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*1901711*  

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
 املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

   والياتالتنفيذ  ز يفم املحَرملحة عامة عن التقدُّ
     استرداد املوجوداتب املتعلقة

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الواليات املسَندة إىل الفريق العامل    
 املعين باسترداد املوجودات

  
    مذكِّرة من األمانة    
   مةمقدِّ  -أوال  

، ١/٤أنشأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبقتضى قراره   -١
احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات، إلســداء املشــورة إىل الفريق العامل 

  إرجاع عائدات الفساد. شأن ب إليهاملسندة  ةوالياله يف تنفيذ تقدمي املساعدة إلياملؤمتر و
ويف القرار نفسه، كلَّف املؤمتر الفريق العامل جبملة مهام ومنها مساعدة املؤمتر على تكوين   -٢

يف جمال اســترداد املوجودات، وتيســري تبادل املعلومات واملمارســات اجليِّدة  تراكمي د معريفرصــي
  واألفكار بني الدول وبناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقِّية الطلبات. 

 منيف الفترة وقرر املؤمتر، يف دوراته من الثانية إىل الســابعة، أن يواصــل الفريق العامل عمله. و  -٣
  ، عقد الفريق العامل اجتماعاته من األول حىت الثاين عشر سنويا يف فيينا. ٢٠١٨ عام إىل ٢٠٠٧ عام
الفريق العامل أثناء اجتماعه الثالث عشــــــر على حالة  العوقد ُأعدَّت هذه املذكرة إلْط  -٤

تنفيذ توصــياته وتوصــيات املؤمتر املتعلقة باســترداد املوجودات. والغرض منها هو مســاعدة الفريق 
  العامل يف مداوالته وحتديد أنشطته يف املستقبل.

                                                           
 * CAC/COSP/WG.2/2019/1. 
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  ملحة عامة عن حالة تنفيذ توصيات مؤمتر الدول األطراف والفريق العامل  -ثانيا  
ـــــية هي: (أ) تنمية   -٥ ـــــابقة على ثالثة مواضـــــيع رئيس ركَّزت اجتماعات الفريق العامل الس

؛ الطلباتطلبات والدول متلقية البناء الثقة بني الدول مقدمة  )ب(؛ والتراكمي الرصــــــيد املعريف
  املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات. )ج(و
بشـــــأن اســـــترداد املوجودات، أبدى الفريق كمي التراوفيما يتعلق بتنمية الرصـــــيد املعريف   -٦

اليت تســهل اإلصــالحات التشــريعية يف  هبا العامل اهتمامه املســتمر باملعارف واألدوات ذات الصــلة
  جمال استرداد املوجودات.

دِّد على أمهية الثقة   -٧ اســـترداد املوجودات والدول  اتبلطاملقدمة لبني الدول واالئتمان وشـــُ
وســيلة لتعزيز اإلرادة الســياســية ونشــر ثقافة تبادل  ذلك لبات، وخصــوصــًا باعتباراملتلقية هلذه الط

  املساعدة القانونية ولتمهيد السبيل لنجاح التعاون الدويل.
وناقش الفريق العامل أنواع املســـاعدة التقنية ذات الصـــلة باســـترداد املوجودات، مثل بناء   -٨

على صــوغ تشــريعات جديدة وتيســري عملية تبادل القدرات والتدريب وحتليل الثغرات واملســاعدة 
  املساعدة القانونية، وسلَّم بوجود حاجة ملحة ودائمة إىل توفري التدريب.

وشــــــدَّد الفريق العامل مرارًا على أمهية دوره يف اإلســــــهام باملعرفة واخلربة الفنية يف نتائج   -٩
  الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ.املوجودات يف  استردادب اخلاص فصلالباالستعراضات املتعلقة 

سيق بني خمتلف املبادرات القائمة يف   -١٠ ضرورة تدعيم التن شار الفريق العامل مرارًا إىل  وقد أ
سترداد املوجودات. ونوَّه، يف هذا الصدد، ب سترداد املوجودات  العمل الذيجمال ا تقوم به مبادرة ا

(مكتب املخدِّرات م املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية مكتب األم املشــتركة بنياملســروقة (ســتار) 
  بالتعاون مع البلدان النامية واملراكز املالية. ، وذلكوالبنك الدويل) أو املكتب واجلرمية

  
  التراكمي تنمية الرصيد املعريف  -ألف  

 
  أدوات لتحسني استرداد املوجودات واجلهود املبذولة لتعميمها على نطاق واسع  -١  

أولوية عالية لتيسري االطِّالع على املعارف يف جمال استرداد  سنادمل على إافريق العالدأب   -١١
ضروري تعميم  ضًا على أنَّ من ال املوجودات وتكوين أرصدة من هذه املعارف وإدارهتا. وشدَّد أي

 القيامعامل يف تج املعرفية على نطاق واســـــع، كما ينبغي أن ينظر املؤمتر أو الفريق الوااألدوات والن
  عمليات متابعة للتأكد من مدى فعاليتها وفائدهتا.ب

وأثىن الفريق العامل بصــفة خاصــة على التقدم الذي أحرزته األمانة بشــأن املكتبة القانونية   -١٢
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والبوابة اإللكترونية الشاملة لألدوات واملوارد املعرفية املتعلقة 

  ).www.track.unodc.orgافحة الفساد ("تراك") اليت أعدَّها مكتب املخدِّرات واجلرمية (مبك
لدول األطراف إىل تقدمي حتديثات منتظمة للمعلومات   -١٣ عامل أن دعا ا ــــــبق للفريق ال وس

الواردة يف قواعد البيانات ذات الصـــلة باســـترداد املوجودات، وأوصـــى مبواصـــلة الســـعي إىل مجع 
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ة ومنها تعزيز تبادل املعلومات على عدَّ املمارســات اجليدة واألدوات وتصــنيفها املنهجي، ألغراٍض
  ر وتلقائي.حنو مبك

وشــدَّد الفريق العامل على فائدة النواتج املعرفية احلالية، مبا يف ذلك نواتج مبادرة "ســتار"،   -١٤
يف بناء القدرات الوطنية، وطلب إىل األمانة أن تعد قائمة بتلك النواتج وأن تكفل تعميمها على 

  أوسع نطاق ممكن.
ــــــتحداثأن تواصـــــــل  ، بالدول األطراف٧/١وأهاب املؤمتر، يف قراره   -١٥  العمل على اس

أهداف التنمية املســتدامة، وشــجع  بلوغممارســات جيِّدة بشــأن اســترداد املوجودات، تســاهم يف 
مكتب املخدِّرات واجلرمية على استبانة املمارسات اجليِّدة يف جمال استرداد املوجودات والتحديات 

  . استردادهاعترض اليت ت
ر إىل األمانة أن تواصل العمل، بالتشاور مع الدول األطراف، ويف القرار نفسه، طلب املؤمت  -١٦

القضــــــائية الدعاوى على مجع املعلومات عن األطر القانونية وعن اإلجراءات القانونية وإجراءات 
مبوجب االتفاقية.  وذلك اليت تتخذها الدول األطراف السترداد عائدات اجلرمية املتأتية من الفساد،

املعلومات اُملجمَّعة خالل دوريت االســـتعراض األوىل  يف االعتبار ي أن تؤخذويف هذا الصـــدد، ينبغ
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد بعني االعتبار، وكذلك  ثانية آللية اس وال

  خالل مناقشات األفرقة والدراسات املعروضة.  املستخلصة مناملعلومات 
  

  اإلجراءات اُملتَّخذة    
وي املكتبة القانونية، اليت تشــكِّل جزءًا من منصــة بوابة "تراك" اإللكترونية القائمة على حتت  -١٧

ــــــبتمرب  ١اليت أطلقهــا مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة يف  ،اإلنترنــت ، على قوانني ٢٠١١أيلول/س
والية قضــائية يف  ١٨٠واجتهادات قانونية ومعلومات عن ســلطات مكافحة الفســاد من أكثر من 

اء العامل. وهذه املكتبة القانونية، اليت أنشـــأها ويديرها مكتب املخدِّرات واجلرمية وتدعمها مجيع أحن
مبادرة "ســتار" ومؤســســاهتا الشــريكة، جتمع املعلومات القانونية وتنشــرها بعد فهرســتها وفق كل 

ة يف تلقاامل ،ُتســـتخدم البيانات القانونيةوحكم من أحكام االتفاقية بأســـلوب ييســـر البحث عنها. 
يف  ،رضــــةمن قبل الدول األطراف املســــتَع واملثبتة صــــحتهاســــياق آلية اســــتعراض تنفيذ االتفاقية 

اســــتكمال املعلومات الواردة يف املكتبة القانونية. واملكتب بصــــدد إعادة تصــــميم املكتبة القانونية 
ن وإعادة وضـــــع تصـــــور مفاهيمي هلا من حيث املحتوى ووظائف البحث. ومن املرتقب أن تكو

  .٢٠١٩املكتبة القانونية املعاد تصميمها متاحة يف النصف الثاين من عام 
وبناًء على طلب الفريق العامل، ُأفرد قســـم خاص يف بوَّابة "تراك" الســـترداد املوجودات.   -١٨

وجيمع هذا القســـم يف مكان واحد مجيع املعلومات والروابط ذات الصـــلة بالبيانات املتاحة بشـــأن 
  استرداد املوجودات، من قبيل تشريعات الدول ذات الصلة بالفصل اخلامس من االتفاقية. 

