل أن وجود شراكة وتعاون بني الدول الـيت تطلـب اسـترداد املوجـودات والـدول املتلقيـة       ونوَّ

وشــجع البيــان  .لتلــك الطلبــات مــن شــأنه أن يســاعد علــى حــل القضــايا املعقــدة يف هــذا اجملــال 
ن تدعم جهود البنك الدويل واملكتب الرامية إىل متكني مبادرة "ستار" مـن تـدعيم   البلدان على أ

كما دعا البيان إىل عقـد منتـدى عـاملي     .مساعي البلدان السترداد املوجودات املسروقة وإعادهتا
تستضــيفه الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة   ٢٠١٧مــن أجــل اســترداد املوجــودات يف عــام  

واهلدف األساسي من هذا املنتدى هو تـوفري فرصـة فعليـة للـدول مـن       .ستار"بدعم من مبادرة "
 .أجل ممارسة هـذه الضـروب مـن الشـراكة والتعـاون يف قضـاياها املتعلقـة باسـترداد املوجـودات         

واخــتريت أربعــة بلــدان حموريــة لتكــون موضــع اهتمــام خــاص يف ذلــك املنتــدى، هــي أوكرانيــا   
املقرر أن تدعم مبادرة "ستار" تنظـيم املنتـدى وأن تتعـاون    ومن  .وتونس وسري النكا ونيجرييا

تعاونــا وثيقــا مــع البلــدان احملوريــة وســائر البلــدان الشــريكة يف حتضــري القضــايا املتعلقــة باســترداد 
وأوصى مؤمتر قمة مكافحـة الفسـاد الـذي عقدتـه اململكـة       .املوجودات من أجل التشاور بشأهنا

لتنسيق العمل على مكافحة الفساد لكي حيـاول تزويـد البلـدان    املتحدة أيضا بإنشاء مركز دويل 
  .بالدعم الالزم ملعاجلة قضايا استرداد املوجودات يف وقت مناسب

    
    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  - جيم  

أبرز الفريق العامل وجود طلب شـديد علـى املسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ أحكـام           -٨٣
االتفاقيــة، وخصوصــاً علــى اخلــدمات االستشــارية القانونيــة، كمــا أبــرز     الفصــل اخلــامس مــن 

وشـدد الفريـق علـى أمهيـة تقـدمي مسـاعدة        .احلاجة إىل ُنهج مصمَّمة وفق االحتياجات املطلوبة
تقنيــة للمســؤولني واالختصاصــيني يف ميــدان تبــادل املســاعدة القانونيــة، لتمكينــهم مــن صــياغة 

ــردود عليهــا  ــ .الطلبــات وال ــةد الفريــق العامــل أيضــاً علــى   وأكَّ ــدعيم قــدرات املشــرِّعني   أمهي ت
وموظفي إنفـاذ القـانون والقضـاة وأعضـاء النيابـات العامـة بشـأن املسـائل ذات الصـلة، وشـدَّد           
على احلاجة إىل توفري تدريب متخصص وأنشـطة لبنـاء القـدرات، وعلـى أمهيـة تزويـد املكتـب        

كما شجَّع الفريق العامل األمانـة علـى أن    .رد كافيةمي املساعدات ذات الصلة مبواوسائر مقدِّ
تضيف إىل أنشطتها، مـن قبيـل تنظـيم احللقـات الدراسـية والـدورات التدريبيـة، تنظـيم دورات         

  .تدريبية تستخدم تكنولوجيات مبتكرة، مثل برامج التعلُّم اإللكتروين
راكات، وإىل تنسـيق  وأوصى الفريق العامل املكتب بأن يسعى إىل إقامة مزيد من الشـ   -٨٤

أنشــطة مســاعدة تقنيــة إضــافية يف املســائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات مــع ســائر املنظمــات    
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للــدول األعضــاء أن  تتــيحكمــا طلــب إىل األمانــة أن ُتــروِّج لســُبل ووســائل   .واهليئــات املعنيــة
  .يتطلب املساعدة التقنية من خالل مبادرة "ستار" على الصعيدين الوطين واإلقليم

هنــج يف تنظــيم بــرامج  اعتمــادوأوصــى الفريــق العامــل الــدول األطــراف بــأن تنظــر يف    -٨٥
املساعدة التقنية ينهض على منهاج دراسي معـني، مـع مراعـاة التنسـيق علـى الصـعيد اإلقليمـي        

  .ضماناً الستخدام املوارد املتاحة احملدودة على أجنع وجه
وجــود أطــر قانونيــة ، علــى أن تكفــل ٦/٣ه املــؤمتر الــدول األعضــاء، يف قــرار  وحــثَّ  -٨٦

