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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨- ٢٤مراكش، املغرب، 

  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
 استرداد املوجودات

      
التقدُّم احملَرز يف تنفيذ توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح   

      العضوية املعين باسترداد املوجودات
  **انةورقة معلومات خلفية من إعداد األم  

    
    مقدمة -أوال 

يف ) املــؤمتر( الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد اعتمــد مــؤمتُر  -١
، الــذي أنــشأ مبقتــضاه الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح        ١/٤دورتــه األوىل القــرار  

ر وتقـدمي املـساعدة     إلسداء املشورة للمـؤمت    )الفريق العامل (العضوية املعين باسترداد املوجودات     
 مـن  ٤ وفقـا للفقـرة     وقد أُنـشئ هـذا الفريـقُ      . له يف تنفيذ واليته اخلاصة بإعادة عائدات الفساد       

 الفريـق العامـل     وتـشمل واليـةُ   ). االتفاقيـة ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد         ٦٣املادة  
جــودات، واســتبانة   املــؤمتر علــى اكتــساب معــارف تراكميــة يف جمــال اســترداد املو      مــساعدةَ

االحتياجات الالزمة يف جمال بناء القدرات، وتشجيع التعـاون بـني املبـادرات الثنائيـة واملتعـّددة                 
األطــراف القائمــة ذات الــصلة، واإلســهام يف تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة ذات الــصلة بتوجيــه مــن   

                                                         
 * CAC/COSP/2011/1. 
اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين   نتائَجبغية تضمينهر تقدمي هذه الوثيقة تأخَّ **  

 .٢٠١١ أغسطس/ آب٢٦ و٢٥ يومي يف فيينا الذي ُعقدباسترداد املوجودات 



 

2 V.11-85301 
 

CAC/COSP/2011/7

ل، وبناء الثقـة وتـشجيع      دة واألفكار بني الدو   املؤمتر، وتيسري تبادل املعلومات واملمارسات اجليِّ     
  .التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقّية الطلبات

الفريــق كــان و . أن يواصــل الفريــق العامــل عملــه ٣/٣ و٢/٣ يف قراريــه ر املــؤمتُروقــرَّ  -٢
اجتماعــه و )١(،٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٨ و٢٧ يــومي اجتماعــه األول يف فيينــا  قــد عقــدالعامــل
مــايو / أيــار١٥ و١٤ يــومي واجتماعــه الثالــث )٢(،٢٠٠٨رب ســبتم/ أيلــول٢٦ و٢٥ يــوميالثــاين 
ــع  )٣(،٢٠٠٩ ــه الرابـ ــومي واجتماعـ ــانون األول١٧ و١٦ يـ ــسمرب / كـ ــه ) ٤(،٢٠١٠ديـ واجتماعـ

  )٥(.٢٠١١أغسطس / آب٢٦ و٢٥ يومياخلامس 

 املعلومــات اخللفيــة هــذه إلطــالع املــؤمتر علــى حالــة تنفيــذ قراراتــه  وقــد أُعــدَّت ورقــةُ  -٣
ترمــي إىل مــساعدة املــؤمتر يف هــي و. داد املوجــودات وتوصــيات الفريــق العامــل املتعلقــة باســتر

 .مداوالته ويف تقرير مسار العمل الذي سيتبعه بشأن استرداد املوجودات
    

حملة عامة عن حالة تنفيذ قرارات املؤمتر املتعلقة باسترداد املوجودات   -ثانيا  
    وتوصيات الفريق العامل

: ثالثـة مواضــيع حموريــة، هــي ر والفريـق العامــل حــىت اآلن حــول   املــؤمتتـدور مناقــشاتُ   -٤
 املعارف التراكمية؛ وبناء الثقة بني الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات؛ واملـساعدة             اكتساب

  .التقنية والتدريب وبناء القدرات
فيما يتعلق باكتساب املعارف التراكمية بشأن استرداد املوجودات، لـوحظ اسـتمرار            ف  -٥
حلاجة إىل تذليل التحديات والعوائق العملية الـيت تواجههـا الـدول األطـراف يف تنفيـذ الفـصل                    ا

اخلامس من االتفاقية، مبـا يف ذلـك افتقـار املمارسـني للقـدرات الالزمـة ملعاجلـة قـضايا اسـترداد                      
  .املوجودات

                                                         
  )1( CAC/COSP/2008/4.  
  )2( CAC/COSP/WG.2/2008/3.  
  )3( CAC/COSP/WG.2/2009/3.  
  )4( CAC/COSP/WG.2/2010/4.  
  )5( CAC/COSP/WG.2/2010/5.  
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وال سـّيما   بـالغ األمهيـة يف العمـل علـى اسـترداد املوجـودات،              واعُترب بناء الثقـة عنـصراً       -٦
لتعزيز اإلرادة السياسية، وتكوين ثقافة للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون، ومتهيـد الـسبيل                 

  .لنجاح التعاون الدويل
 السترداد املوجودات، من بينها بنـاء  وفيما يتعلق باملساعدة التقنية، نوقشت ُنهٌج خمتلفة       -٧

جديـدة عنـد الـضرورة، وتيـسري عمليـة      القدرات والتـدريب، وحتليـل الثغـرات، ووضـع قـوانني         
  .تبادل املساعدة القانونية

وقــد ُشــدِّد مــراراً علــى احلاجــة إىل تعزيــز التنــسيق بــني خمتلــف مبــادرات اســتعادة             -٨
، أنشأ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة         ٢٠٠٧سبتمرب  /ففي أيلول . املوجودات

، الـيت   )مبـادرة سـتار   ( باسـترداد املوجـودات املـسروقة        والبنك الدويل املبادرة اخلاصـة    ) املكتب(
وهتـدف تلـك املبـادرة إىل تـشجيع وتيــسري     . ٢٠٠٨بـدأت تعمـل بكامـل طاقتـها يف هنايـة عــام      

استرداد عائدات الفساد بصورة منهجية وسريعة، وحتـسني معـدل إعـادة املوجـودات املـسروقة               
  .على صعيد العامل

    
     التراكميةاملعارفاكتساب   - ألف  

    أدوات مجع املعلومات وتبادهلااملنتجات املعرفية و  - ١  
ــوفري املعــارف املتعلقــة        -٩ ــة كــربى لت لقــد دأب املــؤمتر والفريــق العامــل علــى إعطــاء أولوي

وقـد رحـب الفريـق العامـل بالتقـدم الـذي            . باسترداد املوجودات وتكوين هذه املعـارف وإدارهتـا       
نيــة وبوابــة املعرفــة الــشاملة املعروفــة باســم بوابــة تــراك  أحرزتــه األمانــة فيمــا خيــص املكتبــة القانو 

وأوصـى بتـضمني   )  مكافحـة الفـساد  الالزمة مـن أجـل رصـيد معـريف يف جمـال           األدوات واملوارد   (
  .هذه األداة أعماال تشريعية وحتليلية على السواء

ادرة سـتار يف     العامل على فائدة املنتجات املعرفية القائمة اليت توفّرهـا مبـ           وشدَّد الفريقُ   -١٠
 قائمة بتلـك املنتجـات وتكفـل تعميمهـا علـى            بناء القدرات الوطنية، وطلب من األمانة أن تعدَّ       

  .أوسع نطاق ممكن
وأوصـى الفريـق العامـل باسـتحداث أدوات عمليـة السـترداد املوجـودات، وخـصوصا           -١١

فيـة الـيت ميكـن       أيضا على مواصـلة دراسـة وحتليـل الكي         وحثّ املؤمترُ . إعداد دليل عملي مفّصل   
هبا للقرائن القانونية وتدابري نقل عـبء اإلثبـات وفحـص األطـر اخلاصـة بـاإلثراء غـري املـشروع                   

  .أن تسهل استرداد عائدات الفساد
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    املتََّخذَةتدابري ال  
 لتنفيـذ االتفاقيـة يف قائمـة        املتََّخـذَة  األساسية جلمع املعلومات عـن التـدابري         تتمثل األداةُ   -١٢

ضاف أيـضا البيانـات القانونيـة       وستُـ . ٣/١هـا املـؤمتر يف قرارهـا        الـيت أقرَّ  املرجعيـة   الذايت  التقييم  
، مبــا يف ذلــك األحكــام األطــرافق عليهــا الــدول صدِّم مــن خــالل تلــك القائمــة وتـُـ قــدَّالــيت ُت

القــضائية الــصادرة يف قــضايا اســترداد املوجــودات، إىل املكتبــة القانونيــة ملكتــب األمــم املتحــدة 
  .عين باملخّدرات واجلرميةامل

 القانونيــة مــصمَّمة جلمــع أحــدث املعــارف القانونيــة املدقَّقــة بــشأن مبكافحــة    واملكتبــةُ  -١٣
الفساد واسترداد املوجودات وتصنيف هذه املعارف ونشرها، وذلـك باالسـتناد إىل املعلومـات              

. علومـات وتوزيعهـا  املستمدة من خالل آليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، وتيـسري حتليـل هـذه امل        
وقد مت تكوين جمموعة بيانات أوليـة تـشمل قـوانني ولـوائح تنظيميـة وممارسـات إداريـة مـن مـا                      

ــة، وأُجــري حتليــل مفــصَّل لطبيعــة اتــصال هــذه الــصكوك واملمارســات     ١٧٥يزيــد علــى   دول
  .بأحكام االتفاقية

ســبتمرب /يف أيلــول القانونيــة هــي جــزء مــن بوابــة تــراك، الــيت اســتهلت عملــها واملكتبــةُ  -١٤
وتتألف بوابة تراك من مدخل ومنتدى تعاوين على االنترنـت مـن أجـل املمارسـني يف         . ٢٠١١

جمال مكافحة الفساد واسترداد املوجودات واملؤسسات الشريكة، وهي جتمع وتنـشر املعـارف             
ــة مبكافحــة الفــساد واســترداد املوجــودات، مبــا يف ذلــك دراســات احلــاالت اإلفراديــة          املتعلق

 عمـا  تـراك  بوابـة  توفر سوف ،وعالوةً على ذلك  . املمارسات الفضلى والتحليالت السياساتية   و
 باســترداد املعنيــة الوصــل جهــات بيانــات قاعــدة مثــل صــلة، ذات بيانــات بقواعــد روابــط قريــب

