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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥و ٢٤فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ
        الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات

  التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات  
    

      مذكِّرة من األمانة  
  مقدِّمة  -أوال  

أنشأ مـؤمتُر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد (املـؤمتر) الفريـَق             -١
(الفريـق العامـل) مبقتضـى    العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين باسـترداد املوجـودات       

، املعتمد يف دورته األوىل، بغرض إسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر من أجـل  ١/٤قراره 
  تنفيذ واليته املتعلقة بإعادة عائدات الفساد.

 علـى تكـوين  ته ويف القرار نفسه، كلف املـؤمتر الفريـق العامـل بعـدة أمـور، منـها مسـاعد         -٢
يف جمـــال اســـترداد املوجـــودات، وتيســـري تبـــادل املعلومـــات واملمارســـات اجليِّـــدة  معـــريفرصـــيد 

  واألفكار بني الدول، وبناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات.
وقرَّر املؤمتر يف دوراته، من الثانية إىل السادسة، أن يواصل الفريق العامل عملـه. وطلـب     -٣
إىل األمانة أن تقوم، يف حـدود املـوارد املوجـودة، مبسـاعدة الفريـق العامـل        ٦/٣و ٦/٢ قراريه يف

يف أداء مهامــــه، بطرائــــق منــــها تــــوفري خــــدمات الترمجــــة الشــــفوية باللغــــات الرمسيــــة الســــت  
  املتحدة.  لألمم
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 ٢٠٠٧وعقد الفريق العامل اجتماعاته من األول حـىت العاشـر سـنويا يف فيينـا، مـن عـام         -٤
  .  ٢٠١٦إىل عام 

طالع الفريق العامل أثناء اجتماعـه احلـادي عشـر علـى حالـة      وقد أُعدَّت هذه املذكرة إل  -٥
تنفيــذ توصــياته وتوصــيات املــؤمتر املتعلقــة باســترداد املوجــودات. وهتــدف املــذكرة إىل مســاعدة    

لرئيسـية الثالثـة التاليـة:    الفريق العامل يف مداوالته ويف تقرير أنشطته املقبلـة، متشـيا مـع املواضـيع ا    
لطلبـات؛ واملسـاعدة التقنيـة    لتلقيـة  امل؛ وبناء الثقة بني الدول الطالبـة والـدول   رصيد معريف تكوين

  والتدريب وبناء القدرات.
    

  ر الدول األطراف والفريق العاملحملة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤمت  -ثانيا  
ــق   -٦ ــق العامــل     بتكــوين رصــيد معــريف  فيمــا يتعل بشــأن اســترداد املوجــودات، أبــدى الفري

  أدوات ُتسهِّل اإلصالحات التشريعية يف جمال استرداد املوجودات. مستمرا بإجياد ااهتمام
على أمهية وجود الثقة بني الـدول الـيت تطلـب اسـترداد املوجـودات       تكراراًوأكد مراراً و  -٧

لقية لطلباهتا، وخصوصـاً باعتبارهـا وسـيلة إلدامـة اإلرادة السياسـية وتـدعيمها يف هـذا        والدول املت
الشــأن وإزالــة احلــواجز الــيت تعيــق اســترداد املوجــودات وترســيخ ثقافــة تبــادل املســاعدة القانونيــة  

  ومتهيد السبيل لنجاح التعاون الدويل.
ت الصـلة باسـترداد املوجـودات مـن     وناقش الفريق العامل أيضاً أنواع املساعدة التقنية ذا  -٨

قبيل بناء القدرات والتدريب، وحتليل الثغرات، واملسـاعدة يف صـياغة تشـريعات جديـدة وتيسـري      
  عمليات املساعدة القانونية املتبادلة، كما َسلَّم باحلاجة امللحَّة واملستمرَّة إىل توفري التدريب.

لتنســيق بــني خمتلــف املبــادرات يف جمــال  وقــد أبــرز الفريــق العامــل مــراراً ضــرورة تعزيــز ا   -٩
استرداد املوجودات. ويف هذا الصدد، أُشري إىل ما تقوم به مبادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة    
(مبادرة "ستار") املشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتـب) والبنـك   

  اكز املالية.الدويل من أعمال مع البلدان النامية واملر
    

  تكوين رصيد معريف   -ألف  
  وتقدميها أدوات مجع املعلومات  -١  

ــة         -١٠ ــى املعــارف املتعلق ــة لتيســري احلصــول عل ــة عالي ــالء أولوي ــى إي ــق العامــل عل دأب الفري
باســترداد املوجــودات ولتكــوين هــذه املعــارف وإدارهتــا. وأشــاد الفريــق العامــل علــى حنــو خــاص 
بالتقدُّم الذي أحرزته األمانة يف تكوين املكتبـة القانونيـة التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد        

والبوَّابـة اإللكترونيـة املعرفيـة الشـاملة الـيت أنشـأها املكتـب واملعروفـة         كتبة القانونيـة لالتفاقيـة)   (امل
  ).TRACKباسم "بوابة تراك" (

وسبق للفريـق العامـل أن دعـا الـدول األطـراف إىل تقـدمي حتـديثات منتظمـة للمعلومـات            -١١
ملوجــودات، وأوصــى باملضــي يف مجــع الــواردة يف قواعــد البيانــات ذات الصــلة املتعلقــة باســترداد ا
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ــز      ــها تعزي ــهجيا، ألغــراض من ــدة وتصــنيفها من ــدمي املعلومــات عــن املمارســات واألدوات اجلي  تق
  املعلومات مبكراً وتلقائيا.

وشــدَّد الفريــق العامــل أيضــاً علــى فائــدة املنتجــات املعرفيــة احلاليــة الــيت توفرهــا مبــادرة       -١٢
ــاء القــدرات  ــة أن تعــد قائمــة بتلــك املنتجــات وتكفــل      "ســتار" يف بن ــة، وطلــب إىل األمان الوطني

  تعميمها على أوسع نطاق ممكن.
ورحَّب الفريق العامل أيضاً بقيام الدول بإعـداد ونشـر أدلـة عمليـة عـن أُطُرهـا القانونيـة          -١٣

  بة.وآلياهتا وإجراءاهتا املتعلقة باسترداد املوجودات، باعتبارها أداة مفيدة للدول الطال
الـدول األطـراف علـى أن تتبـادل الـنُُّهج واخلـربات العمليـة         ٥/٣ع املؤمتر يف قـراره  وشجَّ  -١٤

من االتفاقية، لتعميمها علـى نطـاق أوسـع مـن      ٥٧املتعلقة بإعادة املوجودات مبا يتوافق مع املادة 
  خالل األمانة.

املتلقِّيــة للطلبــات ذات اخلــربة ويف القــرار نفســه، أهــاب املــؤمتر بالــدول الطالبــة والــدول     -١٥
العملية يف جمال استرداد املوجودات أن تضع، عند االقتضـاء، بالتعـاون مـع الـدول املهتمـة بـاألمر       
ومقدِّمي املسـاعدة التقنيـة املهـتمني، مبـادئ توجيهيـة عمليـة غـري ملزمـة، يف شـكل دليـل مفصَّـل            

مــع الســعي إىل حتقيــق قيمــة مضــافة  اســترداد املوجــودات، ضــمان الكفــاءة يف اخلطــوات مــثالً، ل
  باالستفادة من األعمال القائمة يف هذا اجملال.

، الـدول األطـراف علـى أن تنظـر، عنـد االقتضــاء      ٦/٣و ٦/٢وشـجَّع املـؤمتر، يف قراريـه      -١٦
ــوزان       ــادئ ل ــة الرجــوع يف ممارســاهتا إىل مشــروع مب ــوطين، يف إمكاني ومبــا يتوافــق مــع قانوهنــا ال

ــة بشــأن   ــادل خرباهتــا العمليــة       التوجيهي ــاءة، وأن تواصــل تب ــترداد املوجــودات املســروقة بكف اس
يف دليل مفصَّل اخلطوات غري ملزم أو دليـل عملـي السـترداد املوجـودات، بالتعـاون مـع       جتمعها و

  الدول املهتمة ومقدِّمي املساعدة التقنية املهتمني، بناء على طلب األطراف املعنية ذات الصلة.

  ةتَّخذامل اتاإلجراء  
املكتبة القانونيـة لالتفاقيـة هـي جـزء مـن منصـة إلكترونيـة علـى اإلنترنـت معروفـة باسـم              -١٧

"بوابــة األدوات واملــوارد املعرفيــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد" ("بوابــة تــراك") أنشــأها املكتــب يف    
انونيـة  وحتتـوي املكتبـة القانونيـة علـى نصـوص قـوانني واجتـهادات ق        )١(.٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١

والية قضـائية عـرب العـامل، ُمفهَرسـة      ١٨٠ومعلومات عن أجهزة مكافحة الفساد يف ما يربو على 
وقابلــة للبحــث وفــق كــل حكــم مــن أحكــام االتفاقيــة. وَتجمــع املكتبــةُ القانونيــة، الــيت أنشــأها     
ــة بشــأن        ــادرة "ســتار" ومؤسســاهتا الشــريكة، املعلومــات القانوني ــدعمها مب ــديرها املكتــب وت وي
أحكام االتفاقية وتنشـرها بعـد فهرسـتها وفـق كـل حكـم بأسـلوب ييسـر البحـث عنـها. وجيـري            
حتديث معلومات املكتبة باستمرار باستخدام البيانات القانونية، اليت ترد يف سـياق اسـتخدام آليـة    

رة استعراض التنفيذ وُتِقرُّ بصحتها الدول األطراف املستعَرضة، مبا فيها األحكـام القضـائية الصـاد   
  يف قضايا استرداد املوجودات.

                                                                    

 .www.track.unodc.org بوابة تراك متاحة يف املوقع الشبكي  )١(  
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وبنــاًء علــى طلــب الفريــق العامــل، أُفــرد قســم خــاص مــن بوابــة "تــراك" ملســألة اســترداد     -١٨
ــات       )٢(املوجــودات. وهــو جيمــع يف مكــان واحــد كــل املعلومــات ذات الصــلة ووصــالت بالبيان

الفصـل اخلـامس   املتاحة عن اسـترداد املوجـودات، أي: التشـريعات املعمـول هبـا يف الـدول بشـأن        
من االتفاقية؛ ومرصد استرداد املوجودات، وهو قاعـدة بيانـات أنشـئت يف إطـار مبـادرة "سـتار"       

قضية سابقة وحالية السـترداد املوجـودات ألسـباب تتعلـق بالفسـاد؛       ٢٤٠تتضمن معلومات عن 
الكـربى  ، وهـي جتميـع لقضـايا الفسـاد     يف قضايا الفسـاد" املسماة "حمركو الدمى وقاعدة البيانات 

الـــيت تنطـــوي علـــى إســـاءة اســـتخدام اهلياكـــل االعتباريـــة إلخفـــاء منشـــأ املوجـــودات املســـروقة  
؛ وقاعـدة البيانـات اخلاصـة بالتسـويات     ٢٠١١ وملكيتها، وقد افُتتحت يف تشـرين األول/أكتـوبر  

تسـوية؛   ٥٠٠املالية يف قضايا الرشوة العابرة للحدود الوطنية، وتتضمن معلومات عـن أكثـر مـن    
واملنتجات املعرفية اليت تنشرها مبادرة "ستار"؛ وكذلك األدلة القطرية السترداد املوجـودات الـيت   
أُعدَّت يف إطار خطة عمل السترداد املوجودات وضعت يف سـياق شـراكة "دوفيـل" مـع البلـدان      