ر مبادرة "ســتار" تقارير أو دراســات تعاجل الفجوات املعرفية أو االجتاهات احلالية يف وتنشــ  -١٩
وحدات (اإلرشادي  دليل، ُنشر ال٢٠١٨جماالت معينة من استرداد املوجودات. ويف أيلول/سبتمرب 

 Financial Intelligence) االســـتخبارات املالية العاملة مع ســـلطات إنفاذ القانون واملدَّعني العامني
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Units Working with Law Enforcement Authorities and Prosecutor وهو يســـــتند إىل دراســـــة .
مشــــــتركة بني مبادرة ســــــتار والربنامج العاملي ملكافحة غســــــل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل 

ويدعم لوحدات املخابرات املالية.  "إيغمونت"اإلرهاب التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية وجمموعة 
هذا املنشور تنفيذ املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، الصادرة عن فرقة العمل 

ومنظمات دولية أخرى، ويقترح ممارسات جيدة يف جمال التعاون  )FATF( املعنية باإلجراءات املالية
  . بني وحدات االستخبارات املالية ووكاالت إنفاذ القانون واملدعني العامني

الشراكات الدولية بشأن استرداد (، نشرت مبادرة "ستار" ٢٠١٩ويف كانون الثاين/يناير   -٢٠
 :International partnerships on asset recovery) "املوجودات: نظرة عامة ودليل عاملي للشـــبكات

overview and global directory of networks" اســترداد اختصــاصــي ملســاعدةمرجعي ، وهو مورد 
على حتديد الشـــبكات املناســـبة والوصـــول إليها وتيســـري التعاون الدويل يف مصـــادرة  املوجودات

ــــتناًدا إىل ورقة اجتماع ُقدمت إىل الدورة الســــابقة للفريق العامل، يشــــمل  ،عائدات اجلرمية. واس
عضــــويتها  عنا بقائمة من شــــبكات اســــترداد املوجودات، إىل جانب معلومات عامليًّ املورد دليًال

  وهيكلها التنظيمي وكيفية االتصال هبا. 
 Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits"وُترجم تقرير مبادرة "ســـتار" املعنون   -٢١

to Recover Stolen Assets " مبادرة من منشـــــور جديد  إصـــــدارإىل اللغة الفرنســـــية. ومن املزمع
رداد العائدات املتأتية من الفساد، وجيري حاليا حتديث "ستار" حول استخدام تدابري اإلعسار الست

  تج معرفية أخرى. وان
وال تزال قاعدة بيانات مرصـــــد اســـــترداد املوجودات التابع ملبادرة "ســـــتار"، اليت أطلقت يف   -٢٢
جهود سلطات املالحقة القضائية يف مجيع أحناء مسار املحاولة املنهجية الوحيدة لتتبع  هي ،٢٠١١  عام

مدخال تفصــل قضــايا  ٢٤٥املوجودات املتأتية من الفســاد. وتتضــمن قاعدة البيانات  قتفاء أثرالعامل ال
. وجيري حتديث قاعدة البيانات الطلبات والية متلقية ٤٠والية طالبة وأكثر من  ٥٠أكثر من  تشـــــمل

ر من األموال دوال مليارات ٨,٢قيمته تقارب ا يف الوقت احلاضــــــر وثائق عمَّ نتضــــــمت، وهي ادوريًّ
  .١٩٨٠عام منذ  ،أو إعادهتا إىل البلدان املتضررة بأحكام بشأهنااملسروقة اليت مت جتميدها أو البت 

املوارد  مثًالومنها وهناك أدوات أخرى الســترداد املوجودات متاحة على شــبكة اإلنترنت،   -٢٣
صــــادر عن املتعلقة باملنتدى العاملي الســــترداد املوجودات، مبا يف ذلك تقرير اجتماع شــــامل وبيان 

قطرية الســـترداد املوجودات تصـــف األدوات  إرشـــادية ؛ وأدلةواملبادئ اليت وضـــعها املنتدى العاملي
من  ضــــمن إطارّد معظمها واإلجراءات املتعلقة بتدابري اســــترداد املوجودات املطبقة يف بلد معني، ُأع

  خطة عمل السترداد املوجودات يف سياق شراكة "دوفيل" مع البلدان العربية اليت مترُّ مبرحلة انتقالية. 
وواصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية التوعية بأداة كتابة طلبات املساعدة   -٢٤

يف خمتلف  إيضاحيةوسّهل نشرها واستخدامها على نطاق أوسع من خالل عروض  ،القانونية املتبادلة
سترداد املوجودات  أنشطة التدريب وحلقات العمل. وتتضمن األداة املطوَّرة مسات وظيفية خاصة با
وأشكاًال ووسائل إضافية للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، ومنها نقل اإلجراءات اجلنائية والتداول 

فيديو؛ وتتناول كذلك، حســــب مقتضــــى احلال، التحقيقات املشــــتركة والتعاون الدويل يف القيام بال
اإللكترونية لتيسري صياغة طلبات اإلثباتية بعمليات التسليم املراقب. كما تتضمن منيطة خاصة باألدلة 
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رامية اليت تكون األدلة املســاعدة القانونية املتبادلة ملكافحة اجلرمية الســيربانية وغريها من األنشــطة اإلج
اإللكترونية املتعلقة هبا موجودة يف اخلارج أو على اإلنترنت و/أو الشــــــبكة العاملية اخلفية اإلثباتية 

جعل األداة  من أجلحاليًّا  باألعمال التحضــــــريية مكتب املخدِّرات واجلرمية قوم("َداْرك ويب"). وي
لغة الترميز  ط قائم بذاته يســتند إىل صــيغةمتاحة لالختصــاصــيني املمارســني على شــكل تطبيق بســي

له على مجيع األجهزة )HTML( الترابطية ية ميكن تشــــــغي ية  اإللكترون مبا يف ذلك األلواح اإللكترون
هذه األداة تاح ُتوف من املوقع الشــبكي للمكتب. وســ واهلواتف املحمولة. وميكن حتميل األداة جمانًا

  م املتحدة.تدرجييًّا باللغات الرمسية الست لألم
بشأن امللكية  إرشادية السلطات الوطنية يف وضع أدلةإىل ساعدة امل"ستار"  مبادرة مدتقو  -٢٥

ملســـــــاعدة املحققني األجانب أو غريهم من األطراف املعنية اليت تبحث عن  بلداهنا يف االنتفاعية
ــــــس  اليت للكياناتمعلومات حول هوية املالكني املســــــتفيدين  . البلدان تلك مبوجب قواننيتتأس

، واستمرت ٢٠١٤يف  األموال املنهوبةسترداد الطلقت هذه املبادرة خالل املنتدى العريب الثالث وُأ
 ٢٠١٦يف إطار عمل الفريق العامل املعين مبكافحة الفســـــــاد التابع ملجموعة العشــــــرين يف عام 

قطريا بشأن إرشاديا  دليال ٢٤. ويوجد حاليا ٢٠١٧واملنتدى العاملي السترداد املوجودات يف عام 
ُنشــرت ، ٢٠١٨و ٢٠١٧"ســتار". ويف عامي بادرة امللكية االنتفاعية متاحا على املوقع الشــبكي مل

 إيطالياو أيرلندا الشماليةو أوكرانياجديدة أو مستكملة بشأن امللكية االنتفاعية لفائدة إرشادية أدلة 
   .اهلندو نيجريياو لربيطانيا العظمىاململكة املتحدة و ليختنشتاينو التفياو سويسراو الربازيلو

 املخــدرات واجلرميــة اليت طورهــا مكتــب ،تج املعرفيــةواوقــد أتيحــت مجيع األدوات والن  -٢٦
على شــبكة اإلنترنت جمانا. وباإلضــافة إىل املوارد املذكورة أعاله، يتعهد مكتب  ،ومبادرة "ســتار"

صة سلطات املركزية واملخت ضًا أدلة بيانات جهات الوصل وال مبوجب  املعيَّنة املخدِّرات واجلرمية أي
  االتفاقية، وتشارك من خالل مبادرة "ستار" يف املبادرة العاملية جلهات الوصل.

تج املعرفية بطريقة نشــــطة يف شــــىت املنتديات، ومنها اجتماعات والتعميم الن وُتبذل جهود  -٢٧
  العمل التدريبية واملؤمترات اإلقليمية.  وحلقاتأفرقة اخلرباء 

  
مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية الوثيق التعاون  عزيزت  -٢  

  التحقيقات املالية
ل األطراف يف دورته الثالثة على أنَّه ينبغي للمؤســــســــات املالية أن تعتمد أكَّد مؤمتر الدو  -٢٨

وتنفِّذ معايري فعَّالة بشـــأن توخِّي احلرص الواجب وبشـــأن اإلفصـــاح عن املعامالت املالية؛ وهو ما 
ســـبق أن أكده الفريق العامل، الذي كان قد أشـــار إىل ضـــرورة زيادة املســـؤولية امللقاة على عاتق 

املالية ووحدات االستخبارات املالية اليت تراقب عملها. وأوصى الفريق العامل بإشراك املؤسسات 
اســــترداد املوجودات؛ كما شــــجَّع على  تراكمي عن هذه املؤســــســــات يف تكوين رصــــيد معريف

االضطالع بأعمال بشأن التدابري الوقائية الواردة يف الفصل اخلامس من االتفاقية وشدَّد على أمهية 
  التحريات املالية الفعَّالة.
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، الدول األطراف إىل اختاذ تدابري الســــــتبانة العائدات اإلجرامية ٧/١دعا املؤمتر، يف قراره و  -٢٩
شأن اختاذ املتأتية م شمل العمل يف هذا ال ستردادها وإعادهتا، على أن ي ساد وتعقُّبها وضبطها وا ن الف

  تدابري تعزز امتثال املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية اليت حتددها يف هذا الشأن لتلك التدابري.
  