 املـساعدة  طلبـات  كتابـة  أداة من املوسعة والنسخة ستار، مبادرة إطار يف أنشئت اليت املوجودات
 املوجـودات  اسـترداد  لقـضايا  بيانـات  قاعدة وهو املوجودات، استرداد ومرصد املتبادلة، القانونية
 قائمـة  تشمل ستار، مبادرة جانب وإىل .ستار مبادرة إطار يف إنشاؤها املقرر من بالفساد املتعلقة
 طاتلـسل  الدوليـة  والرابطـة  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  تـراك  بوابة ملبادرة الدوليني الشركاء
 االقتــصادي امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  اآلســيوي، التنميـة  ومـصرف  الفـساد،  مكافحـة 
  .الفساد مكافحة ملوارد أوتشتاين ومركز للحوكمة بازل ومعهد
 جمـاالت  تعـاجل  الـيت  الـسياساتية  والدراسـات  الفضلى املمارسات أدلة من عدد صدر وقد  -١٥

  :ستار مبادرة إطار يف املوجودات السترداد حمددة
-Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-conviction  )أ(  

based Asset Forfeiture ) دليــل املمارســات اجليــدة املتعلقــة : اســترداد املوجــودات املــسروقة
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 ؛٢٠٠٩مـايو  /دليـل صـادر باإلنكليزيـة يف أيـار     (،  )مبصادرة املوجودات دون االستناد إىل إدانة     
ويعرِّف هذا الدليل املفاهيم القانونيـة والعمليـة الرئيـسية          ). متاح أيضا باإلسبانية والروسية   وهو  

اليت ينبغي أن ينهض عليها نظام مصادرة املوجـودات دون االسـتناد إىل إدانـة لكـي تتحقـق لـه                     
  الفعالية؛
 Stolen Asset Recovery: Towards a Global Architecture for Asset  )ب(  

Recovery)   دراسـة ( )صوب هيكل عاملي السـترداد املوجـودات      : استرداد املوجودات املسروقة 
 املوجـودات  اسـترداد  حالـة  الدراسـة  هـذه  وتـستعرض  ).٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين يف صدرت

  الشأن؛ هذا يف عمل خطة وترسم العاملي الصعيد على
 Stolen Asset Recovery: Management of Returned Assets: Policy )ج(  

Considerations ) االعتبـــارات : إدارة املوجـــودات املعـــادة: اســـترداد املوجـــودات املـــسروقة
ويـستعرض هـذا املنـشور بعـضا     ). ٢٠٠٩نـوفمرب  /منشور صـدر يف تـشرين الثـاين     ) (السياساتية

مــن املــسائل الــيت رمبــا تــود الــسلطات الوطنيــة أن تنظــر فيهــا عنــدما ختطــط إلدارة املوجــودات  
  ؛املعادة

 Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector  )د(  

 /تقريـر صـدر يف أيـار      () تدابري وقائية من أجل القطاع املـصريف      : الشخصيات السياسية البارزة  (
يتضمن هـذا التقريـر توصـيات سياسـاتية وممارسـات فـضلى ترمـي إىل تـصعيب             ). ٢٠١٠مايو  

  لشخصيات السياسية البارزة الفاسدة؛غسل األموال على ا
دليــل اســترداد (  Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners  )ه(  

وهـو مـصمم    ). ٢٠١٠ديـسمرب   /دليل صـدر يف كـانون األول      ) (دليل للممارسني : املوجودات
دات ليكون دليال مرجعيـا يـوفر إرشـادات عمليـة سـريعة للممارسـني يف جمـال اسـترداد املوجـو                    

بـشأن التحـديات االسـتراتيجية والتنظيميـة واالستقـصائية والقانونيـة الـيت              وهو يقدم إرشـادات     
تعترض استرداد املوجودات ويورد جممـال لألسـاليب واإلجـراءات الـيت ميكـن االسـتعانة هبـا يف                   

  هذا الشأن؛
 Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and  )و(  

Recommendations for Action ) حتليل للعقبات الرئيـسية  : عقبات يف سبيل استرداد املوجودات
). ٢٠١١يونيـه   /دراسـة صـدرت يف حزيـران      () وتوصيات بـاإلجراءات الالزمـة يف هـذا الـشأن         

 العقبات اليت تعرقل استرداد املوجودات املسروقة اليت ُيعثر عليها يف املراكـز             د هذه الدراسةُ  حتدِّ
  ة وحتلل هذه العقبات؛املالي



 

6 V.11-85301 
 

CAC/COSP/2011/7

، وهـي تـدرس،     ٢٠١١أغـسطس   /دراسة لإلثراء غري املشروع نشرت يف آب        )ز(  
الــسياساتية املتــصلة بــاإلثراء غــري  و، املــسائل القانونيــة ٣/٣بنــاًء علــى توصــية املــؤمتر يف قــراره  

  املشروع؛
-Stolen Asset Recovery: Income and Asset Declarations: Tools and Trade  )ح(  

offs  )دليـل صـدر  ) (األدوات واملبـادالت : إقرارات الذمة املاليـة : استرداد املوجودات املسروقة 
يـسعى هـذا الـدليل إىل تـوفري نـصائح عمليـة بـشأن               ). ؛ الطبعة الثانية يف جملـدين     ٢٠١١يف عام   

  تصميم وتنفيذ نظم إقرارات الذمة املالية؛
 "The puppet masters: how the corrupt use legal structures to hide stolen  )ط(  

"assets and what to do about it)   كيـف يـستغل الفاسـدون اهلياكـل االعتباريـة      : حمركـو الـدمى
توضـح  ).  قريبـا  دراسـة ستـصدر   () إلخفاء املوجـودات املـسروقة وكيفيـة معاجلـة تلـك املـشكلة            

ملـوظفني الفاسـدين وكيفيـة      هذه الدراسة كيف تستخدم اهلياكل االعتباريـة إلخفـاء ممتلكـات ا           
  .مكافحة الفساد

 الفــساد عائــداتل الكمــي التحديــد عــن تقريــر :اإلعــداد قيــد أخــرى منــشورات وهنــاك  -١٦
 مـع  بالتعـاون  التقريـران  هـذان  ينـشر  وسـوف  أكـرا،  عمـل  خطة يف دةاحملدَّ االلتزامات عن وتقرير
 يف الـدويل  التعاون على التسويات أثر عن ودراسة االقتصادي؛ امليدان يف والتنمية التعاون منظمة
  .املوجودات استرداد شبكات عن املمارسني أجل من ومنشور املوجودات؛ استرداد جمال
 عمـال األب ٢٠١١ أغـسطس /آب يف املعقـود  اجتماعـه  يف علماً العامل الفريُق أحاط وقد  -١٧

 لَالـدوَ  ودعـا  شروعاملـ  غـري  اإلثـراء  عـن  دراسـة  إلعـداد  سـتار  مبـادرة  إطـار  يف اجلارية يةالتحضري
 /أيلـول  ٣٠ غايتـه  موعـد  يف سـتار  مبـادرة  أمانـة  إىل ومقترحاهتـا  تعليقاهتـا  ترسـل  أن إىل األطراف
  .النهائية صيغتها يف الدراسة وضع ميكن حىت ٢٠١١ سبتمرب

    
    أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واملنتجات املماثلة  - ٢  

لـى أمهيـة اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات احلديثـة يف اكتـساب                العامـل ع   شدَّد الفريقُ   -١٨
املعارف التراكمية، وطلب إىل األمانة أن تواصل عملها على توسـيع نطـاق أداة كتابـة طلبـات            

  .املساعدة القانونية املتبادلة واستحداث منتجات مماثلة
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    املتََّخذَةالتدابري     
ت أداة كتابــة طلبــات املــساعدة القانونيــة      لتوســيع إمكانيــا ُه جهــودَ واصــل املكتــبُ   -١٩

 حاســوبية يـسرية االســتخدام تــساعد الــدول علـى إعــداد طلبــات املــساعدة   املتبادلـة، وهــي أداةٌ 
 املزيــد مــن اخلــصائص هاوســوف تــوفر نــسخة موســعة منــ. القانونيـة املتبادلــة وإرســاهلا وتلقيهــا 

  .٢٠١١ا األخرية قبل هناية عام  يف صورهتع هذه النسخةُوَضواإلمكانيات؛ ومن املتوقع أن ُت
لكي تـستخدمها وحـدات     ) goAML(ل  آم التطبيقة الرباجمية غو   وقد استحدث املكتبُ    -٢٠

ــوكيس     ــوال، واألداة غــ ــة متويــــل اإلرهــــاب وغــــسل األمــ ــة يف مكافحــ ــتخبارات املاليــ االســ
)goCASE(  إنفــاذ القــوانني والتحقيــق  ة لكــي تــستخدمها هيئــاتُ  دَّ، وهــي أداة متكاملــة مَعــ  

واملالحقــة القــضائية جلمــع املعلومــات املتــصلة بالتحقيقــات وإدارة تلــك املعلومــات وحتليلــها،    
  )٦(.وميكن أن تفيد كلتا األداتني املمارسني يف جمال استرداد املوجودات

مة يف جمال استرداد املوجودات اليت تـستعني بتكنولوجيـا          ومن املوارد األخرى املستخدَ     -٢١
ومرصـد اسـترداد   املرجعيـة  ابة تراك واملكتبة القانونية وقائمة التقييم الـذايت   املعلومات احلديثة بو  

  .املوجودات وقاعدة بيانات مبادرة ستار اخلاصة جبهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات
    

    املعلومات اخلاصة بقضايا استرداد املوجودات وحتليلها  - ٣  
 جهوده، بالتشاور مع الـدول األعـضاء، يف          العامل إىل املكتب أن يواصل     طلب الفريقُ   -٢٢

جتميع قـضايا اسـترداد املوجـودات وتـصنيفها وإعـداد دراسـة حتليليـة هلـا علـى أسـاس اخلـربات                       
ة علـى أن تـساهم طواعيـة يف          الـدول األعـضاء املهتمَّـ       العامـل أيـضاً    ع الفريقُ وشجَّ. ذات الصلة 

