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*1804737*  

    
  تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     

حزيران/يونيه  ٧و ٦املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي 
٢٠١٨*     

    مقدِّمة  -أوًال 
ية األمم   -١ فاق لدول األطراف يف ات ته قرَّر مؤمتر ا  ١/٤املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، يف قرارا
، أن ينشئ الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح ٧/١و ٦/٣و ٦/٢و ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣و ٢/٣و

  العضوية املعين باسترداد املوجودات، وأن يواصل الفريق أعماله.
عامل، ودعاه إىل اق٧/١ب املؤمتر، يف قراره ورحَّ  -٢ ماعات الفريق ال تائج اجت تراح بنود ، بن
ول األعمال املقبلة. وقرَّر املؤمتر أيضـــــًا، يف ذلك القرار، أن يواصـــــل الفريق العامل عمله عن اجلد

  طريق مجلة أمور منها ما يلي:
ـــــات الفضـــــلى يف حتديد هوية   (أ)  ـــــلة العمل على مجع املعلومات عن املمارس مواص

ع يف حتليل تلك الضـــــحايا مبختلف أنواعهم وتعويضـــــهم وفقًا التفاقية مكافحة  الفســـــاد والتوســـــُّ
املمارسات، على أن يشمل ذلك، حسب االقتضاء، التماس املعلومات من الدول األطراف وتيسري 
تبادهلا بني اخلرباء وتنظيم حلقات نقاش للخرباء، مع مراعاة األعمال املماثلة اليت اضــُطِلع هبا خالل 

 ت السابقة؛رقة اخلرباء واملناقشااجتماعات الفريق العامل وأف

وتأثريها على استرداد املوجودات  األطراف الثالثةب املتعلقةإجراء حتليل للتحديات   (ب) 
  مبقتضى الفصل اخلامس من االتفاقية؛

مواصلة مجع بيانات عن املمارسات الفضلى بغية وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة   (ج) 
الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات بشــــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســــب، من أجل متكني 

  من االتفاقية؛ ٥٦املناسبة، وفقًا للمادة 

__________ 
 د نتيجة ملشاورات الدول األعضاء.قدِّم هذا التقرير بعد املوعد املحدَّ *  
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إجراء حتليل بشأن كيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني   (د)  
املختصــــني باســــترداد املوجودات بغية وضــــع مبادئ توجيهية من أجل تبادل املعلومات على حنو 

  ب وفق املذكور يف الفقرة الفرعية (ج) أعاله.استباقي ويف الوقت املناس
    

      تنظيم االجتماع  -ثانيًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

عقد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات اجتماعه   -٣
تني مع . ومشل االجتماع جلســتني مشــترك٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧و ٦الثاين عشــر يف فيينا، يومي 

  حزيران/يونيه. ٦فريق استعراض التنفيذ، ُعقدتا يف 
وترأَّس اجتماع الفريق العامل الثاين عشر فيفيان ن. ر. أوكيكي (نيجرييا) وإغناثيو بايلينا   -٤

  رويث (إسبانيا).
ضــــحايا االنفجار الربكاين يف غواتيماال، وقدمت مع عميق تعاطفها الوأعربت الوفود عن   -٥

  غواتيماال.تعازيها لشعب 
    

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
  ، جدول األعمال التايل:٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦أقرَّ الفريُق العامل، يف   -٦

  املسائل التنظيمية:  -١
 افتتاح االجتماع؛  (أ) 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب) 
  الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات.ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ   -٢
منتدى بشـــأن تعزيز اجلوانب العملية الســـترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشـــة   -٣

  التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة.
  مناقشتان مواضيعيتان:  -٤

تبادل املعلومات يف الوقت املناســـب من أجل متكني الدول األطراف من   (أ)
ــــــبة، وفقًا للمادة اختاذ اإلجراءات  من االتفاقية: مجع البيانات  ٥٦املناس

  من أجل وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة؛
حتســـني التواصـــل والتنســـيق بني خمتلف شـــبكات املمارســـني املختصـــني   (ب)

شأن تبادل املعلومات  سترداد املوجودات، بغية وضع مبادئ توجيهية ب با
  على حنو استباقي ويف الوقت املناسب.

  دى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية.منت  -٥
  اعتماد التقرير.  -٦
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    احلضور  -جيم  

حضــــر اجتماع الفريق العامل ممثلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: االحتاد الروســــي،   -٧
ة املتحدة، أذربيجان، األرجنتني، إســــبانيا، إســــرائيل، إســــواتيين، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربي

اإلســــالمية)، أيرلندا، إيطاليا، -إندونيســــيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية
باراغواي، باكســتان، باالو، الربازيل، الربتغال، بروين دار الســالم، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بنن، 

بريو، تايلند، تركيا، تشـــيكيا، توغو، املتعّددة القوميات)، -بوتان، بوتســـوانا، بولندا، بوليفيا (دولة
زانيا املتحدة، مجهورية توفالو، تونس، اجلزائر، جزر ســـــليمان، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية تن

كوريا، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، 
، الصــني، طاجيكســتان، العراق، ُعمان، غابون، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســودان، ســويســرا، شــيلي

البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، -زويال (مجهوريةغانا، غواتيماال، فانواتو، فرنسا، الفلبني، فن
قطر، قريغيزســـتان، كازاخســـتان، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوســـتاريكا، كولومبيا، 

يا، ليختنشـــــتاين، ليســـــوتو، مالطة، ماليزيا، مصـــــر، املغرب، الكويت، كرييباس، كينيا، لبنان، ليب
املكســيك، مالوي، اململكة العربية الســعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، 
منغوليا، موريشــــــيوس، ناميبيا، النرويج، النمســـــــا، نيبال، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، 

  .حدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونانهولندا، الواليات املت
وُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهو منظَّمــة تكــامــل اقتصـــــــادي إقليميــة طرف   -٨
  االتفاقية. يف
ــــــبكة برنامج األمم   -٩ وُمثِّلت مبراقبني برامج األمم املتحدة وصــــــناديقها واملعاهد التابعة لش

املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخصـــــصـــــة التابعة ملنظومة األمم املتحدة التالية: 
لة، مك عدا مية وال قاليمي ألحباث اجلر حدة األ هد األمم املت بازل للحوكمة، مع هد  مل مع تب الع

  الدويل، البنك الدويل.
ية،   -١٠ لدول اخلليج العرب عاون  ية: جملس الت تال ية ال لدول وُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكومية ا

ية ملكافحة  لدول قانون (اليوروبول)، األكادميية ا فاذ ال جمال إن عاون يف  لة االحتاد األورويب للت وكا
  الفساد، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

وُمثِّلت يف الدورة منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب   -١١
  دائم يف مقر األمم املتحدة.

    
    ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات  -ثالثًا  

قدُّ  -١٢ مة عن الت عا حة  نة مل ما ثل األ ــــــترداد قدَّم مم باس قة  يذ الواليات املتعل م املحرز يف تنف
ــــــري إىل  ــــــية هي: أنَّ املوجودات. وأش ــــــيًا مع واليته، على ثالثة أهداف رئيس الفريق ركز، متاش

بات؛   (أ) ية للطل لدول املتلقِّ بة وا طال لدول ال قة بني ا ناء الث ية؛ (ب) ب عارف تراكم اكتســـــــاب م
ات. وفيما يتعلق باكتســاب املعارف التراكمية، واصــل املســاعدة التقنية والتدريب وبناء القدر  (ج)

تطوير بوابته الشـــبكية اخلاصـــة باألدوات  )املكتبمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (
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ــــــاد (بوابة "تراك")، وحتديدا املكتبة القانونية اليت تشــــــملها  واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفس
ـــهم البوابة. وكان املكتب  ـــرها  أيضـــًاقد أس ـــرا، كل من يف عملية لوزان اليت يس ـــويس حكومة س

واملركز الدويل الســـــترداد املوجودات التابع ملعهد بازل للحوكمة، ومبادرة اســـــترداد املوجودات 
ل اخلطوات لدعم التطبيق  املســــروقة (مبادرة "ســــتار")، ومن ذلك العمل على وضــــع دليل مفصــــَّ

ة وتنفيذها من أجل الكفاءة يف استرداد املوجودات املسروقة، واألداة العملي ملبادئ لوزان التوجيهي
اإللكترونية املقابلة له. وعالوة على ذلك، ويف إطار املنتدى العاملي الســترداد املوجودات، تســاعد 
ـــلطات الوطنية يف إعداد أدلة حول امللكية االنتفاعية. وأبلغ ممثل األمانة الفريق  ـــتار" الس مبادرة "س

  أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املحسنة أصبحت متاحة على اإلنترنت.أنَّ ل بالعام
أنَّ جرى التأكيد على الثقة بني الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات،  بناءبوفيما يتعلق   -١٣

باملصـــادرة واســـترداد دعمهما الفعال للشـــبكات اإلقليمية املعنية واصـــال املكتب ومبادرة "ســـتار" 
لدعوة يف عدد من املنتديات الدولية للتشجيع ليف أنشطة االخنراط  أيضًا، وأهنما واصال املوجودات

ســياســة دولية وإطار قانوين يفضــيان إىل اســترداد املوجودات الســتحداث على وضــع هنج وتدابري 
ية ألجهزة مكا لدول فحة الفســـــــاد، وجمموعة املســــــروقة وإعادهتا. ومن هذه املنتديات الرابطة ا

إيغمونت، والفريق العامل املعين مبكافحة الفســاد وتعزيز الشــفافية التابع لرابطة التعاون االقتصــادي 
آلســــيا واملحيط اهلادئ، واملنظمة الدولية للشــــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، واالحتاد األورويب ووحدة 

، وجمموعة الســـبعة واألفرقة العاملة املعنية التعاون القضـــائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجســـت)
مبكافحة الفساد التابعة ملجموعة العشرين، واملنتدى االقتصادي العاملي، وخصوصًا مبادرته اخلاصة 

  بالشراكة من أجل مكافحة الفساد.
األمانة أعدت خطة عمل مقترحة تشمل أنشطة الفريق العامل أنَّ وأشار الفريق العامل إىل   -١٤

  ).CAC/COSP/WG.2/2018/4( ٢٠١٩-٢٠١٨السنتني لفترة 
ل مصــــر باســــم جمموعة الدول األفريقية، وأثىن على االجتماع الرفيع املســــتوى م ممثِّوتكلَّ  -١٥

سة عشرة العتماد اتفاقية أيار/مايو لالحتفال بالذكرى السنوية اخلام ٢٣الذي عقد يف نيويورك يف 
األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، وشــدد على األمهية احلامسة الســترداد املوجودات يف هذا الســياق. 