   اإلجراءات اُملتَّخذة    
واصل  ل وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب،يف إطار الربنامج العاملي ملكافحة غسل األمواو  -٣٠

تقدمي املســـاعدة إىل الدول األعضـــاء يف بناء  املوجِّهون واخلرباء التابعون ملكتب املخدرات واجلرمية
ــــــائل عدَّ وذلك نظم فعالة ملكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب، منها تعزيز وحدات وة بوس

لية وتطوير االســـــتخبارات املالية، وكذلك التحري عن االســـــتخبارات املالية وحتليل املعلومات املا
عمليات غســــل األموال وتعطيل التدفقات املالية غري املشــــروعة ومكافحة هتريب النقود والتحقيق 

  بشأن العمالت املشفَّرة. 
ىل ذلك، تواصـــل التعاون مع فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واهليئات اإلقليمية إضـــافة إو  -٣١

شبكة العاملية املخدرات واجلرمية اليت هي على غرارها. وقدم مكتب سيق ال صفته مراقبا لدى فريق تن ، ب
يف اجتماعات  ٢٠١٨ عام ات يفبيقلفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغســــــل األموال، تع

عدة التقنية والتدريب ن أنشـــطته يف جمال املســـاعشـــباط/فرباير وحزيران/يونيه وتشـــرين األول/أكتوبر 
  .٧٣/١٨٦وفقًا ملا جاء يف قرار اجلمعية العامة وذلك ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

كما واصــــــل املكتب مســــــاعدة الدول األعضــــــاء يف العمل على حتقيق أهداف التنمية   -٣٢
اليت تدعو الدول األعضــاء إىل احلد بقدر كبري من التدفقات غري  ٤-١٦الغاية وخباصــة املســتدامة، 

املشـروعة لألموال واألسـلحة، وتعزيز اسـترداد األصـول املسـروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشـكال 
  .٢٠٣٠اجلرمية املنظمة، حبلول عام 

املوجودات. كما دعم مكتب املخدِّرات واجلرمية عددًا من الشــبكات اإلقليمية الســترداد   -٣٣
وينظم الربنامُج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب اجتماعات منتظمة 

تبادل املعلومات عن الشــــــبكات املالية اإلجرامية الكبرية القادرة على من أجل للخرباء التنفيذيني 
ــــــتمر مشــــــروع تدريب  الدوالراتليارات حتريك أموال طائلة ُتقدَّر مب من عائدات اجلرمية. واس

باالشـــتراك مع وكالة االحتاد األورويب للتدريب على إنفاذ القانون يف تطوير  املضـــطلع به ،بنياملدرِّ
قدرات مكافحة غسل األموال يف غرب البلقان من خالل تعزيز مهارات املحققني املاليني يف إجراء 

  جرائم غسل األموال، مبا يف ذلك الفساد. حتقيقات مالية موازية عند التحقيق يف
  

مجع معلومات عن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ذات الصلة باسترداد   -٣  
  املوجودات

، قدر تقدمي معلوماتإىل األمانة أن تدعو الدول األطراف إىل  ٥/٣طلب املؤمتر يف قراره   -٣٤
اســتبانة املوجودات  بشــأنبادلة يف اإلجراءات املدنية واإلدارية اإلمكان، عن املســاعدة القانونية املت

من االتفاقية. ويرد  ٤٦من املادة  ٣والفقرة  ٤٣من املادة  ١وفقًا للفقرة  ،وجتميدها ومصــــــادرهتا
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، املعنون "تعزيز فعالية التعاون يف جمال إنفاذ القانون على كشــــــف ٥/١تكليف مماثل يف القرار 
  ر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد".جرائم الفساد يف إطا

املعنون "تعزيز اســتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة  ٦/٤يف قراره  ،ودعا املؤمتر  -٣٥
األعضاء  الدوَل ،الفساد، بوسائل منها التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"

إىل االســــــتمرار يف موافاة األمانة طواعية، عند اإلمكان، مبعلومات عن اإلجراءات املدنية واإلدارية 
املتعلقة بالفساد من أجل حتديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجراءات، عالوة على 

  من االتفاقية.  ٥٣يذ املادة تقدمي معلومات عن املمارسات اجليِّدة واألدوات اليت هلا صلة بتنف
، إىل األمانة أن جتمع اإلحصــــــاءات أو غريها من املعلومات ٧/١كما طلب املؤمتر، يف قراره   -٣٦

فيما يتعلق باإلجراءات  ذات الصلة بشأن استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة
 ،يف هذا الشــــــأن إقليمي وأ ثنائي ترتيب وجود عدم حال يف املدنية واإلدارية واســــــترداد املوجودات،

  املعلومات للمؤمتر.تلك وأن تتيح  املحلية، القانونية النظم مع ومتسقًا مناسبًا ذلك كان وحيثما
وأوصــى الفريق العامل جبمع مزيد من املعلومات عن ذلك التعاون من أجل اســتبانة نطاق   -٣٧

  اإلجراءات.املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك 
  

   اإلجراءات اُملتَّخذة    
ــــــفوية يف كانون األول/ديســــــمرب ٧/١عممت األمانة، وفقا للقرار   -٣٨ ، ٢٠١٨، مذكرة ش

حلصــول على ا إىل ، ســعيًا٢٠١٩مذكرة شــفوية أخرى يف كانون الثاين/يناير وعلى ســبيل التذكري 
  معلومات بشأن املسائل املبينة أعاله. 

وأعدت األمانة، على أســــــاس املعلومات الواردة، تقريرا بشــــــأن التقدُّم املحرز يف تنفيذ   -٣٩
الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشــــــاركة الثامن لتعزيز التعاون الدويل 

  .CAC/COSP/EG.1/2019/2يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الواردة يف الوثيقة 
  

مجع معلومات عن التجارب العملية للدول يف جمال إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة   -٤  
واملصادرة، واستخدامها والتصرف فيها، وعن أفضل املمارسات يف إدارة املوجودات 

  املحجوزة واملصادرة
ـــجَّع   -٤٠ ، الدول األطراف ومكتب املخدِّرات واجلرمية على مواصـــلة ٧/١املؤمتر، يف قراره ش

ــــــتبانة أفضـــــــل  تبادل اخلربات يف جمال إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واُملصـــــــادرة، واس
املمارسات حبسب الضرورة يف هذا الشأن واالعتماد على املوارد املتاحة؛ كما شجعها على النظر 

  ئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة.يف وضع مباد
ــــــةورحَّب الفريق العامل يف اجتماعه احلادي عشــــــر   -٤١ الواردة يف ورقة االجتماع  بالدراس

CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1 على فيها والتصــرف واملصــادرة املضــبوطة املوجودات إدارة عن 
  املمارسات اجليدة يف هذا الصدد. بشأن وشجَّع األمانة على مواصلة العمل ،فعال حنو
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كما نوَّه الفريق العامل مع التقدير بنتائج االجتماع الدويل للخرباء بشأن إدارة املوجودات   -٤٢
املسروقة املستردة واملعادة والتصرف فيها، وشجَّع على املضيِّ ُقدمًا يف جتميع اخلربات، بغية استبانة 

  املمارسات اجليدة يف هذا الصدد.
اجتماعه الثاين عشر مبشروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة بشأن  إبَّانورحب الفريق العامل   -٤٣

قة  ،إدارة املوجودات املجمدة واملحجوزة واملصـــــــادرة ، CAC/COSP/WG.2/2018/3الوارد يف الوثي
  وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي ختصيص مزيد من الوقت للنظر فيها. 

يف اجتماعه الثاين عشــر األمانة على مواصــلة جتميع اخلربات  أيضــًا شــجع الفريق العاملو  -٤٤
دة واملحجوزة واملصادرة، وإدراج هذه املسألة يف جدول والتعليقات بشأن إدارة املوجودات املجمَّ

إىل  ١٢عة املســتأنفة الثانية لفريق اســتعراض التنفيذ، اليت عقدت يف الفترة من أعمال الدورة التاســ
ذلك واالجتماع الثالث عشــــر للفريق العامل، جدول أعمال ، و٢٠١٨تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٦

  . ات يف هذا الشأنمزيد من املناقشإلجراء 
 

   اإلجراءات اُملتَّخذة    
الدول األطراف إىل تقدمي  ٢٠١٨يف متوز/يوليه  دعت األمانة يف مذكرة شــــــفوية ُعممت  -٤٥

منقحة من  صـــــيغةوأتاحت لفريق اســـــتعراض التنفيذ  ،آرائها بشـــــأن املبادئ التوجيهية غري امللزمة
تتبدى اليت  CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14رد يف ورقة االجتماع ت ،املبادئ التوجيهية غري امللزمة

  من الدول األطراف.  ، تردقدر اإلمكان، التعليقاتب، فيها
واستنادا إىل التوصيات الصادرة عن فريق استعراض التنفيذ، واصلت األمانة تنقيح املبادئ   -٤٦

إىل  طلبت فيها ٢٠١٩وعممت مذكرة شفوية أخرى يف كانون الثاين/يناير  ،التوجيهية غري امللزمة
  يهية غري امللزمة.الدول األطراف تقدمي تعليقاهتا على الصيغة اجلديدة للمبادئ التوج

يوجه انتباه الفريق العامل إىل املشــــروع املنقح للمبادئ التوجيهية غري امللزمة بشــــأن إدارة   -٤٧
  . CAC/COSP/WG.2/2019/3يف الوثيقة  ، الوارداملوجودات املجمدة واملحجوزة واملصادرة

  
معلومات عن املمارسات اجليدة يف جمال إدارة املوجودات املسروقة املستردة واملعادة مجع   -٥  

   والتصرف فيها دعمًا للتنمية املستدامة
ــــــجع املؤمتُر  -٤٨ تامة من إمكانية إبرام  ٧/١يف قراره  ش ــــــتفادة ال الدول األطراف على االس

ادرة أو التصـــرف فيها هنائيا وذلك اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها من أجل إعادة املمتلكات املصـــ
من االتفاقية، وعلى مراعاة أهداف التنمية املســـــتدامة يف اســـــتخدام  ٥٧من املادة  ٥عمًال بالفقرة 

وإدارة املوجودات املســـتردة، مع االحترام التام ملبادئ تســـاوي الدول يف الســـيادة واملحافظة على 
ضيها وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية  شيًا مع أحكام املادة سالمة أرا من  ٤للدول األخرى، متا

االتفاقية. وباإلضــــافة إىل ذلك، أهاب بالدول األطراف أن تواصــــل تبادل املمارســــات الفضــــلى 
لة  يذ األحكام ذات الصــــــ ها يف تنف ما بين عاون في ناجحة للت قة عن التجارب ال لدقي واملعلومات ا

مانة أن تواصـــل العمل، بالتشـــاور مع الدول باســـترداد املوجودات من االتفاقية؛ كما طلب إىل األ
ها املعلومات املجمعة عاة مجلة أمور من بين ــــــتعراض تنفيذ  ، مناألطراف ومع مرا ية اس خالل آل
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األفرقة والدراســـات، ومواصـــلة مجع املعلومات  ، ومن خاللاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد
عما تضـــعه الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من إجراءات قانونية وما ترفعه من دعاوى 

ساد مبوجب االتفاقية،  ضائية السترداد العائدات اإلجرامية املتأتية من الف الدول األطراف  شجَّعوق
   .هذا الصدد، وذلك من أجل تبادل املمارسات اجليدة على أن تتيح على نطاق واسع معلومات يف

وأعاد الفريق العامل التأكيد، يف اجتماعه الثاين عشــــــر، على أمهية اســــــترداد املوجودات   -٤٩
وأوصى  ،املوارد املحلية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة شدباعتباره من العوامل املهمة حل

تعاون البلدان من أجل ضــــمان الشــــفافية واملســــاءلة يف ى لعمثلة بأن جتمع األمانة معلومات عن أ
  عمليات إعادة املوجودات املصادرة املتأتية من الفساد والتصرف فيها. 

