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تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     

 كانون ١٧ و١٦املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي 
   ٢٠١٠ديسمرب /األول

    مقدِّمة -أوال 
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف قــراره     مــؤمتُرَبحَّــَر  -١
نتاجات وتوصيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين باسـترداد   ، باست ٣/٣

 اخللفيـة الـيت      املعلومات ، وأحاط علماً باهتمام بورقة    (CAC/COSP/WG.2/2009/3)املوجودات  
 .(CAC/COSP/2009/7)ز يف تنفيذ تلك التوصيات م احملَرهتا األمانة عن التقدُّأعدَّ

 أيضاً، أن ينظـر يف جممـوع الدراسـات    ٣/٣الفريق العامل، يف قراره وطلب املؤمتر من    -٢
القائمة واجلاري إعدادها بغيـة صـوغ أفـضل املمارسـات يف جمـال اسـترداد املوجـودات، مبـا يف                     
ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلــصر الدراســات املنجــزة يف إطــار املبــادرة اخلاصــة باســترداد           

يضاً أن يواصل الفريق العامل عمله بإسداء املـشورة وتقـدمي   وقرر املؤمتر أ .املوجودات املسروقة
املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املسَندة إليـه بـشأن اسـترجاع عائـدات الفـساد، وأن يعقـد                    

 .الفريق العامل اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر الرابعة، يف حدود املوارد املتاحة
   

    ياتاالستنتاجات والتوص -ثانيا 
فق الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات يف                اتَّ  -٣

 علـــى  ٢٠١٠ديـــسمرب  / كـــانون األول ١٧ و١٦اجتماعـــه الرابـــع املعقـــود يف فيينـــا يـــومي     
 :االستنتاجات والتوصيات التالية
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سألة  كمــا أكــد علــى مــ ٣/٣د الفريــق العامــل علــى أحكــام قــرار املــؤمتر  أكّــ )أ( 
استرجاع املوجودات بوصفها أحد األهداف الرئيسية التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد               

 ومبدأ أساسياً فيها؛

ي اتَـ  الـسابقة املدرجـة يف الـوثيقتني ذ         العامل أيضاً على أمهية توصـياته      د الفريقُ شدَّ )ب( 
 ز يف تنفيذ تلك التوصيات؛م احملَروأحاط علماً باهتمام بالتقدُّ )١(هتما األمانةالصلة اللتني أعدَّ

ــا كــان  )ج(  ــُقملّ ــة سيخــضع     أنَّ درك العامــل يـُـ  الفري الفــصل اخلــامس مــن االتفاقي
على أمهية حتضري الـدول      شدَّد   لالستعراض خالل الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ، فقد        

 األعضاء الستعراض تنفيذ ذلك الفصل وتنظيم أعماله وفقاً لذلك؛

ــأن تُ    )د(  ــهلــذا الغــرض، أوصــى الفريــق العامــل ب ــادرة   دَِّع ــة، مــن خــالل املب  األمان
اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة أو مبــادرات أخــرى ذات صــلة، خطــة عمــل متعــددة   

 السنوات تعرض على نظر الفريق العامل يف اجتماعه املقبل؛

ــدع      )ه(  ــسعى جاهــدة، ب ــدول األعــضاء أن ت ــك، ينبغــي لل ــى ذل م مــن عــالوة عل
األمانة، إىل تعجيل إجناز الفصل الرابع من قائمة التقييم الذايت مـع التركيـز علـى تقيـيم التـدابري                    

 القائمة وجتميع املمارسات اجليدة وحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية؛

اتفق الفريق العامل على عـرض االحتياجـات واألولويـات احملـددة فيمـا يتعلـق         )و( 
ية املتصلة بالفصل اخلامس على فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي ينظـر املـؤمتر فيهـا                  باملساعدة التقن 

 يف سياق االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ االتفاقية ككل؛

دا احلاجة إىل شبكة عاملية من جهـات االتـصال املعنيـة            أكّد الفريق العامل جمدَّ    )ز( 
 وطلب من األمانة أن ترسل إىل الـدول األعـضاء مـن            باسترداد املوجودات متلك خربات تقنية،    