اعترب عام مكافحة الفساد يف أفريقيا، وحدد له موضوع "كســــــــب  ٢٠١٨عام أنَّ وأبلغ الفريق ب
متوز/يوليه، وهو تاريخ  ١١يوم  املعركة ضــــد الفســــاد: مسار مستدام للتحول يف أفريقيا"، واعترب

، اليوم األفريقي الســــــنوي ٢٠٠٣اعتماد اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفســـــــاد وحماربته يف عام 
، الذي أوعز فيه املؤمتر إىل الفريق ٦/٢ملكافحة الفســـــاد. وأشـــــار إىل قرار مؤمتر الدول األطراف 

ات املتعلقة باســــترداد املوجودات يف الوقت العامل بوضــــع مبادئ توجيهية للمبادرة بتبادل املعلوم
، بشـــأن تعزيز املســـاعدة القانونية املتبادلة ألغراض التعاون الدويل ٧/١املناســـب، وإىل قرار املؤمتر 

ــــــترداد املوجودات. وحث الدول األطراف على القضــــــاء على املالذات اآلمنة ورفع أحكام  واس
داهنا األصـــلية وفقًا لروح االتفاقية. وســـلط الضـــوء بلإىل املوجودات رد الســـرية املصـــرفية لتيســـري 

ــــــترداد املوجودات والتعاون الدويل، مثل غياب  كذلك على التحديات اليت تواجهها الدول يف اس
اإلرادة الســــياســــية، وتعقد النظم القانونية واختالفها، وعدم اإلملام باملتطلبات اإلجرائية. وشــــجع 

  استرداد املوجودات. الدول األطراف على العمل معا لتعزيز
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يد   -١٦ كان ق لذي  ية، ا فاق خلامس من االت وأشـــــــار ممثل االحتاد األورويب إىل الفصـــــــل ا
االســــتعراض خالل الدورة الثانية آللية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد، 

دات املتأتية وهو يشــمل مســائل ذات أمهية للتصــدي للفســاد واحليلولة دون إعادة اســتثمار العائ
من الفســــاد يف االقتصــــاد املشــــروع أو اســــتخدامها يف املزيد من أعمال الفســــاد. وأشــــار إىل 
تشـــريعات االحتاد األورويب ذات الصـــلة اليت اعتمدت، أو على وشـــك أن تعتمد، ومنها توجيه 

توجيه بشــأن املصــادرة، والئحة تنظيمية بشــأن االعتراف املتبادل بأوامر التجميد واملصــادرة، وال
لِّط الضــــوء على دعم االحتاد األورويب  األورويب اخلامس املتعلق مبكافحة غســــل األموال. وســــُ
املتواصــل للتعاون الدويل يف جمال اســترداد املوجودات، وخباصــة دعمه لشــبكة كامدن املشــتركة 
ق بني الوكاالت السترداد املوجودات والشبكات املنتسبة إليها، وكذلك دعمه للعمل على حتقي

منها (احلد بقدر كبري من التدفقات غري  ٤-١٦أهداف التنمية املســــــتدامة، وخباصـــــــة الغاية 
املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول املسروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشكال 

)، يف سياق خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل ٢٠٣٠اجلرمية املنظمة، حبلول عام 
ملبدأي  وفقًاالثالث لتمويل التنمية. وشــــدد على أنه جيب اســــتخدام املوجودات املعادة وإدارهتا 

  الشفافية واملساءلة، على حنو يؤدي إىل تعزيز التنمية املستدامة.
سترداد أنَّ وشدد املتكلمون على   -١٧ شأن ا الفريق العامل من املنتديات احليوية لتعزيز احلوار ب

تار". املوجودات، إىل  ــــــ بادرة "س ها م ية األخرى، ومن لدول يات اإلقليمية وا ئات واآلل جانب اهلي
ورحبوا مبشاركة املكتب يف املنتدى العاملي السترداد املوجودات، الذي عقد يف واشنطن العاصمة، 

، واســــتضــــافته اململكة املتحدة والواليات املتحدة. وفيما يتعلق ٢٠١٧يف كانون األول/ديســــمرب 
ملقبلة ألنشـــطة الفريق، اقترح أحد املتكلمني أن يتضـــمن موضـــوع التحديات املتعلقة خبطة العمل ا

املطالبات  باألطراف الثالثة مسألة األتعاب املشروطة للمحامني الذين توكلهم الدول الطالبة، إذ إنَّ
لدى  اليت يقدمها املحامون قد تؤدي إىل إطالة أمد اإلجراءات وتنشئ التزامات منافسة وتثري اللبس

املذكرة املقدمة من األمانة عن التقدُّم املحرز يف أنَّ إىل  أيضًاالدول املتلقِّية للطلبات. وأشار املتكلم 
) تشـــري إىل التعاون على CAC/COSP/WG.2/2018/2تنفيذ الواليات املتعلقة باســـترداد املوجودات (

املؤمتر وكذلك الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل سبق أنَّ صعيدين املدين واإلداري، وأكد على ال
  أن تناوال هذه املسألة.

بني عدم التوافق وفيما يتعلق بأدوات املكتب وموارده، أعرب أحد املتكلمني عن قلقه من   -١٨
بة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية بوَّابة "تراك" وبوابة إدارة املعارف املعروفة باســـم بوَّا

  (بوَّابة "شريلوك")، واقترح استبانة طريقة للربط بني النظامني.
وأكَّــد عــدد من املتكلمني على التقــدُّم الــذي أحرزتــه اجلهود الوطنيــة املبــذولــة من أجــل   -١٩

سترداد املوجودات، وقدَّموا معلومات عمَّا ُأدخل من إصالحات ق انونية ومؤسسية وما اتُّخذ من ا
مبادرات يف اآلونة األخرية على الصعيد الوطين لتعزيز قدرات بلداهنم على التعاون الفعَّال يف قضايا 

لفصــــــل اخلامس من الكامل لتنفيذ الاســــــترداد املوجودات. ومن اإلصــــــالحات الرامية إىل كفالة 
شريعات متخصصة بشأن املساعدة القانونية االتفاقية اعتماد تشريعات وطنية شاملة، مبا يف ذلك ت

سترداد املوجودات خاصة بكل  سترداد املوجودات وغسل األموال؛ ووضع أدلة بشأن ا املتبادلة وا
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بلد؛ وإنشــــاء أجهزة مركزية ومتخصــــصــــة، وتعيني موظفني متخصــــصــــني؛ وإدارة املوجودات 
ــت رداد املوجودات يف اتفاقات املحجوزة واملصــادرة والتصــرف فيها؛ وإدراج األحكام اخلاصــة باس

نجاح يف اســترداد املوجودات الاملســاعدة القانونية املتبادلة. وذكر عدَّة متكلمني أمثلة على قصــص 
ا عن الوكالة الوطنية يف بلده املعنية إيضاحيًّ يف قضايا فساد عرب وطنية. وقدم أحد املتكلمني عرضًا

  رائم األخرى، وتعقب تلك املوجودات وإدارهتا.بالعثور على املوجودات املتأتية من الفساد واجل
، املتعلق مبنع ومكافحة الفســـاد جبميع أشـــكاله ٧/٢وأشـــار عدة متكلمني إىل قرار املؤمتر   -٢٠

على حنو أكثر فعالية، مبا يف ذلك يف احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات، ودعا الدول إىل 
  مارسات اجليدة.تكثيف اجلهود وتبادل اخلربات وامل

وأشــــــار أحد املتكلمني إىل التزام ليما بشــــــأن احلوكمة الدميقراطية من أجل مكافحة   -٢١
شارات إىل تدابري  ضمن إ ساد، الذي اعتمد يف مؤمتر القمة الثامن للقارة األمريكية، والذي يت الف

  استرداد املوجودات.
التعاون، أو االفتقار إىل  وأبلغ بعض املتكلمني عن وجود حتديات عملية بســــــبب غياب  -٢٢

تبادل املعلومات، أو غياب اإلرادة السياسية. وأشري أيضًا إىل السرية واالختالف يف املعايري اإلثباتية 
ــــــترداد املوجودات على حنو فعَّال.  واإلجراءات القانونية باعتبارها من العقبات اليت حتول دون اس

ستردا ضرورة ا ضًا إىل  شار بعض املتكلمني أي ضريبية وأ د املوجودات من املراكز املالية واملالذات ال
  وإىل الصعوبات القائمة يف هذا الصدد.