معيَّنـة،  العربية اليت مترُّ مبرحلة انتقاليـة (خطـة عمـل "دوفيـل") وغريهـا مـن األدلـة اخلاصـة ببلـدان          
واألدلة املفصَّلة اخلطوات اخلاصة بطلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة الصـادرة        

  عن بلدان جمموعة العشرين.
وإضافةً إىل املعلومات املتاحة مـن خـالل بوابـة "تـراك"، أصـدرت مبـادرة "سـتار" عـددا           -١٩

اسـترداد املوجـودات.    يـة يف جمـاالت معيَّنـة مـن    من الدراسات السياساتية اليت تسد الثغـرات املعرف 
٣(ترمجة تلك الدراسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية. اوجتري حالي(  

ــارس   -٢٠ ــل      ٢٠١٧ويف آذار/م ــة العم ــتار" يف التحضــري حللق ــادرة "س ــب ومب ــاهم املكت ، س
 ؤولني واملقـربني منـهم  العاشرة للممارسني بشأن استعادة املوجودات غري املشروعة من كبار املسـ 

ــرة)   ــوزان العاش ــة ل ــتار"       (حلق ــادرة "س ــترداد املوجــودات ومب ــدويل الس ــز ال ــا املرك ــيت نظمه ، ال
ــدما عروضــا  ــوزان عقــد  قــد اســتتبع تنظــيم  خالهلــا. و إيضــاحية وحكومــة سويســرا، وق ــة ل عملي

حلقــات دراســية موجهــة بشــكل خــاص إىل املمارســني يف جمــال اســترداد املوجــودات تستضــيفها 
، وهــي هتــدف إىل حتســني التعــاون والتنســيق الــدوليني يف جمــال ٢٠٠١وزان/سويســرا منــذ عــام ل

وقـد انبثـق   . كبـار املسـؤولني واملقـربني منـهم    مكافحة جرائم الكسب غري املشروع اليت يرتكبـها  
يف الــيت عقــدت األوىل  خــالل احللقــات الدراســية الســبع عــدد مــن املواضــيع الرئيســية املتسلســلة  

 ٢٠١٤املشــاركون يف حلقــة لــوزان الدراســية الثامنــة املنعقــدة يف عــام   ضــوئها، أقــرَّ ويفلــوزان، 
  "املبادئ التوجيهية لضمان جناعة استرداد املوجودات املسروقة" (املبادئ التوجيهية).  

دليل (مفصَّل اخلطوات) لـدعم التطبيـق   إعداد وانتهت حلقة لوزان الدراسية العاشرة من   -٢١
العمليـة املقدمـة مـن خـرباء مـن مجيـع       مـن واقـع التجـارب    التوجيهية وتنفيذها. والعملي للمبادئ 

خطـوات عمـل مفصـلة لعمليـة     حـدَّدت حلقـة النقـاش    أحناء العامل يف جمـال اسـترداد املوجـودات،    

                                                                    

  )٢(  www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx. 

 املوقعلالطالع على قائمة باملواد واألدوات املتاحة اليت استحدثتها مبادرة "ستار" ُيرجى زيارة   )٣(  
http://star.worldbank.org/star. 
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ــق العامــل املعــين باســترداد        ــدليل علــى هــامش اجتمــاع الفري اســترداد املوجــودات. وســيعرض ال
  يف الدورة السابعة ملؤمتر الدول األطراف.املوجودات، وسيجري إطالقه 

    
  أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة    -٢  

تكـوين رصـيد    شدَّد الفريق العامل على أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومـات احلديثـة يف    -٢٢
، وطلــب إىل األمانــة أن تواصــل عملــها علــى توســيع نطــاق أداة كتابــة طلبــات املســاعدة    معــريف

  القانونية املتبادلة واستحداث منتجات مماثلة.  

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، وهــي أداة يف تطــوير أجنــز املكتــب عملــه   -٢٣

اصــيني يف جمــال العدالــة اجلنائيــة يف صــياغة طلبــات املســاعدة  إرشــادية مصــممة ملســاعدة االختص
املطـوَّرة  القانونية املتبادلة على وجه السرعة، وبالتايل تعزيـز التعـاون بـني الـدول. وتتضـمن األداة      

مســات تتعلــق باســترداد املوجــودات واألشــكال أو الوســائل اإلضــافية للتعــاون الــدويل يف املســائل 
تتنـاول كـذلك، حسـب مقتضـى     جـراءات اجلنائيـة، والتـداول بالفيـديو، و    اجلنائية، ومنها نقـل اإل 

التحقيقــات املشــتركة والتعــاون الــدويل للقيــام بعمليــات التســليم املراقــب. كمــا تتضــمن   احلــال، 
"منيطــة خاصــة باألدلــة اإللكترونيــة" لتيســري صــياغة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ملكافحــة   

ــة الســيربانية وغري  ــا       اجلرمي ــة هب ــة املتعلق ــة اإللكتروني ــيت تكــون األدل ــة ال ــا مــن األنشــطة اإلجرامي ه
موجودة يف اخلارج أو على اإلنترنت و/أو الشبكة اخلفية. ويقوم املكتـب حاليـا بالتحضـري جلعـل     

ميكــن تشــغيله  HTML صــيغةاألداة متاحــة لالختصاصــيني كتطبيــق بســيط قــائم بذاتــه يســتند إىل 
واهلواتـف احملمولـة). وسـتكون األداة متاحـة      اإللكترونية  ذلك األلواحعلى مجيع األجهزة (مبا يف

زيلها أيضا من املوقع الشبكي للمكتب عند الطلـب. وسـتتاح تـدرجييا جبميـع      جمانا، مع إمكانية تن
  اللغات الرمسية لألمم املتحدة.

    
  وتعميم األدوات ومشاركتهم مع خرباء من خمتلف املناطق والنظم القانونية التشاور  - ٣  

  واملنتجات املعرفية على نطاق واسع
تكــوين رصــيد  كــرَّر الفريــق العامــل تأكيــده علــى ضــرورة االضــطالع بأنشــطة تســتهدف   -٢٤

  .ومشاركتهم مع اخلرباء من خمتلف املناطق والنظم القانونية من خالل التوسع يف التشاور معريف
ــة علــى نطــاق        -٢٥ وشــدَّد أيضــاً علــى أن مــن الضــروري تعمــيم األدوات واملنتجــات املعرفي

مـدى  للتأكـد مـن   متابعـة  إجـراء عمليـات   واسع، كما ينبغي أن ينظر املؤمتر أو الفريـق العامـل يف   
  فعاليتها وفائدهتا.

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
ــيم      -٢٦ ــى تعم ــل عل ــة ا  جيــرى العم ــيتكــل األدوات واملنتجــات املعرفي ــب  اســتحدثها ل املكت

  شتَّى.   مناسبات ومبادرة "ستار" على نطاق واسع سواء عرب اإلنترنت أو يف سياق
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وتبذل جهود لنشر املنتجات املعرفية بصورة نشطة يف شىت املنتديات، ومنها اجتماعـات    -٢٧
صـحافة  اخلرباء وحلقات العمل التدريبية واملؤمترات اإلقليمية، وكذلك من خـالل التواصـل مـع ال   

مــن متنوعــة واملقــابالت الصــحفية ووســائط التواصــل االجتمــاعي واملــدوَّنات الشــبكية وجمموعــة  
. وتتــاح املنتجــات املعرفيــة علــى املــوقعني الشــبكيني للمكتــب ومبــادرة "ســتار"،   دعوةأنشــطة الــ

، ٢٠١٦ويف كــانون األول/ديســمرب  )٤(وجيــري العمــل بنشــاط علــى ترمجتــها إىل لغــات أخــرى. 
ــتار"    ــادرة "س ــة للمــوظفني        نشــرت مب ــة املالي ــرارات الذم ــم إق ــن نظ ــا باإلنكليزيــة ع ــيال عملي دل

ــوان " ــوميني بعنـــــــ  Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide toاحلكـــــــ

Financial Disclosure"شــورة العمليــة للحكومــات املتــاح علــى اإلنترنــت املدليل . ويــوفر هــذا الــ
، أصبح املنشـور املعنـون "حمركـو الـدمى:     ٢٠١٦بشأن تنفيذ نظم إقرارات الذمة املالية. ويف عام 

ــل إزاء ذلــك           ــا العم ــوال املنهوبــة، وم ــاء األم ــة إلخف ــدون اهلياكــل القانوني ــتغل الفاس ــف يس كي
  )" متاحا باللغة العربية.٢٠١١(

ــب أ    -٢٨ ــق املكت ــك، أطل ــة مكافحــة الفســاد    داة وباإلضــافة إىل ذل ــتعلم كيفي ــة ل يف إلكتروني
  ، وهي تتضمن منيطة السترداد املوجودات.٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

    
  وزيادة فعالية توثيق التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية  - ٤  

  املالية التحريات 
أكَّد مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثالثة على أنه ينبغـي للمؤسسـات املاليـة أن تعتمـد       -٢٩

وتنفذ معايري فعَّالة بشأن توخي احلرص الواجب وبشـأن اإلفصـاح عـن املعـامالت املاليـة، وذلـك       
حسبما سبق أن شدَّد عليـه الفريـق العامـل الـذي أشـار إىل ضـرورة زيـادة املسـؤولية امللقـاة علـى           

تق املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية اليت تشرف عليها. وأوصـى الفريـق العامـل    عا
باسـترداد املوجـودات؛ كمـا شـجَّع علـى       متعلـق تكوين رصيد معـريف   بإشراك هذه املؤسسات يف

د علـى  امس مـن االتفاقيـة وشـدَّ   االضطالع بأعمال بشأن التـدابري الوقائيـة الـواردة يف الفصـل اخلـ     
  الة.املالية الفعَّ التحريات أمهية
ــراره     -٣٠ ــدول األطــراف، يف ق ــؤمتر ال ــدابري ترمــي إىل اســتبانة   ٦/٢وحــثَّ امل ــى اختــاذ ت ، عل

العائــدات اإلجراميــة واألمــوال املتأتيــة مــن مصــدر غــري مشــروع وتعقبــها وحجزهــا واســتردادها   
ذلك تدابري تكفل امتثال املؤسسات املالية واملؤسسات غري املالية املعيَّنـة   وإعادهتا، على أن يشمل

  يف هذا الشأن.

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
يوجد لدى املكتب، يف إطار برناجمه العـاملي ملكافحـة غسـل األمـوال، ُموجِّهـون وخـرباء         -٣١

ملكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل     يعملون دوما على مساعدة الدول األعضاء على بناء نظـم فعَّالـة   
اإلرهــاب، بوســائل عديــدة منــها تعزيــز وحــدات االســتخبارات املاليــة وحتليــل املعلومــات املاليــة    

                                                                    

 زيارة ُمَتفرِّدة. ٨١ ٩١١زيارة، و ٢٧٤ ٥٢٨، سجل املوقع الشبكي ملبادرة "ستار" ٢٠١٦يف عام   )٤(  
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التـدفقات   تعطيـل وتطوير االستخبارات املاليـة، وكـذلك التحـري عـن عمليـات غسـل األمـوال و       
  فَّرة.  املالية غري املشروعة ومكافحة هتريب النقود والتحقيق يف العمالت املش

وعالوة على ذلك، تواصل التعـاون مـع فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة واهليئـات           -٣٢
اإلقليمية اليت هي على غرارها. فعلى سبيل املثال، يعمل املكتب مع جمموعـة العمـل املـايل ملنطقـة     

ــربز الصــالت بــني الفســاد        ــة ُت ــا يف إعــداد دراســة تعاوني وغســل الشــرق األوســط ومشــال أفريقي
  األموال، مع التركيز بوجه خاص على بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.  