 الـيت طلبـت فيهـا مـن تلـك الـدول           ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١٥جديد مذكرهتا الشفوية املؤرخة     
ــترداد املوجــودات     ــة باس ــصال معني ــات ات ــسمَِّي جه ــة     .أن ت ــى أمهي ــل عل ــق العام وشــدد الفري

ــة وعلــى احلاجــة إىل التعــاون والتنــسيق مــع هــ     ــشبكات اإلقليمي ــشبكاتال وشــدد علــى   .ذه ال
 خلفية عـن شـبكات جهـات االتـصال احلاليـة، مبـا فيهـا                 معلومات  ورقةَ  األمانةُ دَِّعضرورة أن تُ  

قاعــدة بيانــات جهــات االتــصال املعنيــة باســترداد املوجــودات املنــشأة يف إطــار املبــادرة اخلاصــة 
 ٦ و٥تنفيـذ الفقـرتني    باسترداد املوجودات املسروقة، تعرض على نظر الفريق العامل يف سياق           

 ؛٣/٣من منطوق قرار املؤمتر 
───────────────── 

  .CAC/COSP/2009/7 وCAC/COSP/WG.2/2009/3الوثيقتان  )1(  
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تـدريباً متخصـصاً يف جمـال        د الفريق العامل على ضـرورة تلقـي املمارسـني         شدَّ )ح( 
اســترداد املوجــودات، وطلــب مــن األمانــة تنظــيم ذلــك التــدريب باســتخدام وســائل منــها           

 رة كربامج التعليم اإللكتروين؛كَمبَت تكنولوجيات

 العامل كـذلك مـن األمانـة أن ترسـل مـذكرة شـفوية إىل الـدول          طلب الفريق  )ط( 
األعضاء تطلب فيها من الدول الـيت مل حتـدد بعـُد سـلطتها املركزيـة املعنيـة باملـساعدة القانونيـة                  

وسـتقدَّم إىل    . من االتفاقية، أن تبـادر إىل القيـام بـذلك          ٤٦ من املادة    ١٣املتبادلة، وفقا للفقرة    
 ت املركزية؛املؤمتر قائمة بالسلطا

ــق    )ي(  ــة، طلــب الفري ــساب معــارف تراكمي ــة أن    العامــليف جمــال اكت مــن األمان
 تواصل عملها على توسيع نطاق استعمال أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛

د الفريق العامل على فائدة املنتجات املعرفيـة القائمـة الـيت توفرهـا املبـادرة                شدَّ )ك( 
اد املوجــودات املــسروقة يف بنــاء القــدرات الوطنيــة، وطلــب مــن األمانــة إعــداد  اخلاصــة باســترد

قائمة بتلك املنتجات مرتبة وفقاً ألحكام الفصل اخلامس من االتفاقية، وذلك لكفالـة تعميمهـا              
على أوسع نطاق وتعزيز السبل والوسـائل املتاحـة للـدول األعـضاء لطلـب املـساعدة التقنيـة يف                 

 د املوجودات املسروقة على املستويني الوطين واإلقليمي؛إطار مبادرة استردا

مجيـع أنـشطة مبـادرة       أنَّ   د مـن  طلب الفريق العامل من األمانـة مواصـلة التأكّـ          )ل( 
تامــا لإلطــار القــانوين واملعــايري الدوليــة املنــصوص   اســترداد املوجــودات املــسروقة متتثــل امتثــاالً 

اً مواصـلة رفـع تقـارير منتظمـة إليـه وإىل املـؤمتر عـن                من األمانة أيـض    وطلب .عليها يف االتفاقية  
 أنشطة مبادرة استرداد املوجودات املسروقة؛

ــة أن تواصــل بــذل جهودهــا، بالتــشاور مــع      )م(  طلــب الفريــق العامــل مــن األمان
 .الدول األعضاء، لتجميع قضايا استرداد املوجودات بغيـة إعـداد دراسـة حتليليـة هلـذه القـضايا      