ومن أجل التغلب على هذه التحديات، اقترح املتكلمون أن تواصـــــل األمانة حتديث دليل   -٢٣
الســــلطات الوطنية املختصــــة، مبا يف ذلك حتديث املعلومات عن جهات الوصــــل املعنية باســــترداد 

، االتصــــال النقالةألجهزة  ةدات على حنو منتظم، والنظر يف اســــتحداث أدوات، منها تطبيقاملوجو
وتيســـري تبادل املعلومات فيما بني الســـلطات املختصـــة يف الوقت املناســـب. واقترح أيضـــًا اغتنام 

بات اجتماعات الفريق العامل كفرصة لعقد اجتماعات ثنائية بني الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطل
شار أحد املتكلمني إىل  الفصل اخلامس من االتفاقية أنَّ هبدف تيسري املشاورات بشأن القضايا. وأ

يوفر أســاســا جيدا الســتعادة املوجودات، وإن كانت هناك حاجة إىل صــقل أحكامه وتفصــيلها، 
أنَّ إىل  على ســـبيل املثال فيما يتعلق بأســـاليب تعقب املوجودات أو تنفيذ األوامر األجنبية. وأشـــري

  .يكون مفيداتوجيهية غري ملزمة بشأن هذا األمر قد  مبادئوضع 
وشـدد بعض املتكلمني على حق الدول يف التصـرف يف املوجودات املسـتردة بالطريقة اليت   -٢٤

لالتفاقية فيما يتعلق باحترام الســـيادة وعدم التدخل يف  وفقًاشـــروط ويِّ تراها، دون اخلضـــوع أل
  الشؤون الداخلية.

    
منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا يف ذلك   -رابعًا  

   مناقشة التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة
قدَّم ممثل لألمانة إحاطة إىل الفريق العامل عن نتائج اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشــــــأن   -٢٥

ــــــفــافيــة امللكيــة االنتفــاعيــة، املعقود يف فيينــا يومي   ٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر  ٤و ٣ش
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)CAC/COSP/IRG/2018/7 ،بالوالية الواردة  عمًال) ونظم االجتماع بدعم مايل من االحتاد الروسي
املعنون "بيان ســانت بطرســربغ بشــأن الترويج للشــراكات بني القطاعني العام  ٦/٥ يف قرار املؤمتر

املؤمتر أهاب، يف ذلك القرار، بالدول أنَّ واخلاص يف جمال منع الفســـــاد ومكافحته". وأشـــــار إىل 
األطراف أن تعزِّز مشــاركة القطاع اخلاص يف مكافحة الفســاد، ودعاها، يف مجلة أمور، إىل تعزيز 

ة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بامللكية االنتفاعية لدى كيانات القطاع اخلاص. واستعرض الفريق الشفافي
العامل يف ضــوء التطورات األخرية، االســتنتاجات والتوصــيات الواردة يف الدراســة املعنونة "حمرِّكو 

ل إزاء ذلك"، الدُّمى: كيف يســــتغلُّ الفاســــدون اهلياكل القانونية إلخفاء األموال املنهوبة وما العم
. وقال ممثل األمانة إنه ستعقد حلقة عمل بشأن استخدام ٢٠١١اليت نشرهتا مبادرة "ستار" يف عام 

حق املحافظة على ســـرية املعلومات املتبادلة بني حمامي الدفاع وموكله و/أو االمتياز املهين القانوين 
  .٢٠١٨يف النصف الثاين من عام 

إعادة املوجودات املســروقة هو مبدأ أنَّ أشــار املتكلمون إىل  ويف املناقشــة اليت تلت ذلك،  -٢٦
أســـــاســـــي من مبادئ االتفاقية، وأشـــــاروا إىل أثرها اإلجيايب على التعاون الدويل يف جمال مكافحة 
الفســـاد. وأشـــار عدة متكلمني إىل تدابري حمددة اختذهتا بلداهنم من أجل تيســـري إعادة املوجودات، 

املساعدة يف قضايا تبادل الداخلي واملركزي وإنشاء هيئات خاصة للتنسيق ومنها تعزيز التشريعات 
ــــــترداد املوجودات بلده أنَّ . وأفاد أحد املتكلمني بأو تكليف بعض اهليئات القائمة هبذا العمل اس

واملصــادرة األجنبية. وأبرز بعض ميد أجرى إصــالحات للتشــريعات اجلنائية لالعتراف بأوامر التج
ية اللجوء إىل إجراءات التجميد واملصادرة غري املستندة إىل إدانة السترداد املوجودات املتكلمني أمه

  املسروقة، وذكر أمثلة ناجحة على ذلك.
وأوصى أحد املتكلمني بأن ينظر الفريق يف إدراج مسألة االعتراف املتبادل بأوامر التجميد   -٢٧

  ماعاته املقبلة.واملصادرة غري املستندة إىل إدانة يف جدول أعمال اجت
مثلة األعلومات واملمجع بند بشأن واقترح عدة متكلمني أن يدرج يف جدول أعمال الفريق   -٢٨

ضـــمان الشـــفافية واملســـاءلة يف إرجاع املوجودات والتصـــرف فيها. وأكد العديد من حول كيفية 
وإجياد إرادة ســياســية املتكلمني على احلاجة إىل مواصــلة تنفيذ الفصــل اخلامس والتعاون حبســن نية 

الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، باعتبارها من العوامل األساسية للنجاح يف حسم  لدى قوية
  قضايا استرداد املوجودات.

، أعرب املتكلمون عن قلقهم بشــأن العوائق املشــهودةوعلى الرغم من االجتاهات اإلجيابية   -٢٩
، دويل يف جمال اســـترداد املوجودات. وأشـــار العديد من املتكلمنياليت ال تزال حتول دون التعاون ال

ــــــأن، ــــــاط  يف هذا الش إىل اختالف النظم واإلجراءات الوطنية وتعقدها، واالفتقار للوعي يف أوس
املمارســني بشــأن اإلجراءات املتاحة على الصــعيد الوطين، والتأخري يف الرد على طلبات املســاعدة 

أنَّ هذه العوائق تشــــــري إىل أنَّ تطلبات اإلثباتية املرهقة. واتفق املتكلمون على القانونية املتبادلة، وامل
زيادة فعالية جهود االتفاقية مل تنفذ بعد بشكل كامل. وأشار أحد املتكلمني إىل اجلهود الرامية إىل 

  املساعدة القانونية املتبادلة من خالل إنشاء وحدات متخصصة.
فافية يف  -٣٠ ــــــ جمال امللكية االنتفاعية، تبادل عدة متكلمني املعلومات عن  وفيما يتعلق بالش

التطورات التشـــريعية والســـياســـاتية اليت جرت مؤخرا يف بلداهنم لتعزيز التعرف على هوية املالكني 
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ا للملكية االنتفاعية، وحث عامًّ دولته أنشأت سجالًّأنَّ . وأفاد أحد املتكلمني بشركاتاملنتفعني لل
  يام بذلك.اآلخرين على الق

واقترح بعض املتكلمني إعداد صــك قانوين دويل جديد بشــأن اســترداد املوجودات لتعزيز   -٣١
أنَّ التعاون الفعال بني الدول يف جمال اســــترداد املوجودات. وأعرب عدة متكلمني عن رأي مفاده 

ملناقشـــات بشـــأن اأنَّ الســـترداد املوجودات. وأشـــار عدة متكلمني إىل  كافيًا االتفاقية توفر إطارًا
مازال قيد  تنفيذ الفصــل اخلامس من االتفاقيةأنَّ الســيما واحلاجة إىل صــك جديد ســابقة ألواهنا، و

 دًاجيِّ . وأشــاروا إىل الطبيعة الشــاملة والبعيدة األثر للفصــل اخلامس، وأنه يوفر أســاســًااالســتعراض
من  ارســــات جيدة، بدًالالســــتعادة املوجودات ميكن تفعيله من خالل وضــــع مبادئ توجيهية ومم

  وضع التزامات جديدة.
مة بشـــــــأن إدارة املوجودات   -٣٢ ية غري امللز بادئ التوجيه بامل يد من املتكلمني  عد ورحب ال

ـــة  ـــا، الواردة يف الوثيق ـــا والتصــــــرف فيه ــــــتخـــدامه ـــدة واملحجوزة واملصـــــــــادرة واس املجمَّ
CAC/COSP/WG.2/2018/3 واصــلة املزيد من الوقت مل، وأعربوا عن رأي مفاده أنه ينبغي ختصــيص

وإجراء مناقشــــات بشــــأهنا. وأحاط أحد  عليها اســــتعراض هذه املبادئ التوجيهية وتقدمي تعليقات
بــاجتمــاع اخلرباء الــدويل بشـــــــأن إدارة املوجودات املجمَّــدة واملحجوزة  املتكلمني الفريق علمــًا

ستردادها، الذي نظمته غوا ستخدامها وا صادرة، والتصرف فيها وا تيماال واملكتب، يف أنتيغوا، وامل
رد نــاقش املســـــــائــل املتعلقــة باالجتمــاع أنَّ ، وذكر ٢٠١٨أيــار/مــايو  ٤إىل  ٢غواتيمــاال، من 

  املوجودات املسروقة واخلربات ذات الصلة واملبادئ التوجيهية غري امللزمة.
    