 
   اإلجراءات اُملتَّخذة    

باشــــر مكتب املخدِّرات واجلرمية، ســــعيًا إىل دفع مســــار العمل ُقدمًا بشــــأن اســــترداد   -٥٠
ــــــبمــا ،املوجودات املســــــروقــة وإعــادهتــا من أهــداف خطــة التنميــة  ٤-١٦رد يف الغــايــة ي حس

، عمليًة الســــتبانة املمارســــات اجليدة يف جمال إدارة املوجودات املســــروقة ٢٠٣٠لعام  املســــتدامة
لتنمية ادعم من أجل بدعم مشترك من إثيوبيا وسويسرا،  ، وذلكاملستردة واملعادة والتصرف فيها

يف أديس أبابا يف شباط/فرباير ، اخلرباء يف إطار هذه املبادرة املستدامة. وعقد االجتماع األول لفريق
املمارســـــني العاملني يف جمال اســـــترداد االختصـــــاصـــــيني ، وقد ضـــــم ألول مرة لفيفا من ٢٠١٧

  كذلك يف جمال متويل التنمية. العاملني املوجودات وإعادهتا و
ماعًا ثانيًا للخرباء بشــأن إعادة وحكومتا إثيوبيا وســويســرا اجتاملخدرات واجلرمية ينظم مكتب و  -٥١

يوفر وف . وســ٢٠١٩أيار/مايو  ٩إىل  ٧يعقد يف أديس أبابا يف الفترة من وف املوجودات املســروقة، ســ
 ،املمارسني وصانعي السياسات يف جمال استرداد املوجودات االختصاصيني االجتماع منتدى للحوار بني

  تقدم نتائجه إىل الفريق العامل.وف وس
، دعت األمانة الدول األطراف ٢٠١٨مذكرة شفوية أرسلت يف كانون األول/ديسمرب  ويف  -٥٢

 خصــــــوصـــــــًاإىل توفري املعلومات املتاحة عن (أ) جتارب التعاون الناجحة بني الدول األطراف، و
اإلطار القانوين  املعلومات اليت تنطوي على إرجاع عائدات الفساد املصادرة أو التصرف فيها؛ (ب)

واإلجراءات القانونية واإلجراءات القضائية املتبعة السترداد عائدات اجلرمية وإرجاعها والتصرف فيها 
جيري حتليل املعلومات املجمعة وف . وســـتلك العائدات بنجاح؛ و(ج) الطريقة املســـتخدمة إلرجاع

  وإتاحتها للمؤمتر يف دورته الثامنة، باإلضافة إىل نتائج اجتماع اخلرباء.
  

   مجع معلومات عن حجم املوجودات اليت ضبطتها الدول أو صادرهتا أو أعادهتا أو تصرَّفت فيها  -٦  
الدول األطراف إىل القيام، وفقًا لتشريعاهتا وسياساهتا الوطنية،  ،٦/٣يف قراره  ،دعا املؤمتر  -٥٣

صادرهتا أو أعادهتا أو  سلطاهتا القضائية أو  ضبطتها  جبمع ونشر بيانات عن حجم املوجودات اليت 
  تصرَّفت فيها.
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   اإلجراءات اُملتَّخذة    
)، فإنَّ مجع ونشــر CAC/COSP/WG.2/2018/2كما ورد يف التقرير الســابق عن التقدم املحرز (  -٥٤

 مةابيانات عن حجم املوجودات املضبوطة واملصادرة واملعادة أو املتصرف فيها مسألة معقدة ولكنها ه
 مجع لتقييم مدى التقدُّم الفعلي املحرز بشأن استرداد املوجودات. وعلى وجه اخلصوص، ُيعدُّ مع ذلك

 ٤-١٦البيانات يف غاية األمهية لقياس التقدُّم املحرز يف حتقيق أهداف التنمية املســتدامة، وخباصــِة الغاية 
("احلد بقدر كبري من التدفقات غري املشــروعة لألموال واألســلحة، وتعزيز اســترداد األصــول املســروقة 

"). ويف حني أنَّ بعض الدول ٢٠٣٠وإعادهتا ومكافحة مجيع أشــــــكال اجلرمية املنظمة، حبلول عام 
األطراف لديها نظم إحصـــائية، فإنَّ هذه الُنظم ال تنتج بالضـــرورة بيانات قابلة للمقارنة على الصـــعيد 
ــتبانة  ــيع التحديات املس الدويل على مدار الزمن. كما أنَّ ضــعف النظم اإلحصــائية الوطنية كان من أش

  ورة األوىل من آلية استعراض التنفيذ. أثناء االستعراضات القطرية املنفَّذة يف الد
الدول األطراف يف مجع هذه البيانات، عرضــــــت األمانة على الفريق العامل عدة  دعمول  -٥٥

، CAC/COSP/WG.2/2017/3مســــارات ممكنة يف هذا الشــــأن لكي يناقشــــها الحقًا (انظر الوثيقة 
  ). ٥٠-٤٨الفقرات 

  ولعلَّ الفريق العامل يرغب يف مناقشة ما إذا كان ينبغي املضيِّ ُقدمًا يف هذه املسألة.  -٥٦
  

تعزيز التعاون الدويل  بلن اخلربات وأفضل املمارسات بشأن تدابري وسعمجع معلومات   -٧ 
مبقادير هائلة الصلة بالفساد، مبا يف ذلك احلاالت املتعلقة ذات واسترداد املوجودات 

   املوجودات من
لدول األطراف إىل تقدمي معلومات  ،٧/٢يف قراره  ،دعا املؤمتر  -٥٧ ن اخلربات وأفضـــــــل عا

بل تعزيز التعاون الدويل واسترداد املوجودات يف جمال املمارسات بشأن التدابري اجلنائية واملدنية وسُ 
  هائلة من املوجودات.مكافحة الفساد، مبا يشمل احلاالت املتعلقة مبقادير 

 
   اإلجراءات اُملتَّخذة    

ــــــلت األمانة، مت  -٥٨ ــــــيا مع هذه الواليةاأرس ، طلَبني إىل الدول األطراف لتبادل املســــــندة ش
 مسامهة استجابًة ٣٢. وتلقت األمانة ٢٠١٨املعلومات ذات الصلة، يف آذار/مارس ونيسان/أبريل 

فضــل املمارســات. وجرى تبادل النتائج مع اخلرباء لذلك، اســُتخدم حتليلها األويل يف إبراز بعض أ
املشاركني يف اجتماع فريق اخلرباء املعين مبقادير هائلة من املوجودات، الذي عقد يف ليما يف الفترة 

ـــانون األول/ديســــــمرب   ٥إىل  ٣من   /https://www.unodc.org/unodc/en/corruption( ٢٠١٨ك
meetings/Lima-egm -2018.html .(  

سترداد املوجودات، الحظ اخلرباء األمهية احلامسة لبناء الثقة   -٥٩ وفيما يتعلق بالتعاون الدويل وا
مواصلة التحقيقات وإثبات الطلبات الالحقة للحصول من أجل يف النظم القانونية املختلفة وفهمها 

  على املساعدة القانونية املتبادلة واسترداد املوجودات. 
وأكد اخلرباء أيضــــــا احلاجة إىل االلتزام بالدقة يف املواعيد والكفاءة والفعالية واملرونة يف   -٦٠

يل، واحلاجة إىل التغلب على العقبات تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، باعتبار ذلك مسألة التزام دو
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القائمة يف التعاون الدويل، مع االعتراف بفائدة التوجيه اإلرشــــــادي التدرجيي بشــــــأن املســــــاعدة 
ــــلط اخلرباء الضــــوء على القيمة املضــــافة اليت  القانونية املتبادلة يف خمتلف الواليات القضــــائية. وس

سترداد املوجودات ح سلطات من ا سيها متكني ال ىت يف حال عدم وجود إدانة جنائية، وشددوا يكت
إمكانية  توافرعلى مزايا الدعاوى املدنية من أجل اســترداد املوجودات. والحظ اخلرباء أيضــا أمهية 

إنفاذ أوامر أجنبية بالتجميد واحلجز واملصـــادرة، وأمهية اســـتخدام املوجودات املســـتردة يف أغراض 
الشق اخلاص برد احلقوق  وتعزيزاعية النامجة عن الفساد اجتماعية حمددة إلصالح األضرار االجتم

  .الضحايا تعويض خالل من املوجوداتعمليات استرداد  يفوحتقيق العدالة 
  

   مجع معلومات عن النهوج املتَّبعة بشأن الشفافية يف امللكية االنتفاعية  -٨  
الروســــــي، بتنظيم اجتماع لفريق نوَّه الفريق العامل مببادرة األمانة، بدعم من االحتاد   -٦١

خرباء بشــــــأن شــــــفافية امللكية االنتفاعية، وطلب إىل األمانة موافاة الفريق مبعلومات حمدَّثة عن 
  نتائج ذلك االجتماع.

ــــــة التحديات املرتبطة باحلصــــــول على معلومات عن   -٦٢ كما أبرز الفريق العامل أمهية دراس
صلة موافاة الفريق مبعلومات دياتعلى تلك التحاملنتفعني والتغلب  املالكني ، وطلب إىل األمانة موا

  حمدَّثة عن األنشطة املقبلة يف هذا الصدد.
 