 ٧١ويدعم املكتب أيضا عددا من شبكات استرداد املوجـودات اإلقليميـة (انظـر الفقـرة       -٣٣
ربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويـل اإلرهـاب (الربنـامج    الأدناه). وبدأ 

يف عقد اجتماعات منتظمـة للخـرباء التنفيـذيني يف     التابع للمكتب ي ملكافحة غسل األموال)العامل
أمـوال طائلـة   فيينا لتبادل املعلومات بشأن الشبكات املالية اإلجرامية الكبرية القادرة علـى حتريـك   

  من عائدات اجلرمية.تقدر بالباليني 
    

االستعانة  باسترداد املوجودات، مبا يشملمجع معلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة   - ٥  
  بقائمة التقييم الذايت املرجعية

دعا الفريق العامل الـدول األطـراف مـراراً إىل الـرد علـى أسـئلة القسـم املتعلـق باسـترداد            -٣٤
ــى أســاس طــوع      ــة عل ــذايت املرجعي ــيم ال ــة التقي ــك لكــي يتســىن مجــع   املوجــودات يف قائم ي، وذل

معلومات عن تنفيـذ األحكـام املتعلقـة باسـترداد املوجـودات وتقيـيم جهودهـا واسـتبانة مـا يـتعني           
اختاذه من خطوات أخرى لتنفيذ أحكـام الفصـل اخلـامس، وجتميـع املمارسـات اجليِّـدة، واسـتبانة        

  االحتياجات من املساعدة التقنية.  
ــراره     -٣٥ ــؤمتر يف ق ــدول األطــراف     إىل ٦/١وطلــب امل ــع ال ــة أن تواصــل، بالتشــاور م  األمان

وبتوجيه من فريق استعراض التنفيذ، حتسني قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة اخلاصة بالـدورة  
أو باملنهجيـة املتَّبعـة أثنـاء دورة االسـتعراض      االثانية آللية استعراض التنفيـذ، دون املسـاس بشـموهل   

  هالل الدورة الثانية وبدء عمليات االستعراض.األوىل، ودون املساس باست

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
ــراف بشــأن           -٣٦ ــدول األط ــن ال ــدخالت م ــاس م ــة التم ــة، واصــلت األمان ــذه الوالي ــا هل وفق

املشروع املنقَّح لقائمة التقييم الذايت املرجعية، واعتمد فريق استعراض التنفيـذ الوثيقـة املوحَّـدة يف    
). وباإلضافة إىل ذلك، أعدت األمانـة وثيقـة إرشـادية    CAC/COSP/IRG/2016/4دورته السابعة (

ــة علـــــى  عـــــن  ــة اإلجابـــ ــئلة كيفيـــ ــة  أســـ ــة املنقَّحـــ ــيم الـــــذايت املرجعيـــ ــة التقيـــ ــودة قائمـــ  مســـ
)CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1       ونشرت تلك الوثيقة الـيت ُتسـلِّط الضـوء علـى املعلومـات الـيت (

تنفيـذ الفصـلني الثـاين (التـدابري الوقائيـة) واخلـامس (اسـترداد        قد تود الدول تشاطرها فيما يتعلـق ب 
  املوجودات) من االتفاقية.

    

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1
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  ذات الصلة مجع معلومات عن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية  - ٦  
  باسترداد املوجودات

انـة، قـدر   إىل األمانة أن تدعو الدول األطراف إىل تزويـد األم  ٥/٣طلب املؤمتر يف قراره   -٣٧
اإلمكــان، مبعلومــات عــن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة الراميــة إىل 

 ٤٦مـن املـادة    ٣والفقـرة   ٤٣من املـادة   ١استبانة املوجودات وجتميدها ومصادرهتا وفقاً للفقرة 
ة التعــاون يف جمــال إنفــاذ  املعنــون "تعزيــز فعاليــ  ٥/١مــن االتفاقيــة. وتــرد واليــة مماثلــة يف القــرار   

  القانون على كشف جرائم الفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد".
ــراره    -٣٨ ــة يف     ٦/٤ودعــا املــؤمتر يف ق ــة واإلداري ــز اســتخدام اإلجــراءات املدني ــون "تعزي املعن

ملكافحـة الفسـاد"    مكافحة الفساد، بوسائل منها التعاون الـدويل، يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة     
ــن      ــات عـ ــان، مبعلومـ ــد اإلمكـ ــة، عنـ ــة طواعيـ ــاة األمانـ ــتمرار يف موافـ ــاء إىل االسـ ــدول األعضـ الـ
اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد مـن أجـل حتديـد نطـاق املسـاعدة الـيت ميكـن تقـدميها         

وات الـيت هلـا   بشأن تلـك اإلجـراءات عـالوة علـى تقـدمي معلومـات عـن املمارسـات اجليِّـدة واألد         
مـن االتفاقيـة، وطلـب إىل األمانـة أن ُتواصـل مجـَع ونشـر تلـك املعلومـات           ٥٣صلة بتنفيـذ املـادة   

بعدة وسائل منـها تقـدمي تقـارير يف هـذا الصـدد إىل املـؤمتر وهيئاتـه الفرعيـة املعنيـة، تشـتمل علـى            
تلـك املسـاعدة، عـالوة     اقتراحات بشأن االحتياجات من املساعدة التقنية واآلليات الالزمة لتوفري

على إجراء دراسة حتدِّد أفضلَ املمارسـات والسـبل الكفيلـة بتيسـري التعـاون يف هـذا اجملـال، رهنـا         
  بتوافر املوارد.

وأوصى الفريق العامـل كـذلك جبمـع مزيـد مـن املعلومـات عـن ذلـك التعـاون مـن أجـل              -٣٩
  ات.استبانة نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجراء

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
مـذكرة شـفوية تلـتمس     ٢٠١٧، عمَّمت األمانة يف كانون الثاين/ينـاير  ٦/٤وفقا للقرار   -٤٠

فيها من مجيع الدول األطراف أن تقدم طواعية، عند اإلمكان، معلومات عـن اإلجـراءات املدنيـة    
رة لتيسري مجـع هـذه املعلومـات.    املذكب اموجز اواإلدارية املتعلقة بالفساد. وأرفقت األمانة استبيان

املســؤولني املعيَّــنني أو املؤسســات املعيَّنــة كجهــات وصــل  عــنكمــا التمســت املــذكرة معلومــات 
مسـألة اسـتخدام اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة يف مكافحـة الفسـاد، مبـا يف ذلـك مـن أجـل            بشأن 

  .  ٦/٤من القرار  ٨التعاون الدويل وفقا للفقرة 
، أعادت األمانة تعمـيم املـذكرة لتـذكري مجيـع الـدول األطـراف       ٢٠١٧أيار/مايو  ٨ويف   -٤١

بعد املعلومـات املطلوبـة. وسـوف تسـتخدم األمانـة املعلومـات املتحصـل        قدم يف االتفاقية اليت مل ت
عليها كأسـاس لتقيـيم جـدوى إجـراء دراسـة حتـدد املمارسـات الفضـلى والسـبل الكفيلـة بتيسـري            

  ال، رهنا بتوافر املوارد.التعاون يف هذا اجمل
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مجع معلومات عن التجارب العملية للدول يف جمال إدارة املوجودات اجملمَّدة واحملجوزة   - ٧  
  واملصادرة، واستخدامها والتصرف فيها، وعن املمارسات الفضلى يف إدارة

  املوجودات احملجوزة
تبادل اخلـربات بشـأن إدارة    ، الدول األطراف واملكتب على٥/٣شجَّع املؤمتر، يف قراره   -٤٢

ــد املمارســات        ــا وحتدي ــدة واحملجــوزة واملصــادرة، واســتخدامها والتصــرف فيه املوجــودات اجملمَّ
الفضــلى حســب االقتضــاء، اســتناداً إىل املــوارد القائمــة املوجهــة إىل إدارة املوجــودات احملجــوزة،  

  والنظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة.
ــراره    -٤٣ ــادل    ٦/٣وشــجَّع املــؤمتر، يف ق ــدول األطــراف واملكتــب علــى االســتمرار يف تب ، ال

اخلربات وتطوير املعرفة بإدارة املوجـودات اجملمَّـدة واحملجـوزة واملصـادرة واملسـتردة واسـتخدامها       
والتصرُّف فيهـا، واسـتبانة مـا يلـزم مـن ممارسـات فضـلى يف هـذا الشـأن، باالسـتفادة مـن املـوارد             

واملصــادرة، ألهــداف منــها املســامهة يف حتقيــق    ضــبوطةمــة املوجهــة إىل إدارة املوجــودات امل القائ
  التنمية املستدامة.

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
أعد املكتب دراسة عن إدارة املوجودات املضبوطة واملصادرة والتصـرف فيهـا علـى حنـو       -٤٤

. وهتـــدف هـــذه CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1فعـــال قـــدمت إىل الفريـــق العامـــل يف الوثيقـــة  
الدراســة إىل مســاعدة اجلهــات املكلَّفــة مباشــرةً بوضــع األطــر التشــريعية والسياســاتية واملؤسســية  

  املتعلقة بإدارة هذه املوجودات والتصرف فيها.
ومن أجل املضي قدما يف العمل على تعزيـز اسـترداد وإعـادة املوجـودات املسـروقة علـى         -٤٥

، الـيت اعُتمـدت يف قـرار    ٢٠٣٠مـن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       ٤-١٦الغايـة   النحو الوارد يف
ــة العامــة  ــدويل الثالــث لتمويــل     ٧٠/١اجلمعي ــا الصــادرة عــن املــؤمتر ال ، وخطــة عمــل أديــس أباب

، واليت تشجع اجملتمع الـدويل، ضـمن مجلـة    ٦٩/٣١٣يف قرارها اجلمعية العامة أيدهتا اليت  ،التنمية
جيدة إلعادة املوجودات، ومبا يتفق مع قرار مـؤمتر الـدول األطـراف    أمور، على إرساء ممارسات 

بشـــأن "تعزيـــز فعاليـــة العمـــل علـــى اســـترداد  ٦/٣يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد 
املوجودات"، الذي يشجِّع الدول األطراف واملكتب على استبانة ما يلزم من املمارسـات اجليـدة   

ــاول مســائل إدارة املو  ــها املســامهة يف حتقيــق    ضــبوطةجــودات املالــيت تتن واملصــادرة، ألهــداف من
التنمية املستدامة، بدأ املكتب، بدعم مشـترك مـن إثيوبيـا وسويسـرا، عمليـة السـتبانة املمارسـات        
اجليــدة يف جمــال إدارة املوجــودات املســروقة املســتردة واملعــادة والتصــرف فيهــا دعمــا للتنميــة          

ل لفريـــق اخلـــرباء يف إطـــار هـــذه املبـــادرة يف أديـــس أبابـــا يف   املســـتدامة. وعقـــد االجتمـــاع األو
يف جمــال اســترداد مــن اخلــرباء العــاملني  ، ومجــع للمــرة األوىل فئــات خمتلفــة  ٢٠١٧شــباط/فرباير 