    مناقشتان مواضيعيتان  -خامسًا  
متكني الدول األطراف من اختاذ تبادل املعلومات يف الوقت املناســب من أجل     

من االتفاقية: مجع البيانات من أجل  ٥٦اإلجراءات املناســــــبة، وفقًا للمادة 
وضـــع مبادئ توجيهية غري ملِزمة؛ وحتســـني التواصـــل والتنســـيق بني خمتلف 
شبكات املمارسني املختصني باسترداد املوجودات، بغية وضع مبادئ توجيهية 

    حنو استباقي ويف الوقت املناسببشأن تبادل املعلومات على 
ــية عن تبادل املعلومات يف الوقت املناســب وفقًا   -٣٣ ــاس قدَّم ممثل لألمانة مذكِّرة معلومات أس

من االتفاقية وحتســـني التواصـــل والتنســـيق بني خمتلف شـــبكات املمارســـني املختصـــني  ٥٦للمادة 
). وتتضــــمن الوثيقة معلومات عن ممارســــات CAC/COSP/WG.2/2018/5باســــترداد املوجودات (

مة من الدول األطراف ردًّا على مذكرة شـــــفوية أرســـــلت الدول، كما تتضـــــمن املعلومات املقدَّ
بشــــــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســــــب، واملعلومات الواردة يف  ٢٠١٧أيار/مايو  ٢  بتاريخ
 ٤رير القطرية واخلالصات الوافية للدول األطراف اليت أهنت استعراضاهتا القطرية بشأن الفقرة التقا

من االتفاقية منذ االجتماع الســــابق للفريق العامل. وباإلضــــافة إىل ذلك، تضــــمنت  ٤٦من املادة 
سترداد املوجودات، بغية حتديد دور ج شبكات املمارسني املختصني با هات الوثيقة ملحة عامة عن 

، يف تبادل املعلومات والنظر يف كيفية كفالة هذه الشـــبكات لالتصـــال والتنســـيق. وأخريًاوصـــل ال
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شـــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســـب بتتضـــمن الوثيقة مشـــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة 
نظر فيها وحتسني االتصال والتنسيق بني شبكات املمارسني املختصني باسترداد املوجودات، لكي ي

 الفريق العامل.

ولتسهيل املناقشة يف إطار بند جدول األعمال، نظمت حلقة نقاش حول تبادل املعلومات   -٣٤
سب وفقًا للمادة  شبكات  ٥٦يف الوقت املنا سيق بني خمتلف  صل والتن من االتفاقية، وحتسني التوا

  املمارسني املختصني باسترداد املوجودات.
وأبلغت املناظرة املمثلة لشـــــبكة كامدن املشـــــتركة بني الوكاالت الســـــترداد املوجودات   -٣٥

ــــــترداد املوجودات. وكانت  ــــــبكة يف دعم البلدان يف جهودها الرامية إىل اس الفريق عن دور الش
كشــــبكة غري رمسية للممارســــني الناطقني باإلنكليزية يف  ٢٠٠٤الشــــبكة قد بدأت عملها يف عام 

 ١٠والية قضـــائية مســـجلة، و ٥٧لقانون والقضـــاء. وتضـــم الشـــبكة يف عضـــويتها جمايل إنفاذ ا
شبكة تأنَّ شبكات إقليمية السترداد املوجودات. وأوضحت املناظرة  ٦منظمات دولية، و ستند ال

ــــــبكة  ــــــتراتيجية، وهي: (أ) تعزيز التعاون فيما بني جهات االتصــــــال يف الش إىل أربع ركائز اس
(ج) تطوير الشــبكة لتصــبح مركزا وتعزيز التبادل الفعال للمعلومات؛  (ب)ووالشــركاء الدوليني؛ 

(د) إحداث أثر على الســياســات املتعلقة باســترداد املوجودات. كما أبرزت املناظرة أمهية وللتميز؛ 
جهود الشــبكة الرامية إىل بناء الثقة بني املمارســني لتعزيز التعاون. وعالوة على ذلك، أشــارت إىل 

تدعم جهود الوكاالت األخرى يف إنشــاء شــبكات إقليمية يف املناطق اليت ال توجد هبا الشــبكة أنَّ 
مثل هذه الشــبكات، ومن ذلك مبادرة املكتب يف غرب آســيا ووســطها. وأخريًا، أوصــت باملزيد 
من التعاون مع جهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات يف اإلنتربول ومبادرة "ستار"، وسلطت 

  مهية التبادل التلقائي للمعلومات فيما بني الشبكات.الضوء على أ
شتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات   -٣٦ شرق أفريقيا امل شبكة  وقامت املناظرة املمثلة ل

شــبكة أنَّ وشــبكة اجلنوب األفريقي املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات بإبالغ الفريق ب
ت الســترداد املوجودات بدأت عملها يف تشــرين الثاين/نوفمرب شــرق أفريقيا املشــتركة بني الوكاال

شبكة هو إجياد اهلدف منها أنَّ كجزء من رابطة أجهزة مكافحة الفساد يف شرق أفريقيا، و ٢٠١٣
غري رمسية يف منطقة شرق أفريقيا لتبادل املعلومات اليت تؤدي إىل استرداد املوجودات املكتسبة عن 

مع الشــبكات اإلقليمية األخرى، اليت تشــارك ســت منها فيها  أيضــًابكة طريق اجلرمية. وتعمل الشــ
ــــترداد املوجودات بني  كمراقبني. وأوضــــحت املناظرة االختالفات يف األطر القانونية اليت تنظم اس

الشــبكة تعمل على وضــع مبادئ توجيهية أنَّ الدول األعضــاء يف الشــبكة، وأبلغت الفريق العامل ب
األعضاء. وأبلغت الفريق عن قضية ناجحة دوهلا ت وطلب املساعدة فيما بني بشأن تبادل املعلوما

غيت)، اليت اســتخدم خالهلا املحققون الشــبكة بصــورة غري -يف جمال االســترداد (فضــيحة تشــيكن
رمسية قبل تقدمي طلبات املساعدة الرمسية. كما أبلغت الفريق عن شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة 

شبكة غري رمسية تضم عدة وكاالت من بلدان اجلنوب بني الوكاالت الس ترداد املوجودات، وهي 
الشــــــبكتني تتبادالن املعلومات بانتظام، واختتمت حديثها أنَّ األفريقي. وأشــــــارت املناظرة إىل 

بعض أنَّ بتســليط الضــوء على التحديات اليت تواجه اجلهود الرامية إىل اســترداد املوجودات، ومنها 
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املصـــادرة غري املســـتندة إىل إدانة، ووجود حواجز تأخذ بأســـلوب ء يف الشـــبكة ال الدول األعضـــا
  يف احلصول على املعلومات املطلوبة من الشبكات األخرى.ر لغوية، والتأخ

سترداد املوجودات التابعة لفرقة العمل   -٣٧ شبكة ا وقدم املناظر من بنما ملحة عامة عن أنشطة 
ُنفذت لمكتب مثرة مبادرة لالشـــــبكة هي أنَّ ريكا الالتينية. وأوضـــــح املعنية باإلجراءات املالية ألم

األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية، وفرقة جلنة البلدان بدعم من 
دولة عضـــــو ومراقبني اثنني.  ١٦العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية، وهي مؤلفة من 

الشــبكة هتدف إىل عدة أمور منها تيســري تبادل املعلومات بغرض اســتبانة أنَّ ء على وســلط الضــو
ــــــتردادها، وتعزيز تبادل املعلومات لدعم تقدمي املســــــاعدة القانونية  عائدات اجلرائم وتعقبها واس

تبادل املعلومات جيري أنَّ املتبادلة، والتمكني من تبادل اخلربات واملمارســــات اجليدة. وأشــــار إىل 
من خالل منصــة إلكترونية آمنة، واختتم كلمته بتســليط الضــوء على أمهية تعزيز  ٢٠١٠منذ عام 

  التعاون فيما بني مجيع شبكات استرداد املوجودات اإلقليمية.
وأبلغ املناظر املمثل لشـــــبكة آســـــيا واملحيط اهلادئ املشـــــتركة بني الوكاالت الســـــترداد   -٣٨

مراقبني. وسلط  ٨دولة عضو و ٢١عن الشبكة اليت تتألف من مبعلومات املوجودات الفريق العامل 
الضـــوء على أمهية التعاون الدويل الرمسي وغري الرمسي يف إطار اســـترداد املوجودات، ســـواء داخل 

التبادل اليت تعترض الشـــــبكات اإلقليمية األخرى. وشـــــدد على بعض التحديات عرب   الشـــــبكة أو
أو األشخاص، وعدم وجود عن املوجودات حتقيقات رمسية  التلقائي للمعلومات، ومنها عدم إجراء

ــــــتركة أو تنفيذ  أطر قانونية و/أو آليات يف الدول املتلقِّية للطلبات متكن من إجراء حتقيقات مش
أشـــكال التعاون الدويل األخرى، وعدم وجود مبادئ توجيهية وممارســـات فضـــلى بشـــأن التبادل 

بكة آســــيا واملحيط اهلادئ املشــــتركة بني الوكاالت التلقائي للمعلومات. وأوضــــح أنه ميكن لشــــ
الســترداد املوجودات التواصــل مع واليات قضــائية األخرى من خالل أمانات الشــبكات األخرى 

األطر نطاق جهات االتصال التابعة للشبكة توفر اخلربة واملشورة الفعالة يف أنَّ املماثلة. وأشار إىل 
ييســر التعاون من خالل قنوات املســاعدة القانونية املتبادلة. واختتم  القانونية لوالياهتا القضــائية، مما

كلمته بالتشــديد على احلاجة إىل آليات ومبادئ توجيهية بشــأن معاجلة املعلومات املتبادلة يف إطار 
  الشبكة، وأكد أنه ال ينبغي للشبكة أن تنافس قنوات املساعدة القانونية املتبادلة، وإمنا تعززها.