املتعلقـة هبـذه القـضايا، سـواء القـضايا الـيت             باملعلومـات    د األمانةَ هذه اجلهود وأهاب هبا أن تزوِّ     
  .كُسبت أو ُخسرت، من أجل توسيع دائرة العمل التحليلي لألمانة

    
    املتََّخذَةالتدابري     

ورداً علـى  .  معلومات عن أعداد متزايدة من قـضايا اسـترداد املوجـودات      تتلقى األمانةُ   -٢٣
 كـانون   ٢٢ و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠يخ  املذكرتني الشفويتني اللتني أرسـلتهما األمانـة بتـار        

 التماسا لتعاون الدول يف إعداد مصنف بالقضايا املتصلة باسـترداد عائـدات             ٢٠١٠يناير  /الثاين
.  قـضايا  ١٠الفساد، أرسلت الدول األطراف يف االتفاقية واملوقعة عليها معلومات مفصلة عن            

                                                         
  ./http://goaml.unodc.org/ and http://gocase.unodc.org الع على مزيد من املعلومات، انظرلالطِّ )6(  
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قتضيات السرية اليت طلبتـها الـدول        مع تلك املعلومات على حنو حيترم م       وسوف تتعامل األمانةُ  
  .املعنية
 اسـترداد املوجـودات الـذي    ومن املصادر األخرى لقضايا اسـترداد املوجـودات مرصـدُ         -٢٤

 وسـوف تتـاح   ، قـضية ٧٥ البيانـات   وتتضمن قاعدةُ . جيري حاليا وضُع اللمسات األخرية عليه     
وسـوف تـدار قاعـدة      . لـشبكية للممارسني من خالل املوقع الشبكي ملبادرة ستار وبوابة تراك ا         

 إىل إرسـال القـضايا إىل أمانـة مبـادرة     ةٌوالـدول األطـراف مـدعوَّ   . البيانات بالتنسيق مع املكتب  
 ستار لكي تدرجها يف قاعدة البيانات أو إىل تبيـان مـا إذا كانـت ترغـب يف أن يـدرج املكتـب         

  . تلكاملعلومات املتعلقة بالقضايا اليت تقدمها إليه يف قاعدة البيانات
 املتعلقـــة بالقـــضايا املـــستمدة مـــن املـــوارد املـــذكورة آنفـــا، واملـــستكملة   واملعلومـــاُت  -٢٥

باملعلومات اليت ستوفرها الدول األطراف عن قضايا إضافية بسبل أخرى، من بينـها الـرد علـى                 
خــالل اســتعراض الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة يف إطــار دورة  املرجعيــة قائمــة التقيــيم الــذايت 

عراض الثانية، إمنا تؤلف أساسا كافيا إلجراء الدراسة التحليلية اليت طلبـها الفريـق العامـل                االست
ووفقـا ملـا أوصـى بـه الفريـق العامـل، سـوف              . واليت سوف تستهلها األمانة يف األشـهر القادمـة        

  .خالصة قضايا اإلرهابتعتمد الدراسة على اخلربات اليت استخلصها املكتب من إعداد 
    

     نطاق التشاور مع اخلرباء ومشاركتهمتوسيع  - ٤  
 عـن احلاجـة إىل وضـع أنـشطة هتـدف إىل تكـوين معـارف                  العامل جمـدداً   أعرب الفريقُ   -٢٦

ــشاور واملــشاركة مــع خــرباء      ــة يف إطــار واســع مــن الت ــونتراكمي ــاطق والــ ميثل نظم  خمتلــف املن
  .القانونية

    
    املتََّخذَةالتدابري     

 املعرفية مبـسامهات مـن خـرباء متمرسـني يعملـون يف بلـدان               يستعان يف إعداد املنتجات     -٢٧
متقدمة النمـو وناميـة مـن منـاطق خمتلفـة ومـن واليـات قـضائية تطبـق القـانون املـدين والقـانون                         

 أساســي جلمــع وحتليــل املعلومــات ج معــريف فريــٌقل مــن أجــل كــل منــَتوعــادةً مــا ُيــشكَّ. العــام
دعى إليـه ممارسـون ملناقـشته    قة عمل أو مؤمتر يُ    ض على حل  عَر يُ واحلاالت وإعداد مشروع أويل   

  . بالتعاون الوثيق مع املمارسني األساسي املشروَعوعندها، يطور الفريُق. والتعقيب عليه
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واتــساع رقعــة التــشاور واملــشاركة يف تكــوين املعــارف التراكميــة مكفــول أيــضا مــن     -٢٨
قـدمون آراءهـم كتابـةً أو خـالل     خالل إخضاع املنتجات املعرفية الستعراضات جيريها نظـراء ي       

  .اجتماعاهتم لكي ينظر فيها فريق الصياغة
    

     األدوات واملنتجات املعرفية على نطاق واسعنشر  - ٥  
يــتعني نــشر األدوات واملنتجــات املعرفيــة علــى نطــاق واســع علــى أن ينظــر املــؤمتر أو      -٢٩

  .الفريق العامل يف التعليقات الواردة بشأن فعاليتها وجدواها
    

    املتََّخذَةالتدابري     
ــَش  -٣٠ ــُعُتن ــى نطــاق واســع   ر مجي ــة عل ــه املعرفي ــال ذلــك .  أدوات املكتــب ومنتجات  أنَّ ومث

  كمـا  )٧(.املباشـر  احلاسـويب  باالتصال متاح املتبادلة القانونية املساعدة طلبات كتابة أداة استخداَم
واسـتخدام املكتبـة   . اق واسع بوابة تراك تعمل على االنترنت لضمان الوصول إليها على نط         أنَّ  

  .القانونية، اليت هي جزء من بوابة تراك، متاح أيضا عن طريق االتصال احلاسويب املباشر
 املعرفية ملبادرة ستار متاحـة باملثـل علـى االنترنـت مـن خـالل موقـع مبـادرة            واملنتجاُت  -٣١

ة ستار تـوزع علـى   منتجات مبادر أنَّ كما. ستار الشبكي وموقع املكتب الشبكي على السواء  
 من بينها تقدمي عـروض إيـضاحية بـشأهنا يف املناسـبات واالجتماعـات              ،نطاق واسع بسبل شىت   

وقد اجتذبت تلك األنشطة اهتماما كبريا وسامهت يف حتقيـق جنـاح كـبري ملنـشورات                . املعقودة
ة بـني أكثـر     ويأيت التقرير اخلـاص بالشخـصيات الـسياسية البـارزة يف املرتبـة الثانيـ              : تلك املبادرة 

ــة الرابعــة      ــه دليــل اســترداد املوجــودات يف املرتب . منــشورات جمموعــة البنــك الــدويل مبيعــا ويلي
وعالوةً على ذلك، أسفرت جهود النشر عـن تقـّدم دول مـن أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة         

وقــد اعتمــدت مــؤخرا إحــدى الــدول األطــراف الــيت  . بطلــب احلــصول علــى املــساعدة التقنيــة
  . بشأن املصادرة غري املستندة إىل إدانةمساعدة تقنية قانوناًتلقت 

    
 التعاون مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية وزيادة فعالية توثيق  - ٦  

    التحقيقات املالية
علـى املؤسـسات املاليـة أن تعتمـد وتنفّـذ معـايري فّعالـة                أنَّ   أكد املؤمتر يف دورتـه الثالثـة        -٣٢

ي احلرص الواجب وبشأن اإلفصاح عن املعـامالت املاليـة، وهـو مـا شـّدد عليـه مـن                    بشأن توخ 
                                                         

  )7( www.unodc.org/mla/.  
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قبل الفريق العامل الـذي أشـار إىل احلاجـة إىل زيـادة مـسؤوليات املؤسـسات املاليـة ووحـدات                      
وأوصـى الفريـق العامـل بإشـراك تلـك املؤسـسات يف             . االستخبارات املاليـة الـيت تـشرف عليهـا        

راكميــة بــشأن اســترداد املوجــودات؛ كمــا شــجع العمــل علــى   العمــل علــى تكــوين معــارف ت 
معاجلــة التــدابري الوقائيــة املنــصوص عليهــا يف الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة وشــدد علــى أمهيــة  

  .التحقيقات املالية الفعالة
    

    املتََّخذَةالتدابري     
ــوان      -٣٣ ــى حتــت عن ــد ملتق ــة "ُعق ــالذات آمن ــتردا    : ال م ــة اس ــشأن عالق ــاملي ب ــى ع د ملتق

 ٨، تشاركت يف رعايته مبادرة ستار مع حكومة سويـسرا، يف بـاريس يف               "املوجودات بالتنمية 
 ١٨ مـشاركا مـن      ١٢٠وحضر هذا امللتقـى العـاملي مـا يزيـد علـى             . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٩و

بلــدا، منــهم ممثلــون عــن القطــاع املــايل والقطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمــع املــدين ووكــاالت  
  .ائيةإمنائية دولية وثن

ومن خالل البنك الدويل وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األمـوال               -٣٤
 وحمـافظي بنوكهــا املركزيــة، روجــت أمانـة مبــادرة ســتار كــذلك   ٢٠ووزراء ماليـة جمموعــة الـــ 

 هبدف ضـمان مجلـة أمـور، مـن بينـها إعطـاء              يلتوصياهتا والدروس املستفادة من عملها التحليل     
، يف  )وال سيما من جانب وحدات االستخبارات املالية وهيئات إنفاذ القـوانني          (لوية قصوى   أو

خضم العمل على مكافحـة غـسل األمـوال، ملكافحـة غـسل عائـدات الفـساد وتـوخي احلـرص                   
  .الواجب من جانب املؤسسات املالية

جِّهــون ويوجــد لــدى املكتــب، يف إطــار برناجمــه العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال، ُمو     -٣٥
يعملون يف امليدان ملـساعدة دول أعـضاء خمتـارة علـى بنـاء نظـم فّعالـة ملكافحـة غـسل األمـوال                        
ومتويل اإلرهاب، بوسائل منها تدعيم وحدات االستخبارات املالية، وحتليل املعلومـات املاليـة،             