  .وكذلك يف جمال متويل التنمية املوجودات وإرجاعها
قيمـة رمزيـة   واتفـق املشـاركون يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء علـى أن السـترداد املوجـودات           -٤٦

تـوفر إال نسـبة ضـئيلة مـن األمـوال الالزمـة لـدعم        تستطيع أن املوجودات املعادة ال لكن كبرية، و
ــة املســتدامة. كمــا أكــدوا    مــرة ال ينبغــي أن تتــرك لتســرق  املوجــودات املعــادة أن أهــداف التنمي
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اجــة إىل أخــرى، وإمنــا تســتخدم لــدعم االســتثمار يف أهــداف التنميــة املســتدامة. وخلصــوا إىل احل
واملصــادرة ريثمــا  ضــبوطة) إدارة املوجــودات امل١مزيــد مــن العمــل يف ثالثــة مســارات، وهــي: ( 

االسـتفادة منـها يف   ) االستخدام النهائي للموجودات املعادة/التصرف فيها، مبـا يف ذلـك   ٢تعاد، (
  أهنا.  إعادة املوجودات والتفاوض بش طرائق االتفاق على) ٣أهداف التنمية املستدامة، ( دعم

    
  الدول أو صادرهتا أو أرجعتها ضبطتهامجع معلومات عن حجم املوجودات اليت   - ٨  

  أو تصرَّفت فيها
الـــدول األطـــراف إىل القيـــام، وفقـــاً لتشـــريعاهتا وسياســـاهتا  ٦/٣دعـــا املـــؤمتر يف قـــراره   -٤٧

ادرهتا أو القضـائية أو صـ  سلطاهتا  ضبطتهاالوطنية، جبمع ونشر بيانات عن حجم املوجودات اليت 
  أرجعتها أو تصرَّفت فيها.

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
أو املصـــادرة أو املعـــادة أو  ضـــبوطةإن مجـــع ونشـــر بيانـــات عـــن حجـــم املوجـــودات امل   -٤٨

املتصــرف فيهــا مســألة معقــدة ولكنــها مهمــة لتقيــيم مــدى التقــدم الفعلــي احملــرز بشــأن اســترداد    
صـوب  املوجودات. وعلى وجه اخلصـوص، فـإن مجـع البيانـات أمـر حاسـم لقيـاس التقـدم احملـرز          

مـن التـدفقات غـري    . ("احلـد بقـدر كـبري    ٤-١٦أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الغايـة  بلوغ 
ــا      ــز اســترداد األصــول املســروقة وإعادهت ــوال واألســلحة، وتعزي ــام   املشــروعة لألم ــول ع ...، حبل

ــنُ      ٢٠٣٠ ــإن هــذه ال ــديها نظــم إحصــائية، ف ــدول األطــراف ل ــد مــن ال ظم "). ويف حــني أن العدي
عف كمـا أن ضـ  . علـى مـدار الـزمن   تنتج بالضرورة بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الـدويل   ال

التحـديات املسـتبانة أثنـاء االستعراضـات القطريـة املنفـذة       أشيع  كان من النظم اإلحصائية الوطنية
 األوىل من آلية استعراض التنفيذ.يف الدورة 

الـدول األطـراف يف مجـع    ملسـاعدة   ولعل الفريق العامل يود النظر يف االحتمـاالت التاليـة    -٤٩
الـدول األطـراف ميكـن مـن خاللـه تقـدمي بيانـات عـن         ) وضـع اسـتبيان جلميـع    ١هذه البيانـات: ( 

) إدراج أســئلة ذات ٢أو املصــادرة أو املعــادة أو املتصــرف فيهــا؛ (  ضــبوطةحجــم املوجــودات امل
صلة يف استبيانات املكتب احلالية املتعلقة مبراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، وإن كـان ذلـك يتطلـب    

) مجــع اإلحصــاءات مــن ٣( )٥(ميــة والعدالــة اجلنائيــة؛موافقــة جلنــة املخــدرات و/أو جلنــة منــع اجلر
                                                                    

فيما يتعلق مبراقبة املخدرات، اعتمدت الدول األعضاء يف جلنة املخدرات االستبيان املنقَّح اخلاص بالتقارير   )٥(  
. ورغم أن االستبيان اخلاص ٢٠١٠يف كانون األول/ديسمرب  الثالثة واخلمسني املستأنفة للجنةالسنوية يف الدورة 

ختص سلطات مراقبة  بالتقارير السنوية جيمع معلومات عن املضبوطات، فإن معظم املعلومات املدرجة فيه
احية أخرى، فإن من املخدرات، مما قد جيعل من غري العملي إدراج بند بشأن مصادرة عائدات الفساد. ومن ن

مفاوضات لوضع صيغة منقحة  ، الذي يشري إليه اإلعالن السياسي،٢٠١٩- ٢٠٠٩العقد املرجح أن يشهد 
أخرى لالستبيان ميكن خالهلا اقتراح أسئلة إضافية. كما أن دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية 

بيانا نابعا من توافق حكومي دويل يف اآلراء، وهو جيمع يف املقام وعمليات نظم العدالة اجلنائية تستخدم باملثل است
األول بيانات إحصائية عن الدعائم األساسية لنظام العدالة اجلنائية (الشرطة واالدعاء العام واحملاكم والسجون)، 

نية، لتناول وكذلك معلومات عن جرائم أخرى، منها جرائم فساد خمتلفة. وهذا االستبيان أصلح، من الناحية الف
املسائل املشار إليها أعاله، لكن العمل يف إعداد صيغته املنقحة قد قارب على االنتهاء، ومن غري املتوقع يف الوقت 

 احلايل التفاوض حول تنقيحها مرة أخرى.
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خالل شبكات استرداد املوجودات اإلقليمية. وقد بدأت شبكة اجلنـوب األفريقـي املشـتركة بـني     
ــام     ــن    ٢٠١٦الوكــاالت الســترداد املوجــودات (أرينســا) يف ع ــات ذات صــلة م يف مجــع معلوم

قريــرا إىل أمانــة الشــبكة عــن القضــايا  ت ؤها، ويقــدم أعضــاالــيت متثلــهااملختلفــة الــدول واجلهــات 
املتعلقــة بغســل األمــوال وعائــدات اجلرميــة، مبــا يف ذلــك حجــز املوجــودات. ويف الوقــت الــراهن،  

أي من الشبكات املشاهبة لشبكة كامِدن هذه املمارسـة. وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ميكـن       تطبق  ال
يانـات، شـريطة أن يتسـىن    استخدام شبكات اسـترداد املوجـودات كنقطـة انطـالق جلمـع هـذه الب      

) ميكن أيضا مجع املعلومات من خـالل قائمـة   ٤اعتماد هنج موحد يف مجيع الشبكات اإلقليمية؛ (
التقيــيم الــذايت املرجعيــة الشــاملة بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة. وميكــن إدراج املزيــد مــن األســئلة بشــأن   

والفريـق احلكـومي الـدويل    واملصـادرة بتوجيـه مـن فريـق اسـتعراض التنفيـذ        ضـبوطة املوجودات امل
مــع مــرور مفيــدة يف هــذا الشــأن بيانــات لتــوفري املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات. و

ة وال تكتفـي  دوريـ بصـفة  هـذه األجـزاء مـن التقيـيم الـذايت      تعبئـة  لـدول األطـراف   لالوقت، ينبغي 
منظمـة التعـاون والتنميـة يف    ) تتضمن الدراسة املشتركة بـني  ٥؛ (بإيرادها يف استعراضاهتا القطرية

امليدان االقتصادي ومبادرة "ستار"، املعنونة "احلقائق الثابتة بشأن استرداد األموال املنهوبـة: قليلـة   
وبعيدة املنال"، نتـائج الدراسـة االستقصـائية املسـتندة إىل االسـتبيان بشـأن التقـدم القطـري احملـرز          

 أيضـا  األعضـاء يف املنظمـة. وميكـن   ألربعـة والـثالثني   بلـدان ا فيما يتعلق باسترداد املوجـودات يف ال 
ــة  ــدان األعضــاء يف املنظمــة   ،االسترشــاد باملنهجي ــيت تســتخدمها البل ــة جلمــع   ،ال يف اجلهــود العاملي

  واملصادرة.   ضبوطةالبيانات بشأن املوجودات امل
رة أي مـن اخليـارات املـذكو   حبـث  ولعل الفريـق يـود مناقشـة مـا إذا كـان يـتعني مواصـلة          -٥٠

ضـبطتها  بيانات عن حجـم املوجـودات الـيت    المع ونشر جلخرى حتديد السبل املمكنة األأعاله أم 
القضائية أو صادرهتا أو أعادهتا أو تصرَّفت فيهـا. وميكـن لألمانـة عندئـذ وضـع مقتـرح        السلطات

أوىل، ، كخطـوة  ب عليها مـن آثـار يف امليزانيـة. وميكـن    مفصل جلمع البيانات، مبا يف ذلك ما يترتَّ
للبيانـات بغـرض تقيـيم جـدوى مجـع البيانـات علـى نطـاق واسـع، علـى            إجراء عملية مجع جترييب

  سبيل املثال مجع البيانات على أساس طوعي بشأن مواضيع خمتارة.  
    

  الدول بشأن استبانة ضحايا الفساد ومعايري التعويضلدى مارسات املمجع معلومات عن أفضل   - ٩  
، إىل الفريق العامل بـأن يعمـل علـى اسـتبانة ضـحايا الفسـاد       ٦/٢راراه أوعز املؤمتر، يف ق  -٥١

  ومعايري التعويض.
وطلب الفريق العامل إىل األمانة مواصلة بـذل جهودهـا، رهنـاً بتـوافر املـوارد، مـن أجـل          -٥٢

ــات   ــع املعلومـ ــن مجـ ــدة  عـ ــات اجليـ ــأن املمارسـ ــرار   بشـ ــاً لقـ ــهم طبقـ ــحايا وتعويضـ ــتبانة الضـ اسـ
التمــاس املعلومــات مــن الــدول األطــراف وتنظــيم حلقــة نقــاش للخــرباء   يشــمل ، مبــا ٦/٢ املــؤمتر

  .وغري ذلك من السبل خالل االجتماع احلادي عشر للفريق العامل
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  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
مـذكرة شـفوية تلـتمس فيهـا      ٢٠١٧أيار/مـايو   ٢تنفيذا هلذه الوالية، عمَّمت األمانة يف   -٥٣

ــدة        ــة معلومــات عــن املمارســات اجلي ــدول املوقِّع ــدول األطــراف وال ــع ال اســتبانة بشــأن مــن مجي
الضحايا وتعويضهم. وتنظم األمانة حلقة نقاش للخـرباء خـالل االجتمـاع احلـادي عشـر للفريـق       

  مع وحتليل املعلومات املتعلقة هبذه املسألة.  الالزمة جلسبل الصلة استكشاف العامل بغرض موا
    

  الدول للمعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب تقدمي مجع معلومات عن  -١٠  
ــراراه     -٥٤ ــؤمتر، يف ق ــز امل ــأن   ٦/٢أوع ــل ب ــق العام ــتبانة املمارســات  يشــرع يف ، إىل الفري اس

املعلومات على حنو استباقي يف الوقـت املناسـب مـن أجـل      لتقدمي الفضلى ووضع مبادئ توجيهية
  من االتفاقية. ٥٦متكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناسبة وفقاً للمادة 

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
إىل اســتبانة املمارســات الفضــلى ووضــع مبــادئ   ســعيه بغيــة مســاعدة الفريــق العامــل يف   -٥٥

ــة يف         ــى حنــو اســتباقي يف الوقــت املناســب، عممــت األمان ــات عل ــادل املعلوم ــة بشــأن تب توجيهي
مذكرة شفوية تلتمس فيها من مجيع الدول األطـراف والـدول املوقِّعـة تـوفري      ٢٠١٧مايو /أيار ٢

  ل يف دورته احلادية عشرة.لفريق العاما معلومات مناسبة يف هذا الشأن لعرضها على
) بشـأن هـذه املسـألة لعنايــة    CAC/COSP/WG.2/2017/2وأعـدت األمانـة ورقـة مناقشــة (     -٥٦

  الفريق العامل.
    