لعامل الدول األعـضاء املهتمـة علـى املـسامهة طوعيـاً يف هـذه اجلهـود، بوسـائل                   ع الفريق ا  وشّج
  منها قائمة التقييم الذايت مع إيالء االعتبار الواجب لسرية املعلومات احلساسة؛

د الفريق العامل على ضرورة أن متضي األمانة يف تعزيز عملها فيما يتعلـق              شدَّ )ن( 
اسية لدى الدول األطراف بـشأن كفالـة اسـترداد املوجـودات            ببناء الثقة، وتشجيع اإلرادة السي    

يف جماالت منها عملها مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى ويف إطـار         ومواصلة توطيدها، 
 ؛"جمموعة العشرين"
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ــع القطــاع         )س(  ــشراكات م ــز ال ــة تعزي ــأن تواصــل األمان ــل ب ــق العام أوصــى الفري
ع الفريـق العامـل     وشـجّ  . هبـدف اسـترداد املوجـودات      سيما مع املؤسـسات املاليـة،      اخلاص، وال 

الدول األعضاء على دعم هـذه اجلهـود بوسـائل منـها تطـوير هـذا النـوع مـن الـشراكات علـى              
 .الصعيد الوطين

  
    تنظيم االجتماع -ثالثا 
    افتتاح االجتماع –ألف 

وأشـارت   ).بولنـدا ( الـسيدة دومينيكـا كـرويس         الفريـق العامـل الرئيـسةُ      افتتحت اجتمـاعَ    -٤
ــة         ــارف تراكمي ــساب مع ــى اكت ــؤمتر عل ــساعدة امل ــة يف م ــل املتمثل ــق العام ــة الفري ــسة إىل والي الرئي

 .والتشجيع علـى التعـاون وتيـسري تبـادل املعلومـات واسـتبانة االحتياجـات يف جمـال بنـاء القـدرات                     
ولويـات  وشّددت على ضرورة حتديد السبل والوسائل الكفيلة مبواصلة تنفيذ التوصيات ورسـم األ            
 .املقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بتعقب املوجودات وإنشاء شبكة عاملية من جهات االتصال

أمــا نائــب مــدير شــعبة شــؤون املعاهــدات يف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      -٥
ز يف تنفيذ الفصل اخلامس منـذ دخـول االتفاقيـة حيـز             واجلرمية، فقد سلّط الضوء على التقدُّم احملرَ      

وأشـار إىل األنـشطة املتعلقـة بتنفيـذ التوصـيات الـصادرة عـن                .نفاذ وبـدء أعمـال الفريـق العامـل        ال
الفريــق العامــل مــن خــالل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واملبــادرة اخلاصــة     
باســترداد املوجــودات املــسروقة، وخــصوصا إعــداد منتجــات معرفيــة وأدوات للممارســني وبنــاء   

كما دعا الفريَق العامل إىل تـوفري مزيـد مـن اإلرشـادات بـشأن       .وتقدمي املساعدة التقنيةالقدرات 
دة مثل إنشاء شبكة عاملية جلهات اتصال معنية باسـترداد املوجـودات، وتوسـيع نطـاق                أنشطة حمدَّ 

اســتخدام أداة كتابــة طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت وضــعها املكتــب، وإعــداد أحكــام    
 .ذجية بشأن استرداد املوجودات وجتميع القضايا املتعلقة باسترداد املوجوداتمنو

  
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال –باء 

 :، جدول األعمال التايل٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦ الفريق العامل، يف أقرَّ  -٦

 :املسائل التنظيمية -١  

 افتتاح االجتماع؛ )أ(    

 .عمال وتنظيم األعمالإقرار جدول األ )ب(    
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 وتوصـــيات الفريـــق العامـــل منـــذ ٣/٣تنفيـــذ قـــرار مـــؤمتر الـــدول األطـــراف  -٢  
 .اجتماعه األول

 .مناقشة مواضيعية :العمل على إنشاء شبكة عاملية السترداد املوجودات -٣  

 .مناقشة مواضيعية :التحقيقات املالية وتعقب املوجودات -٤  

 .األولويات املقبلة -٥  

 .تماد التقريراع  -٦  
    

    احلضور - جيم 
االحتـاد  : لتاليـة األطـراف يف االتفاقيـة       ممثلون عـن الـدول ا       الفريق العامل  اجتماَع حضر  -٧