  .وتطوير االستخبارات املالية
 علــى كيفيــة لــسياق التــدريَبلع هبــا يف هــذا ا بنــاء القــدرات املــضطَوتــشمل خــدماُت  -٣٦

ــة  ــة فّعال  أخــرى تتعلــق بــإجراء فحــوص دقيقــة للحــسابات   ومثــة أنــشطةٌ. إجــراء حتقيقــات مالي
املصرفية اليت حتتفظ هبا الشخصيات السياسية البارزة أو ُيحتفظ هبـا نيابـة عنـها، والكيفيـة الـيت                   

إىل منـشور مبـادرة سـتار    ميكن هبا للمؤسسات املالية أن تزيد من فعالية هذه الفحوص اسـتنادا      
انظـر الفقـرة    " (تدابري وقائية من أجـل القطـاع املـصريف        : الشخصيات السياسية البارزة  "املعنون  

وشارك ممثلو مبادرة ستار أيضا مشاركة فعالـة يف حلقـات عمـل ومناقـشات                ). أعاله) د (١٥
سربغ وثيقــة الــصلة حــضرها ممثلــون ملؤســسات ماليــة، ونظمــت يف ســياق عمــل جمموعــة فولفــ 
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 مـصرفا عامليـا وهتـدف إىل وضـع معـايري يف دائـرة               ١١تلـك الرابطـة     وسياقات أخـرى، وجتمـع      
صناعة اخلدمات املصرفية، وذلـك مـن أجـل التـرويج للتوصـيات الـسياساتية وتـشجيع القطـاع                   

وتــورد الــصيغة احملدثــة . املــايل علــى اختــاذ تــدابري أشــد فعاليــة للتــصدي لغــسل عائــدات الفــساد
نـصائح معـدة    ) ٢٠١١أغـسطس   /آب(وعة فولفـسربغ بـشأن مكافحـة الفـساد          إلرشادات جمم 

  .خصيصا للمؤسسات املالية تشري صراحة إىل مبادرة ستار
وقد روعي أيضا يف تكوين املعارف التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات يف إطـار                   -٣٧

 أُجريــت يف ســياق فعلــى ســبيل املثــال،. منظــور املؤســسات املاليــة ومــسامهتها" ســتار"مبــادرة 
إعداد الورقة السياساتية املتعلقة بالشخصيات السياسية البارزة مشاورات مـع مؤسـسات ماليـة       

ــة ووحــدات اســتخبار    ــزة رقابي ــسا وخل  وأجه ــتني وفرن ــة يف األرجن ــسرا  ات مالي ــشتاين وسوي تن
يف وكـذلك   واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكيـة           

  . ويف جريسي، الصني،هونغ كونغ
    

    األحكام التشريعية النموذجية وأدلة املمارسات الفضلى  - ٧  
ــل         -٣٨ ــة، مــن قبي ــل مبراعــاة املنتجــات املعرفي اســترداد املوجــودات  "أوصــى الفريــق العام

 يف ،"دليـل املمارســات اجليـدة املتعلقـة مبــصادرة املوجـودات دون االسـتناد إىل إدانــة     : املـسروقة 
سياق تنفيذ أحكام االتفاقية األخرى اليت من اجملدي أن ُتعد بشأهنا مناذج أو أدلة للممارسـات                

  .تتصل مثال بتجميد املوجودات أو مصادرهتا الفضلى
    

    املتََّخذَةالتدابري     
العمـل علـى تنفيـذ االتفاقيـة، وال سـيما            ُصمم عدد من املنتجات املعرفية القائمة لدعم        -٣٩

اخلاصة باإلثراء غري املشروع ودليـل اسـترداد املوجـودات ودليـل نظـم إقـرارات الذمـة                  الدراسة  
  .املالية
 على تقييم اجملاالت اليت يكـون فيهـا إعـداد منـاذج أو أدلـة للممارسـات                  وجيري العملُ   -٤٠

 املكتــب قــوانني منوذجيــة ذات صــلة وثيقــة باســترداد  ويف الوقــت نفــسه، أعــدَّ. الفــضلى جمــديا
ــي    . املوجــودات ــا يل ــة م ــوانني النموذجي ــذه الق ــشمل ه ــادل    : وت ــشأن تب ــوذجي ب ــانون النم الق

ــة   ــسائل اجلنائي ــل    ، )٢٠٠٧(املــساعدة يف امل ــوال ومتوي ــشأن غــسل األم ــانون النمــوذجي ب والق
واألحكــام النموذجيــة ، ٢٠٠٥، وقــد ُنــشر يف عــام )مــن أجــل نظــم القــانون املــدين (اإلرهــاب

مــن أجــل نظــم (ني والتــدابري الوقائيــة وعائــدات اجلرميــة بــشأن غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــابي
وعلى الصعيد اإلقليمي، ويف إطار برنـامج املـساعدة         . ٢٠٠٩، وقد نشر يف عام      )القانون العام 



 

12 V.11-85301 
 

CAC/COSP/2011/7

 املكتـب أحكامـا تـشريعية منوذجيـة بـشأن املـصادرة             ي، أعدَّ ـالقانونية ألمريكا الالتينية والكاريب   
وُعرضــت ). يزيـة ل باإلسـبانية واإلنك ٢٠١١يوليــه /ت يف متـوز نـشر (العينيـة يف أمريكـا الالتينيــة   

هذه األحكام التشريعية النموذجيـة علـى فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة بغـسل               
األموال، وفرقة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة يف أمريكـا اجلنوبيـة ملكافحـة غـسل األمـوال،                     

افحة تعاطي املخدرات، وعرضت على الفريـق العامـل يف اجتماعـه            وجلنة البلدان األمريكية ملك   
ويعتــزم املكتــب التــرويج لتنفيــذ التــشريعات النموذجيــة يف  . ٢٠١١أغــسطس /املعقــود يف آب

ــام     ــة ع ــل هناي ــارة قب ــدان خمت ــن األحكــام      . ٢٠١١بل ــشروحة م ــداد صــيغة م ــضا إع وجيــري أي
  .التشريعية النموذجية باللغة اإلسبانية

 ينظــر يف ســبل إعــداد أحكــام تــشريعية منوذجيــة بــشأن اســترداد        ل املكتــُبوال يــزا  -٤١
أن يضع هذه األحكام يف وثيقة واحدة تشمل مجيع اجلوانب الـيت ميكـن أن      املوجودات، ومنها 

وهنـاك هنـج بـديل      . تصبح مهّمة لتنفيذ األحكام ذات الصلة من الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة              
 منوذجيـة تركّـز علـى املـواد الـيت مل يـسبق تناوهلـا يف القـوانني                    أحكامـاً  قيد النظر، وهـو أن يعـدَّ      

  .النموذجية القائمة
    

مجع املعلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية املتصلة باسترداد املوجودات بوسائل من بينها   - ٨  
     املرجعيةقائمة التقييم الذايت

االسـتعانة باألمانـة، باسـتيفاء     األطـراف إىل أن تقـوم، ب    الـدولَ   العامل مراراً  دعا الفريقُ   -٤٢
الرد على الفصل املتعلق باسترداد املوجودات يف قائمة التقييم الذايت املرجعيـة، لكـي يتـسىن لـه                  
مجع معلومات عـن تنفيـذ مـواد االتفاقيـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، وتقيـيم جهـود الـدول                   

  .س من االتفاقيةوحتديد اخلطوات األخرى املراد اختاذها لتنفيذ الفصل اخلام
    

    املتََّخذَةالتدابري     
 الــشاملة  املرجعيــة اســتخدام قائمــة التقيــيم الــذايت  ضــرورة٣/١َ يف قــراره ر املــؤمتُرقــرَّ  -٤٣

وُعرضـت صـيغة حمـسنة مـن قائمـة التقيـيم            . كأداة لتيسري تقـدمي معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة           
علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف        ) م املتحـدة  جبميع اللغات الرمسية الـست لألمـ       ( املرجعية الذايت

 ر املـؤمترُ  وقـرَّ . ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٣مايو إىل   / أيار ٣٠قدت يف فيينا من     دورته الثانية اليت عُ   
 تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية خالل الدورة الثانية آلليـة اسـتعراض التنفيـذ               أيضا استعراضَ 

ات اخلاصـة بتنفيـذ الفـصل الرابـع مـن االتفاقيـة، والـيت               املعلوم أنَّ   غري. اليت مدهتا مخس سنوات   
. ميكن أن تتصل بتنفيذ أحكام استرداد املوجودات، سـوف جتمـع خـالل الـدورة األوىل لآلليـة              
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 مـن   ٣٥ويف هذا السياق، ستتضّمن تقارير التنفيذ املواضيعية اليت تعدها األمانة مبوجب الفقرة             
معلومات عن املمارسات اجليـدة والتحـديات   ) ٣/١ملؤمتر املرفق بقرار ا  (اإلطار املرجعي لآللية    

واملالحظـــات واالحتياجـــات الالزمـــة مـــن املـــساعدة التقنيـــة الـــواردة يف تقـــارير االســـتعراض  
  .القطرية، وستوفِّر هذه التقارير بالتايل معلومات مفيدة عن التعاون الدويل

    
    باتبناء الثقة بني الدول الطالبة والدول متلقية الطل  –باء  

    السلطات املركزية وجهات الوصل والشبكات  - ١  
 األطـراف إىل أن يـوفر كـل منـها لآلخـر املـساعدة القانونيـة                  العامل الـدولَ   دعا الفريقُ   -٤٤

املتبادلة على أوسع نطاق ممكن، وال سيما للبلدان الناميـة، مـن أجـل تيـسري إعـادة املوجـودات                    
  . عليها ومصادرهتاوتعزيز القدرة على جتميد املمتلكات واحلجز

 الـــيت مل تعـــني بعـــد ، العامـــل إىل األمانـــة أن تـــدعو الـــدول األعـــضاءوطلـــب الفريـــُق  -٤٥
 إىل تعيينـها وتقـدمي قائمـة هبـا إىل           ،السلطات املـسؤولة عـن طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة            

ــة أن  إىل األم٢٠١١أغــسطس / العامــل يف اجتماعــه املعقــود يف آب وطلــب الفريــقُ . املــؤمتر ان
ترسل مذكرة شفوية أخرى إىل الدول األعضاء تطلب فيها من الـدول الـيت مل تعـني بعـد هـذه                     