  مجع معلومات عن استخدام الدول للتسويات واآلليات البديلة األخرى  -١١  
األمانــة، جبمــع  ، بالقيــام، بــدعم مــن   ٦/٢أوعــز املــؤمتر إىل الفريــق العامــل، يف قــراره       -٥٧

معلومات عـن اسـتخدام الـدول األطـراف للتسـويات واآلليـات البديلـة األخـرى وحتليـل العوامـل           
الــيت تــؤثر علــى الفــروق بــني املبــالغ احملقَّقــة واملبــالغ املعــادة إىل الــدول املتضــررة، بغيــة النظــر يف     

فية للتعـاون بـني   جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج أكثـر تنسـيقا وشـفا   
  الدول األطراف املعنية وحتقيق الفعالية يف عمليات اإلرجاع.

كــذلك الــدول األطــراف علــى أن تتــيح علــى نطــاق واســع   ٦/٣ع املــؤمتر يف قــراره وشــجَّ  -٥٨
معلومات عن أطرها وإجراءاهتا القانونية، مبا فيها األطر املستخدمة يف التسويات واآلليات القانونية 

شكل دليل عملـي خـاص أو أيِّ شـكل آخـر يسـهِّل علـى سـائر الـدول اسـتخدام تلـك            البديلة، يف
  املعلومات، وعلى أن تنظر، عند االقتضاء، يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى.

وشجَّع الفريق العامل الدول األطراف على موافاة األمانة مبعلومات عن أطرهـا القانونيـة     -٥٩
التسـويات واآلليـات البديلـة األخـرى يف حسـم قضـايا الفسـاد         وممارساهتا ذات الصـلة باسـتخدام  

ــدول األطــراف      ــؤمتر ال ــراري م ــاً لق ــة، وفق ، وهبــدف املســامهة يف إجــراء   ٦/٣و ٦/٢عــرب الوطني
مناقشة مستنرية للنظر يف جدوى وضع مبادئ توجيهيـة مـن أجـل تيسـري اتبـاع هنـجٍ أكثـر اتسـاقاً         
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اليـة يف عمليـات   الطالبـة واملتلقيـة للطلبـات وحتقيـق الفع    وشفافيةً يف التعاون بني الـدول األطـراف   
  إعادة املوجودات.

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
مـذكرة شـفوية تلـتمس فيهـا      ٢٠١٧أيار/مـايو   ٢تنفيذاً هلذه الوالية، عممت األمانة يف   -٦٠

من مجيع الدول األطراف والدول املوقِّعـة تـوفري معلومـات عـن اسـتخدام التسـويات وغريهـا مـن         
  اآلليات البديلة بغرض إتاحة هذه املعلومات للفريق العامل يف دورته احلادية عشرة.

    
  بناء الثقة بني الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا  -باء  
  السلطات املركزية، وجهات الوصل والشبكات املعنية باسترداد املوجودات  - ١  

اهتا بعــد ســلطســم الــدول األعضــاء الــيت مل ت طلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة أن تــدعو    -٦١
. ووجَّـه املـؤمتر طلبـاً مشـاهباً     حتديد تلـك السـلطات  عنية باملساعدة القانونية املتبادلة إىل املركزية امل

  إىل مجيع الدول األطراف.
وطلب املؤمتر إىل الفريق العامل أن يواصـل النظـر يف مسـألة إنشـاء شـبكة عامليـة جلهـات          -٦٢

زدواجيـة مـع   جتمع بني املختصني يف هذا اجملال، مع حتاشي االة باسترداد املوجودات الوصل املعني
عمل الشبكات القائمة، لتسهِّل املزيد من التعاون الفعَّال. وأكَّد الفريـق العامـل علـى احلاجـة إىل     
شــبكة عامليــة مــن جهــات الوصــل املعنيــة مبصــادرة املوجــودات واســتردادها تضــم خــربات تقنيــة،  

  على ضرورة التعاون والتنسيق بني الشبكات اإلقليمية. وشدَّد
، الدول األطراف على تطبيـق الـدروس املسـتفادة يف مجيـع     ٦/٣وشجَّع املؤمتر، يف قراره   -٦٣

جماالت التعاون على استرداد املوجودات، وذلك بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلـك  
جهـات الوصـل املعنيـة    شبكة ة املعنية بإنفاذ القانون، مثل من خالل املشاركة يف الشبكات الدولي

باسترداد املوجودات مبوجـب االتفاقيـة، واملبـادرة العامليـة جلهـات الوصـل، املدعومـة مـن املنظمـة          
الدولية للشـرطة اجلنائيـة ومبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، وشـبكة كامـِدن املشـتركة بـني           

  ملنتدى العريب السترداد األموال.واملبادرات اإلقليمية من قبيل ا الوكاالت السترداد املوجودات،
وأوصى الفريق العامل أيضاً بأن يستكشف املكتب الكيفية الـيت ميكـن هبـا تعـديل قاعـدة        -٦٤

ــيقُّن مــن بيانــات االتصــال       بيانــات جهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات لكــي يتســىن الت
  واليات قضائية أخرى.يف األشخاص املوجودين اخلاصة ب

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
ــه  ٨حــىت   -٦٥ ــة ب   ١٢٦، كانــت ٢٠١٧حزيران/يوني ــاً قــد أبلغــت األمان ــة طرف ســلطاهتا دول

  باملساعدة القانونية املتبادلة.املعنية املركزية 
دولة طرفاً قد أبلغت األمانة جبهات الوصـل   ٦٩، كانت ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٨وحىت   -٦٦

استرداد املوجودات وفقاً لتوصيات الفريق العامـل واملـؤمتر. والـدليل اإللكتـروين     ملعنية بالتابعة هلا ا
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للسلطات املركزية وجهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات اليت جرى تعيينها متاح يف املوقـع  
www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html.  

اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين بالتعــاون   توصــيةبنــاء علــى و  -٦٧
، أعـدت األمانـة جـزءا مسـتقال     ٢٠١٦الدويل يف دورته اخلامسة املنعقدة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

ــات عــن شــروط         ــوبني، يتضــمن معلوم ــة بشــأن تســليم املطل ــل الســلطات املركزي ــدا يف دلي جدي
مــا أوصــى اجتمــاع اخلــرباء الــدول األطــراف بــأن تواصــل   وإجــراءات املوافقــة علــى التســليم. ك 

املختصـة، مبـا يف ذلـك السـلطات املركزيـة وجهـات الوصـل         سـلطاهتا املعلومـات املتعلقـة ب   حتديث
  باسترداد املوجودات.  املعنية الوطنية 

الـدول األطـراف علـى     تشجع، عممت األمانة مذكرة شفوية ٢٠١٧ويف حزيران/يونيه   -٦٨
مي معلومات عن خمتلف السلطات املختصـة، وهـي السـلطات املركزيـة املسـؤولة      حتديث و/أو تقد

عن املساعدة القانونيـة املتبادلـة، والسـلطات املركزيـة املسـؤولة عـن تسـليم املطلـوبني، وسـلطات          
التعــاون املعنيــة بمنــع اجلرميــة، وجهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات، وجهــات الوصــل    

 جراءات املدنية واإلدارية.  استخدام اإل الدويل يف

ــاير    -٦٩ ــة جلهــات الوصــل، الــيت    ٢٠٠٩وأُطلقــت يف كــانون الثاين/ين ــادرة الشــبكة العاملي مب
يف جـــرائم الفســـاد واجلـــرائم لمســـاعدة علـــى التحقيـــق دعمها اإلنتربـــول ومبـــادرة "ســـتار"، لتـــ

اعدات غـري رمسيـة   قضـائيا مـن خـالل التعـاون الـدويل وتقـدمي مسـ        مرتكبيهااالقتصادية ومالحقة 
ــة      بغــرض ــدها واســتردادها يف هناي ــها وجتمي كشــف عائــدات الفســاد واجلــرائم االقتصــادية وتعقُّب

املطــاف. وأنشــأت هــذه الشــبكة منصــة افتراضــية علــى املوقــع الشــبكي اآلمــن لإلنتربــول ميكــن     
أن وفره اإلنتربول، ممـا ميكـن جهـات الوصـل     تالوصول إليها عن طريق بروتوكول اتصال مأمون 

تتبــادل املعلومــات واملعــارف التقنيــة املتعلقــة بالفســاد واســترداد املوجــودات. ويشــارك يف املنصــة  
شـرطة اخليالـة امللكيـة الكنديـة      . وشـارك جهـاز  بلـدا  ١٢٩جهة تنسيق خمصَّصة متثِّل  ٢٢٤حاليا 

 ٨إىل  ٦يف استضــافة املــؤمتر العــاملي الســابع جلهــات الوصــل الــذي عقــد يف أوتــاوا يف الفتــرة مــن 
مـن احملققـني واملـدعني العـامني يف جمـال       ١٢٠. وضم االجتمـاع أكثـر مـن    ٢٠١٧حزيران/يونيه 

الفرصة للمشاركني الستعراض االجتاهـات والتطـورات    بلدا، وأتاح ٥٠مكافحة الفساد من حنو 
مــن أجــل تعزيــز التعــاون الــدويل يف قضــايا  جســور الصــلةالدوليــة يف هــذا اجملــال، ومواصــلة بنــاء 

ــة كــان  سِّــســترداد املوجــودات يف املســتقبل. وعلــى هــامش املــؤمتر، يُ  ا رت عــدة اجتماعــات ثنائي
  الغرض األساسي من أغلبها التشاور حول بعض القضايا.  