املركز أنَّ غ املناظر املمثل للمركز الدويل لتنســيق العمل على مكافحة الفســاد الفريق بوأبل  -٣٩
، ٢٠١٦، إثر مؤمتر قمة مكافحة الفســاد املعقود يف لندن يف أيار/مايو ٢٠١٧أنشــئ يف متوز/يوليه 

كوســـيلة للتصـــدي لالفتقار املعتاد للتنســـيق الفعال بني ســـلطات إنفاذ القانون يف قضـــايا الفســـاد 
الكربى. ويتألف املركز من أجهزة إنفاذ قانون متخصــــصــــة متثل ســــتة بلدان واإلنتربول. واهلدف 

. وحىت اآلن، على الصـــعيد العاملي قضـــايا الفســـاد الكربىالتعامل مع الشـــامل للمركز هو تنســـيق 
تتضـــمن  مركبة فســـاد الكربى، ونشـــر أربع جمموعاتالقضـــايا قضـــية من  ١٩املركز أحيلت إىل 

معلومات ذات صـــلة تتعلق بالتحليالت واملعلومات االســـتخبارية اليت مجعتها الوكاالت األعضـــاء 
فيه. وأكد املناظر جمددا اســتعداد املركز ملواصــلة العمل مع الشــركاء لتعزيز تبادل املعلومات بشــأن 

  قضايا الفساد الكربى.
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أمهية الدور الذي تضطلع به شبكات ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، شدد املتكلمون على   -٤٠
ــترداد املوجودات اإلقليمية يف تعزيز التعاون غري الرمسي وتيســري التعاون الرمسي. وباإلضــافة إىل  اس

كل شـــــبكة تكمل األخرى، وأكدوا على احلاجة إىل تعزيز تبادل أنَّ ذلك، أشـــــار املتكلمون إىل 
ة التعاون بني وحدات االســـــتخبارات املالية املعلومات فيما بينها. وشـــــدد عدة متكلمني على أمهي

  ومكاتب استرداد املوجودات.
عادة املوجودات املســــــروقة إىل  نَّوأكد أحد املتكلمني على أ  -٤١ بإ لدول األطراف ملزمة  ا

ضحية، و سترداد املوجودات ينبغي أنَّ الدولة ال ضًاالتعاون يف ا سيادة الدول األطراف،  أي أن حيترم 
  طريقة.أيِّ دول األخرى أو املنظمات الدولية أن تتدخل بوأنه ال ينبغي لل

وأشــار أحد املتكلمني إىل أنه ال ينبغي لشــبكات اســترداد املوجودات أن حتل حمل قنوات   -٤٢
شبكات بالتوازي  ستخدام ال ساعدة القانونية املتبادلة القائمة، وإمنا تكملها. واقترح متكلم آخر ا امل

شدد أحد املتكلمني على  لتوفرية املتبادلة مع قنوات املساعدة القانوني الوقت. وباإلضافة إىل ذلك، 
ضرورة مواصلة حتديث القوائم اليت تتضمن جهات االتصال اليت حتتفظ هبا الشبكات بغرض تعزيز 

  فائدة هذه الشبكات.
لزمة املتوجيهية غري البادئ املمشـــروع  يفوطلب عدة متكلمني إىل األمانة مواصـــلة العمل   -٤٣

بشأن تبادل املعلومات يف الوقت املناسب، وأشاروا إىل إمكانية تقدمي تعليقات مكتوبة على الوثيقة 
ملواصــــــلة النقاش يف االجتماع املقبل للفريق. وأوصــــــى أحد املتكلمني بأن تتخذ الدول اخلطوات 

االستعراض الالزمة لالنضمام إىل تلك الشبكات اإلقليمية ونشر أدلة استرداد املوجودات وتقارير 
  للمعلومات للممارسني لفهم قوانني البلدان األخرى. مصادر إهنا توفر، حيث االقطرية اخلاصة هب

    
    منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  -سادسًا  

نظر الفريق العامل املعين باســترداد املوجودات، خالل اجللســتني املشــتركتني املعقودتني مع   -٤٤
من جدول أعماله املعنون "منتدى  ٥، يف البند ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦يق اســــتعراض التنفيذ يف فر

ـــاعدة التقنية"، وكذلك يف البند  ـــات حول بناء القدرات واملس ـــاعدة  ٤إلجراء مناقش املعنون "املس
). وُعِقدت اجللســتان CAC/COSP/IRG/2018/1التقنية" من جدول أعمال فريق اســتعراض التنفيذ (

، الذي ُطلب فيه إىل األمانة أن تنظِّم هيكل جداول األعمال ٦/١مع قرار املؤمتر  املشتركتان متاشيًا
املؤقتة لفريق اســـــتعراض التنفيذ وســـــائر اهليئات الفرعية اليت أنشـــــأها املؤمتر حبيث ُيتجنب تكرار 

 أيضـــًااملناقشـــات، مع مراعاة الواليات املســـندة إىل تلك اهليئات. وعقدت اجللســـتان املشـــتركتان 
  )١(.٢٠١٩-٢٠١٧خبطة العمل املتفق عليها للفترة  ًالعم
فاقية   -٤٥ ية املقدَّمة دعمًا لتنفيذ ات لة لألمانة ورقة اجتماع عن املســـــــاعدة التقن وقدَّمت ممث

مكافحة الفساد، مبا يف ذلك حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املحدَّدة يف إطار االستعراضات 

__________ 
واملناقشات الالحقة اليت أجراها ترد يف تقرير الدورة التاسعة لفريق استعراض التنفيذ معلومات عن حلقة النقاش   )١(  

الفريقان العامالن يف إطار جلستيهما املشتركتني بشأن اختاذ استعراضات تنفيذ االتفاقية كأساس لوضع الربامج 
)CAC/COSP/IRG/2018/8.( 
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ستعراض التنفيذ (الُقطرية أثناء الدورة الث شارت إىل CAC/COSP/IRG/2018/CRP.2انية آللية ا ). وأ
أنَّ اخلالصـــات الوافية لالســـتعراضـــات القطرية املنجزة أثناء الدورة الثانية لتســـعة بلدان كانت قد 

منها تضـــمنت  نعقاد االجتماع، وأوضـــحت أنَّ ســـتًّاُوضـــعت يف صـــيغتها النهائية حبلول موعد ا
ـــــاع دة التقنية. ومن بني االحتياجات املحدَّدة، تعلق الثلثان بالفصـــــل الثاين من احتياجات من املس

ــــــترداد املوجودات).  االتفاقية (التدابري الوقائية) وتعلق الثلث األخري بالفصــــــل اخلامس منها (اس
وبشــكل عام، تعلقت معظم االحتياجات اليت شــاع ذكرها ببناء القدرات، وخصــوصــًا فيما يتعلق 

ات التقنية والقدرة على رصـــــد البيانات وتقييمها. وحدَّدت بضـــــع دول أيضـــــًا بتحســـــني املهار
احتياجات إىل املســـاعدة التشـــريعية. وأشـــارت أيضـــًا إىل أنَّ املناقشـــات اليت دارت أثناء الزيارات 
القطرية كثريًا ما ركَّزت على قواعد التعامل مع العمالت االفتراضـــــية واملشـــــّفرة، ولكن مل حتدِّد 

ة واحدة حاجتها إىل املســــاعدة املتعلقة مبصــــادرة العمالت االفتراضــــية. وذكرت ممثلة ســــوى دول
األمانة أيضـــــًا أنَّ بعض الدول اليت حدَّدت احتياجات من املســـــاعدة التقنية أثناء الدورة األوىل مل 

اليت تكرر ذلك يف الدورة الثانية. وميكن تفســـــري هذا األمر باعتباره إشـــــارة إىل النتائج امللموســـــة 
حققتها عمليات متابعة تنفيذ توصــــــيات الدورة األوىل، وإن كان يلزم توفر املزيد من املعلومات 

  للتمكن من تأكيد هذه املالحظة املشجِّعة.
وفيما يتعلق باملســــــاعدة التقنية دعمًا لتنفيذ االتفاقية، عرضــــــت ممثلة األمانة عددًا من   -٤٦

صــــات اإلقليمية لتســــريع تنفيذ االتفاقية يف شــــرق أفريقيا اإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك هنج املن
وجنوب شرق آسيا، الذي ميوله صندوق اململكة املتحدة املشترك بني اإلدارات احلكومية للرخاء. 
كما واصــــل املكتب دعمه لتعزيز الشــــبكات اإلقليمية املعنية باســــترداد املوجودات ومصــــادرهتا. 

