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 . يعود التأخر يف تقدمي هذه الوثيقة إىل وضع القائمة النهائية ألعضاء فريق املناقشة املشاركني يف حلقة العمل       *
 
 
 

280502    V.02-54724 (A) 
*0254724* 

 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الثانية
    ٢٠٠٢يونيه / حزيران  ٢٨-١٧فيينا،  

 برنامج حلقة العمل التقنية بشأن استرداد املوجودات، املزمع عقدها
   ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢١يف فيينا يف 

   *مذكرة من األمانة      
 مقدمة -أوال

 
صصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد، يف دورهتا األوىل         وافقـت اللجـنة املخ     -١

عـــلى االقـــتراح الـــذي تقدمـــت بـــه بـــريو بشـــأن تنظـــيم حلقـــة عمـــل حـــول مســـألة اســـترداد  
املوجـودات، وأذنـت لألمانـة بتنظيم حلقة العمل هذه ملدة يوم واحد أثناء انعقاد الدورة الثانية                

 .للجنة املخصصة

ن حلقـة العمـل تـزويد املشاركني املهتمني مبعلومات تقنية           وتقـرر أن يكـون الغـرض مـ         -٢
لذلك، . ومعـرفة متخصصـة حول املسائل املعقدة اليت تنطوي عليها مسألة استرداد املوجودات    

واضــافة إىل ذلــك، قــررت اللجــنة . اتفــق عــلى أال تفضــي حلقــة العمــل إىل أي اســتنتاج رمســي
ة لربنامج حلقة العمل التقنية ونسقها، وأن       املخصصـة أن يـتكفل مكتـبها بوضـع الصـيغة النهائي           

، من املرافق   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢١تسـتفيد حلقـة العمـل هـذه، الـيت مـن املـزمع عقدهـا يف                  
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املـتاحة للجـنة املخصصـة، وذلـك بوجـه خـاص بتلقي خدمات الترمجة الفورية باللغات الرمسية                
 .لألمم املتحدة

 ووافق ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢فييـنا يوم  وعقـد مكتـب اللجـنة املخصصـة اجـتماعا يف           -٣
وتقــرر أن تدعــو األمانــة . عــلى اقــتراحات األمانــة بشــأن نســق حلقــة العمــل التقنــية وبــرناجمها 

عشـرة أشـخاص ليتشـكل هبـم فـريق املناقشة ختتارهم مع ايالء التمثيل اجلغرايف العادل االعتبار                  
 .الواجب، لكي يقدموا عروضا ويديروا املناقشة

ويف . ملكتـب بـأن أعضاء فريق املناقشة سُيختارون وُيدعون بصفتهم الشخصية          وأفـاد ا   -٤
هــذا الصــدد، اســتندت األمانــة إىل املعلومــات الــواردة مــن احلكومــات اســتجابة للطلــب الــذي 

ــتماعي       ــس االقتصــادي واالج ــرار اجملل ــال بق ــته عم ــؤرخ ٢٠٠١/١٣قدم ــوز١٤، امل يولــيه / مت
٢٠٠١. 

شـة يف حلقة العمل وفقا للمجاالت املواضيعية الرئيسية اليت          وتقـرر أيضـا أن تـبىن املناق        -٥
توافـق مـراحل دراسة حلالة افتراضية وأن ُتعهد كل مرحلة من مراحل هذه الدراسة إىل أعضاء        

وبعــد تقــدمي تلــك  . مــن فــريق املناقشــة ُيطلــب مــنهم تقــدمي عــروض وجــيزة يف حلقــة العمــل    
يق اآلخـرين، سـوف ُيدعـى املشاركون يف       العـروض واالسـتماع إىل تعلـيقات مـن أعضـاء الفـر            

 .احللقة إىل طرح أسئلتهم واملشاركة يف املناقشة

أمــا دراسـة احلالــة االفتراضــية، فهــي  . ويـرد بــرنامج حلقــة العمــل يف الـباب ثانــيا أدنــاه   -٦
 .واردة يف املرفق

وسـوف تصـدر قائمـة بأعضـاء فـريق املناقشـة املشـاركني يف حلقـة العمل كإضافة إىل                     -٧
 .ه الوثيقةهذ
  

 برنامج حلقة العمل -ثانيا
  
 :فيما يلي برنامج حلقة العمل -٨
  

مالحظـات اسـتهاللية مـن رئـيس اللجـنة املخصصة للتفاوض بشأن              ٠٠/١٢–٠٠/١٠
 اتفاقية ملكافحة الفساد

 عرض دراسة احلالة االفتراضية  
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نقـل األمـوال أو املوجـودات املتأتـية من مصدر غري مشروع              -١    
ــية إىل حتديـــد موقـــع تلـــك األمـــوال أو   إىل  اخلـــارج، واجلهـــود الرامـ