ومؤسســية وافيــة لــديها مــن أجــل مالحقــة مــرتكيب جــرائم الفســاد قضــائيا، وكشــف عمليــات 
االحتياز والتحويل غري املشـروعة للموجـودات املتأتيـة مـن الفسـاد، والتمـاس التعـاون القـانوين         

السـترداد   تـأمني وجـود آليـات مناسـبة    الدويل وإبدائه، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة، ل
ُيســتبان مــن عائــدات للفســاد مــن خــالل مصــادرهتا، وإنفــاذ األوامــر الصــادرة يف اخلــارج     مــا

هــذه  إنفـاذ املسـتندة إىل أحكـام إدانـة وغـري املسـتندة إليهـا وفقـاً ملقتضـيات االتفاقيـة، وضـمان           
  .األطر، ويشجِّع على تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد

  
    اإلجراء املتخذ    

واصل املكتب، من خالل مبادرة "ستار" وغريها، تزويد الدول مبساعدات يف جهودهـا    -٨٧
وخـالل الفتـرة املشـمولة     )١٤(.املتعلقة باسترداد املوجـودات تبعـا لطلبـات واحتياجـات كـل منـها      

دات مـن  تـان مسـاع  يبلدا ومنتدى واحد السترداد املوجودات وشبكتان إقليم ٢٢بالتقرير، تلقى 
وعـالوة علــى   .هـذا القبيـل مــن خـالل مبـادرة "ســتار" ووردت طلبـات جديــدة مـن سـتة بلــدان       

ذلك، تتعاون مبادرة "ستار" مع عـدد مـن الواليـات القضـائية األخـرى علـى صـعيد املؤسسـات         
وتؤلف مشاريع  .اإلقليمية و/أو الدولية يف جماالت من قبيل بناء القدرات وتوفري املساعدة التقنية

  .ساعدة القطرية معظم أنشطة مبادرة "ستار"امل
ومشــاريع املســاعدة القطريــة هــي بــرامج متعــددة الســنوات تغطــي طائفــة مــن األنشــطة     -٨٨

ــل التكتيكــي ووضــع اســتراتيجيات الســترداد املوجــودات وأســاليب       ــها التحلي املتنوعــة، مــن بين
حلسـابات مـن أجـل اسـتخالص     التحريات والتحقيقات املاليـة وإقـرارات الذمـة املاليـة ومراجعـة ا     

األدلة اجلنائية يف إطار التحضري للقضايا وتقدمي املشورة بشأن إدارة القضـايا وتيسـري االتصـاالت    
ويستتبع تقدمي هذه املساعدات توفري أنشطة عامة لبناء القدرات  .مع الواليات القضائية األخرى

وتشـمل منـهجيات مبـادرة     .جلـة وكذلك مشاريع للمساعدة حمددة األهداف بشـأن القضـايا املعا  
                                                         

مشاريع املساعدة القطرية املشار إليها يف هذا الباب من الوثيقة هي جمرد أمثلة، نظراً ملا تتسم به بعض تلك   )١٤(
  .املساعدات من طابع سري
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"ستار" توفري حلقات عمل تدريبية ذات طابع أكثـر تقليديـة وكـذلك انتـداب مـوجهني وتيسـري       
وفيمـا يلـي أمثلـة     .التنسيق والتعاون بطرائق عملية على الصعيدين الداخلي والدويل على السـواء 

  .على أنشطة املساعدة القطرية
املســاعدة إىل قســم املصــادرات واســتعادة املوجــودات  نيا، تــوفر مبــادرة "ســتار"تنـــزايف   -٨٩

، ويشمل هـذا تـوفري التـدريب علـى التحقيقـات والتحريـات       ٢٠١٢جبهاز النيابة العامة منذ عام 
املالية وأساليب تتبع املوجـودات وغريهـا مـن األدوات ألعضـاء النيابـة العامـة واحملققـني وكـذلك         

ومبسـاعدة مبـادرة "سـتار"،     .تعلقـة باسـترداد املوجـودات   القضاة احملتمل أن ينظروا يف القضـايا امل 
شـهرا   ١٨وضع القسم خطة استراتيجية وتلقى خـدمات توجيهيـة مـن املبـادرة علـى مـدار فتـرة        

دعـوى قضـائية    ٣٠وبفضـل هـذا جنـح القسـم يف إقامـة أكثـر مـن         .٢٠١٦انتهت يف مطلع عام 
  .مريكيماليني دوالر أ ٥أفضت إىل جتميد موجودات تبلغ قيمتها 