  . من االتفاقية أن تبادر إىل تعيينها٤٦ من املادة ١٣السلطات املركزية عمال بالفقرة 
ــ  -٤٦ ــوفري    د املــؤمتُروأكَّ ــة وت  والفريــق العامــل علــى احلاجــة إىل إجــراء اتــصاالت غــري رمسي

 طلـب رمسـي للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة ويف احلـاالت الـيت ال تتطلـب                   التعاون قبل تقـدمي أيِّ    
 العامل خباصـٍة حاجـة الـدول األعـضاء إىل االسـتفادة الفعليـة               د الفريقُ وأكَّ. توجيه طلب رمسي  

نفاذ القوانني ووحدات االستخبارات املالية مـع التـسليم بـدور القـضاء             من التعاون مع هيئات إ    
 وأوصــى الفريــُق. يف ضــمان املــساءلة واحتــرام األصــول القانونيــة يف إجــراءات التعــاون الــدويل

العامــل أيــضا بتوثيــق التعــاون بــني أجهــزة مكافحــة الفــساد وهيئــات إنفــاذ القــوانني ووحــدات  
  .لاالستخبارات املالية داخل الدو

 العامل كذلك علـى أمهيـة العمـل علـى إنـشاء شـبكة عامليـة مـن جهـات                     د الفريقُ وشدَّ  -٤٧
 وعلـى الـرغم مـن     . الوصل املعنية مبصادرة املوجودات واستردادها مع تزويدها باخلربات التقنية        

 مــن شــأن إنــشاء املــؤمتر والفريــق العامــل يعتــربان ســاحتني لتبــادل املعــارف واخلــربات، فــإنَّ أنَّ 
وأكد الفريق العامل أيـضا أمهيـة   .  اهلامةة من نقاط الوصل أن يوفر املزيد من فرص احلوار   شبك

  .شبكات جهات الوصل اإلقليمية واحلاجة إىل التضافر والتعاون معها
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 العامل باستكشاف إمكانية اعتمـاد هنـج يف جمـال اسـترداد املوجـودات               وأوصى الفريقُ   -٤٨
 األوىلر يتوىل توفري املشورة غري الرمسيـة خـالل املراحـل      يقوم على إنشاء مكتب مساعدة مصغَّ     

  . قضية وإحالة الطلبات إىل اجلهات النظرية اليت ميكن أن توفر املزيد من املساعدةأليِّ
 الكفيلــة بتعــديل قاعــدة  الــسبلَ العامــل أيــضا بــأن يستكــشف املكتــُبوأوصــى الفريــُق  -٤٩

اد املوجـودات لكــي يتـسىن التــيقن مـن بيانــات    البيانـات اخلاصــة جبهـات الوصــل املعنيـة باســترد   
  .االتصال اخلاصة باألشخاص املوجودين يف واليات قضائية أخرى

 األطراف اليت مل تعني بعـد جهـات وصـل معنيـة باسـترداد          العامل الدولَ  وحث الفريقُ   -٥٠
  .املوجودات على أن تبادر إىل تعيينها وأن ترسل املعلومات املتصلة بذلك إىل األمانة

    
    املتََّخذَةالتدابري     

 شـفوية إىل مجيـع الـدول األطـراف يف           مـذكّرةً  ، أرسلت األمانةُ  ٢٠١١مارس  /يف آذار   -٥١
االتفاقيــة الــيت مل تعــيِّن بعــد ســلطة مركزيــة مــسؤولة عــن طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة     

دولـة طرفـا قـد       ٩١، كانـت    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥وحبلول  . تدعوها فيها إىل القيام بذلك    
  .أبلغت األمانة بالسلطات املركزية املعيَّنة لديها

 قاعدة بيانات خاصة جبهات الوصـل الـيت عيَّنتـها الـدول األعـضاء لـُتعىن                 ع املكتبُ مجَّو  -٥٢
، وّجهــت األمانــة مــذكّرة شــفوية إىل  ٢٠١١مــارس /ويف آذار. بــشؤون اســترداد املوجــودات 

 معلومــات عــن جهــات الوصــل املعنيــة باســـترداد      الــدول األعــضاء تــدعوها فيهــا إىل تقــدمي     
، ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٥وحبلول  . املوجودات اليت عينتها بغية توسيع نطاق قاعدة البيانات       

 )٨(. دولة عضوا قد أبلغت األمانة جبهات الوصل املعيَّنة لديها٤٠كانت 

لدوليـة للـشرطة     جهـات الوصـل باالشـتراك مـع املنظمـة ا            ستار مبادرةَ  أنشأت مبادرةُ و  -٥٣
 منـها دعـم التحقيقـات مـن         وكـان اهلـدفُ   . ٢٠٠٩ينـاير   /يف كـانون الثـاين    ) اإلنتربول(اجلنائية  

أي قبــل تقــدمي طلبــات رمسيــة للحــصول علــى املــساعدة   (خــالل تــوفري املــساعدة غــري الرمسيــة  
ه وهــي تنــهض هبــذ. لغــرض اســترداد عائــدات الفــساد واجلرميــة االقتــصادية ) القانونيــة املتبادلــة

                                                         
االحتاد الروسي، األردن، أرمينيا، أستراليا، : ألمانة جبهات الوصل املعيَّنة لديها هياليت أبلغت ا الدول )8(  

أفغانستان، إكوادور، باكستان، باالو، البحرين، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا 
ورية، الدامنرك، الرأس األخضر، ، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية العربية الس)املتعددة القوميات-دولة(

، ، ماليزياةرواندا، السلفادور، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيماال، الفلبني، كينيا، التفيا، مالط
  .، موريشيوس، النمسا، هولندا، الواليات املتحدةمصر، املكسيك، اململكة املتحدة
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الوظيفة من خالل قاعدة بيانات مأمونة تتضمن أمساء جهات الوصل املعنية باسـترداد البيانـات               
. يف البلـدان املـشتركة، واالتــصال هبـذه اجلهـات متــاح علـى مـدار الــساعة طيلـة أيـام األســبوع        

وجيري يف الوقت الراهن إعداد منصة اتصاالت لـتمكني جهـات الوصـل مـن التواصـل بـصورة               
وقـد عقـد أول اجتمـاع ألعـضاء     .  بلدا٨٤ عدد البلدان املشاركة يف املبادرة حاليا  ويبلغ. آمنة

قــد اجتمــاع ثــان يف  وُع. ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٤ و١٣شــبكة جهــات الوصــل يف  
ــه / متــوز١٣ إىل ١١ليــون مــن  ــادرة ســتار    أنَّ كمــا. ٢٠١١يولي املكتــب والبنــك الــدويل ومب

كافحة الفساد لتشجيع الدول األطراف علـى النـهوض      مل ٢٠يستخدمون خطة عمل جمموعة الـ    
بدور قيادي وذلك مثال بتعيني جهات الوصل اخلاصة هبا املعنية باسـترداد املوجـودات مبوجـب            

  .االتفاقية ومبادرة ستار على السواء يف أقرب وقت ممكن
ب وإىل جانب قاعدة بيانات جهات الوصل املعنية باسترداد املوجـودات، سـاهم املكتـ         -٥٤

ــصلة باســترداد        ــة مت ــز شــبكات إقليمي ــادرة ســتار يف تكــوين ودعــم وتعزي ــدويل ومب والبنــك ال
وهــذه الــشبكات هــي شــبكات غــري رمسيــة أساســا وهتــدف إىل تيــسري املــساعدة    . املوجــودات

وشــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات  . القانونيــة املتبادلــة
ــة تأســس   ــألف مــن ممارســني يف جمــال مــصادرة   ٢٠٠٩مــارس /ت يف آذارشــبكة غــري رمسي  وتت

وقــد تأســست شــبكة اســترداد املوجــودات  . املوجــودات مــن تــسع دول يف اجلنــوب األفريقــي 
 ٢٢التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية ملكافحة غـسل األمـوال يف                

. ز التعـاون الـدويل يف جمـال مـصادرة املوجـودات            كـشبكة غـري رمسيـة لتعزيـ        ٢٠١٠يوليـه   /متوز
هــذه الــشبكة مكونــة مــن الــدول األعــضاء يف فرقــة العمــل املــذكورة، فقــد أجــازت   أنَّ ورغــم

وتوفر جهات الوصـل التابعـة للـشبكة        . وثائق تأسيسها للدول األخرى االنضمام إىل عضويتها      
 الواليـة القـضائية الـيت تتبعهـا         لبعضها البعض مساعدات تشغيلية غري رمسية طاملا مسحت بـذلك         

  .جهة الوصل املعنية
    

    والسلطات املركزية التعاون بني وحدات االستخبارات املالية وأجهزة مكافحة الفساد  - ٢  
ــقُ   -٥٥ ــزة      أوصــى الفري ــة وأجه ــني وحــدات االســتخبارات املالي ــاون ب ــق التع ــل بتوثي  العام

ات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة علــى مكافحــة الفــساد والــسلطات املركزيــة املــسؤولة عــن طلبــ 
ــدويل   ــوطين وال ــصعيدين ال ــضا استكــشافُ  . ال ــي أي ــشبكات    وينبغ ــع ال ــاون م ــز التع  ســبل تعزي

واملؤســسات القائمــة مثــل جمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة والرابطــة الدوليــة  
  .لسلطات مكافحة الفساد
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    املتََّخذَةالتدابري     
ــع وحــدات       ، يعمــل املكتــبُ   -٥٦ ــوال، م ــاملي ملكافحــة غــسل األم ــن خــالل برناجمــه الع م

االستخبارات املالية من أجـل مـساعدهتا علـى االنـضمام إىل جمموعـة إيغمونـت وتنفيـذ مبـادئ                    
اجملموعة الداعية إىل تبادل املعلومات بني وحدات االسـتخبارات املاليـة بـشأن القـضايا املتعلقـة                 

يف إطـار   ، وذلـك جزئيـا      فر البنـك الـدويل مـساعدة مماثلـة        ويـو . بغسل األموال ومتويل اإلرهاب   
  .من التنسيق مع جمموعة إيغمونت

ه الوثيق مع الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة الفـساد ودعمـه                تعاونَ واصل املكتبُ وُي  -٥٧
وهو يشارك يف اللجنة التنفيذية هلذه الرابطة وُيستشار بانتظـام بـشأن برنـامج عمـل                . ألنشطتها
وشــارك املكتــب مــشاركة نــشطة يف اجتمــاع فريــق   . صــياغة خططهــا االســتراتيجية الرابطــة و

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٠ إىل   ١٧اخلرباء بشأن خطة عمل الرابطة، الذي ُعقد يف سنغافورة من           
٢٠١١.  