أيار/مــايو  ١٢اململكــة املتحــدة يف  وقــررت الــدول، يف مــؤمتر القمــة الــذي عقدتــه يف        -٧٠
للبلـدان الـيت   كمنـرب   ٢٠١٧ت يف عـام  منتدى عاملي مـن أجـل اسـترداد املوجـودا     تنظيم ،٢٠١٦

وسوف تتشارك يف استضافة هـذا املنتـدى، الـذي     سعى إىل حتقيق تقدم يف استرداد املوجودات.ت
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  ، ٢٠١٧ يعقد يف واشنطن العاصمة يف كانون األول/ديسمربس
أوكرانيـا  وسـتكون   مبـادرة "سـتار"،  بـدعم مـن    ،الشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة    أيرلنداو

  أول جمموعة من البلدان اليت سيعطيها أولوية يف عمله. وتونس وسري النكا ونيجرييا
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تعزيـز الشـبكات اإلقليميـة املعنيـة     توفري الدعم من أجـل  وواصل املكتب ومبادرة "ستار"   -٧١
ــد    ــهما، باســترداد املوجــودات ومصــادرهتا. وُعق ــدعم من ــا ت، ب ــةت االجتماع ــرة   التالي ــاء الفت أثن

  املشمولة هبذا التقرير:
عقدت شبكة استرداد املوجودات التابعة جملموعة العمل املايل ألمريكا الالتينيـة،    أ)(  

أيار/مـايو   ٥إىل  ٣الوصل يف غواتيماال مـن   جلهات بلداً، االجتماع الثالث عشر ١٦املكوَّنة من 
اجلوانـب العمليـة والقانونيـة لإلعـداد      ‘١‘التالية:  احملورية املوضوعاتاالجتماع ، وتناول ٢٠١٦

التعــاون الــدويل  ‘٣‘اعتــراض االتصــاالت وأثــره علــى اجلرميــة املنظمــة؛  ‘٢‘للعمليــات املســتترة؛ 
ــودات. وقُـــ      ــترداد املوجـ ــة السـ ــتراتيجيات الفعالـ ــق باالسـ ــا يتعلـ ــرضدِّفيمـ ــاحي م عـ ــن  إيضـ عـ

ـــ   ــودات ودلي ــترداد املوجـ ــة السـ ــتراتيجيات الفعالـ ــة  االسـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــترداد الل املسـ سـ
  املوجودات الذي أعده املكتب؛

عقدت شبكة شرق أفريقيا املشتركة بني الوكاالت السـترداد املوجـودات، الـيت      ب)(  
ــبتمرب       ــام الســنوي يف أيلول/س ــا الع ــدان، اجتماعه ــة بل ــن  ٢٠١٦تضــم مثاني ــة م ــدت طائف  ، وعق

ه الرمسيـة  لتحديات الناشئة يف جمال التعـاون الـدويل بصـور   واملناقشات الثنائية بشأن ا االجتماعات
  ؛وغري الرمسية

عقدت شبكة آسيا واحمليط اهلادئ املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات      (ج)  
، الـذي أتـاح   ٢٠١٦اجتماعا للجنتها التوجيهية واجتماعها العام السنوي يف تشرين األول/أكتـوبر  

  ائية والتوسع يف تبادل اآلراء مع أعضاء الشبكة.الفرصة أيضا لعقد لقاءات ثن
    

  التعاون بني وحدات االستخبارات املالية وأجهزة مكافحة الفساد   -٢  
أوصــى الفريــق العامــل بتعزيــز التعــاون بــني وحــدات االســتخبارات املاليــة وســلطات           -٧٢

مكافحــة الفســاد والســلطات املركزيــة املســؤولة عــن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى الصــعيدين 
ــع        ــاون م ــادة التع ــا أوصــى باستكشــاف ســبل زي ــدويل. كم ــوطين وال ؤسســات املشــبكات والال

ت لوحـــدات االســـتخبارات املاليـــة والرابطـــة الدوليـــة لســـلطات قائمـــة، مثـــل جمموعـــة إيغمونـــال
  الفساد.    مكافحة

ــراره     -٧٣ ــؤمتر يف ق ــاون       ٦/٣وشــجع امل ــرص التع ــام ف ــى النظــر يف اغتن ــدول األطــراف عل ال
ــة باســترداد  شــبكة الســاحنة مــن خــالل شــبكات املمارســني القائمــة، مثــل     جهــات الوصــل املعني

درة العامليـة جلهــات الوصـل، وشـبكة كامـِدن املشـتركة بــني      االتفاقيـة، واملبـا  مبوجـب  املوجـودات  
الوكــاالت الســترداد املوجــودات، واالســتفادة مــن املعلومــات املقدَّمــة علــى صــعيد وحــدات          

  االستخبارات املالية، يف سياق تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
ــاً     -٧٤ ــاً وثيق ــاون املكتــب تعاون ــدعم     يتع ــة لســلطات مكافحــة الفســاد وي مــع الرابطــة الدولي

أنشـــطتها، ويشـــارك يف جلنتـــها التنفيذيـــة، ويواصـــل املشـــاركة يف أنشـــطة جمموعـــة إيغمونـــت.   
كـانون   ٢٩وشاركت مبادرة "ستار" يف اجتماعات جمموعة إيغمونت يف الدوحـة يف الفتـرة مـن    
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 يـق إيغمونـت العامـل واجللسـات العامـة     لعرض أعماهلا (فر ٢٠١٧شباط/فرباير  ٣الثاين/يناير إىل 
 واالجتماعات اإلقليمية للمجموعة).

ونظمت مبادرة "ستار"، بالتعـاون مـع وحـدة االسـتخبارات املاليـة يف بـنغالديش، حلقـة          -٧٥
ملسـؤولني يف البلـدان   مـن أجـل ا  علـى "اسـترداد املوجـودات"    نصـب  عمل حول التعاون الدويل امل

. وكانــت املتعــدد القطاعــات  لتعــاون الــتقين واالقتصــادي  لغــال األعضــاء يف مبــادرة خلــيج البن  
بــنغالديش وتايلنــد وســري النكــا ونيبــال واهلنــد مــن البلــدان املشــاركة، وضــمت حلقــة العمــل     

علـى   وحدات االستخبارات املالية وسلطات مكافحة الفسـاد مـن أجـل تعزيـز التعـاون والتنسـيق      
الصـعيدين احمللـي واإلقليمـي واستكشـاف سـبل      اجلهـات املعنيـة علـى    خمتلـف   صعيد األجهزة بـني 

 لتحسني التعاون الرمسي وغري الرمسي.

ــاملي ملكافحــة غســل األمــوال   الويواصــل كــل مــن    -٧٦ ــامج الع ــابع للمكتــب  ربن ــادرة الت ومب
مع وحدات االستخبارات املالية من أجل مسـاعدهتا علـى االنضـمام إىل جمموعـة     التعاون "ستار" 

  إيغمونت وتنفيذ معايريها املتعلقة بتبادل املعلومات بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.  
    

  تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت تعيق استرداد املوجودات  -٣  
ل األمانـة تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل تشـجيع      شدَّد الفريق العامل على ضـرورة أن تواصـ    -٧٧

ــز اإلرادة السياســية        ــاء الثقــة وتعزي ــة هلــا وبن ــدول املتلقي ــة للطلبــات وال ــدول املقدم احلــوار بــني ال
يف إطـار عملـها مـع    السـعي إىل حتقيـق ذلـك    وتوطيدها ضماناً السـترداد املوجـودات، مبـا يشـمل     
  موعة العشرين.  املنظمات احلكومية الدولية األخرى ويف سياق جم

ــاب املــؤمتر، يف قــراره     -٧٨ ــدول األطــراف أن  ٥/٣وأه ــة وســرعة  ، بال يف تنفيــذ  تنظــر بعناي
طلبات املساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل اليت حتتاج إلجـراءات عاجلـة، مبـا يف ذلـك     

  الدول الطالبة.الطلبات املتعلقة بالدول املعنية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وغريها من 
تنفيـذ طلبـات    يف بسـرعة وعنايـة  بالـدول األطـراف أن تنظـر    ، ٦/٣يف قـراره   ،وأهاب املؤمتر  - ٧٩

ــدول األطــراف علــى أن تزيــل       ــة يف جمــال اســترداد املوجــودات، وشــجع ال ــة املتبادل املســاعدة القانوني
  استخدامها.العقبات أمام استرداد املوجودات، مبا يشمل تبسيط اإلجراءات القانونية مع منع إساءة 

اسـترداد   جمـال  للـدعم الفـين يف   وأوصى الفريق العامـل باستكشـاف إمكانيـة اعتمـاد هنـج       -٨٠
سداء املشورة بصورة غـري رمسيـة أثنـاء املراحـل األوىل أليِّ قضـية، وإحالـة مقـدِّمي        إلاملوجودات 

  الطلبات إىل جهات نظرية ميكنها أن توفِّر مزيداً من املساعدة.

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
ــدور     -٨١ ــب ب ــز اإل     نشــطيشــارك املكت ــن أجــل تعزي ــة م ــديات الدولي ــن املنت رادة يف عــدد م

السياسية، منها الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد والشفافية، التابع ملنتدى التعـاون االقتصـادي   
آلسيا واحمليط اهلادئ، واإلنتربـول واالحتـاد األورويب و"اليوروجسـت" وجمموعـة السـبعة والفريـق       

دي العـاملي، وخصوصـاً   العامل املعين مبكافحة الفساد، التابع جملموعة العشرين، واملنتـدى االقتصـا  
  مبادرته اخلاصة بالشراكة من أجل مكافحة الفساد.  
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وواصــل املكتــب التوعيــة بأمهيــة التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد      -٨٢
وتنفيذها تنفيذا كامال، مؤكدا على أمهية أحكام االتفاقيـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، بصـفته      

ــا يف اجتماعــات  ــابع جملموعــة العشــرين.     مراقب ــق العامــل املعــين مبكافحــة الفســاد الت وســاند  الفري
. كمـا  ٢٠١٨-٢٠١٧ بشأن مكافحـة الفسـاد للفتـرة   عشرين املكتب تنفيذ خطة عمل جمموعة ال

ــة العشــرين بشــأن مســؤولية           ــادئ الرفيعــة املســتوى جملموع ــاهم مســامهة نشــطة يف وضــع املب س
الفســاد، واملبــادئ الرفيعــة املســتوى جملموعــة العشــرين بشــأن الشخصــيات االعتباريــة عــن جــرائم 

واملبـادئ الرفيعـة املسـتوى    جاهتا مكافحة الفساد املرتبط باالجتار غري املشروع باألحياء الربية ومنت
ــة العشــرين بشــأن   ــالعمــل جملموع ــاهضالتنظيم شــارك  ٢٠١٧لفســاد. ويف نيســان/أبريل  ل ي املن

بشأن املصادرة غري املستندة إىل اإلدانة، اليت نظمهـا مركـز حبـوث    املكتب أيضا يف الندوة الدولية 
التعــاون الــدويل بشــأن األشــخاص املطلــوبني ألســباب تتعلــق بالفســاد واســترداد املوجــودات يف     

  الدول األعضاء مبجموعة العشرين.
وشارك املكتب ومبادرة "ستار" يف اجتماعات شىت متصلة بغسل األموال بغـرض تعزيـز     -٨٣
أعـاله). ونظـم املكتـب أيضـا حلقـة       ٣٢يق فيما يتعلـق باسـترداد املوجـودات (انظـر الفقـرة      التنس

عمل إقليمية بشأن مسؤولية الشخصـيات االعتباريـة عـن جـرائم الفسـاد علـى الصـعيدين الـوطين         
الـدويل السـابع    وشـارك يف املـؤمتر   .٢٠١٦والدويل لبلدان جنـوب شـرق آسـيا يف آب/أغسـطس     

ة يف إطـار  ضا إيضـاحي ويف بنما، وقدم عر ٢٠١٦يف كانون األول/ديسمرب  عشر ملكافحة الفساد
كتـب يف تنظـيم مـؤمتر    مبادرة "سـتار" امل ساعدت املتعلقة باسترداد املوجودات. وحلقات املناقشة 