، وفــرت مبـادرة "ســتار" التــدريب ألعضـاء النيابــة العامــة   ٢٠١٥ويف تشـرين الثــاين/نوفمرب    - ٩٠
ومجـع   .واحملققني والقضاة يف السـلفادور علـى اسـتخدام أسـلوب املصـادرة غـري املسـتندة إىل اإلدانـة        

العامـة والتحقيـق   التدريب بني اجلانبني النظري والعملي، وتفرد بطابعه املشترك بني مؤسسات النيابة 
ــادلوا املعــارف وال    ســيما بشــأن إجــراءات    والقضــاء، حيــث تفاعــل املتــدربون مــن العــاملني هبــا وتب

ويظهر حتليل لنتائج هذا التدريب ضرورة تـدعيم املعرفـة بأسـاليب     .املصادرة غري املستندة إىل اإلدانة
ر فريـق العـاملني   ريكا، وفَّـ رات يف كوسـتا وبناء علـى طلـب مـدير معهـد املخـدِّ      .استرداد املوجودات

مببادرة "ستار" مشـورة قانونيـة للمسـاعدة علـى صـوغ قـانون بشـأن املصـادرة لكـي يناقشـه النـواب            
ومشل هذا إعداد وثيقـتني، إحـدامها مـذكرة باملفـاهيم الفنيـة للمواضـيع الرئيسـية يف جمـال          .الربملانيون

وأُرسـلت   .ن قيد املناقشة يف اجمللس التشريعياملصادرة والثانية وثيقة هبا تعليقات على مشروع القانو
ووفـرت مبـادرة "سـتار" مشـورة      .٢٠١٦مذكرة املشورة القانونية إىل كوسـتاريكا يف شـباط/فرباير   

ــز القــدرة علــى إدارة املوجــودات يف حــاالت املصــادرة دون       ــرح مبشــروع يرمــي إىل تعزي ــة ملقت تقني
املعلومات تسـمى نظـام املعلومـات املتكامـل ملكتـب       االستناد إىل اإلدانة من خالل منصة لتكنولوجيا

  .٢٠١٦النائب العام يف كولومبيا وقد بدأت املنصة عملها يف كانون الثاين/يناير 
الصــومال اســتراتيجية جديــدة الســترداد املوجــودات   ، أقــر٢٠١٥َّويف آب/أغســطس   -٩١

ــادرة "ســتار"    ــى مشــورة مــن مب ــاء عل ــة الصــومالية    .بن ــار  كمــا كلَّفــت احلكوم عــددا مــن كب
املسؤولني من الفريق الوطين السـترداد املوجـودات واملصـرف املركـزي الصـومايل بالعمـل مـع        

  .مبادرة "ستار" يف معاجلة ما قد جيد من قضايا يف املستقبل
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وقدَّمت مبادرة "ستار" دورة تدريبية على حتريات املصدر املفتوح مـن أجـل املـوظفني      -٩٢
ومتكـــن  .٢٠١٥املتعـــددة القوميــات يف كـــانون األول/ديســمرب    احلكــوميني يف دولـــة بوليفيــا  

وتـنظم مبـادرة "سـتار" دورة     .املشاركون بفضـلها مـن اكتشـاف شـواهد ملوجـودات مسـروقة      
وخالل الفترة نفسها، قـدَّمت مبـادرة "سـتار" تعليقـات علـى       .متابعة تدريبية لتتبع هذه النتائج

  .بوليفيا املتعددة القوميات دليل للمساعدة القانونية املتبادلة يف دولة
، استخدمت مبادرة "ستار" حزمة املواد التدريبية املتكاملة اليت ٢٠١٦ويف أيار/مايو   -٩٣

قاضيا  ٢٦يف تقدمي برامج تدريبية تشاركية من أجل  ٢٠١٣/٢٠١٤وضعتها يف الفترة 
نيا على تنـزاة يف قاضيا ومسؤوال قضائيا وعضوا يف النيابة العام ٣٢ومسؤوال قضائيا يف كينيا و

تطبيق التشريعات احمللية السترداد املوجودات من خالل عملية حماكاة للنظر يف دعوى قضائية 
تتضمن صوغ أحكام تعاجل كل جوانب التشريع املتعلقة بتجميد املوجودات يف املراحل األوىل 

  .حكم اإلدانة بعد صدور للدعوى تتبعها دعوى مدنية ملصادرة عوائد اجلرمية أو نزع ملكيتها
ويف ســري النكــا، بــدأت مبــادرة "ســتار" يف تــوفري ضــروب مــن الــدعم متعلقــة بالقضــايا     - ٩٤