   اإلجراءات اُملتَّخذة    
ــــــتار"، بدعم من االحتاد   -٦٣ عقد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومبادرة "س

ــــــي، اجتماع على االجتماع  وركز، ٢٠١٨فمرب لفريق خرباء دويل يف تشــــــرين الثاين/نو ًاالروس
 املهنية الســـــرية على املحافظة ضـــــرورات أو القانونية املهنية االمتيازات تشـــــكلهااليت قد  ،العوائق
الذين يســـعون إىل مجع املعلومات أثناء حتقيقاهتم، ال ســـيما بشـــأن امللكية  أمام املحققني ،القانونية

يف ذلك حمققون من خمتلف الواليات القضــــــائية  ن، مبخبريًا ٣٠شــــــارك حوايل وقد االنتفاعية. 
ومدعون عامون ومهنيون قانونيون وأعضــــــاء يف نقابات املحامني وممثلون عن فرقة العمل املعنية 
باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال وفرقة العمل يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأكادمييون 

عاملون يف وسائط اإلعالم. وسلطت املناقشات الضوء على وممثلون من منظمات املجتمع املدين و
طاق  ما يتعلق بن ية في عديد من االختالفات بني الواليات القضـــــــائ يازال ي اتاالمت ي ةاملهن قانون  ةال

. ومع ذلك، أبرزت املناقشــــات كذلك مواطن الضــــعف الواضــــحة املتعلقة اوتطبيقاهت اهتاوتفســــري
ــــــتخدام ــــــاءة اس  يةماية االمتيازتدابري احلعندما يتم اإلعالن عن  وخباصــــــة، االمتيازات تلك بإس

للخدمات املالية والتجارية اليت يقدمها املهنيون القانونيون. وناقش املشــــــاركون عدة مناذج خمتلفة 
ــــةالقانوني ةاملهني اتباالمتيازصــــلة ذات الللمســــاعدة يف معاجلة التحديات العملية  تتاح وف . وس

االجتماع يف تقرير يتوقع إجنازه قبل انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر الدول  النتائج اليت توصـــــــل إليها
  األطراف.
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   لفريق العامل دى االعمل اجلاري ل  -٩  
ول األعمال يف املســــــتقبل، ادجل ، الفريق العامل إىل اقتراح بنوٍد٧/١دعا املؤمتر، يف قراره   -٦٤

  ومنها:عدة أمور  بشأن عملهوقرر أن يواصل الفريق العامل 
ـــــات الفضـــــلى يف حتديد هوية   (أ)   مواصـــــلة العمل على مجع املعلومات عن املمارس

الضــحايا مبختلف أنواعهم وتعويضــهم وفقًا لالتفاقية والتوســع يف حتليل تلك املمارســات، على أن 
 ،وتيسري تبادهلا بني اخلرباء ،يشمل ذلك، حسب االقتضاء، التماس املعلومات من الدول األطراف

قاش للخرباء قات ن عات الفريق  ،وتنظيم حل ما متت خالل اجت لة اليت  ماث مال امل عاة األع مع مرا
  العامل وأفرقة اخلرباء واملناقشات السابقة؛

ــــــترداد   (ب)   إجراء حتليــل للتحــديــات اليت تواجــه األطراف الثــالثــة وتــأثريهــا على اس
  ؛املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس

ن املمارســــات الفضــــلى بغية وضــــع مبادئ توجيهية غري مواصــــلة مجع بيانات ع  (ج)  
إلزامية لتبادل املعلومات يف الوقت املناســب لتمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناســبة، 

  من االتفاقية؛ ٥٦وفقًا للمادة 
إجراء حتليل بشأن كيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني   (د)  

ســــترداد املوجودات بغية وضــــع مبادئ توجيهية من أجل تبادل املعلومات على حنو املختصــــني با
  استباقي ويف الوقت املناسب.

ــــر، باملذكرة املقدمة من األمانة اليت قد و  -٦٥ أحاط الفريق العامل علما، يف اجتماعه الثاين عش
قت املناســــب وفقا تتضــــمن مشــــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة بشــــأن تبادل املعلومات يف الو

من االتفاقية، وحتســـني التواصـــل والتنســـيق بني خمتلف شـــبكات املمارســـني املختصـــني  ٥٦للمادة 
زيد من الدراســة قيام بامل)، وأعرب عن تأييده للCAC/COSP/WG.2/2018/5باســترداد املوجودات (

شــــــة حول املبادئ التوجيهية غري امللزمة، وطلب إىل األمانة أن تقدمها إىل الدول والبحث واملناق
  األطراف للتعليق عليها. 

وأوصــى الفريق العامل يف االجتماع نفســه بأن جتمع األمانة معلومات عن املمارســة املتبعة   -٦٦
  ستندة إىل إدانة.بشـأن االعتراف املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصادرة القضائية غري امل

  
   اإلجراءات اُملتَّخذة    

، خطة عمل لتنظيم عمل الفريق العامل حىت املســندة أعدت األمانة، تنفيذا لتلك الواليات  -٦٧
  ين عشر. )، اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاCAC/COSP/WG.2/2018/4( ٢٠١٩عام 
 أفضـــل مناقشـــة مواضـــيعية بشـــأن إجراء وبالنســـبة لالجتماع احلايل، تتوخى خطة العمل  -٦٨

ـــــتبانةال املتبعة املمارســـــات هوية خمتلف أنواع الضـــــحايا وتعويضـــــهم وفقا ألحكام االتفاقية،  س
  والتحديات اليت تواجه األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس.
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وسعيا إىل توفري املعلومات ملداوالت الفريق العامل، أعدَّت األمانة وثيقة بشأن املمارسات   -٦٩
خمتلف أنواع الضــحايا وتعويضــهم وفقًا ألحكام االتفاقية، والتحدِّيات اليت الفضــلى لتحديد هوية 

ــــــترداد املوجودات مبقتضــــــى الفصــــــــل اخلــامس  تواجــه األطراف الثــالثــة وتــأثريهــا على اس
)CAC/COSP/WG.2/2019/5.(  

ــــــفويتني، مت إرســــــــاهلمــا يف كــانون ودعــت األمــانــة الــدول األطراف   -٧٠ يف مــذكرتني ش
، إىل تقدمي تعليقات بشأن املبادئ التوجيهية غري ٢٠١٩وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٨األول/ديسمرب 

من االتفاقية، وحتسني التواصل  ٥٦امللزمة بشأن تبادل املعلومات يف الوقت املناسب، وفقًا للمادة 
املختصــني باســترداد املوجودات. واســتنادا إىل التعليقات  والتنســيق بني خمتلف شــبكات املمارســني

الواردة، نقحت األمانة مشــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة الواردة ليواصــل الفريق النظر فيها يف 
  ).CAC/COSP/WG.2/2019/4اجتماعه احلايل (

ــــــفويتني يف كانون األول/ديســــــمرب كما دعت   -٧١ األمانة الدول األطراف، يف مذكرتني ش
ــــــــأن االعتراف ٢٠١٩وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٨ ، إىل تقدمي معلومات عن ممارســتها املتبعة بشـــ

ُأدرجت املعلومات قد املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصــادرة القضــائية غري املســتندة إىل إدانة. و
ة اجتماع بشــأن االعتراف املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصــادرة القضــائية غري الواردة يف ورق

  ).CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1املستندة إىل إدانة (
  

   مة للطلبات والدول املتلقية هلابناء الثقة بني الدول املقدِّ  -باء  
  املوجوداتالسلطات املركزية وِجهات الوصل والشبكات املعنية باسترداد   -١  

طلب الفريق العامل إىل األمانة أن تدعو الدول األعضــــــاء اليت مل تعيِّن بعُد ســــــلطًة مركزية   -٧٢
  إىل مجيع الدول األطراف. مماثًاللشؤون املساعدة القانونية املتبادلة أن تفعل ذلك. ووجَّه املؤمتر طلبًا 

لة إنشـــاء شـــبكة عاملية جلهات وطلب املؤمتر إىل الفريق العامل أن يواصـــل النظر يف مســـأ  -٧٣
تعمل كشـــبكة لالختصـــاصـــيني املمارســـني، من دون لكي الوصـــل املعنية باســـترداد املوجودات 

من التعاون الفعَّال. وأكَّد الفريق العامل على  ةدالزي هيًالازدواجية مع عمل الشــبكات القائمة، تســ
دات واستردادها تضم خربات تقنية، احلاجة إىل شبكة عاملية جلهات الوصل املعنية مبصادرة املوجو
  وشدَّد على ضرورة التعاون والتنسيق بني الشبكات اإلقليمية.

، الدول األطراف على تطبيق الدروس املســـــتفادة يف مجيع ٦/٣وشـــــجَّع املؤمتر، يف قراره   -٧٤
ـــائل منها تعزيز التعاون الدويل، مبا يف  ـــترداد املوجودات، وذلك بوس ذلك جماالت التعاون على اس

من خالل املشاركة يف الشبكات الدولية املعنية بإنفاذ القانون، مثل جهات الوصل املعنية باسترداد 
املوجودات مبوجب االتفاقية، واملبادرة العاملية جلهات الوصل، املدعومة من املنظمة الدولية للشرطة 

بكة "كامِدن" املشتركة بني اجلنائية (اإلنتربول) ومبادرة استرداد املوجودات املسروقة "ستار"، وش
  ومنها مثًال املنتدى العريب السترداد األموال.  ،الوكاالت السترداد املوجودات، واملبادرات اإلقليمية
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حتديث املعلومات املقدَّمة  احلرص على، الدول األطراف على ٧/١وحث املؤمتر، يف قراره   -٧٥
من االتفاقية، من أجل تعزيز احلوار  ٤٦املادة  من ١٣عن سلطاهتا املركزية واملختصة، وفقًا للفقرة 

  بشأن املساعدة القانونية املتبادلة.
وأوصــــى الفريق العامل بأن يســــتكشــــف مكتب املخدِّرات واجلرمية الكيفية اليت ميكن هبا   -٧٦

ـــترداد املوجودات، لكي يتســـىن التأكُّد من بيانات  تعديل قاعدة بيانات جهات الوصـــل املعنية باس
  باألشخاص املوجودين يف واليات قضائية أخرى. االتصال

ــــــتبانة ومعاجلة   -٧٧ وحث الفريق العامل الدول األطراف على مواصــــــلة العمل من أجل اس
  احلواجز العملية اليت تعترض التعاون يف جمال استرداد املوجودات وإجياد حلول هلا. 