تنفيذ االتفاقية لتحقيق التقـدم االقتصـادي واالجتمـاعي يف جنـوب شـرق      اإلسراع بإقليمي بشأن 
نع غسـل األمـوال،   عين "مبالفريق العامل امل مناقشات ، ويسرت٢٠١٧يناير آسيا يف كانون الثاين/

  ، واسترداد املوجودات املسروقة".  ومنع حتويلها واكتشاف عائدات اجلرمية
لــنظم اإلقــرار قليمــي اإلؤمتر املــمبــادرة "ســتار" فيهــا شــاركت مــن بــني األحــداث الــيت و  -٨٤

نظمـه البنـك   الـذي  يف رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا،     بالذمة املالية اخلاصة باملوظفني العموميني 
الصـني ورابطـة أمـم جنـوب شـرق      املشتركة بـني  عمل ال، وحلقة ٢٠١٦الدويل يف حزيران/يونيه 

 ، وحلقــة العمــل الرفيعــة املســتوى ٢٠١٦يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  بشــأن مكافحــة الفســاد آســيا
نظمتـها  الـيت  ، ملتبادلـة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ    ة ااملعنية بتسليم املطلوبني واملساعدة القانوني الرابعة

، واالجتمـاع األول  ٢٠١٦يف كـانون األول/ديسـمرب    سـول يف  وزارة العدل يف مجهورية كوريـا 
ــة، ــبكة الرتاهـ ــانون     الـــذي لشـ ــا يف كـ ــة يف فرنسـ ــاة العامـ ــفافية يف احليـ ــا للشـ ــة العليـ ــه اهليئـ نظمتـ

  .  ابلد ٢٠وشارك فيه  ٢٠١٦األول/ديسمرب 
الـذي عقدتـه اململكـة املتحـدة يف أيار/مـايو       ،كافحـة الفسـاد  املعين مبقمة الوأوصى مؤمتر   -٨٥

إىل تزويـد البلـدان بالـدعم    سـعيا  بإنشاء مركز دويل لتنسيق العمل على مكافحة الفساد  ،٢٠١٦
املعنيـة  يف وقـت مناسـب. ويتواصـل املكتـب مـع السـلطات        املسروقة سترداد املوجوداتالالالزم 

 ملركز لتنسيق األعمال التحضريية املتعلقة بتشغيله.إنشاء اب
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  املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  -جيم  
أبـرز الفريـق العامــل وجـود طلـب شــديد علـى املســاعدة التقنيـة مـن أجــل تنفيـذ أحكــام           -٨٦

جـة  الفصل اخلامس من االتفاقية، وخصوصاً على اخلدمات االستشـارية القانونيـة، كمـا أبـرز احلا    
إىل ُنهــج مصــمَّمة وفــق االحتياجــات املطلوبــة. وشــدد الفريــق علــى أمهيــة تقــدمي مســاعدة تقنيــة    

الطلبــات  كتابــةللمســؤولني واالختصاصــيني يف ميــدان تبــادل املســاعدة القانونيــة، لتمكينــهم مــن 
ذ وأكَّد الفريـق العامـل أيضـاً علـى أمهيـة تـدعيم قـدرات املشـرِّعني ومـوظفي إنفـا           والردود عليها.

القــانون والقضــاة وأعضــاء النيابــات العامــة بشــأن املســائل ذات الصــلة، وشــدَّد علــى احلاجــة إىل  
تــوفري تــدريب متخصــص وأنشــطة لبنــاء القــدرات، وعلــى أمهيــة تزويــد املكتــب وســائر مقــدِّمي    

كمــا شــجَّع الفريــق العامــل األمانــة علــى أن تضــيف إىل    املســاعدات ذات الصــلة مبــوارد كافيــة. 
مـــن قبيـــل تنظـــيم احللقـــات الدراســـية والـــدورات التدريبيـــة، تنظـــيم دورات تدريبيـــة أنشـــطتها، 

  تستخدم تكنولوجيات مبتكرة، مثل برامج التعلُّم اإللكتروين.
وتنسـيق املزيـد    وأوصى الفريق العامل املكتب بأن يسعى إىل إقامة مزيـد مـن الشـراكات     -٨٧
لقــة باســترداد املوجــودات مــع ســائر املنظمــات  املســائل املتع ملعاجلــة تقنيــةالســاعدة املأنشــطة مــن 

واهليئــات املعنيــة، وطلــب إىل األمانــة أن ُتــروِّج لســُبل ووســائل تتــيح للــدول األعضــاء أن تطلــب  
  املساعدة التقنية من خالل مبادرة "ستار" على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

قــائم علــى منــهاج   وأوصــى الفريــق العامــل الــدول األطــراف بــأن تنظــر يف اعتمــاد هنــج     -٨٨
يف تنظــيم بــرامج املســاعدة التقنيــة، مــع مراعــاة التنســيق علــى الصــعيد اإلقليمــي ضــماناً    دراســي 

  الستخدام املوارد املتاحة احملدودة على أجنع وجه.
ــراره      -٨٩ ــدول األطــراف، يف ق ــؤمتر ال ــة    ٦/٣وحــثَّ امل ــل وجــود أطــر قانوني ــى أن تكف ، عل

ــديها مــن أجــل مالحقــ   ــة ل ة مــرتكيب جــرائم الفســاد قضــائيا، وكشــف عمليــات   ومؤسســية وافي
االحتيــاز والتحويــل غــري املشــروعة للموجــودات املتأتيــة مــن الفســاد، والتمــاس التعــاون القــانوين   

، مبا يف ذلـك املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، لتـأمني وجـود آليـات مناسـبة السـترداد          وتقدميه الدويل
أوامــر املصــادرة الــيت تقضــي هبــا مصــادرهتا، وإنفــاذ  ُيســتبان مــن عائــدات للفســاد مــن خــالل  مــا

ــة      يف اخلــارج احملــاكم  ــام إدان ــتندة إىل أحك ــري مس ــتندة أو غ ــت مس ــواء أكان ــاً ملقتضــيات  س وفق
  على تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد.  شجَّع االتفاقية، وضمان إنفاذ هذه األطر، و

  ةاملتَّخذ اتاإلجراء  
ــب،    -٩٠ ــب املكتـ ــذ يف      يواظـ ــتعراض التنفيـ ــة اسـ ــة آلليـ ــدورة الثانيـ ــة للـ ــة الرمسيـ ــذ البدايـ منـ

طلبــات املســاعدة التقنيــة الــواردة مــن الــدول األطــراف، بغيــة  علــى تلبيــة ، ٢٠١٦حزيران/يونيــه 
  اآللية.   عمل تعزيز قدراهتا على تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية ومشاركتها الكاملة يف

دورات تدريبيـة إقليميـة بشـأن دورة االسـتعراض الثانيـة      املكتـب  يسـر  ، ٢٠١٦ويف عـام    -٩١
جلهات الوصل واخلرباء املستعرِضني مـن دول جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب يف بنمـا،       
ــا.        ــادئ يف ماليزيــ ــيط اهلــ ــيا واحملــ ــة آســ ــن منطقــ ــر، ومــ ــط يف قطــ ــرق األوســ ــن دول الشــ ومــ

ــاين/نوفمرب   ويف ــة جلهــات    ، نظــم ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب وتشــرين الث ــة عمــل تدريبي املكتــب حلق
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ــا. ويف    ٣٧الوصــل واخلــرباء احلكــوميني مــن إمجــايل    ــة االســتعراض يف فيين ــة مشــاركة يف آلي دول
ــن     ٢٠١٧نيســان/أبريل  ــة جلهــات الوصــل م ــب دورة تدريبي ــة  ٢٢، نظــم املكت ــدول  دول ــن ال م

ي. وباإلضـافة إىل ذلـك،   ستعَرضة يف السنة الثانية من الدورة الثانيـة يف االحتـاد الروسـ   املف اطراأل
قائمـة  وضـع الصـيغة النهائيـة ل    مـن أجـل  نظم املكتب عشر دورات تدريبية وحلقات عمل وطنيـة  

إىل العديـد مـن   حمـددة الغـرض   التقييم الذايت املرجعية لـدورة االسـتعراض الثانيـة، وقـدم مسـاعدة      
  القائمة املرجعية.تعبئة البلدان على هامش االجتماعات األخرى بشأن 

وواصل املكتب، من خالل براجمه وعن طريق مبادرة "ستار"، تقدمي مساعدات قطريـة إىل    -٩٢
الــدول معــدة لتلبيــة احتياجاهتــا املطلوبــة يف إطــار جهودهــا الراميــة إىل اســترداد املوجــودات. وأثنــاء 

كات بلداً ومنتديان معنيان باسترداد املوجودات وثـالث شـب   ٢٤الفترة املشمولة هبذا التقرير، تلقى 
إقليمية مساعدات من هذا القبيل من خالل مبادرة "ستار"، كما تلقى املكتب طلبات جديـدة مـن   
ستة بلدان. وعالوة على ذلك، تتعـاون مبـادرة "سـتار" مـع عـدد مـن الواليـات القضـائية األخـرى          

دة على صعيد املؤسسات اإلقليمية و/أو الدولية يف جمـاالت مـن قبيـل بنـاء القـدرات وتـوفري املسـاع       
  التقنية. وتؤلف مشاريع املساعدة القطرية معظم أنشطة مبادرة "ستار".

ومشــاريع املســاعدة القطريــة هــي بــرامج متعــددة الســنوات تغطــي طائفــة مــن األنشــطة      -٩٣
املتنوعــة، مــن بينــها التحليــل التكتيكــي، ووضــع اســتراتيجيات الســترداد املوجــودات، وأســاليب   

قرارات الذمة املاليـة، ومراجعـة احلسـابات مـن أجـل اسـتخالص       التحريات والتحقيقات املالية، وإ
ــايا، وتيســـري      ــأن إدارة القضـ ــورة بشـ ــايا، وتقـــدمي املشـ ــار التحضـــري للقضـ ــة يف إطـ ــة اجلنائيـ األدلـ
االتصاالت مع الواليات القضائية األخرى. ويسـتتبع تقـدمي هـذه املسـاعدات تـوفري أنشـطة عامـة        

حمــددة األهــداف بشــأن القضــايا املعاجلــة. وتشــمل   لبنــاء القــدرات وكــذلك مشــاريع للمســاعدة 
وكـذلك انتـداب    أكـرب  تقليـدي  منهجيات مبادرة "ستار" تقدمي حلقات عمل تدريبية ذات طـابع 

موجهني وتيسري التنسيق والتعاون بطرائق عملية على الصعيدين الـداخلي والـدويل علـى السـواء.     
  وفيما يلي أمثلة على أنشطة املساعدة القطرية.

املوجـودات جبهـاز النيابـة    رداد توفر مبادرة "سـتار" املسـاعدة إىل قسـم املصـادرات واسـت       -٩٤
، ويشـمل هـذا تـوفري التـدريب علـى التحقيقـات       ٢٠١٢ة منذ عام األفريقيبلدان ال أحد العامة يف

والتحريات املالية وأساليب تتبع املوجودات وغريها من األدوات ألعضاء النيابـة العامـة واحملققـني    
، ٢٠١٦وكذلك القضاة احملتمـل أن ينظـروا يف القضـايا املتعلقـة باسـترداد املوجـودات. ويف عـام        

اجلهـات املعنيـة يف جمـال اسـترداد املوجـودات لتقيـيم        اجتماعات معقامت مبادرة "ستار" بتنسيق 
  التقدم احملرز فيما يتعلق باملساعدة التقنية وحتديد جماالت األولوية واستمرار برنامج "ستار".  