ــتني، األردن، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إكــوادور، اإلمــارات      الروســي، أذربيجــان، األرجن
 إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل،       العربية املتحـدة، إندونيـسيا، أنغـوال، مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،            

الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بولنـدا، دولـة بوليفيـا املتعـددة                 
القوميـــات، بـــريو، بـــيالروس، تركيـــا، توغـــو، تـــونس، اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة،   

امنرك، رومانيا، زامبيا، زمبـابوي،     اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الد      
سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سـنغافورة، الـسويد، سويـسرا، شـيلي، الـصني،               

، فنلنـدا، فييـت نـام، قـربص،         )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    فـن العراق، غابون، فرنسا، الفلـبني،      
كا، كولومبيــا، الكويــت، قطــر، كازاخــستان، الكــامريون، كرواتيــا، كنــدا، كوبــا، كوســتاري  

يرلنــدا إكينيــا، لبنــان، مــايل، ماليزيــا، مــصر، املكــسيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و   
الـشمالية، منغوليــا، ناميبيـا، النــرويج، النمــسا، نيجرييـا، نيكــاراغوا، هـاييت، هولنــدا، الواليــات     

 .املتحدة األمريكية، اليمن، اليونان

ن االحتاد األورويب، وهو منظمة إقليمية للتكامـل االقتـصادي           ع  ممثلٌ وحضر االجتماعَ   -٨
 .طرف يف االتفاقية

أملانيـا، إيرلنـدا، تايلنـد،       : التالية املوقعة على االتفاقيـة     وحضرت، بصفة مراقب، الدولُ     -٩
 .اجلمهورية التشيكية، اهلند، اليابان

 . وكانت أندورا وعمان، اللتان هلما صفة مراقب، ممثّلتني أيضاً  -١٠

 . عن فلسطني، وهي كيان له بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدةوحضر ممثلُ  -١١
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  ألحبـاث يوحـضرت اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات ومعهـد األمـم املتحـدة األقـاليم           -١٢

 .والعدالة والبنك الدويل، بصفة مراقب اجلرمية

املنظمــة االستــشارية  :وحــضرت، بــصفة مراقــب، املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة  -١٣
ــة اآلســيوية  ــشرطة األورويب  –القانوني ــة، ومكتــب ال ــول(األفريقي ــة  )يوروب ــة العمــل املعني ، وفرق

ــة      ــة للــشرطة اجلنائي ــة املتعلقــة بغــسل األمــوال، واملنظمــة الدولي ، )اإلنتربــول(بــاإلجراءات املالي
ــة واملنظمــة ــا، واملنظ    الدولي ــاون يف أوروب ــهجرة، ومنظمــة األمــن والتع ــة  لل ــة للملكي مــة العاملي
 .الفكرية

 منظمـة فرسـان مالطـة العـسكرية املـستقلة، وهـي منظمـة لـديها                 عنوحضر ممثل أيضا      -١٤
 .مكتب مراقب دائم يف املقر

    
     وتوصيات الفريق العامل٣/٣تنفيذ قرار مؤمتر الدول األطراف   -رابعا  

 العامـل  األمانـة، ألهنـا تـزوِّد الفريـقَ      اخللفية اليت أعدَّهتا      املعلومات نّوه املتكلمون بوثائق    -١٥
ولـوحظ أيـضا أنَّ الفريـق        .مبعلومات مفيدة وواضحة عن كيفية تنفيذ التوصيات الصادرة عنـه         

العامل ينبغي أن ينظر يف أفـضل الـسبل لتنظـيم عملـه وحتديـد األولويـات بغيـة مـساعدة املـؤمتر                       
س خـالل الـدورة الثانيـة مـن        والدول األطراف علـى التحـضري السـتعراض تنفيـذ الفـصل اخلـام             

 .آلية استعراض التنفيذ

وألقــت وزيــرة الــدفاع القــانوين بدولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات كلمــة أمــام الفريــق    -١٦
سلّطت فيها الضوء على ما لتحويل األموال العموميـة إىل واليـات قـضائية أخـرى مـن       العامل،