املختصـــة يف إطار منصـــة "تراك"  وأثىن الفريق العامل على جهود األمانة لدمج أدلة الســـلطات  -٧٨
  ها مواصلة تلك اجلهود.إليوبوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (شريلوك)، وطلب 

 
   اُملتَّخذةاإلجراءات     

الدليل اإللكتروين للســلطات الوطنية املختصــة، مبا فيها الســلطات املركزية املســؤولة  ُأتيح  -٧٩
الرابط الشــبكي  على ،عن املســاعدة القانونية املتبادلة وجهات الوصــل املعنية باســترداد املوجودات

http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html.  
آذار/مارس  ٧ يفواصلت األمانة حتديث الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة. وو  -٨٠

  على املعلومات املتعلقة مبا يلي:  حيتوي الدليل كان ،٢٠١٩
  دولة طرفًا؛  ١٢٩السلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة يف   (أ)  
  دولة طرفًا؛  ١١٥سلطات منع اجلرائم يف   (ب)  
  دولة طرفًا؛  ٨٠جهات االتصال املعنيَّة باسترداد املوجودات يف   (ج)  
  دولة طرفًا؛  ٢٤السلطات املركزية املسؤولة عن تسليم املطلوبني يف   (د)  
رية جهات االتصـــال املعنيَّة بالتعاون الدويل يف اســـتخدام اإلجراءات املدنية واإلدا  (ه)  

  دولة طرفًا. ٣٢يف 
 املختصــــةالبيانات من الدليل اإللكتروين للســــلطات الوطنية  األمانة ترحيل باشــــرت كما  -٨١
ة مبوجب االتفاقية إىل دليل الســلطات الوطنية املختصــة على بوابة "شــريلوك". ويف املســتقبل، نعيَّامل

ــــــ ــــــريلوكوف س ــــــأن خمتلف أنواع تتيح بوابة "ش " للدول األطراف منفذا وحيدا للمعلومات بش
على ذلك، تواصــل األمانة تعزيز تبادل املعلومات بني نظامي  وعالوةالســلطات الوطنية املختصــة. 

  "تراك" و"شريلوك".
ــــــل، لدعم  ٢٠٠٩وُأطلقت يف كانون الثاين/يناير   -٨٢ ــــــبكة العاملية جلهات الوص مبادرة الش

من خالل التعاون  ،ئم الفســـاد واجلرائم االقتصـــادية ومالحقة مرتكبيها قضـــائيًّاالتحقيقات يف جرا
الدويل وتقدمي مســاعدات غري رمسية لغرض كشــف عائدات الفســاد واجلرائم االقتصــادية وتعقُّبها 
وجتميدها واستردادها يف هناية املطاف. وميكن جلهات الوصل أن تتبادل املعلومات واملعارف التقنية 
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  قة بالفســــاد واســــترداد املوجودات من خالل نظام االتصــــال املأمون الســــترداد املوجوداتاملتعل
)I-SECOM وصل عدد املشاركني يف هذه املنصة اإللكترونية إىل ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٠). ويف ،

  بلدًا.  ١٣٦جهًة من جهات الوصل متثل  ٢٤٠
دعمهما لتعزيز الشبكات اإلقليمية  معًا وواصل مكتب املخدِّرات واجلرمية ومبادرة "ستار"  -٨٣

ــبكات  ــترداد املوجودات ومصــادرهتا. ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت هناك مثاين ش املعنية باس
إقليمية: شبكة استرداد املوجودات "كامـــــــِدن" املشـــــــتركة بـــــــني الوكاالت، وعلى غرار نفس 

يف منطقة آســيا واملحيط اهلادئ، النموذج، شــبكات اســترداد املوجودات املشــتركة بني الوكاالت 
الكارييب، ويف شــــرق إفريقيا، وجنوهبا، وغرهبا، ويف غرب آســــيا ووســــطها، وشــــبكة ويف منطقة 

اســــترداد املوجودات التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا اجلنوبية ملكافحة غســــل 
  ببعض األنشطة كما يلي: جرى االضطالعو .األموال

حضـــــرت مبادرة "ســـــتار" اجتماع الفريق التوجيهي واالجتماع العام الســـــنوي   (أ)  
يف بايل، إندونيسيا، يف  ،لشبكة استرداد املوجودات املشتركة بني الوكاالت آلسيا واملحيط اهلادئ

. وأدارت مبادرة "ستار" حلقيت نقاش بشأن وضع نظم فعالة السترداد ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب 
ـــــترداد فعال للموجودات املوجودات ـــــتراتيجيات من أجل اس م؛ ئاجلرا املتأتية من واالبتكار واالس

  بشأن وضع استراتيجيات استرداد املوجودات؛  إيضاحيًّاكما قدمت عرضًا
ســامهت مبادرة "ســتار" يف االجتماع االفتتاحي للشــبكة املشــتركة بني الوكاالت   (ب)  

ــــــترداد املوجودات يف منطقة  ثاين/نوفمرب الس كارييب، يف تشــــــرين ال قدمي ، مع٢٠١٨ال  عرض ت
  عن عملها، عن طريق التداول بالفيديو؛ إيضاحي
االجتماَع العام السنوي لشبكة الشرق األفريقي املخدرات واجلرمية حضر مكتُب   (ج)  

  ؛٢٠١٨املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات، يف رواندا يف تشرين الثاين/نوفمرب 
شتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات من   )(د   شبكة اجلنوب األفريقي امل تتألف 

صــة للجرائم املتعلقة باحلياة  ١٦ ة خمصــَّ ة جمتمعية لتســهيل تبادل املعلومات ومنصــَّ بلدًا، وتوفر منصــَّ
 الربية واحلرجية ترتبط من خالهلا بشــبكة آســيا واملحيط اهلادئ املشــتركة بني الوكاالت الســترداد

ـــترداد املوجودات برناجمًا املوجودات.  ـــبكة اجلنوب األفريقي املشـــتركة بني الوكاالت الس تدير ش
مع اإلحصاءات املتعلقة بعمليات الضبط واملصادرة إرشاديًّا وبرناجمًا لتنسيب املدعني العامني، وجت

  اليت تقوم هبا الدول األعضاء فيها؛
شبكة استرداد املوجودات املشتر  (ه)   كة بني الوكاالت لغرب آسيا ووسطها ُأطلقت 

شرين الثاين/نوفمرب  رمسيًّا صادرة ٢٠١٨يف ت شاُر م ست شائها م ضاء يف إن ساعد البلداَن األع . وقد 
املوجودات يف الربنامج العاملي ملكافحة غســــــل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب، الذي 

  د املوجودات يف اجلنوب األفريقي.يدير أيضًا الشبكة املشتركة بني الوكاالت الستردا
شــارك الربنامج العاملي ملكافحة غســل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب   (و)  

املشــتركة بني الوكاالت الســترداد  "كامدن"ومبادرة "ســتار" يف االجتماع الســنوي العام لشــبكة 
  ؛٢٠١٨املوجودات يف بولندا يف أيار/مايو 
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ر" يف اجتماع شــــبكات اســــترداد املوجودات يف هولندا يف شــــاركت مبادرة "ســــتا  (ز)  
  مفتوح املصدر للمحققني. للمعلومات مورد توفري يفمعها  تعاونال، وعرضت ٢٠١٨أيلول/سبتمرب 

ملختلف شـــبكات اســـترداد  دليًال، نشـــرت مبادرة "ســـتار" ٢٠١٩ويف كانون الثاين/يناير   -٨٤
املوجودات يوفر حقائق أســــــاســــــية عن كل شــــــبكة، مبا يف ذلك مهامها، واملعلومات اليت ميكن 

  احلصول عليها من خالهلا ومعلومات االتصال اخلاصة هبا. 
  

  التعاون بني وحدات االستخبارات املالية وأجهزة مكافحة الفساد   -٢  
التعاون بني وحدات االســتخبارات املالية وســلطات مكافحة أوصــى الفريق العامل بتعزيز   -٨٥

الفساد والسلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة على الصعيدين الوطين والدويل. 
بل زيادة التعاون مع الشــبكات واملؤســســات القائمة مثل جمموعة  ،كما أوصــى باســتكشــاف ســُ

  لية والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد. إيغمونت لوحدات االستخبارات املا
ــــــجَّع املؤمتر، يف قراره   -٨٦ ، الدول األطراف على النظر يف اغتنام فرص التعاون من ٦/٣وش

خالل شـــبكات االختصـــاصـــيني املمارســـني القائمة، مثل شـــبكة جهات الوصـــل املعنية باســـترداد 
الوصـــــل وشـــــبكة "كامِدن" املشـــــتركة بني  املوجودات مبوجب االتفاقية واملبادرة العاملية جلهات

فادة من املعلومات املقدمة على صــــــعيد وحدات  ــــــت ــــــترداد املوجودات، واالس الوكاالت الس
  االستخبارات املالية، يف سياق تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

 
   اإلجراءات اُملتَّخذة    

مع الرابطة الدولية لســــــلطات مكافحة  تعاونًا وثيقًااملخدرات واجلرمية يتعاون مكتب و  -٨٧
الفســاد ويدعم أنشــطتها، ويشــارك يف جلنتها التنفيذية، مبا يف ذلك آخر اجتماع عام ســنوي هلا، 

  .٢٠١٩يف فيينا يف كانون الثاين/يناير 
كما ويواصــــل املكتب املشــــاركة يف أنشــــطة جمموعة إيغمونت لوحدات املخابرات املالية.   -٨٨

يا من  تار" يف اجتماعات جمموعة إيغمونت املعقودة يف أســــــترال إىل  ٢٣شـــــــاركت مبادرة "ســــــ
. وواصــل الربنامج العاملي ملكافحة غســل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل ٢٠١٨أيلول/ســبتمرب  ٢٩

 اإلرهاب التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية ومبادرة "ســــتار" العمل مع وحدات االســــتخبارات املالية
ملساعدهتا يف االنضمام إىل جمموعة إيغمونت وتنفيذ معايري إيغمونت لتبادل املعلومات بشأن مكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب. كما واصل الربنامج العاملي تعزيز التعاون بني الوكاالت، مع تسليط 

  اإلرهاب. الضوء على أمهية هذا التعاون يف جناح نظم مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل
إىل دراسـة مشـتركة بني  ووضـعت مبادرة "سـتار" الصـيغة النهائية ملنشـور جديد، اسـتنادًا  -٨٩

عنوانه وحدات االســـتخبارات املالية البنك الدويل وجمموعة إيغمونت ومكتب املخدِّرات واجلرمية، 
ــــــلطات إنفاذ القانون واملدَّعني العامني تعاون (انظر ، يســــــلط الضــــــوء على أمهية الالعاملة مع س

  أعاله).  ١٩ الفقرة
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   تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت تعيق استرداد املوجودات  -٣  
ـــدَّد الفريق العامل على ضـــرورة أن تواصـــل األمانة تعزيز جهودها الرامية إىل تشـــجيع   -٩٠ ش

ية  ،وبناء الثقة ،احلوار بني الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا ــــــ ياس ــــــ وتعزيز اإلرادة الس
 مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى عملها يف والسيماوتوطيدها ضمانًا السترداد املوجودات، 

  تنظيم املنتدى العاملي السترداد املوجودات ويف سياق جمموعة العشرين.  يفو
ـــــرعة يف٥/٣وأهاب املؤمتر، يف قراره   -٩١ تنفيذ طلبات  ، بالدول األطراف أن تنظر بعناية وس

املســـاعدة القانونية املتبادلة على الصـــعيد الدويل اليت حتتاج إلجراءات عاجلة، مبا يف ذلك الطلبات 
  املتعلقة بالدول املعنية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وغريها من الدول املقدمة للطلبات.