وبفضل اخنراط املكتب والبنك الدويل ومبادرة ستار يف العمل مـع فرقـة العمـل املعنيـة                   -٥٨
 متزايـدا ملـسألة     باتـت الفرقـة املـذكورة تـويل اهتمامـاً          ، املتعلقة بغسل األموال   باإلجراءات املالية 

 وعـالوةً علـى ذلـك، فـإنَّ       . كيف ميكنها تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة غـسل عائـدات الفـساد           
صـوب هيكــل عـاملي الســترداد   : اسـترداد املوجــودات املـسروقة  "منـشور مبـادرة ســتار املعنـون    

 إىل اجلهات املاحنة يـشري فيهـا عليهـا بـربط اسـتراتيجيات              هةً موجَّ حظةًمال نيتضمَّ" املوجودات
  .مكافحة غسل األموال باستراتيجيات مكافحة الفساد

    
    التعاون مع القطاع اخلاص  - ٣  

 العامـل بـأن     وأوصـى الفريـقُ   .  القطاع اخلاص يف مكافحـة الفـساد حامسـا         ال يزال دورُ    -٥٩
راكات مع كيانـات القطـاع اخلـاص، وخاصـةً مـع املؤسـسات        إلقامة ش الترويجَ تواصل األمانةُ 

. املالية، هبدف مساعدهتا على الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة وتيـسري اسـترداد املوجـودات              
 على دعم جهـود األمانـة بوسـائل منـها إقامـة شـراكات               األطرافوشجَّع الفريق العامل الدول     

  .على الصعيد الوطين
    

    َخذَةاملتَّالتدابري     
 بالعمل علـى منـع الفـساد ومكافحتـه بالتـشارك مـع مجيـع اجلهـات                  ٌف مكلَّ  املكتبَ إنَّ  -٦٠

 يــشارك بــدور نــشط يف  ومــا زال املكتــُب. صــاحبة املــصلحة، مبــا يف ذلــك قطــاع الــشركات  
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أعمال الفريق العامل التابع لالتفاق العـاملي واملعـين باملبـدأ العاشـر، مركِّـزا علـى التـزام القطـاع                     
ك يف اجتمـاع الفريـق العامـل التـابع لالتفـاق العـاملي الـذي           وقـد شـارَ   . اص مبكافحة الفـساد   اخل

، حيث ناقش املشاركون مجلة أمـور مـن بينـها احلـوافز القانونيـة         ٢٠١١مايو  / أيار ١٦عقد يف   
املستندة إىل االتفاقية اليت قد تشجع على التعاون مع هيئات إنفاذ القوانني، مبـا يـشمل اإلبـالغ       

وشــارك املكتــب أيــضا يف االجتمــاع الــسنوي التفــاق األمــم   .  حــوادث الفــساد الداخليــة عــن
  .٢٠١١مايو / أيار١٧املتحدة العاملي الذي ُعقد يف كوبنهاغن يف 

 باالشـتراك مـع مكتـب االتفـاق العـاملي أداة إلكترونيـة لـتعلُّم طرائـق                   املكتـبُ  وقد أعدَّ   -٦١
وتـوفِّر هـذه األداة، مـن خـالل سـت منـائط             . اصمكافحة الفساد لكي يستخدمها القطـاع اخلـ       

ــصلة          ــادات مف ــاة، إرش ــع احلي ــن واق ــستوحاة م ــضالت م ــيناريوهات ملع ــستند إىل س ــة ت تفاعلي
للعــاملني يف قطــاع الــشركات بــشأن التطبيــق العملــي ملبــادئ مكافحــة الفــساد اســتنادا إىل          

ــة يــف القطــاع اخلــاص  وهــي تــساعد علــى الــسواء يف التوعيــة مبخــاطر الفــساد، وتعر  . االتفاقي
ــاً يف  . بالــدور الــذي ميكــن أن يــساهم بــه لوضــع هنايــة للفــساد    واألداة متاحــة لالســتعمال جمان

  .املوقعني الشبكيني التابعني للمكتب ومكتب مبادرة االتفاق العاملي
" نــز سيم" من أجل مشاريع مكافحة الفـساد عـن طريـق مبـادرة               متويالً ويتلقى املكتبُ   -٦٢
 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات ١٠٠ الــيت ُخــصِّص هلــا مبلــغ  ،املبــادرةوهــذه . زاهةـللنــ

 والبنـك الـدويل املتفـق عليهـا يف          نــز املتحدة وتشكِّل جزءا من التسوية الشاملة بني شـركة سيم         
 وسـتدعم شـراكةُ   . ، ستموِّل ثالثة من مشاريع املكتب علـى مـدى ثـالث سـنوات             ٢٠٠٩عام  
احلــد مــن : ة الفــساد يف ثالثــة جمــاالت بالغــة األمهيــة وهــي مكافحــ مــع املكتــب جهــوَدنـــزسيم

ــة         ــع االتفاقي ــة متماشــية م ــشاء حــوافز قانوني ــة؛ وإن ــساد يف نظــم االشــتراء العمومي ــة للف القابلي
ــي بال   ــى التحل ــشركات عل ــشجيع ال ـــزلت ــال    ن ــادة قطــاع األعم ــاون؛ وتعريــف ق اهة وروح التع

تكلفة الفساد احلقيقية، وبالطريقـة الـيت يـسهم هبـا     القطاع العام احلاليني واملقبلني ب    نظرائهم يف   و
  .االمتثال لالتفاقية يف املساعدة على محاية الصاحل العام ومصاحل قطاع األعمال

 بـني املؤسـسات املاليـة واملهنـيني علـى الورقـة الـسياساتية املعنونـة                  كـبرياً  وكان الطلـبُ    -٦٣
، الــيت اســتخدمتها "القطــاع املــصريفتــدابري وقائيــة مــن أجــل : الشخــصيات الــسياسية البــارزة"

وفرقـة  ) وخصوصا يف سياق جمموعة فولفـسربغ     (مبادرة ستار إلشراك كيانات القطاع اخلاص       
ــة املتعلقــة بغــسل األمــوال    ــة بــاإلجراءات املالي ــة لــضمان توطيــد   العمــل املعني يف اجلهــود املبذول

  .  والتشدد يف تنفيذهااملمارسات الدولية اجليدة املتعلقة بالشخصيات السياسية البارزة
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    تشجيع احلوار وإزالة احلواجز اليت متنع استرداد املوجودات  - ٤  
ها الرامية إىل تشجيع احلوار بـني        جهودَ  على ضرورة أن تكثف األمانةُ     د مراراً لقد ُشدِّ   -٦٤

ــسياسية يف ضــمان         ــدعيم اإلرادة ال ــة وت ــاء الثق ــة، وبن ــدول الطالب ــات وال ــة للطلب ــدول املتلقي ال
 األطـراف علـى الـسعي        العامـل الـدولَ    ع الفريـقُ  وشـجَّ . تعادة املوجودات ومواصـلة تعزيزهـا     اس

إلزالـــة احلـــواجز الـــيت متنـــع اســـترداد املوجـــودات، وخـــصوصا بتبـــسيط اإلجـــراءات الداخليـــة 
  .وتدعيمها منعا إلساءة استخدامها

    
    املتََّخذَةالتدابري     

 للحــوار وتعزيــز االلتــزام  اســتعراض التنفيــذ فرصــاًُقه العاملــة وفريــ وأفرقُتــيــوفِّر املــؤمتُر  -٦٥
 وأمانـة مبـادرة سـتار مـشاركة نـشطة يف جهـود              وإىل جانب ذلك، يـشارك املكتـبُ      . السياسي

الدعوة إىل املناصرة يف عدد من احملافل الدولية لتـدعيم اإلرادة الـسياسية، مبـا يف ذلـك يف إطـار                     
ويـشارك املكتـب يف هـذا الفريـق      . ٢٠ع جملموعـة الــ    الفريق العامل املعـين مبكافحـة الفـساد التـاب         

 بـشأن مكافحـة الفـساد، الـيت أقرهتـا      ٢٠بصفة مراقب وساهم يف إعداد خطة عمل جمموعـة الــ          
. ٢٠١٠نـوفمرب   / يف مـؤمتر قمتـها الـذي عقـد يف مدينـة سـيول يف تـشرين الثـاين                   ٢٠جمموعة الـ 

 يقــدم مقترحــات لتنفيــذ خطــة ويواصــل الفريــق العامــل املعــين مبكافحــة الفــساد عملــه وســوف
ـــ      ــؤمتر قمــة جمموعــة ال ــساد يف م ــشأن مكافحــة الف ــة كــان   ٢٠العمــل ب ــذي ســيعقد يف مدين  ال

 مبـادرة   نيوما زال املكتب والبنك الدويل وأم     . ٢٠١١نوفمرب  /الفرنسية يف مطلع تشرين الثاين    
ــه       ــدعمون عمل ــساد، وي ــل املعــين مبكافحــة الف ــق العام ــشاط يف الفري ــشاركون بن ــى ســتار ي  عل

  .الترويج لتنفيذ خطة العمل
    

    استخدام االتفاقية كإطار قانوين للمساعدة على استرداد املوجودات  - ٥  
د مـن امتثـال مجيـع أنـشطة مبـادرة سـتار              العامل من األمانة مواصلة التأكُّ     طلب الفريقُ   -٦٦

وطلـب إىل األمانـة   . قيـة امتثاالً تاما لإلطار القانوين واملعايري الدوليـة املوضـوعني عمـالً يف االتفا      
  .أيضاً مواصلة تقدمي تقارير دورية إليه وإىل املؤمتر عن أنشطة مبادرة ستار