علـى أمهيـة املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف       تأثري سليب على تنميـة البلـدان األصـلية املعنيـة و      
 .جمال استرداد املوجودات

وعــرض ممثّــل سويــسرا قــانونَ اســترداد املوجــودات غــري املــشروعة الــذي اعتمدتــه            -١٧
وذكـر  . ٢٠١١ه يف أوائـل عـام   ع أن يبـدأ نفـاذُ  ، والذي كان من املتوقَّ  ٢٠١٠سويسرا يف عام    

وجودات اليت اكتسبتها الشخصيات السياسية البـارزة مـن         أنَّ هذا القانون ينص على إرجاع امل      
ــة       ــات املــساعدة القانوني ــد األصــلي يف حــاالت عــدم االســتجابة لطلب ــدات الفــساد إىل البل عائ

وينص القـانون علـى أن      . الدولة صاحبة الطلب عاجزة عن اختاذ اخلطوات الالزمة       ألنَّ  املتبادلة  
سياسـية بـارزة ويف      احش اليت تتورط فيها شخصية    ُيعكس عبء اإلثبات يف حاالت اإلثراء الف      

وأبــرز كــذلك اآلثــار الوقائيــة   .حــاالت حــدوث مــستوى عــال مــن الفــساد يف البلــد األصــلي  
 .ب على القانون املذكورع أن تترتَّتوقَّوالرادعة اليت ُي
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ا ممثل سويسرا على أنَّ بلـده قـد نفّــّذ معـايري عليـ              شدَّد   وخالل احلوار الذي تال ذلك،      -١٨
وأوضـح أنَّ القـانون اجلديـد يـنص          .يف جمال اإلشراف املصريف وتدابري مكافحـة غـسل األمـوال          

علــى إجــراءات مــصادرة إداريــة ال تــشترط اإلدانــة اجلنائيــة، بــل ازدواجيــة التجــرمي فيمــا يتعلــق     
باجلرمية األصلية مبوجب القانون السويـسري والقـانون الـداخلي للدولـة صـاحبة طلـب املـساعدة                

معيــار املــستوى العــايل مــن الفــساد يف البلــد األصــلي حتــدده منظمــات دوليــة   أنَّ وذكــر. أيــضاً
ــدين اســتنادا إىل تقييمــات متاحــة للعمــوم     ــانون تقاســم    .ومنظمــات اجملتمــع امل ــوّخى الق وال يت

ورّدا علـى استيـضاح حـول الـشروط املمكنـة إلرجـاع املوجـودات، بـّين املمثـل أنَّ                   .املوجودات
 إرجـاع املوجـودات بـروح مـن         علـى ص صراحة على شروط من هذا النـوع، وإمنـا           القانون ال ين  

الشفافية واملسؤولية، وأن أهدافـه هـي حتـسني ظـروف العـيش يف البلـد األصـلي أو تعزيـز سـيادة                       
 .القانون فيه

وإقــراراً بأمهيــة اســترداد املوجــودات كواحــد مــن األهــداف األساســية لالتفاقيــة، أبلــغ    -١٩
املتكلمون عن اجلهود اليت تبذهلا بلداهنم يف سـبيل تنفيـذ أحكـام الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة                     

وأكّـدوا علـى ضـرورة تزويـد      .وإجناح أنـشطة تبـادل املـساعدة القانونيـة واسـترداد املوجـودات      
نية بالتدابري الكافيـة السـترداد املوجـودات واملـضي قـدماً يف تعزيـز بنـاء القـدرات                   نظمهم القانو 

 .وتقدمي املساعدة التقنية والتعاون مع القطاع اخلاص

، ومـن مث  ٢٠١٥استعراض تنفيذ الفصل اخلامس سيبدأ يف عـام   أنَّ  والحظ املتكلمون   -٢٠
 .ة الدول األطراف لعمليـة االسـتعراض  يتعيَّن على الفريق العامل أن يضطلع بدور فعال يف هتيئ