ة وعناية يف تنفيذ ، بالدول األطراف أن تنظر بســــــرع٦/٢كما أهاب املؤمتر، يف قراره   -٩٢
، الدول ٦/٣طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة يف جمال اســـترداد املوجودات، وشـــجَّع، يف القرار 

األطراف على أن تزيل العقبات أمام اســـترداد املوجودات، مبا يشـــمل تبســـيط اإلجراءات القانونية 
  مع منع إساءة استخدامها. 

ـــــب االقتضـــــاء ووفقا  أن علىل األطراف ، الدو٧/١وحث املؤمتر، يف قراره   -٩٣ تعمد، حس
ملبادئها القانونية املحلية، إىل إزالة العوائق اليت حتول دون استرداد املوجودات، على أن يشمل ذلك 
تبســــيط اإلجراءات القانونية، ويف الوقت نفســــه منع التعســــف يف اســــتخدامها، وعدم التباطؤ يف 

تعاون الدويل مبوجب الفصــلني الرابع واخلامس من االتفاقية، معاجلة طلبات املســاعدة، بغية تعزيز ال
ومع االعتراف باملبادئ األســــاســــية ملراعاة األصــــول القانونية يف اإلجراءات القانونية واإلجراءات 

  املدنية أو اإلدارية للفصل يف حقوق امللكية.
إىل األخرى أكرب قدر ويف القرار نفســـه، أهاب املؤمتر بالدول األطراف أن تقدِّم كل منها   -٩٤

مادة  قًا لل عاون وف عادة  ٥١ممكن من الت مان إ يد من اجلهود لضــــــ بذل املز ية، وأن ت فاق من االت
باختاذ تدابري يف حدود أقصـــى ما ميكن أن  ٥٧املمتلكات املصـــادرة أو التصـــرف فيها وفقًا للمادة 
  تسمح به نظمها القانونية الوطنية من أجل ما يلي:

ت الدولية للعائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـاد وكشـــفها وردعها منع التحويال  (أ)  
  على حنو أكثر فعالية؛

اســـــتبانة العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـــاد وتعقبها وحجزها واســـــتردادها   (ب)  
وإعادهتا، على أن يشمل العمل يف هذا الشأن اختاذ تدابري تعزز امتثال املصارف واملؤسسات املالية 

  املصرفية.غري 
وأوصــى الفريق العامل باســتبانة إمكانية اعتماد هنج يتمثل يف إجياد مكتب مســاعدة بشــأن   -٩٥

مي الطلبات وإحالة مقدِّ اياللقضاسترداد املوجودات لتقدمي مشورة غري رمسية خالل املراحل األولية 
  إىل النظراء القادرين على تقدمي املزيد من املساعدة.
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   اُملتَّخذةاإلجراءات     
تار" وغريها من القنوات،   -٩٦ ــــــ واصـــــــل مكتب املخدِّرات واجلرمية، من خالل مبادرة "س

مشـــاركته الفعالة يف أنشـــطة الدعوة لتدعيم اإلرادة الســـياســـية يف عدد من املنتديات الدولية، منها 
االقتصــــادي آلســــيا الفريق العامل املعين مبكافحة الفســــاد وتعزيز الشــــفافية التابع لرابطة التعاون 

واملحيط اهلادئ واإلنتربول واالحتاد األورويب ووحدة التعاون القضـــــــائي التابعة لالحتاد األورويب 
(اليوروجســـت) وجمموعة الســـبعة والفريق العامل املعين مبكافحة الفســـاد التابع ملجموعة العشـــرين 

  أجل مكافحة الفساد.  واملنتدى االقتصادي العاملي، وخصوصًا مبادرته اخلاصة بالشراكة من
ــــــاد   -٩٧ وواصــــــل املكتب التوعية بأمهية التصــــــديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس

بصــــفته وذلك وتنفيذها تنفيذًا كامًال، مؤكدًا على أمهية أحكامها املتعلقة باســــترداد املوجودات، 
جموعة العشــرين. ودعم املكتب مراقبًا يف اجتماعات الفريق العامل املعين مبكافحة الفســاد التابع مل

  . ٢٠٢١-٢٠١٩و ٢٠١٨-٢٠١٧تنفيذ خطط عمل املجموعة للفترتني 
صلة بغسل ذات وشارك مكتب املخدِّرات واجلرمية ومبادرة "ستار" يف اجتماعات شىت   -٩٨

من أجل تعزيز التنســيق فيما يتعلق باســترداد املوجودات. وحافظت مبادرة "ســتار" على  ،األموال
صـــالهتا الوثيقة بفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وخباصـــة من خالل املســـامهة يف اجتماعاهتا 
 العامة، واملشــــاركة يف االجتماعات واملشــــاورات ذات الصــــلة مع اهليئات اإلقليمية اليت هي على

  غرار فرقة العمل.
ــــمالية والواليات املتحدة   -٩٩ ــــتضــــافت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش ومنذ اس

، بدعم من مبادرة ٢٠١٧األمريكية املنتدى العاملي األول الســــــترداد املوجودات يف واشــــــنطن يف 
تد عة اليت هي حمور تركيز املن لدان األرب بادرة مع الب تابع امل تار"، ت ياى، وهي "ســــــ وتونس  أوكران

مواصلة بناء القدرات يف جمال احلفاظ على الزخم الذي تولد يف  العمل على ،ياريونيجالنكا  وسري
  ذلك املنتدى العاملي.

"ســتار" حدثا جانبيا مع اململكة  مبادرة ويف االجتماع الثاين عشــر للفريق العامل، نظمت  -١٠٠
املتحدة والواليات املتحدة بشـــأن مبادئ التصـــرف يف املوجودات املســـروقة املصـــادرة يف قضـــايا 

  الفساد ونقلها، اليت اعتمدهتا يف املنتدى العاملي الدولتان املضيفتان والبلدان األربعة حمور التركيز. 
، مناقشــــــة ٧٢/١٩٦لعامة، وفقا لقرارها ، عقدت اجلمعية ا٢٠١٨أيار/مايو  ٢٣ويف   -١٠١

رفيعة املســتوى لالحتفال بالذكرى الســنوية اخلامســة عشــرة العتماد االتفاقية، وتســليط الضــوء 
تاحية على االجتاهات الناشــــــئة وتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية. وأكد األمني العام يف كلمته االفت

ــــــترعى االنتباه إىل الدور احليوي الذي تقوم به البلدان  ــــــروقة، واس أمهية إعادة املوجودات املس
نظمت مبادرة "ســـــتار" حواًرا بشـــــأن اســـــترداد واألفريقية يف املضـــــي قدما جبدول األعمال. 

املوجودات الســـــتعراض التقدم الكبري الذي حتقق يف التعاون الدويل واســـــترداد املوجودات منذ 
اعتماد االتفاقية؛ وحتديد املجاالت اليت ال تزال فيها حتديات تعوق التفعيل الكامل لالتفاقية؛ 
وتســـــليط الضـــــوء على دور خمتلف اجلهات الفاعلة وســـــبل زيادة التعجيل بإعادة املوجودات 

  املسروقة بصورة منهجية ويف الوقت املناسب. 
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الثامن لرؤســاء وكاالت مكافحة الفســاد يف  وحضــر ممثلو مبادرة "ســتار" املؤمتر اإلقليمي  -١٠٢
حول  ٢٠١٨أيــار/مــايو  ١٨إىل  ١٤الكومنولــث األفريقي، الــذي عقــد يف أبوجــا يف الفترة من 

سترداد املوجودات وإعادهتا" موضوع شأن "شراكة من أجل ا ستار" اجتماعا ب . ونظمت مبادرة "
على العديد من جوانب عمل  لتســليط الضــوء إيضــاحيا دور الشــركاء يف التنمية، وقدمت عرضــا

املبادرة (املشــــاركات القطرية، والتأثري يف الســــياســــات العامة وتنمية املعارف)، وربط اســــترداد 
  املوجودات وإعادهتا بتحقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة عمل أديس أبابا.

بشأن إدارة  وغواتيماال يف تنظيم اجتماع دويل للخرباءاملخدرات واجلرمية وشارك مكتب   -١٠٣
حجوزة واملصـــــادرة والتصـــــرف فيها واســـــتخدامها واســـــتردادها. وعقد املوجودات املجمدة وامل

بلدان من  ١٠مبشــــــاركة أكثر من  ٢٠١٨أيار/مايو  ٤إىل  ٢االجتماع يف أنتيغوا، غواتيماال، من 
حدة والواليات املتحدة. الكارييب، فضــال عن ســويســرا واململكة املتوجمموعة دول أمريكا الالتينية 

وكان الغرض من االجتماع تشجيع النقاش اإلقليمي بشأن عمليات االسترداد الكبرية للموجودات 
كمتابعة ملسارات العمل الثالثة املحددة يف اجتماع فريق خرباء ُعقد يف أديس أبابا وذلك املسروقة 

شباط/فرباير  درة يف انتظار إعادهتا؛ واستخدام ، وهي إدارة املوجودات املضبوطة واملصا٢٠١٧يف 
املوجودات املعادة أو التصــــــرف فيها هنائيا، مبا يشــــــمل االســــــتفادة منها يف دعم أهداف التنمية 
املســـــتدامة؛ وطرائق االتفاق على إعادة املوجودات والتفاوض بشـــــأهنا. وعالوة على ذلك، ناقش 

بشـــــــأن إدارة املوجودات املجمدة اخلرباء املشـــــــاركون مشــــــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة 
  واملحجوزة واملصادرة واستخدامها والتصرف فيها هبدف تيسري عملية االعتماد. 