    
    املتََّخذَةالتدابري     

 وهتدف أنـشطتها إىل الوفـاء بـوالييت         . ستار ضمن اإلطار القانوين لالتفاقية     تعمل مبادرةُ   -٦٧
.  شـراكة رمسـي بـني املكتـب والبنـك الـدويل             اتفـاقُ  وحيكـم تلـك املبـادرةَ     . املؤمتر والفريق العامل  

ويــشارك ثالثــة ممــثلني عــن املكتــب يف عــضوية جلنــة إدارهتــا، الــيت تــشرف علــى أنــشطتها وحتــدد 
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وعلــى صــعيد العمــل، يعمــل اثنــان مــن مــوظفي املكتــب يف أمانتــها  . سياســاهتا وأولوياهتــا العامــة
.  للمبادرة، بالتعاون الوثيق مع املكتب     القائمة يف واشنطن العاصمة، ويسامهان يف اإلدارة اليومية       

وختضع مجيع منتجات املبادرة لعملية استعراض جيريها النظـراء ويعـني املكتـب مـن أجلـها خـرباء                   
وجرت العادة على أن يشارك موظفو املكتـب يف األفرقـة املكلفـة             . استعراض من أجل كل منتج    

 الفريــق العامــل واملــؤمتر يف كــل قــدم إىلوُي. بتقــدمي الــدورات التدريبيــة وتنفيــذ البعثــات القطريــة
  .اجتماع ُعقد منذ إنشاء مبادرة ستار بيان مفّصل لألنشطة املنفّذة يف إطارها

    
     ملناقشة اجلوانب العملية السترداد املوجوداتعملخطة   - ٦  

 عـــن تقـــديره ٢٠١١أغـــسطس / العامـــل يف اجتماعـــه املعقـــود يف آبأعـــرب الفريـــُق  -٦٨
لـــيت قــدمت يف ذلـــك االجتمـــاع بــشأن التـــشريعات اجلديـــدة اخلاصـــة   للعــروض اإليـــضاحية ا 

باسترداد املوجودات اليت اعتمدهتا الدول األطراف امتثال لالتفاقية وأوصى بأن تـسعى األمانـة              
 العامــل بأمهيــة هتيئــة منــرب ه الفريــُقونــوَّ. إىل اتبــاع نفــس النــهج العملــي يف االجتماعــات املقبلــة

السـترداد املوجـودات، مبـا يـشمل التحـديات واملمارسـات اجليـدة يف               ملناقشة اجلوانـب العمليـة      
 العامل يف هـذا الـصدد بـأن تـستعد الـدول األطـراف إلجـراء هـذه                   وأوصى الفريقُ . هذا الشأن 

  .املناقشات يف الدورة الرابعة للمؤمتر
  وضع خطة عمل من أجله وتقدميها إىل املـؤمتر يف دورتـه             العامل ضرورةَ  ورأى الفريقُ   -٦٩

 ١من الضروري تقدمي مقترحات يف هذا الـشأن إىل األمانـة حبلـول               أنَّ   يضاأكما رأى   . الرابعة
 علــى األمانــة أن ُتجمِّــع املقترحــات يف وثيقــة مــن أجــل أن   وأن٢٠١١َّأكتــوبر /تــشرين األول

  .ينظر فيها املؤمتر يف دورته الرابعة
    

    املتََّخذَةالتدابري     
ــَرســـوف ُت  -٧٠ ــؤمترعـ ــة اجتماعـــات  ض علـــى املـ ــة غرفـ ) CAC/COSP/2011/CRP.3( ورقـ

تتضمن مقترحات وردت من الدول األطـراف ردا علـى رسـالة وجههـا رئـيس الفريـق العامـل                    
  . لوضع خطة عمل هليكلة أعماله٢٠١١أغسطس /يف االجتماع الذي عقده الفريق يف آب
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    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  - جيم  
    قنية والتدريب وبناء القدرات يف جمال استرداد املوجوداتاملساعدة الت  - ١  

 كـبريا علـى املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ                العامل علـى أنَّ هنـاك طلبـاً        شدَّد الفريقُ   -٧١
 الفصل اخلامس من االتفاقية، وخصوصا علـى اخلـدمات االستـشارية القانونيـة، وأبـرز ضـرورةَ            

وشـّدد علـى أمهيـة تـوفري املـساعدة التقنيـة للمـسؤولني         . اتباع ُنُهـج مـصمَّمة تبعـا لالحتياجـات        
  .واملمارسني يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة، لتمكينهم من صياغة الطلبات والردود

 العامــل علــى أمهيــة تــدعيم قــدرات املــشرعني ومــوظفي إنفــاذ القــوانني   وأكّــد الفريــُق  -٧٢
 املوجــودات واحلاجــة إىل تــوفري تــدريب    والقــضاة وأعــضاء النيابــات العامــة بــشأن اســترداد     

عقـد احللقـات الدراسـية    األنشطة من قبيل وإضافةً إىل . متخصص يف جمال استرداد املوجودات   
والدورات التدريبية، شجَّع الفريق العامل األمانة على تنظيم هـذا التـدريب بـسبل خمتلفـة منـها                  

  .اإللكترويناالستعانة بالتكنولوجيات املبتكرة مثل برامج التعلُّم 
 العامل بأن يسعى املكتب إىل إقامـة مزيـد مـن الـشراكات وإىل تنـسيق           وأوصى الفريقُ   -٧٣

ــة إضــافية بــشأن اســترداد املوجــودات مــع ســائر املنظمــات      االضــطالع بأنــشطة مــساعدة تقني
واهليئــات املعنيــة، وطلــب مــن األمانــة تعزيــز الــسبل والوســائل املتاحــة للــدول األعــضاء لطلــب  

  .ة التقنية من مبادرة ستار على املستويني الوطين واإلقليمياملساعد
    

    املتََّخذَةالتدابري     
 الطلبات اليت تلقاها من الـدول بـشأن إجـراء           يف جمال املساعدة التشريعية، لّبى املكتبُ       -٧٤

استعراض مكتيب ملشاريع التشريعات، ووفر إمكانية االطالع على التشريعات املعمـول هبـا مـن           
وإضــافةً إىل ذلــك، يــساعد املكتــب الــدول، يف ســياق عــدة عمليــات . مكتبتــه القانونيــةخــالل 

جارية لتحليل الثغـرات، يف اسـتعراض تنفيـذها الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة وسـوف يـسدي                     
  .املشورة يف املستقبل، عند الطلب، بشأن اإلجراءات الالزمة لسد الثغرات املستبانة

 التقنية إىل الدول، بنـاء علـى طلبـها، يف خمتلـف             قدَّم املساعدةُ ويف إطار مبادرة ستار، تُ      -٧٥
واهلـدف مـن ذلـك مـساعدة الـدول علـى مجـع وحتليـل                . مراحل إجراءات استرداد املوجـودات    

املعلومات اليت تيسِّر إحراز تقدُّم يف جهود استرداد املوجودات وتستنري هبـا دوائـر صـنع القـرار                  
ــساعدة    ــة، وامل ــسلطات الوطني ــساعدة      يف ال ــّيما امل ــدويل، وال س ــاون ال ــة التع ــادة فعالي ــى زي عل

ومن أمثلة هذه املساعدات رعاية اجتماعات وحلقات عمل جتمـع األطـراف           .القانونية املتبادلة 
املعنيــة علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل؛ وتــوفري خــدمات استــشارية لــدعم   
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ــة، وإجــراء حبــوث قانو    ــارير التحليلي ــة احلــسابات    إعــداد التق ــساعدة يف مراجع ــدمي امل ــة، وتق ني
والتحليل املايل أو لدعم إعداد وحتليل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أو غريهـا مـن أشـكال                 

  .التعاون الدويل
ــول   -٧٦ ــران٥وحبل ــه / حزي ــت ٢٠١١يوني ــتار    ٢٧، كان ــادرة س ــدَّمت إىل مب ــد ق ــة ق  دول

وقـدَّمت ثـالث دول أخـرى طلبـات للحـصول           . طلبات رمسية للحصول على املـساعدة التقنيـة       
وتعلّقــت ســتة مــن تلــك  . علــى مزيــد مــن املــساعدة اســتكماال جلوانــب الــدعم املقــدَّم ســابقا   

الطلبات مبوجودات جممَّدة؛ ومخسة مبساعدة قانونية متبادلة بشأن قضايا جارية؛ واثنـان بعمـل              
عة بإعداد واسـتهالل بـرامج السـترداد        البلدان كوسطاء نزيهني بالتعاون مع املراكز املالية؛ وأرب       

وإضــافةً إىل ذلــك، قــدَّم املكتــب املــساعدة إىل إحــدى الــدول، بنــاًء علــى طلبــها، . املوجــودات
  .بشأن املساعدة القانونية املتبادلة

م خصيــصاً لتفــي باالحتياجــات احملــددة  املــساعدة املقّدمــة، وهــي تــصمَّوتتبــاين طبيعــةُ  -٧٧
 احلاالت، توجَّه املساعدة صوب إجراء حوار حـول الـسياسة العامـة             ففي بعض : للدولة الطالبة 

وتيسري سبل االتصال بني السلطات الوطنية واملراكـز املاليـة؛ بينمـا تركّـز املـساعدة يف حـاالت          
أخرى على أنشطة بناء القدرات وعلى توفري خدمات استشارية لدعم قضايا حمـدَّدة السـترداد               

ع املـساعدة املقدَّمـة يف سـياق قـضية معيَّنـة السـترداد املوجـودات        وال خيفى أنَّ نـو  . املوجودات
  .قد خيتلف عن نوع املساعدة املتوخاة يف مرحلة حتليل الثغرات

ــادرة ســتار عــددٌ     -٧٨ ــة يف جمــال اســترداد   وُنظِّــم باالشــتراك مــع مب ــدورات التدريبي  مــن ال
 األوســط ومشــال أفريقيــا، املوجــودات مشلــت أحــداثا إقليميــة يف جــزر احملــيط اهلــادي، والــشرق

وأمريكــا اجلنوبيــة والوســطى، وجنــوب أوروبــا وشــرقها، وشــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي،  
حلقات عمل متهيدية للتوعيـة باسـترداد       : وقُدِّم التدريب على مستويني   . وجنوب آسيا وشرقها  