 املوجودات ومصادرهتا
 

 التحقيق يف اجلرمية األصلية )أ(   

ــارج،     )ب(   ــنقولة إىل اخلـ ــودات املـ ــوال أو املوجـ ــر األمـ ــتفاء أثـ اقـ
ــة املتأتــية مــن بلــد املنشــأ ومجــع تلــك     ــّين األدل وخصوصــا تب

 األدلة واحلفاظ عليها

 ت اجلنائية ضد املشتبه فيه يف بلد املنشأاالجراءا )ج(  

 احلصول على أوامر جتميد أو ضبط يف اخلارج )د(  

 دور املؤسسات املالية والتزاماهتا )ه(  

تبـّين الـبلدان املـراد الـتوجه اليها بالتماس فيما يتعلق بتحديد              )و(  
 موقع األموال واملوجودات غري املشروعة

للــتعاون الــدويل، مبــا يف ذلــك تبــّين     تبــّين االطــار القــانوين    )ز(  
الفجـوات القائمة يف التشريعات احلالية ذات الصلة بالتعاون         
القضــائي الــدويل وســبل التغلــب علــيها وكذلــك حــاالت       

 التضارب يف اجملالني املعياري واالجرائي

االطـار القـانوين للـتعاون والشـروط األخـرى الالزمـة لتدابري              )ح(  
 إىل مـنع املضي يف نقل األموال أو         التجمـيد والضـبط الرامـية     

 )مثل متطلبات احلصول على أدلة، اخل(املوجودات 

االطـار القـانوين للـتعاون والشـروط األخـرى الالزمـة لتدابري              )ط(  
 املصادرة

امكانــية اختــاذ اجــراءات مدنــية واداريــة لتجمــيد األمــوال أو   )ي(  
 املوجودات وضبطها واستردادها

ــيت توجــد فــيها      تقســيم العمــل بــني   )ك(   ــد املنشــأ والــبلدان ال  بل
 األموال أو املوجودات
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تبّين اجملاالت والطرائق الالزمة لتوفري     ‘ ١‘: املسـاعدة التقنـية    )ل(  
املسـاعدة التقنـية للبلدان من أجل حتسني التحريات واألهلية          
القضـــائية يف احلـــاالت ذات الصـــلة باســـترداد األمـــوال أو     

‘ ٢‘ية مـن مصـدر غـري مشروع؛ و        املوجـودات املـنقولة املتأتـ     
ــوال أو      ــترداد األمــ ــائية الســ ــوى قضــ ــل دعــ ــكلة متويــ مشــ

تبـّين املصادر   (املوجـودات املتأتـية مـن مصـدر غـري مشـروع             
 )والطرائق املمكنة ملساعدة البلدان النامية

  
 تعليقات أعضاء فريق املناقشة، وأسئلة املشاركني ومناقشة ٠٠/١٣–٠٠/١٢
  

 األموال أو املوجودات املتأتية من مصدر غري مشروعاعادة  -٢ ٣٠/١٦–٠٠/١٥
 

 تبّين املستفيدين )أ(  

املتطلــــبات القانونــــية العــــادة األمــــوال أو املوجــــودات إىل   )ب(  
 املستفيدين

 سبل ووسائل ترشيد حاالت استرداد املوجودات )ج(  

ــيات تقاســم املوجــودات للتصــرف يف      )د(   ــية اســتخدام آل امكان
 األجنبية من أجل جتنب اخلالفات حول من        عـائدات البلدان  

 ماذا" ميلك"

ــأ واألشـــخاص     )ه(   ــد املنشـ ــنازعة بـــني بلـ ــبات املتـ ــألة املطالـ مسـ
 الطبيعيني واالعتباريني

ســبل االنتصــاف القانونــية املنطــبقة عــلى اجملــرم أو األطــراف   )و(  
ــثة  ــية (الثال ــية يف    ) احلســنة الن ــبلدان املعن ــين أو ال ــبلد املع يف ال
 ت اليت تنطوي على اعادة األموال أو املوجوداتاحلاال

 تقاسم التكاليف وفرض ضرائب، اخل )ز(  
  

ــن مصــدر غــري       -٣ ٠٠/١٧–٣٠/١٦ ــية م ــوال أو املوجــودات املتأت ــل األم ــنع نق م
 مشروع
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 تبّين نظم ممكنة لالنذار املبكر )أ(  

تنفـيذ األحكـام وااللـتزامات الدولـية الراهـنة، عـلى املستوى              )ب(  
أي (طــين، بشــأن املصــارف واملؤسســات املالــية األخــرى  الو
 ")اليقظة الواجبة"