ــذايت         ــالتقييم ال ــدول األطــراف ب ــل ال ــى جــدوى تعجي ــد املتكلمــون عل ــصدد، أكّ ــك ال ويف ذل
مداوالته تبعاً للمـواد الـواردة    ينظم الفريق العامل  واقُترح أن . لتنفيذها ألحكام الفصل اخلامس   

 .يف ذلك الفصل

 مــن املكونــات البالغــة األمهيــة يف األعمــال  وشــدَّد املتكلمــون علــى أنَّ بنــاء الثقــة هــو    -٢١
ونّوهـوا  . سيما كوسـيلة مـن وسـائل تعزيـز اإلرادة الـسياسية          املتصلة باسترداد املوجودات، وال   

يف هذا الصدد بالعمل الذي تـضطلع بـه األمانـة مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى ويف               
  .هود يف ذلك االجتاهسياق جمموعة العشرين وشّجعوا على بذل املزيد من اجل

والحظ عدة متكلمني العمل الذي تقوم به األمانة يف جتميع القضايا املتـصلة باسـترداد          -٢٢
وذُكــر أنَّ عــشر دول أطــراف قــدَّمت حــىت اآلن معلومــات إىل األمانــة عــن هــذا   . املوجــودات

الـدول مـن تبـادل      وأُشـري إىل أنَّ جتميـع القـضايا وحتليلـها يفيـدان يف متكـني                 .النوع من القضايا  
 .اخلربات واالستفادة من املمارسات القضائية يف الدول األخرى
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ونظر املتكلمون يف إمكانية صوغ أحكام منوذجية ملواد الفصل اخلامس مـن االتفاقيـة،                -٢٣
ــا، إضــافة إىل إرشــاد      ــة ينبغــي هل ــدول، أن تأخــذ يف   مالحظــني أنَّ تلــك األحكــام النموذجي ال

 .فعاليــة اســتخدامها نظم القانونيــة وتعقيــداهتا، وذلــك حرصــاً علــى احلــسبان الفــوارق بــني الــ 

  .وشددوا على ضرورة الشروع يف عملية تشاور بغية صوغ تلك األحكام النموذجية

وأشار املتكلمون إىل العمل الـذي اسـتهلته األمانـة يف سـعيها لتوسـيع نطـاق اسـتعمال                     -٢٤
ودعـا   . لكـي تـشمل طلبـات اسـترداد املوجـودات     أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة     

 .املتكلمون إىل مواصلة ذلك العمل، مع مراعاة ضرورة ترمجة األداة إىل مجيع اللغـات الرمسيـة  
م إىل الــدول الــيت قــدَّوأشــري إىل أنَّ هــذه األداة هــي عبــارة عــن رزمــة مــن براجميــات حاســوبية ُت

اردة يف هــذه الطلبــات ســيكون حــصراً مــن  ترغــب يف اســتخدامها، وأنَّ ختــزين املعلومــات الــو 
 .مسؤولية الدول اليت تستفيد من األداة

ــب    -٢٥ ــّدم مراق ــوق ــّسقاً   ع ــصفته من ــدويل، ب ــك ال ــترداد    ن البن ــادرة اس ــشتركة ملب ــة امل  لألمان
. ٢٠٠٧سـبتمرب   /عمـل املبـادرة منـذ إنـشائها يف أيلـول            مرحليـا عـن    املوجودات املسروقة، تقريـراً   

لكـل   حملـوري لالتفاقيـة يف سـياق املبـادرة وكـذلك الـدور الـذي ال يقـل أمهيـة         د أمهية الدور ا وأكّ
مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة والبنــك الــدويل كمنظمــتني شــريكتني يف  

 .اختاذ القرار حيث ختضع مجيع األنشطة ملوافقة جلنة إدارية تضم ممثلني كباراً مـن كلتـا املنظمـتني                
نــك الــدويل ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يعمــالن، لــدى     وأضــاف أنَّ الب

االضطالع بأعمال املبادرة، يف إطار أفرقة مشتركة لتنفيذ مجيـع األنـشطة تقريبـاً، مـستفيدين مـن                  
وفيما يتعلق بالنتائج احملرزة حـىت اآلن، أُبِلـغ    .اخلربات الفنية ومن القدرات املتوفرة لدى املنظمتني