ــان/أبريل   ــورة يف نيسـ ــات     ٢٠١٦املنظـ ــراء التحقيقـ ــى إجـ ــدريب علـ ــا للتـ ــدُّ اآلن برناجمـ ــي تعـ وهـ
 .٢٠١٦والتحريات املالية، ومن املقرر أن تقدم املرحلة األوىل من هـذا التـدريب يف حزيران/يونيـه    

تعمـل مبـادرة "سـتار" علـى      ويف إطار مشروع أطول أمدا، ووفقا خلطة حتديد األولويات الداخلية،
بناء القدرات الالزمة لتدعيم البيئـة القانونيـة واملؤسسـية والعملياتيـة هبـدف تيسـري تتبـع املوجـودات         

 ٢٠١٦ر وقـــد يســــرت املبـــادرة يف شــــباط/فرباي   .املســـروقة ومصــــادرهتا وإعادهتـــا يف بوتســــوانا  
حوارا وطنيا ووفرت خدمات استشارية حـول تنفيـذ تشـريع جديـد السـترداد املوجـودات        أيضا

كمــا واصــلت املبــادرة  .يف بوتســوانا ٢٠١٤والعوائــد واألدوات يف إطــار القــانون اجلنــائي لعــام 
دعمها للسلطات األوكرانية يف جمـال اسـترداد املوجـودات بالسـعي إىل حتديـد اسـتراتيجية ميكـن        

لطات األوكرانية تنفيذها حـىت تـتمكن مـن إخضـاع املعـامالت الرئيسـية ملزيـد مـن الفحـص          للس
وسـوف يسـعى فريـق     .واختاذ ما يلزم من إجراءات عند االقتضاء السترداد املوجودات املسـروقة 

مبادرة "ستار"، وهـو يضـع هـذه االسـتراتيجية، إىل تيسـري عقـد اجتماعـات مـع سـائر األطـراف           
وســوف يشــمل هــذا  .تســتطيع مســاعدة الســلطات األوكرانيــة يف هــذا الشــأن الرئيســية الــيت قــد

  .ممثلي أجهزة إنفاذ القانون األجنبية لدى أوكرانيا إىل جانب املكاتب احمللية األخرى
وواصلت مبادرة "ستار" عملها يف إصالح نظـام إقـرارات الذمـة املاليـة حيـث أجـرت         -٩٥

ووفـرت بعثـة، أوفـدهتا املبـادرة يف      .الذمـة املاليـة   حتليال ملشروع تشـريع جديـد بشـأن إقـرارات    
الــدعم املطلــوب إلصــالح اإلطــار القــانوين لنظــام إقــرارات الذمــة املاليــة وإنشــاء  نيســان/أبريل،

) يف مولـــدوفا e-Integrityانتغـــرييت" (-نــــزاهة باســـم "إينظـــام معلومـــات إلكتـــروين بشـــأن ال
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يق هذا النظام بالفعـل وتيسـري االنتقـال السـلس     وسوف تواصل املبادرة توفري الدعم الالزم لتطب
كمــا وفــرت مبــادرة "ســتار" باملثــل، يف  .إىل اســتخدام نظــام إلكتــروين لتقــدمي هــذه اإلقــرارات

سياق سعيها إىل مساعدة إدارة التفتيش العمومي احلكومية يف أوغندا على وضع وتنفيـذ نظـام   
رات الذمـة املاليـة يف كـانون الثاين/ينـاير     يعمل بأسلوب االتصـال احلاسـويب املباشـر لتقـدمي إقـرا     

، خدمات استشارية وضروب من الـدعم إلعـداد املـدربني املطلـوبني لتـدريب مـوظفي       ٢٠١٦
ويف ضـوء عمليـة املراجعـة العامـة الـيت       .إدارة التفتيش يف املقاطعات على استخدام هـذا النظـام  

إقرارات الذمة املالية بأكملـه يف دولـة   جيريها يف الوقت الراهن مكتب املراقب املايل العام لنظام 
حلقـة عمـل مشـتركة     ٢٠١٦بوليفيا املتعددة القوميات، نظَّمـت مبـادرة "سـتار" يف أيار/مـايو     

بني عدة وكاالت بشأن إقرارات الذمة املاليـة مبختلـف جوانبـها لالسـتفادة مـن أي مقترحـات       
  .يف هذا الشأن يف عملية املراجعة القائمة