تدابـري املنع األخرى، مبا يف ذلك بناء القدرات جلعل القضاة            )ج(  
وأعضــاء النــيابة العامــة متخصصــني يف معاجلــة القضــايا الــيت   
تـنطوي عـلى نقـل األمـوال أو املوجودات املتأتية من مصدر             

 غري مشروع
  

 تعليقات أعضاء فريق املناقشة وأسئلة من املشاركني ومناقشة ٠٠/١٨–٠٠/١٧
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 املرفق
  
 دراسة حالة افتراضية 

 
نقـل الرئـيس السـابق للـبلد سـني، قـبل خلعـه من منصبه، ماليني الدوالرات إىل بلدان                     -١

وُنقـل املـال من خالل سلسلة من احلسابات املختلفة املمسوكة بأمساء خمتلفة يف بلدان               . أخـرى 
وبعـد ثالثة أعوام، اشترى الرئيس السابق بيتا يف         ). أي، ألـف وبـاء وجـيم ودال وهـاء         (تلفة  خمـ 

وتوجد أجزاء أخرى  . ويوجـد بعض املال املفقود، وليس كله، يف البلد ألف أيضا          . الـبلد ألـف   
 .من املال يف البلدين باء وجيم، ولكن يظل جزء كبري من املبلغ مع ذلك جمهول املكان

طات يف الـبلد سـني تـتحرى يف منشـأ تلـك األموال واهتدت إىل بعض      وشـرعت السـل    -٢
ــود تعرقلــت بســبب عــدم     . الشــهود ذوي الصــلة واملســتندات ذات الصــلة   غــري أن هــذه اجله

اسـتعداد شـهود لـإلدالء بشـهادهتم علنا وعدم وجود مستندات مالئمة يف كال القطاعني العام                 
ــيس الســابق، مل يكــن     . واخلــاص ــي ظــل ادارة الرئ ــظ للســجالت أو    فف ــبا أي حف ــناك تقري ه

وتعطلــت حماولــة أولــية لــرفع  . حماســبة أو كشــف للبــيانات املالــية أو غــري ذلــك مــن املتطلــبات  
دعـوى جنائية عندما عمد قاض معني من ادارة الرئيس السابق إىل دحض كل التهم باعتبارها                 

مبا مّر عربها املال    وتسـعى سـلطات الـبلد سـني إىل احلصـول من البلدان اليت ر              . عدميـة األسـاس   
عــلى ســجالت مصــرفية قــد تســاعد عــلى توضــيح املعــامالت ذات الصــلة، وكذلــك عــلى          

 .سجالت الشركات اليت ميكن أن تؤكد دفع رشاوى وحصول معامالت أخرى ذات صلة

واسـتنادا إىل األدلـة اليت مت مجعها حىت اآلن، ميكن توزيع املال الذي هو حبوزة الرئيس       -٣
 :تقريبيا على النحو التايلالسابق توزيعا 

مـأخوذة مباشـرة من خزانة الدولة اليت كان للرئيس السابق،        ماليني دوالر١٠  
ــأهنا مبوجــب        ــر بش ــيع املباش ــلطة التوق ــه، س ــترة ادارت ــناء ف أث

 القانون

ــترة ادارتــه، كرشــاوى مــن         ماليني دوالر١٠   ــلها الرئــيس الســابق، أثــناء ف قَب
 مــربمة يف الــبلد ســني شــركات أجنبــية عــلى عقــود حكومــية

ُدفـع بعـض هـذا املـال مباشـرة إىل حسابات مصرفية أجنبية              (
 ).ومل َيدخل هذا املال البلد سني أبدا
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كأربـاح من شركة ميلك ابن الرئيس السابق أغلبية احلصص            ماليني دوالر١٠  
فـيها وكـان قـد وّجـه الـيها الرئـيس السـابق أثـناء فترة ادارته                

 .ةعقود تشييد حكومية عديد

كعـائدات مـن عملـية اجتار باملخدرات مسح الرئيس السابق،            ماليني دوالر١٠  
 .أثناء فترة ادارته، باجرائها يف البلد سني حتت محايته

حـــّول الرئـــيس الســـابق، أثـــناء فـــترة ادارتـــه، وجهـــتها مـــن    ماليني دوالر١٠  
مشــاريع خمــتلفة ثنائــية ومــتعددة األطــراف تــتعلق باملســاعدة   

 . البلد سنيوالتنمية يف

مـن اسـتثمارات يف مشروع للتنقيب عن النفط كانت تديره        ماليني دوالر١٠  
الدولــة جزئــيا، وهــو مشــروع ميــت اآلن، بعــد أن جلــب       
مســتثمرين أجانــب وحملــيني وفشــل املشــروع ألن الرئــيس      
 .السابق حّول وجهة جزء كبري من رأمساله أثناء فترة ادارته

 .هولمن مصدر جم  مليون دوالر٦٠  
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