 بلداً، منـها عـشر دول تنظـر حاليـا           ٢٣ريق العامل أنَّ طائفة واسعة من املساعدات قُّدمت إىل          الف
استرداد موجودات؛ وسّت دول قامت بتجميد موجودات؛ ومخـس دول تقـوم بتبـادل               يف قضايا 

ويف جمــال بنــاء  .وســيطا نزيهــا املــساعدة القانونيــة؛ وَبلَــدان طلبــا املــساعدة مــن املبــادرة بوصــفها 
كمــا  . مــشارك٥٠٠ بلــداً وزهــاء ٧٤أنــشطة إقليميــة لــصاحل  رات، نظمــت املبــادرة عــشرةالقــد

وأبلــغ املــتكلم املــشاركني أنَّ   . مــشاركا٢٣٠ً أنــشطة تدريبيــة قُطريــة ألكثــر مــن  نظّمــت مثــاين
وأشـار   .املبادرة أعدت ما جمموعه ستة منتجات وأدوات معرفية، ومثة سـبعة أخـرى قيـد اإلعـداد    

درة توشك على االنتهاء من برنامج عملها املبدئي لفتـرة سـنتني وأن مراجعـة خارجيـة          إىل أنَّ املبا  
للمبادرة قد أجريت مؤخراً ومتخضت عن عدد من التوصـيات الرئيـسية، منـها متديـد الواليـة إىل                   

مرجعيــة ســنوية هلــا؛ واحلاجــة إىل توضــيح األهــداف ومؤشــرات  مخــس ســنوات ووضــع مقــاييس
ــز   علــى عــدد أقــل مــن البلــدان الــيت تــربهن علــى االلتــزام وحتتــاج إىل     النجــاح؛ وضــرورة التركي
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ودعا املتكلم الفريق العامل إىل التعليق على اجملـاالت ذات األولويـة    .املساعدة بشأن قضايا حمّددة
 .اليت ينبغي االنكباب عليها يف إطار املبادرة

ــا يف إطــار م       -٢٦ ــضطلع هب ــال امل ــديرهم لألعم ــادرة اســترداد  وأعــرب املتكلمــون عــن تق ب
املوجودات املسروقة، وأقروا مبا للمبادرة من أثر هـام يف اكتـساب املعـارف التراكميـة وشـحذ                  

وشـّدد عـدة مـتكلمني علـى أمهيـة الـدور             .الوعي وبناء القدرات يف جمـال اسـترداد املوجـودات         
تقـوم بـه    ، وأكّـدوا علـى الـدور املمّيـز الـذي            الفريـق العامـل يف إرشـاد املبـادرة        الذي ينهض بـه     

 .األمانة فيما يتعلق بتنفيذ الواليات اليت يعهد هبا مؤمتر الدول األطراف والفريق العامل

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      أنَّ   ا على استفسارات الوفود، أوضح أمـني املـؤمتر        ورّد  -٢٧
  كـذلك  وأوضح .الفساد تظل هي اإلطار القانوين الوحيد ملبادرة استرداد املوجودات املسروقة         

مجيع الدول األطراف يف االتفاقية متساوية يف أهليـة احلـصول علـى املـساعدة يف إطـار هـذه         أنَّ  
تنفيـذاً   األمانـة أجنـزت األنـشطة املنفـذة يف إطـار املبـادرة             أنَّ   وذكر، فـضال عـن ذلـك،       .املبادرة

ائق الـيت تـنظم     وأشـري إىل الوثـ     .للواليات اليت أناطها هبا مؤمتر الدول األطراف والفريـق العامـل          
الشراكة بني املنظمتني، والـيت هـي متاحـة لعمـوم اجلمهـور يف املوقـع الـشبكي ملبـادرة اسـترداد                      

مكانة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات       أنَّ واعترب عدة متكلمني   .املوجودات املسروقة 
ني عـرض مجيـع   واقتـرح أحـد املـتكلم    .واجلرمية يف سياق هذه املبادرة غري متناسـبة مـع إسـهامه         