دراســة املتعلقة بإدارة املوجودات املحجوزة واملصــادرة وعرضــت ورقة اجتماع معنونة "ملخص لل
)، وكذلك مشــــــروع املبادئ CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.1والتصــــــرف فيها على حنو فعَّال" (

ملحجوزة واملصـــــــــادرة  جمَّـــدة وا مل ملوجودات ا لِزمـــة بشـــــــــأن إدارة ا مل غري ا هيـــة  توجي ل ا
)CAC/COSP/WG.2/2018/3 لدول على عت ا ــــــجَّ عداد الورقتني، ش ناء إ نة، أث ما ). وُذكر أنَّ األ

ضًا على الطابع  شأن. وُأكِّدت ممثلة األمانة أي ساهتا اجليدة يف هذا ال صلة إبالغها بتعليقاهتا وممار موا
ســــتلهمها الدول غري امللِزم للمبادئ التوجيهية، وشــــرحت أنَّ هذه املبادئ ُوضــــعت من أجل أن ت

  الراغبة يف حتسني أو مراجعة هياكلها اخلاصة بإدارة املوجودات وتسترشد هبا يف هذا الشأن.
وعقب املالحظات االستهاللية اليت قدَّمتها ممثلة األمانة، عرض منسِّق مبادرة "ستار" ملحة   -٤٧

املبادرة منذ االجتماع األخري عامة ركز فيها على أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت نفذهتا 
  للفريق العامل املعين باسترداد املوجودات.

سنوات   -٤٨ ساعدة الُقطرية هي برامج متعددة ال شاريع امل ستار" أنَّ م ق مبادرة " سِّ وأوضح من
ـــترداد  ـــتراتيجيات الس ـــطة، من بينها التحليل التكتيكي ووضـــع اس ـــعة من األنش تغطي طائفًة واس

لتحقيق املايل وإقرارات الذمة املالية وعمليات مراجعة احلســــابات من أجل املوجودات وأســــاليب ا
استخالص األدلة اجلنائية يف سياق التحضري للقضايا، وتقدمي املشورة بشأن إدارة القضايا، وتيسري 
ساعدة يف معاجلة طلبات  ضائية األخرى، وامل ضايا مع الواليات الق شأن الق شاور ب صاالت والت االت

لقانونية املتبادلة. واضطلع بأعمال مع وحدات االستخبارات املالية وأجهزة إنفاذ القانون املساعدة ا
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ساعدة  ستلزم تقدمي هذه امل سلطات املركزية والقضاة واملوظفني القضائيني. وا واملدعني العامني وال
املســاعدة توفري أنشــطة عامة لبناء القدرات ودعم حمدَّد األهداف ملعاجلة القضــايا. وتشــمل منهجية 

ــــــتار" تنظيم حلقات عمل تدريبية وتعيني موجهني وتيســــــري التعاون على  اليت توفرها مبادرة "س
  الصعيدين املحلي والدويل.

تلقى يف العام املاضي مساعدة عن طريق املبادرة.  بلدًا ٢٠وذكر منسِّق مبادرة "ستار" أنَّ   -٤٩
ـــــمرب  ـــــتار" ت٢٠١٧ويف كانون األول/ديس ـــــرت مبادرة "س ـــــترداد ، يس نظيم املنتدى العاملي الس

 ٢٦من  مشـــاركا ٢٥٠ضـــم املوجودات، الذي اســـتضـــافته الواليات املتحدة واململكة املتحدة، و
منظورة أمام املحاكم، قضــايا ملناقشــة اجتماع ثنائي  ١٠٠والية قضــائية. وقد ُعقد ما ال يقل عن 

  التركيز على أوكرانيا وتونس وسري النكا ونيجرييا.مع 
عملها يف جمال تطوير النواتج املعرفية، ودعم نشـــر أدلة  أيضـــًااصـــلت مبادرة "ســـتار" وو  -٥٠

بشـــأن امللكية االنتفاعية وإعداد الصـــيغة النهائية من املبادئ التوجيهية لتحقيق الكفاءة يف اســـترداد 
  املوجودات املسروقة، اليت وضعت خالل عملية لوزان.

تعزيز التقدم يف قضـــــايا اســـــترداد لوقدَّم ممثل لألمانة معلومات أســـــاســـــية عن مبادرات   -٥١
  املوجودات، وهي موضوع حلقة النقاش.

ــــــترداد   -٥٢ وقدَّم مناظر من الواليات املتحدة إىل املجتمعني معلومات عن املنتدى العاملي الس
 كافحة الفســـاد املعقود يف لندن يفاملوجودات، وأوضـــح أنَّ هذا املنتدى قد ُأنشـــئ إثر مؤمتر قمة م

سمرب شئة ألربعة بلدان مت التركيز عليها، وهي ٢٠١٦ كانون األول/دي ستجابة لالحتياجات النا ، ا
ــــــري النكا ونيجرييا. ومتثل هدف املنتدى يف تعزيز  يا وتونس وس ــــــترداد العمل على أوكران اس

باســترداد الراهنة املتعلقة قضــايا الم يف املوجودات بوســائل منها بناء القدرات والتحاور وإحراز تقدُّ
البلدان اليت جرى التركيز منظورة لدى املوجودات. وحضر املنتدى ممارسون مشاركون يف قضايا 

صلة، و ،عليها ضيع ذات ال سات عامة تناولت خمتلف املوا ضمن برنامج عمله جل سات وت تقنية جل
ــــــارات العمل الثالثة، وهي: (أ) املدَّ مو املســــــاعدة التقنية؛ (ب) مقدِّومون؛ عون العابشــــــأن مس

قون. وكان هناك أيضــــًا مســــار عمل مســــتقل ملنظمات املجتمع املدين. وأوضــــح أنَّ املحقِّ  (ج)و
املنتدى هو عملية وليس جمرد اجتماع، وهو يشمل إعداد خرائط طريق للمساعدة التقنية لكل من 

قدرات املمارســــــني، ومناقشــــــات ثنائية  البلدان األربعة اليت جرى التركيز عليها، وأنشــــــطة لبناء
األطراف ومتعددة الواليات القضــائية بشــأن القضــايا، وتقدمي املســاعدة التقنية يف إطار االجتماع، 
وكذلك أعمال متابعة بعده بغية بناء قدرات هذه البلدان يف األمد الطويل. وأوضــح أنَّ املناقشــات 

موضع  ةيف البلدان األربعاملنظورة م عملي يف القضايا اليت جرت أثناء احلدث قد يسَّرت إحراز تقدُّ
توقيع مذكرة تفاهم بني البنك الدويل وســــويســــرا ونيجرييا منها التركيز، وأبرز النتائج املحددة، و

  مليون دوالر إىل نيجرييا. ٣٢١من أجل ردِّ مبلغ مقداره 
ظام يف ســــــري النكا يف وعرض املناظر من ســــــري النكا اجلهود اليت ُبِذلت منذ تغيري الن  -٥٣
. وأوضح أنَّ احلكومة اجلديدة وجهت نداء عامليا من أجل إعادة املوجودات املسروقة. ٢٠١٥  عام

صعوبات  سياق التعاون الدويل، وعلى أمهية الكبرية وأكَّد على ال اليت ميكن للبلدان أن تواجهها يف 
ية اإلرادة الســياســية، اليت أدت فيما إقامة آلية للتنســيق على الصــعيد الوطين. وأكَّد أيضــًا على أمه
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خيص ســـري النكا إىل أمور منها إنشـــاء وحدة معنية باجلرائم املالية لدى الشـــرطة، وتعزيز الوكالة 
الرئيسية ملكافحة الفساد. ومشلت اجلهود األخرى حتسني اإلطار القانوين من خالل عملية تشاركية 

نَّ هذه اجلهود استفادت من املساعدة املقدَّمة يف سياق أكلم اخنرط فيها املجتمع املدين. وأوضح املت
وتكللت املنتدى العاملي الســـترداد املوجودات ومن التدريب يف جمال اســـترداد املوجودات، عملية 

اجتماعًا مع النظراء الدوليني بشأن القضايا العالقة. وأعرب عن تفاؤله رغم أنَّ  ٣٨عقد أكثر من ب
طرح حتديات على صــــعيد التعامل مع عدد قليل من الواليات القضــــائية، التعاون الدويل ال يزال ي

استثمار املوارد يف مواصلة ودعا إىل االستمرار يف اعتبار مسألة استرداد املوجودات أولوية عاملية و
  جمال استرداد املوجودات.

اق العام وأشــارت املناظرة من النرويج إىل ضــرورة النظر إىل اســترداد املوجودات يف الســي  -٥٤
ألهداف التنمية املســـتدامة، وال ســـيما يف ســـياق املناقشـــات املتعلقة بتمويل التنمية. وأكَّدت على 

ــــــتدامة لعام  ، وذكرت أنه ٢٠٣٠ضــــــخامة مهمة تعبئة املوارد من أجل حتقيق خطة التنمية املس
التحديات عرضــت يزال يلزم حتويل التقدُّم املحرز يف قضــايا معيَّنة إىل زخم منهجي ومتســق. و  ال

التحقيق يف قضــايا الفســاد الكربى ومالحقة مرتكبيها قضــائيا يف النرويج، مبا يف ذلك اليت تعترض 
الفترات الزمنية الطويلة اليت يستغرقها اختتام القضايا. وأكَّدت على استعداد النرويج ملواصلة دعم 

ؤشـــر للدعم الســـياســـي، وعلى الشـــبكات اإلقليمية للممارســـني، وعلى أمهية املســـاعدة التقنية كم
  احلاجة إىل ضمان استقالل املمارسني.