  
  املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  -جيم  

وجود طلب شــديد على املســاعدة التقنية من أجل تنفيذ  الضــوء على الفريق العامل ســلَّط  -١٠٤
تفاقية، وخصــوصــًا على اخلدمات االســتشــارية القانونية، كما أبرز أحكام الفصــل اخلامس من اال

ج مصــــــمَّمة وفق االحتياجات املطلوبة. وشـــــــدد الفريق على أمهية تزويد وُنه اتباع احلاجة إىل
املســؤولني واالختصــاصــيني املمارســني بأشــكال من املســاعدة التقنية، يف جمال املســاعدة القانونية 

  تابة الطلبات والرد على الطلبات اليت يتلقوهنا. املتبادلة، لتمكينهم من ك
وأكَّد الفريق العامل أيضــــــًا على أمهية تدعيم قدرات املشــــــرِّعني وموظفي إنفاذ القانون   -١٠٥

والقضاة واملدعني العامني بشأن املسائل املتعلقة باسترداد املوجودات، وشدَّد على احلاجة إىل توفري 
درات، وعلى أمهية تزويد مكتب املخدِّرات واجلرمية وســـائر تدريب متخصـــص وأنشـــطة لبناء الق

شجَّع الفريق العامل األمانة على أن تضيف إىل  مقدِّمي املساعدات ذات الصلة مبوارد كافية. كما 
أنشــــطتها، ومنها تنظيم احللقات الدراســــية والدورات التدريبية، تنظيم دورات تدريبية تســــتخدم 

  ج التعلُّم اإللكتروين.تكنولوجيات مبتكرة، مثل برام
وأوصــى الفريق العامل مكتب املخدِّرات واجلرمية بالســعي إىل إقامة مزيد من الشــراكات   -١٠٦

سائر املنظمات واهليئات املعنية  سترداد املوجوداتمن أجل مع  سائل املتعلقة با سعي  ،معاجلة امل وال
شأن، وطلب إىل األمانة أن ُتروِّج لسُبل إىل تنسيق املزيد من أنشطة املساعدة التقنية معها يف هذا ال
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صعيدين  ستار" على ال ووسائل تتيح للدول األعضاء أن تطلب املساعدة التقنية من خالل مبادرة "
  الوطين واإلقليمي.

وأوصى الفريق العامل الدول األطراف بأن تنظر يف اعتماد هنج قائم على منهج دراسي يف   -١٠٧
، مع مراعاة التنســيق على الصــعيد اإلقليمي ضــمانًا الســتخدام املوارد تنظيم برامج املســاعدة التقنية

  املحدودة على أجنع حنو.
، على أن تكفل وجود أطر قانونية ومؤسسية ٦/٣وحثَّ املؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -١٠٨

ل وافية لديها من أجل مالحقة مرتكيب جرائم الفســاد قضــائيًّا، وكشــف عمليات االحتياز والتحوي
غري املشــــــروعة للموجودات املتأتية من الفســــــاد، والتماس التعاون القانوين الدويل وتقدميه، مبا يف 
ذلك املســـاعدة القانونية املتبادلة، لتأمني وجود آليات مناســـبة الســـترداد ما ُيســـتبان من عائدات 

ارج سواء كانت للفساد من خالل مصادرهتا، وإنفاذ أوامر املصادرة اليت تقضي هبا املحاكم يف اخل
مســــتندة أو غري مســــتندة إىل أحكام إدانة وفقًا ملقتضــــيات االتفاقية، وضــــمان إنفاذ هذه األطر. 

  وشجع املؤمتر املساعدة التقنية يف هذا الصدد. 
، إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية أن يواصــــــل تقدمي وإعداد ٧/١املؤمتر، يف قراره  وطلب  -١٠٩

تج معرفية وأدوات تقنية وامبادرات لبناء القدرات يف جمال اســترداد املوجودات، مبا يف ذلك توفري ن
يف هذا الشــــــأن، عند الطلب ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من أجل تلبية االحتياجات 

طلوبة من املســـاعدة التقنية املســـتبانة أثناء االســـتعراضـــات الُقطرية، ودعا املؤمتُر مبادرَة اســـترداد امل
  املوجودات املسروقة "ستار" إىل مواصلة تقدمي وإعداد مبادرات من هذا القبيل.

، إىل األمانة أن تنظم جداول األعمال املؤقتة لفريق استعراض ٦/١طلب املؤمتر، يف قراره و  -١١٠
تنفيذ االتفاقية وللهيئات الفرعية اليت أنشـــأها املؤمتر، وذلك على حنو ُيجتنب به تكرار املناقشـــات، 

  مع احترام الوالية املسندة إىل كل من هذه اهليئات. 
 

   اإلجراءات اُملتَّخذة     
قبل البداية الرمسية للدورة الثانية من آلية  وخصوصًايواظب مكتب املخدِّرات واجلرمية،   -١١١

تلبية طلبات املســــاعدة التقنية الواردة  علىوبعدها،  ٢٠١٦اســــتعراض التنفيذ يف حزيران/يونيه 
من الدول األطراف بغية تعزيز قدراهتا على تنفيذ الفصــــــل اخلامس من االتفاقية ومشــــــاركتها 

  املة يف عمل اآللية. الك
، ٢٠١٩ - ٢٠١٧خبطة العمل املتفق عليها للفترة  ، وعمًال٦/١مع قرار املؤمتر  شـــــيًااومت  -١١٢

جلســـة مشـــتركة مع فريق اســـتعراض التنفيذ بشـــأن  ،يف اجتماعه الثاين عشـــر ،عقد الفريق العامل
املســـاعدة التقنية. وبغية تنظيم جلســـة مشـــتركة مماثلة مع فريق اســـتعراض التنفيذ خالل االجتماع 
الثالث عشر للفريق العامل، ترد معلومات إضافية يف مذكرة من األمانة، حتتوي على معلومات عن 

من خالل االستعراضات القطرية الفردية اليت ُوضعت يف  االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة
  ).CAC/COSP/IRG/2019/5صيغتها النهائية يف الدورة الثانية بشأن املساعدة التقنية املقدمة (
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   اإلبالغ واملتابعة  -دال  
ــــــادات بشــــــأن وضــــــع املبادئ التوجيهيةلعلَّ الفريق العامل يودُّ تقد  -١١٣  ،مي املزيد من اإلرش

  لتحسني تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية.  ،واملمارسات اجليدة وغريها من األدوات
وقد تشـــمل اإلرشـــادات اخلاصـــة فيما يتعلق بالعمل يف املســـتقبل املجاالت التالية: مبادئ   -١١٤

ية  يف املوجودات املحجوزة واُملصـــــــادرة؛ ومبادئ توجيهية غري ملزمة لإلدارة والتصــــــرف بفعال
املتَّبعة املمارسات  أفضل توجيهية غري ملزمة لتبادل املعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب؛

وفقًا ألحكام االتفاقية؛ والتحديات اليت تواجه  تعويضـــــهمولتحديد هوية خمتلف أنواع الضـــــحايا 
اســــترداد املوجودات مبقتضــــى الفصــــل اخلامس؛ وحتســــني شــــفافية األطراف الثالثة وتأثريها على 
عية؛ وتطوير املمارســــات اجليدة بشــــأن إعادة املوجودات؛ وتعزيز افتناملعلومات بشــــأن امللكية اال

  املمارسة املتمثلة يف االعتراف املتبادل بأوامر التجميد واملصادرة غري املستندة إىل إدانة.
بشــأن الدور الذي ميكن أن يؤديه  إرشــادية أيضــا تقدمي توجيهات دُّوالفريق العامل ي لَّولع  -١١٥
يف تيسري التعاون الدويل يف جمال  التابعة للمكتب "ستار" ةمبادر أو واجلرمية راتدِّاملخومكتب  هو

ــــــترداد املوجودات،  ــــــاعدة  وخصــــــوصــــــًااس فيما يتعلق باعتماد هنج يتمثل يف إجياد مكتب مس
تقدمي املشــورة خالل املراحل األولية للقضــية بطريقة غري رمسية وإحالة اســترداد املوجودات ل بشــأن
  مي الطلبات إىل النظراء القادرين على تقدمي املزيد من املساعدة.مقدِّ
ــــادية تقدمي توجيهات  دُّالفريق العامل يو لَّولع  -١١٦ ــــاء آلية منتظمة إرش ــــأن إمكانيات إنش بش

يف  ،الدول أو صــــادرهتا أو أعادهتا أو تصــــرَّفت فيهالإلبالغ عن حجم املوجودات اليت ضــــبطتها 
احلاالت املتعلقة باســـترداد دويل. وميكن اســـتخدام تلك املعلومات لتحديث قاعدة بيانات مرصـــد 
اســـترداد املوجودات التابع ملبادرة "ســـتار"، وهي املحاولة املنهجية الوحيدة لتتبع جهود ســـلطات 

  امل ملتابعة املوجودات املتأتية من الفساد.املالحقة القضائية يف مجيع أحناء الع
ضات اليت   -١١٧ شجيع الدول على االستفادة من االستعرا صل ت ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يوا
 ،ختضـــع هلا يف إطار دورة االســـتعراض الثانية لتعزيز تنفيذها للفصـــل اخلامس من االتفاقيةوف ســـ

  مستبانة. وطلب املساعدة التقنية للتصدي ألية حتديات 
ويف جماالت التدريب واملساعدة التقنية، لعلَّ الفريق العامل يودُّ تقدمي إرشادات بشأن دور   -١١٨

مكتب املخدِّرات واجلرمية يف تقدمي هذه املســـــاعدة على الصـــــعيدين الوطين واإلقليمي، من خالل 
الفرص املتاحة لبناء تشــجيع الدول على االســتفادة من  لكآليات خمتلفة منها مبادرة "ســتار"، وكذ
  القدرات يف جمال استرداد املوجودات. 

وعلى حنو أكثر حتديدًا ويف ضــوء التقدم املحرز يف عمليات االســتعراض املتعلقة بالفصــل   -١١٩
اخلامس من االتفاقية، لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر يف أفضـــل الســـبل لتلبية االحتياجات اليت ُتحدَّد 

وذلك لضـــمان أن تغتنم الدول األطراف فرصـــة االســـتفادة من هذه اخلربات يف االســـتعراضـــات، 
  واملساعدة اليت حتتاجها يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة.

 