ويف بلد أفريقي آخر، قدم تدريب يف جمال بناء القدرات إىل اجلهـاز القضـائي وسـلطات      -٩٥
اسـتخدام أدوات مكافحـة غسـل األمـوال حملاربـة الفسـاد. ومـع مراعـاة         إنفاذ القانون يركز علـى  

املعــايري الدوليــة والتعــاون الــدويل، تضــمن التــدريب "تتبــع األمــوال" وكــذلك تــدريبا قائمــا علــى  
م خصيصــا بشــأن اســتخدام التشــريعات احملليــة لتجميــد عائــدات اجلرميــة وحجزهــا   مِّاحملاكــاة ُصــ

 إطار برنـامج التـدريب القضـائي التـابع ملبـادرة "سـتار" الـذي        ومصادرهتا. وقدم هذا التدريب يف
  جيري تنفيذه يف املنطقة.  
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ــاين/نوفمرب    -٩٦ ــهمني    دانــت ، أ٢٠١٦ويف تشــرين الث ــة مت ــد أفريقــي آخــر ثالث حمكمــة يف بل
األمـر مبصـادرة أمـوال ودفـع     سـنوات مـع    ١٠و ٣ وحكمت عليهم بالسجن ملـدد تراوحـت بـني   

قـد شـارك    الرئيسي يف هذه احملاكمة ني من الدوالرات. وكان القاضيعدة ماليب تعويضات تقدر
. كمـا  وجسد حكمه باملصادرة هـذا التـدريب  يف التدريب القضائي الذي نظمته مبادرة "ستار"، 

دعمت مبادرة "سـتار" االسـتراتيجية اخلاصـة هبـذه القضـية، والـيت تضـمنت االسـتعانة بـاثنني مـن           
لبناء قدراته أثناء أدائـه لعملـه، كمـا زودت     التحقيق واالدعاء مراجعي احلسابات للعمل مع فريق

ورصـدت التقـدم احملـرز عـن كثـب. وكانـت        تـدريب هذا الفريق بربنامج مركَّز للمبادرة "ستار" 
  هذه أول قضية يف هذا البلد جتمد فيها موجودات عالية القيمة وتظل جممدة.

السلطات املختصة يف بلدين من البلدان اهلشـة   وبدأت مبادرة "ستار" برناجما قطريا لتزويد  -٩٧
املتــأثرة بالصــراعات باملســاعدة، وهــي جتــري مناقشــات متواصــلة مــع الســلطات هنــاك الستيضــاح   

  .االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة للتخطيط للخطوات املقبلة وملتابعة األنشطة املنفذة
الذي قدمتـه مبـادرة "سـتار" إلحـدى البلـدان      وبعد االنتهاء من املرحلة األوىل من الدعم   -٩٨

ملعاجلـة   ٢٠١٦يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    ة، أوفـدت بعثـة الحقـ   ٢٠١٦يف آسيا يف حزيران/يونيـه  
طلــب آخــر مــن الســلطات الــيت حــددت جمــاالت مازالــت حتتــاج إىل دعــم إضــايف لتعزيــز فعاليــة    

لذمـة املاليـة. وواصـلت املبـادرة     ابقـرار  اإلجهودها السترداد املوجـودات املسـروقة وحتسـني نظـام     
سـوف جيـري اسـتعراض حمتـوى الـدليل،      العمل مع السلطات لوضع منـوذج لـدليل التحقيقـات. و   

مـع  املتبعـة  القانونيـة والداخليـة   اإلجـراءات  بدقـة   بعد إعداده وترمجته، وتدعيمه مبواد حـىت جيسـد  
  .تضمينه إرشادات عملية مستمدة من واقع ذلك البلد

توصــيات تنفيــذ لمكتــب حلقــة عمــل ملتابعــة  تــابع لفريــق نظــم خــر يف آســيا، ويف بلــد آ  -٩٩
التعـاون الـدويل واملصـادرة.    ، ومنها األحكام املتعلقـة ب الدورة األوىل من استعراض تنفيذ االتفاقية

إصـالح التشـريعات والسياسـات املتصـلة     تسـعى إىل  وأفضت حلقة العمل إىل اعتماد خطة عمـل  
تقــدم تبادلــة ووضــع تشــريعات بشــأن عائــدات اجلرميــة. ويف البلــد نفســه،   باملســاعدة القانونيــة امل

، ونفـذت بـرامج   ٢٠١٦منـذ نيسـان/أبريل   ضروبا من الدعم بشأن بعض القضايا مبادرة "ستار" 
 املالية واألدلة اإللكترونية واالستدالل الرقمـي اجلنـائي يف حزيران/يونيـه    التحريات للتدريب على

  .  ٢٠١٧ونيسان/أبريل  ٢٠١٦
ويف إحدى بلدان أمريكـا الالتينيـة، تسـاعد مبـادرة "سـتار" يف إرسـاء بنيـة حتتيـة قانونيـة            -١٠٠

وحــدة جديـدة معنيــة   عمـل مكافحــة الفسـاد واسـترداد املوجــودات. وت  للعمــل علـى  ومهنيـة قويـة   
ىل أن تصـبح  إخـاص هبـا وتسـعى    إطار قـانوين ومؤسسـي رمسـي    على وضع باسترداد املوجودات 

. وقـد أعـدت السـلطات مشـروع     ممتلكات الدولة املسروقة استردادجهازا متكامال ينهض مبهمة 
باسـترداد  قـانون اخلـاص   مشـروع ال التعليـق علـى   قانون هلـذا الغـرض، ويواصـل املكتـب عملـه يف      

اجلهـات الوطنيـة املعنيـة. وسـيجري التخطـيط      اجلارية بشأنه مـع  شاورات املاملوجودات وحضور 
األحكـام اجلديـدة، وعلـى    على تطبيق تدريب النشطة حمددة بعد اعتماد مشروع القانون، منها أل

؛ واملسـاعدة يف  تنفيذ العمليات املنوطة باجلهاز اجلديد، إىل جانب تدريب وكالء النيابة والقضـاة 
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؛ وإقامــة تعــاون مشــترك بــني  عملــي للتحقيقــات ومدونــة للممارســاتوضــع اســتراتيجية ودليــل 
  إمكانية تقدمي برامج للتوجيه.حبث ت؛ والوكاال
ويف عدد من بلدان أمريكـا الالتينيـة األخـرى، قـدم املكتـب تـدريبا ألعضـاء النيابـة العامـة            -١٠١

واحملققــني والقضــاة علــى اســتخدام أســلوب املصــادرة غــري املســتندة إىل اإلدانــة. واشــتمل برنــامج     
ابة العامة والتحقيق والقضـاء لتحقيـق التفاعـل    التدريب عامة على تدريبات مشتركة بني أجهزة الني

  وتبادل املعارف بني العاملني هبا، وال سيما بشأن إجراءات املصادرة غري املستندة إىل اإلدانة.  
وواصــلت مبــادرة "ســتار" أيضــا دعمهــا للســلطات يف بلــد أورويب يســعى إىل حتديــد          -١٠٢

ســري عقـــد اجتماعــات مـــع ســـائر   اســتراتيجيات الســـترداد املوجــودات، وســـوف تســـاعد يف تي  
أجهـزة إنفـاذ القـانون     واألطراف الرئيسية اليت قد تسـتطيع مسـاعدة السـلطات، مبـا يف ذلـك ممثلـ      

ــدمت           ــت نفســه، ق ــة األخــرى. ويف الوق ــب احمللي ــب املكات ــد، إىل جان ــك البل ــدى ذل ــة ل األجنبي
ــة، مبــا     إىل البلــدان خــدمات استشــارية    نظمالــ بــدء تشــغيل  يشــملبشــأن إقــرارات الذمــة املالي

  اإلبالغ الفعال.  طرائق و صحة اإلقرارات ، وبشأن التحقق منات فحلفظ املل لكترونيةاإل
وعالوة على ما تقدم، واصل املكتب التعاون مع الدول يف جمال املساعدة التشـريعية مـن     -١٠٣

أجل تقييم مدى التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ أحكام الفصل اخلامس من االتفاقيـة. وإىل جانـب   
ذلـــك، اســـتجاب املكتـــب ومبـــادرة "ســـتار" لعـــدة طلبـــات أخـــرى مـــن الـــدول تتعلـــق بـــإجراء  

  التشريعات.املساعدة يف صوغ شريعات أو استعراضات مكتبية للت
    

  اإلبالغ واملتابعة  -دال  
أن يواصل تقـدمي املزيـد مـن اإلرشـادات حـول تنفيـذ قـرار مـؤمتر          دُّالفريق العامل يو لَّلع  -١٠٤

ــراف   ــدول األط ــد ضــحايا الفســاد و     ٦/٢ال ــة حتدي ــدء يف عملي ــاء الب ــيما ابتغ ــارامترات ، وال س ب
توجيهية لتبادل املعلومات علـى حنـو اسـتباقي يف الوقـت املناسـب      التعويض؛ وتيسري وضع مبادئ 

مـن االتفاقيـة؛    ٥٦من أجل متكني الدول األطراف من اختاذ إجراءات مناسبة وفقا ألحكام املادة 
ومجــع معلومــات عــن اســتخدام الــدول األطــراف للتســويات واآلليــات البديلــة األخــرى وحتليــل    

التســويات واآلليــات القانونيــة املتحصــل عليهــا مــن املبــالغ العوامــل الــيت تــؤثر علــى الفــروق بــني  
البديلة األخرى واملبالغ املعادة إىل الدول املتضررة، بغية النظر يف جـدوى وضـع مبـادئ توجيهيـة     

وشفافية للتعاون بـني الـدول األطـراف املعنيـة وإعـادة      اتساقا من أجل تيسري االستعانة بنهج أكثر 
  .بأساليب فعالة املوجودات

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يقدِّم املزيد من اإلرشادات حول ما يلي: (أ) اخلطـوات الـيت     -١٠٥
ميكــن اختاذهــا لتشــجيع الــدول علــى بنــاء الثقــة وإزالــة العوائــق الــيت تعرقــل اســترداد املوجــودات؛  

أو  الـدول أو صـادرهتا   ضـبطتها اخليارات املتعلقة جبمع بيانـات عـن حجـم املوجـودات الـيت       (ب)
 حتديـد  خباصـة، كيفيـة  واملصـادرة، و  ضـبوطة أرجعتها أو تصرَّفت فيهـا؛ (ج) إدارة املوجـودات امل  

  املمارسات اجليدة.  
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املسارات الثالثـة الـيت   يأخذ يف االعتبار أن  دُّالفريق يو لَّفيما يتعلق باملسألة األخرية، لعو  
 ١٦إىل  ١٤ة مــــن الفتــــرحــــددها املشــــاركون يف حلقــــة العمــــل املنعقــــدة يف أديــــس أبابــــا يف 

  ، وخباصة:٢٠١٦شباط/فرباير 
  ؛عادواملصادرة ريثما ُت ضبوطةإدارة املوجودات امل  )١(  
يشــمل اســتخدامها االســتخدام النــهائي للموجــودات املعادة/التصــرف فيهــا، مبــا   )٢(  
    ؛أهداف التنمية املستدامة لدعم

  بشأهنا.إعادة املوجودات والتفاوض  طرائق االتفاق على  )٣(  
  