ــــــتار" جمدَّ  -٥٥ دًا على الطابع املســــــتمر لعملية املنتدى العاملي وأكَّدت املناظرة من مبادرة "س
بني البلدان ا احلدث هي مثرة للتعاون السترداد املوجودات. وأوضحت أنَّ األعمال التحضريية هلذ

الواليات القضـــائية املعنية. ومشلت هذه اجلهود بعض و ،تركيز املنتدىكانت موضـــع اليت  ،األربعة
تقدمي املســــــاعدة التقنية مثل التدريب، وإســــــداء املشــــــورة القانونية، وتنظيم االجتماعات الثنائية 

  واملتعددة األطراف، واحلوار، وإشراك املجتمع املدين.
متكلمني عن تقديرهم للمنتدى العاملي ويف املناقشـــــــة اليت أعقبت ذلك، أعرب عدة   -٥٦

ــياســي وحتقيق التوافق يف اآلراء، مبا  ــترداد املوجودات، واعترفوا بقدرته على بناء الزخم الس الس
يف ذلك بشـــأن مبادئ الشـــفافية. وأشـــار املتكلمون مع التقدير إىل املســـاعدة التقنية اليت يقدمها 

كلِّمني على ضــرورة تعزيز التعاون الدويل من املكتب والعمل الذي يضــطلع به. وشــدَّد أحد املت
، واقترح االضطالع ٢٠٣٠أجل إعادة املوجودات املسروقة يف ضوء خطة التنمية املستدامة لعام 

مبزيد من العمل يف هذا الصـــــدد، مبا يف ذلك جتميع املعلومات بشـــــأن رفض الطلبات. وأعرب 
بادئ عداد م نة على إ قديرهم لعمل األما بادل  املتكلمون عن ت مة بشـــــــأن ت ية غري ملِز توجيه

املعلومات يف الوقت املناسب، ومبادئ توجيهية بشأن إدارة املوجودات املعادة. وستخضع هذه 
الوثـائق ملزيـد من املنــاقشـــــــة خالل االجتمــاعــات الالحقــة للفريق العــامـل. وأبرز متكلم آخر 

اإلجراءات اإلدارية واملدنية التحديات اليت تواجهها الدول يف ضــمان التعاون الدويل باســتخدام 
ــياق  من أجل اســترداد املوجودات املســروقة، وحثَّ على مواصــلة مناقشــة هذا املوضــوع يف س
الفريق العامل ويف إطار أنشطة املساعدة التقنية. ومع التسليم هبذه التحديات، شدَّد متكلم آخر 

ائية. وســــلط أحد املتكلمني على تعزيز التعاون يف اإلجراءات اجلن أيضــــًاعلى ضــــرورة التركيز 



CAC/COSP/WG.2/2018/6 
 

V.18-04737 15/18 
 

الضــوء على هذه التحديات، وشــدد على احلاجة إىل القضــاء على املالذات اآلمنة اليت حتفز على 
نقل املوجودات املســـروقة إىل اخلارج. وأقر متكلم آخر بتلك التحديات، وأشـــار إىل أنه ســـبق 

ة املفتوحة املشــاركة لتعزيز تناول موضــوع املالذات اآلمنة يف اجتماعات اخلرباء احلكومية الدولي
  التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

وأعرب العديد من املتكلمني عن اســـــتعدادهم لتقدمي املســـــاعدة التقنية، ووصـــــفوا براجمهم   -٥٧
ذلك من اإلقليمية واملواضــيعية اخلاصــة باملســاعدة التقنية. كما شــددوا على أمهية الشــراكات، مبا يف 

خالل دعم الشبكات وحتقيق التآزر مع سائر املنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل االستفادة على 
أفضــــــل وجه من املوارد واملعارف واخلربات املتاحة وجتنب االزدواجية يف تقدمي املســــــاعدة التقنية. 

نفيذًا للمساعدة التقنية. وأكَّد أحد املتكلمني على ضرورة اتباع هنج متكامل ومتسِّق وقطري قيادًة وت
وأبرز متكلم آخر فوائد نشـــر تقارير االســـتعراضـــات الُقطرية الكاملة من أجل تعزيز فهم احتياجات 
الدول األطراف املســتعَرضــة من املســاعدة التقنية. وأشــار أحد املتكلمني إىل أمهية الربط بني التقارير 

ض وبرجمة املســــاعدة التقنية، وإىل أمهية إشــــراك املواضــــيعية املتعلقة باالجتاهات من دوريت االســــتعرا
املجتمع املدين يف األنشـــــطة ذات الصـــــلة. وأعرب عدَّة متكلِّمني جمدَّدًا عن أمهية اســـــتمرار النقاش 

إىل أمهية مجع  أيضــًاوالبحوث بشــأن أثر التســويات على اســترداد املوجودات. وأشــار عدة متكلمني 
  تنفيذ أوامر احلجز القائمة على القيمة. املعلومات عن املمارسات املتبعة يف

وُنظِّمت حلقة نقاش بشـــأن الشـــراكات يف جمال اســـترداد املوجودات، وقدَّم ممثل لألمانة   -٥٨
  معلومات أساسية عن موضوع هذه احللقة.

ناظر  -٥٩ قدَّم امل بازل  انو هد  تابع ملع ــــــترداد املوجودات ال لدويل الس يا ومن املركز ا ملان من أ
بشـــــأن اســـــترداد املوجودات"، األفريقي األورويب لومات إىل الفريق عن "احلوار بني للحوكمة مع

ــــــترداد املوجودات يف برلني يومي  الذي نظمته الوكالة األملانية للتعاون الدويل واملركز الدويل الس
استرداد املوجودات ميكن أن يسهم يف تعبئة أنَّ . وأشار املناظران إىل ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٢و ٢١
ملوارد املحلية لســد الفجوة يف متويل أهداف التنمية املســتدامة. وأشــار املناظران إىل أنَّ املشــاركني ا

اإلطار اخلاص بالتعاون الدويل بشــــــأن قضــــــايا توفر االتفاقية أنَّ اتفقوا على ، وإْن يف هذا احلوار
سترداد املوجودات،  الطالبة والدول املتلقِّية نَّ التعاون مسؤولية مشتركة بني الدول رأوا أالفساد وا

اشتراع تدابري متكينية السترداد تعترض أنه ما تزال هناك صعوبات خاصة  وأكَّد املناظرانللطلبات. 
ات املوجودات، مثل تدابري جترمي فعل اإلثراء غري املشـــروع واملصـــادرة غري املســـتندة إىل إدانة للثرو

املجهولة املصـــــدر. ومن بني التدابري املقترحة اليت من شـــــأهنا تيســـــري اســـــترداد املوجودات تعزيز 
اإلجراءات املتخذة بشـــأن املصـــارف واملحامني وســـائر العناصـــر التمكينية األخرى يف البلدان اليت 

  توجد فيها املوجودات.
سرا ملحة عامة عما يطلق عليه "عملية   -٦٠ سوي أديس" وعن جتربة بلده يف جمال وقدَّم املناظر من 

ستهلتا "عملية أديس"، بدعم من املكتب، من أجل  إعادة املوجودات. وأوضح أنَّ إثيوبيا وسويسرا ا
ــــــترداد املوجودات، والتنميــة  اجلمع بني خمتلف اخلطط املتعلقــة بــالتمويــل من أجــل التنميــة، واس

ــة. ــدام ــــــت ــا يلي: (أ) إدارة املوج املس ــة م ــذه العملي ودات املحجوزة واملصــــــــادرة؛ وتتضــــــمن ه
(ج) التفاوض وللموجودات املعادة دعما ألهداف التنمية املســـــتدامة؛  النهائياالســـــتخدام  (ب)و
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على اتفاقات بشـــــــأن إعادة املوجودات. وأكَّد أنَّ القضـــــــايا، رغم اختالفها واتصـــــــاهلا ببلدان 
نها تعزيز التعاون، وال واحتياجات ومبالغ خمتلفة، تنطوي على أوجه تشــــابه وتوصــــيات عامة ميك

  سيما بشأن أمهية الشراكات والشفافية واملساءلة.
وقدَّم املناظر من الصــني ورقة اجتماع تتضــمن عشــر توصــيات بشــأن اســترداد املوجودات   -٦١

)CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.3 ،( وهي التوصــــيات اليت اقترحت مؤخرا باعتبارها نتيجة ملناقشــــات
، ٢٠١٨ريبية بشأن استرداد املوجودات نظمتها، يف بانكوك يف آذار/مارس جرت يف إطار حلقة عمل تد

شـــبكة ســـلطات مكافحة الفســـاد وأجهزة إنفاذ القانون، التابعة لرابطة التعاون االقتصـــادي آلســـيا 
، هي: االلتزام والتعاون وبناء أقســــــامواملحيط اهلادئ. وقد ُجمعت هذه التوصــــــيات يف إطار ثالثة 

ر القسم األول، أوصي بأن تعيد الدول األعضاء يف الرابطة تأكيد التزامها السياسي القدرات. ويف إطا
باالتفاقية ورفض توفري مالذ آمن ملرتكيب جرائم الفساد ولعائدات الفساد. ويف القسم الثاين، أوصي 
 بأن تســتخدم الدول األعضــاء يف الرابطة االتفاقية بشــكل اســتباقي كأســاس قانوين لتبادل املســاعدة
دِّد على أمهية بناء القدرات. وأكَّد املناظر من  القانونية واســترداد املوجودات. ويف القســم الثالث، شــُ
جديد التزام بلده برفض توفري مالذ آمن للموظفني الضــــالعني يف أعمال الفســــاد واملوجودات املتأتية 

وكفالة انعدام الثغرات  على وجه غري مشـروع، اسـتنادًا إىل مفهوم عدم التسـامح مطلقًا مع الفسـاد،
  العقبات القائمة أمام التعاون. مجيعيف آليات استرداد املوجودات، وإزالة 