  جمـال املسـاعدة التشـريعية   يف ا تقدم، واصل املكتب التعاون مع الـدول وعالوة على م  -٩٦
وإىل  .الفصـل اخلـامس مـن االتفاقيـة     التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ أحكام تقييم مدى من أجل

جانب ذلك، استجاب املكتب ومبادرة "ستار" لعدة طلبات أخـرى مـن الـدول تتعلـق بـإجراء      
  .قدمي مساعدة يف جمال صياغة التشريعاتاستعراضات مكتبية للتشريعات أو بت

    
    اإلبالغ واملتابعة  - دال  

م املزيد من اإلرشـادات حـول تنفيـذ قـرار مـؤمتر الـدول       أن يقدِّ يودُّالفريق العامل  لعلَّ  -٩٧
ســيما ابتغــاء البــدء يف عمليــة حتديــد ضــحايا الفســاد ومعــايري التعــويض؛     ، وال٦/٢األطــراف 

لتبادل املعلومات علـى حنـو اسـتباقي ويف وقـت مالئـم مـن أجـل        وتيسري وضع مبادئ توجيهية 
مجـع  مـن االتفاقيـة و   ٥٦متكني الدول األطراف من اختاذ إجراءات مناسبة وفقا ألحكـام املـادة   

معلومات عن استخدام الدول األطراف للتسويات واآلليـات البديلـة األخـرى وحتليـل العوامـل      
قَّقــة يف التســويات واآلليــات القانونيــة البديلــة األخــرى  الــيت تــؤثر علــى الفــروق بــني املبــالغ احمل 

واملبــالغ املعــادة إىل الــدول املتضــررة، بغيــة النظــر يف جــدوى وضــع مبــادئ توجيهيــة مــن أجــل  
ــة      ــدول األطــراف املعني ــر تنســيقا وشــفافية للتعــاون بــني ال ــهج أكث وإعــادة  تيســري االســتعانة بن

  .املوجودات بالفعل
أن يوفر املزيد من اإلرشادات حول تنفيـذ قـرار مـؤمتر الـدول      يودُّل الفريق العام لعلَّو  -٩٨

معلومـــات موثوقـــة عـــن امللكيـــة االنتفاعيـــة ســـيما ابتغـــاء تيســـري تبـــادل  ، وال٦/٣األطـــراف 
للشركات أو اهلياكل االعتبارية أو غريها من اآلليـات القانونيـة املعقَّـدة، مبـا يشـمل االحتـادات       

جـرائم فسـاد أو التسـتُّر عليهـا     الـيت ُيسـاء اسـتخدامها يف ارتكـاب      املالية والشركات القابضـة، 
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إخفــاء العائــدات وحتويلــها، وتبــادل تلــك املعلومــات، مبــا ييسِّــر إجــراءات التحقيــق وتنفيــذ    أو
، الطلبات؛ والتوسع يف توفري املعلومات عن األطر واإلجراءات القانونية لدى الـدول األطـراف  

ــها   ــا يشــمل املســتخدم من ــي     يف  مب ــل عمل ــة يف شــكل دلي ــة البديل ــات القانوني التســويات واآللي
ومواصلة تبادل اخلربات وإرساء معارف حول إدارة املوجـودات املصـادرة   بأشكال أخرى؛  أو

ــزم مــن  واملســتردة واســتخدامها والتصــرف فيهــا؛    ــا يل ــدة  واســتبانة م يف هــذا  املمارســات اجلي
املـتحفظ   تتنـاول مسـائل إدارة املوجـودات   يت الـ باالسـتفادة مـن املـوارد القائمـة      وذلـك  الشأن،
  .واملصادرة، ألهداف منها املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة عليها
املزيـد مـن اإلرشـادات حـول اخلطـوات الـيت ميكـن         أن يقـدِّم  يـودُّ الفريق العامـل   لعلَّو  -٩٩

  .اد املوجوداتاختاذها لتشجيع الدول على بناء الثقة وإزالة العوائق اليت تعرقل استرد
أن يهيـب بالـدول أن تـدعم جهـود املكتـب ومبـادرة "سـتار"         الفريق العامل يودُّ ولعلَّ  -١٠٠

الراميــة إىل مســاعدة الــدول يف ســعيها إىل اســترداد املوجــودات، مبــا يشــمل االســتعداد لتنظــيم  
  .٢٠١٧املنتدى العاملي السترداد املوجودات يف عام 

أن ينظر يف اعتماد خطة عمل من أجل دوراته املقبلـة للتأكـد    الفريق العامل يودُّ ولعلَّ  -١٠١
  .من التنفيذ الفعال لتوصيات املؤمتر ذات الصلة

  