وقـد  . وجـودات املوجودات؛ ودورات تدريبية أكثر تقدما ملعاجلة اجلوانـب التقنيـة السـترداد امل            
ُعقــدت حلقــات العمــل التمهيديــة عمومــا علــى صــعيد إقليمــي لــتمكني املمارســني مــن تبــادل   

وقـد ُصـّممت تلـك      . اخلربات وإقامة اتصاالت فيما بينهم ويف املراكـز املاليـة اإلقليميـة وغريهـا             
لـى  األحداث من أجل صنَّاع القرار الرفيعي املـستوى الـذين ال حيتـاجون إىل تـدريب موسَّـع ع                  

ــودات   ــترداد املوجـ ــة السـ ــراءات العمليـ ــاليب واإلجـ ــدريب  . األسـ ــدم تـ ــافةً إىل ذلـــك، قُـ وإضـ
  .حمددةمتخصص على مواضيع معيَّنة أو لفئات 

ــ  -٧٩ ارك كــل مــن املكتــب والبنــك الــدويل وأمانــة مبــادرة ســتار وبرنــامج األمــم    َشوقــد َت
 للجامعـة ساد يف تـوفري املـساعدة       اهة ومكافحـة الفـ    نــز املتحدة اإلمنائي والشبكة العربية لتعزيز ال     
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 ٢٠١١يونيـه  /العربية يف إعداد وتنفيـذ حلقـة عمـل إقليميـة ملـدة يـومني يف القـاهرة يف حزيـران               
  .ات الدولية ذات الصلةيبشأن استرداد املوجودات مبوجب االتفاق

نـدما  ص إىل أنَّ التدريب التقين يكون فّعاالً على أشـّده ع           إىل التقييم الذي خل    واستناداً  -٨٠
يطبِّــق املتــدرب مــا تعلمــه مباشــرة، وخــصوصا يف الظــروف الــيت يتــصل فيهــا التــدريب بنــشاط 

، سـيكون  )إصـالح تـشريعي، إصـالح مؤسـسي، قـضية فعليـة      (حمدَّد ومرتبط به ارتباطا مباشرا    
التـدريب املقــدَّم يف إطــار مبــادرة ســتار يف املــستقبل أشــد اتــصاال بالعمــل الــذي يقــوم بــه البلــد  

ضمان التركيز علـى تنميـة مهـارات املتـدربني الـذين حيتـاجون لتطبيـق هـذا التـدريب يف                  املعين ل 
ــة بالتعــاون مــع رابطــة ســلطات     . أســرع وقــت ممكــن  ــا تنظــيم دورة جتريبي وجيــري أيــضا حالي

ــهم نقــل      ــا لتــشكيل جمموعــة مــدرِّبني ميكن  املتعلقــة املهــاراتمكافحــة الفــساد يف شــرق أفريقي
 وعنـد احلاجـة   املهـارات ظرائهم يف املنطقة، حـسب احلاجـة إىل هـذه        باسترداد املوجودات إىل ن   

وسُتستمد املواد التدريبية بالقدر املمكـن مـن دليـل اسـترداد املوجـودات ومـن املنتجـات                  . إليها
وستعطي مبـادرة سـتار األولويـة لتقـدمي املـساعدة إىل بلـدان معينـة عنـدما                  . املعرفية ذات الصلة  

ن اسـترداد املوجـودات، أو عنـدما يكـون مـن املـرجَّح أن ُتِعـني                 تكون هناك قضية مرفوعة بـشأ     
  .هذه املساعدة السلطات يف األمد القصري على رفع دعوى من هذا النوع

 مع حكومة النمسا، بدعم من املكتب األورويب ملكافحـة االحتيـال،            وقد أنشأ املكتبُ    -٨١
 وسـيكون السـترداد املوجـودات       .األكادميية الدوليـة ملكافحـة الفـساد يف الكـسنبورغ بالنمـسا           

وشــارك ممثلــو املكتــب يف اللجنــة التوجيهيــة الدوليــة الــيت .  بــارز يف عمــل هــذه املؤســسةموقــٌع
 ٨وفّرت التوجيـه االسـتراتيجي والقيـادي إىل أن أصـبحت األكادمييـة منظمـة دوليـة كاملـة يف                     

معيـة وتـدريبا منطيـا     للحصول على مـؤهالت جا     برامجَ ر األكادمييةُ وفِّوست. ٢٠١١مارس  /آذار
وسـيبدأ  . لتـرابط الـشبكي   لوآخر مصمما ألغراض حمددة على السواء، ومنربا للحوار وأنـشطة           

  .٢٠١١/٢٠١٢برناجمها الكامل يف السنة األكادميية 
ــةُ   -٨٢ ــستطلع األمان ــروين يف جمــال اســترداد     وت ــتعلُم اإللكت ــرامج لل ــة وضــع ب ــا إمكاني  حالي

  .املوجودات
 غــري رمســي مــن خــرباء مكافحــة الفــساد، بــدعم مــن   ســتهل فريــٌق، ا٢٠١١ويف عــام   -٨٣

املكتب ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ورابطـة احملـامني الدوليـة ومؤسـسات                    
 لوضع جمموعة شاملة من املـواد التعليميـة بـشأن مكافحـة الفـساد يف                أخرى ذات صلة، مبادرةً   

تــستخدمها اجلامعــات وغريهــا مــن املؤســسات  صــورة أداة مــن أدوات املــصدر املفتــوح لكــي  
هـذه   وجيـري إعـدادُ   .  املسائل املتصلة بالفساد يف املناهج اجلامعية      إدراجالتعليمية لتيسري وتعزيز    
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بالتعاون الوثيق مع مكتب االتفاق العـاملي ومبـادرة مبـادئ تعلـيم اإلدارة املـسؤولة، الـيت                  املواد  
  .فساد من أجل كليات اإلدارةتعكف على وضع مبادئ توجيهية ملكافحة ال

 شــراكات إضــافية مــع منظمــات وهيئــات أخــرى بغيــة تنــسيق أنــشطة    وأقــام املكتــُب  -٨٤
املساعدة التقنية املتصلة باسترداد املوجودات، منها الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة الفـساد                

نظمــة األمــن ومنظمــة الــدول األمريكيــة ورابطــة التعــاون االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ وم
 وشـارك املكتـبُ  . والتعاون يف أوروبـا، إىل جانـب حكومـة سويـسرا مـن خـالل عمليـة لـوزان               

 يف تلك اجلهود أيضا من خالل عمله مع جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة                   مشاركة فّعالةً 
لــشبكة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وفريــق العمــل املعــين مبكافحــة الفــساد التــابع     

  .احلوكمة اليت تديرها جلنة املساعدة اإلمنائية
    

    التحضري الستعراض تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية  - ٢  
ملّا كان الفريُق العامـل ُيـدرك أنَّ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة سيخـضع لالسـتعراض                -٨٥

 األطـراف ئـة الـدول   خالل الدورة الثانية مـن آليـة اسـتعراض التنفيـذ، فقـد شـدَّد علـى أمهيـة هتي               
وهلذا الغرض، أوصى الفريق العامـل      . الستعراض تنفيذ ذلك الفصل وتنظيم أعماله وفقاً لذلك       

بأن ُتِعدَّ األمانة، من خالل مبـادرة سـتار أو مبـادرات أخـرى ذات صـلة، خطـة عمـل متعـددة                       
  .السنوات

    
    املتََّخذَةالتدابري     

 /يف آب املعقـود    الفريق العامل يف اجتماعـه        عمل مقترحة لكي ينظر فيها     قُّدمت خطةُ   -٨٦
  .٢٠١١أغسطس 

    
    اإلبالغ واملتابعة  -ثالثا  

م إرشادات ملواصلة العمل على تنفيـذ قراراتـه املتعلقـة باسـترداد              أن يقدِّ   يودُّ لعل املؤمترَ   -٨٧
املوجودات وتوصيات الفريق العامل، مبا يشمل طرائق إنشاء شبكة عاملية مـن جهـات الوصـل                

عنيــة باســترداد املوجــودات مبقتــضى االتفاقيــة مــع جتنــب االزدواجيــة مــع الــشبكات القائمــة    امل
  .بعمل تلك الشبكاتواالعتراف 

 كذلك أن يناقش السبل واألسـاليب الكفيلـة بتهيئـة الـدول األطـراف                يودُّ ولعل املؤمترَ   -٨٨
  .بالصورة املناسبة الستعراض تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية
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ما يتعلق باحلاجة إىل تعزيز املعارف التراكميـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات، لعـل                وفي  -٨٩
  .اجملاالت اليت ميكن فيها استحداث منتجات معرفية أخرى  أن يناقش يودُّاملؤمتَر
ــؤمترَ   -٩٠ ــل امل ــودُّولع ــوفري       ي ــادرة ســتار يف ت ــب ومب ــشأن دور املكت ــدم إرشــادات ب  أن يق

ــساعدة التقنيــ   ــدريب وامل ــاء       الت ــساحنة لبن ــرص ال ــن الف ــى االســتفادة م ــدول عل ــشجع ال ة وأن ي
  .القدرات يف جمال استرداد املوجودات

 الفريــق العامــل قبــل الــدورة الــسادسة ملــؤمتر الــدول  د واليــةَ أن جيــدِّ يــودُّولعــل املــؤمتَر  -٩١
.  أعمالـه  ة وأن يعتمد خطة عمل متعددة السنوات هليكل       ٢٠١٥عقد يف عام    األطراف الذي سيُ  

 أيــضا أن يطلــب إىل األمانــة أن تواصــل ممارســتها املتمثلــة يف إعــداد تقــارير منتظمــة ولعلــه يــودُّ
  .بشأن التقدم احملرز يف هذا الشأن

د خطـوات أخـرى لـتمكني الفريـق العامـل مـن أن يـوفر منـربا                   أن حيـدِّ    يودُّ ولعل املؤمترَ   -٩٢
ك التحـديات واملمارسـات اجليـدة يف    ملناقشة اجلوانب العملية السترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـ          

  .هذا الشأن
 