بشــــــأن األفريقي األورويب ب املتكلمون بتنظيم احلوار ويف املناقشــــــة اليت تلت ذلك، رحَّ  -٦٢
جمال تبادل "عملية أديس". وأشـــــار عدَّة متكلمني إىل جتارب بلداهنم يف  اســـــترداد املوجودات وب

االســتخبارات ألغراض اســترداد املوجودات، وإىل التجارب الناجحة اليت حققتها والتحديات اليت 
واجهتها يف حجز وجتميد ومصــــادرة العائدات املتأتية من الفســــاد. وشــــدَّد املتكلمون على أمهية 

ومات املتصــــلة الشــــبكات اإلقليمية املشــــتركة بني الوكاالت الســــترداد املوجودات يف تبادل املعل
ضًال ضايا، ف ضًا  بالق عن دور وحدات االستخبارات املالية وجمموعة إيغمونت. وأكَّد املتكلمون أي

  على أمهية املساعدة التقنية يف جمال استرداد املوجودات.
ــــــترداد املوجودات يف   -٦٣ عاملي الس تدى ال لة للمن مماث تديات  واقترح أحد املتكلمني عقد من

  .أخرى مناطق
دَّد ممثل لألكادميية الدولية ملكافحة الفســـــــاد على األمهية احلامسة لتعليم وتدريب وشـــــــ  -٦٤

ــــــاد، وقدَّم ملحة عامة عن برامج األكادميية، مبا يف ذلك درجة  ــــــني يف جمال مكافحة الفس املمارس
  املاجستري يف دراسات مكافحة الفساد. 

  ريق العامل وفريق استعراض التنفيذ.ورحَّب عدد من املتكلمني بتنظيم جلسات مشتركة بني الف  -٦٥
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سابعًا  
أعاد الفريق العامل التأكيد على أمهية اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدول األطراف من أجل بناء   -٦٦

  .املوجوداتالثقة وتدعيم اإلرادة السياسية والتغلب على العوائق اليت تعترض التعاون يف جمال استرداد 
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ــــــترداد املوجودات باعتباره من العوامل املهمة   -٦٧ وأعاد الفريق العامل التأكيد على أمهية اس
  لتعبئة املوارد املحلية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ورحَّب الفريق العامل بعقد اجتماعات مشــتركة مع فريق اســتعراض التنفيذ بشــأن أنشــطة   -٦٨
  ية وبناء القدرات.املساعدة التقن

وشــجع الفريق العامل الدول على االســتفادة من االســتعراضــات اليت ســتخضــع هلا خالل   -٦٩
دورة االســــــتعراض الثانية لتعزيز تنفيذها للفصــــــل اخلامس من االتفاقية وطلب املســــــاعدة التقنية 

  للتصدي ألية حتديات مستبانة.
له للفترة   -٧٠ مل خطة عم عا مد الفريق ال حد املتكلمني عن ٢٠١٩-٢٠١٨واعت . وأعرب أ

األطراف الثالثة على النحو الوارد املتعلقة بمناقشــات، يف ســياق موضــوع التحديات إلجراء تأييده 
على إجراءات اســترداد املوجودات وقيمة  النظر يف أثر األتعاب املشــروطة تشــمليف خطة العمل، 

املحامني  أتعابيقصــد بتلك األتعاب املوجودات اليت ترد إىل األشــخاص املتضــررين من الفســاد، و
اســــترداد املوجودات مقابل الدعاوى املتعلقة باحلكومات لتمثيلها يف معهم تتعاقد اخلاصــــني الذين 

  على نسبة من األموال اليت قد تسترد.م حصوهل
وأثىن الفريق العامل على ما اضـــــطلعت به األمانة من أعمال بشـــــأن أدلة الســـــلطات الوطنية   -٧١

وخباصة وضع قاعدة بيانات تتضمن بيانات االتصال اخلاصة جبهات الوصل املعنية باسترداد  املختصة،
املوجودات. وأوصــى الفريق بتعزيز قدرات قاعدة البيانات بســبل منها اســتكشــاف إمكانية اســتحداث 

  وظائف تقنية إضافية تتيح التبادل اآلمن للمعلومات بني جهات الوصل يف الوقت املناسب.
ىن الفريق العامل على جهود األمانة لدمج بوابة "تراك" وبوابة "شــريلوك"، وطلب منها وأث  -٧٢

  مواصلة تلك اجلهود.
وأبرز الفريق العامل أمهية إجراء املزيد من البحوث بشـــــأن التعاون يف تعقب املوجودات،   -٧٣

ــــــترداد املوجودات، واالعتراف بأوامر املصــــــادرة األاملقامة الوالدعاوى املدنية   ،جنبية وإنفاذهاس
  باعتبارها جماالت عملية مهمة ذات صلة بتعزيز التعاون يف مسائل استرداد املوجودات.

ـــــــأن االعتراف   -٧٤ شـ وأوصى الفريق العامل بأن جتمع األمانة معلومات عن املمارسة املتبعة ب
  غري املستندة إىل إدانة. املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصادرة القضائية

ضمان من أجل البلدان لتعاون وأوصى الفريق العامل بأن جتمع األمانة معلومات عن أمثلة   -٧٥
  املوجودات املصادرة املتأتية من الفساد والتصرف فيها.عادة إعمليات الشفافية واملساءلة يف 

إدانة غري املستندة إىل املصادرة أسلوب وشجع الفريق العامل الدول على النظر يف اعتماد   -٧٦
  كآلية قانونية مفيدة السترداد املوجودات.

ك وأبرز الفريق العامل أمهية دراســـة التحديات املرتبطة باحلصـــول على معلومات عن املال  -٧٧
والتغلب عليها، وطلب إىل األمانة مواصـــــلة موافاة الفريق مبعلومات حمدَّثة عن األنشـــــطة املنتفعني 

  املقبلة يف هذا الصدد.
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مل الدول على تبادل املعلومات على حنو اســتباقي ويف الوقت املناســب، وحث الفريق العا  -٧٨
  حيث ميثل ذلك خطوة حامسة يف جناح قضايا استرداد املوجودات عرب احلدود الوطنية. 

وأوصـــى الفريق العامل بأن تواصـــل الدول تعزيز وتطوير شـــبكات املمارســـني املختصـــني   -٧٩
اعات الفريق العامل للتعاون يف املســـائل املتعلقة بالفســـاد باســـترداد املوجودات واالســـتفادة من اجتم

  دليل لشبكات استرداد املوجودات.عداد على حنو غري رمسي. ورحب الفريق بقيام مبادرة "ستار" بإ
مًا  -٨٠ مل عل عا حاط الفريق ال قة  وأ يد من CAC/COSP/WG.2/2018/5بالوثي يد إجراء املز ، وأ

الدراســـــة والبحث واملناقشـــــة حول املبادئ التوجيهية غري امللزمة بشـــــأن تبادل املعلومات يف الوقت 
من االتفاقية، وحتســني التواصــل والتنســيق بني خمتلف شــبكات املمارســني  ٥٦املناســب، وفقًا للمادة 

ىل األمانة تقدمي املبادئ التوجيهية إىل الدول األطراف املختصــــــني باســــــترداد املوجودات. وطلب إ
  للتعليق عليها.

بنتائج اجتماع فريق اخلرباء الدويل املعين باســــتبانة املمارســــات  وأحاط الفريق العامل علمًا  -٨١
اجليدة يف جمال إدارة املوجودات املحجوزة واملصــــــادرة والتصــــــرف فيها، الذي ُعقد يف واشــــــنطن 

، والدراسة اخلاصة بإدارة املوجودات املحجوزة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٨و ٧العاصمة، يومي 
. CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.1واملصــــــادرة والتصــــــرف فيها على حنو فعَّال، الواردة يف الوثيقة 

وشجع الفريق على مواصلة جتميع التجارب والتعليقات يف هذا الشأن، مبا يشمل جتارب املشاركني 
امل وتعليقاهتم، هبدف إجراء مناقشــات بشــأهنا يف الدورة التاســعة املســتأنفة الثانية لفريق يف الفريق الع

  استعراض التنفيذ، وكذلك يف االجتماع املقبل للفريق العامل.
اســـترداد وإعادة املوجودات العمل على ورحَّب الفريق العامل مبا ُأحرز من تقدُّم يف تعزيز   -٨٢

على وجه اخلصــــوص، بالدور اإلجيايب الذي يضــــطلع به املكتب  أعرب عن ترحيبه،املســــروقة، و
  .املناسبة يف هذا الشأن تقدمي املساعدة التقنيةيف ومبادرة "ستار" يف دعم هذه العملية و

وأشار الفريق العامل إىل تنظيم املنتدى العاملي السترداد املوجودات وحلقة العمل التدريبية   -٨٣
نظمتها شـــبكة ســـلطات مكافحة الفســـاد وأجهزة إنفاذ القانون،  بشـــأن اســـترداد املوجودات اليت

إىل إمكانية تنظيم منتديات  أيضــًاالتابعة لرابطة التعاون االقتصــادي آلســيا واملحيط اهلادئ، وأشــار 
  وحلقات عمل مماثلة يف املستقبل.

    
   اعتماد التقرير  -ثامنًا  

ــــــر  ه، اعتمــد الفريق العــامــل تقرير٢٠١٨ حزيران/يونيــه ٧يف   -٨٤ عن اجتمــاعــه الثــاين عش
)CAC/COSP/WG.2/2018/L.1 وCAC/COSP/WG.2/2018/L.1/Add.1أجزاء التقرير  )، مبا يف ذلك

  .، واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيه٥و ٤و ٣املتعلقة بالبنود 

  