 . منشورات املبادرة فورا يف املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
    

    املناقشة املواضيعية -خامسا 
    العمل على إنشاء شبكة عاملية السترداد املوجودات –ألف 

رة اســـترداد زوَّد ممثـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة املعـــين مببـــاد   -٢٨
املوجودات الفريـَق العامـل مبعلومـات عـن اجتمـاع جهـات االتـصال املعنيـة باسـترداد املوجـودات                     

وقد حضرت ذلـك االجتمـاع   . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول  ١٥ و ١٤الذي ُعقد يف فيينا يومي      
 بلـــدا مـــشاركا يف قاعـــدة بيانـــات جهـــات االتـــصال املعنيـــة باســـترداد ٤٢جهـــات اتـــصال متثـــل 

وقد بـدأ تـشغيل قاعـدة البيانـات          .دات املشتركة بني مبادرة استرداد املوجودات واإلنتربول      املوجو
 ٧٤ حــىت تارخيــه معلومــات عــن جهــات االتــصال يف ، وهــي تــضم٢٠٠٩ُّينــاير /يف كـانون الثــاين 

 العامـل مبعلومـات عـن املناقـشات والتوصـيات،       املـشاركني يف االجتمـاع الفريـقَ      وزوَّد أحدُ  .دولة
كزت على أمور منها تعزيز املساعدة العملية وغري الرمسية، وتوثيق االتصاالت املباشـرة فيمـا               اليت ر 
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ورحَّـب املتكلمـون بإنـشاء       .بني وكاالت إنفاذ القانون، وحتقيق التكامـل مـع الـشبكات اإلقليميـة            
 .قاعدة البيانات وحثوا على استخدامها وحتديثها بصورة منتظمة

ىل الــدور اهلــام للــشبكات يف تبــادل اخلــربات والتواصــل غــري    وأشــار الفريــق العامــل إ   -٢٩
ن أنـه لـيس مـن       وبيَّ .الرمسي قبل تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية وبناء القدرات         

 الطلبات الرمسية للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة، بـل أن تـساعد               حملَّ شأن هذه الشبكات أن حتلَّ    
 على ضـرورة إقامـة شـبكة     العامل الضوَءوسلَّط الفريُق . واستخدامهاعلى إعداد هذه الطلبات

 املتكلمني أنه ميكن إقامـة هـذه   ورأى بعُض .عاملية جلهات االتصال املعنية باسترداد املوجودات
الشبكة باستخدام قاعدة بيانات جهات االتصال املعنيـة باسـترداد املوجـودات باعتبارهـا نقطـة                

وأنه ينبغي، يف مجيع األحوال، كفالة أن تعـّين احلكومـات مزيـداً     .شبكةانطالق ومنّصة هلذه ال 
وشـدَّد املتكلمـون علـى ضـرورة االسـتناد إىل       .من جهات االتصال املعنية باسترداد املوجودات 

شبكة عاملية، وعلى ضرورة حتقيق التكامل فيما بينـها وتنـسيق          أيِّ   الشبكات اإلقليمية يف إقامة   
د املتكلمني أن تركز الشبكة العاملية علـى تبـادل اخلـربات، يف حـني تركـز      واقترح أح .أنشطتها

  .الشبكات اإلقليمية على تنفيذ أنشطة املساعدة العملية وبناء القدرات
  

    ب املوجوداتالتحقيقات املالية وتعقُّ –باء 
ب تعقُّـ  من جدول األعمـال املتعلـق بالتحقيقـات املاليـة و           ٤نظر الفريق العامل يف البند        -٣٠

وألقى ممثل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف مبـادرة اسـترداد                   . املوجودات
 .املوجودات املسروقة كلمة افتتاحية أعقبتها ثالثة عروض إيضاحية

ــدَّقــد ف  -٣١ ــده      ق ــات بل ــق العامــل معلومــات عــن عملي ــات املتحــدة إىل الفري ــل الوالي م ممث
ودات يف سياق دعـاوى اسـترداد املوجـودات، وأشـار إىل مبـادرة            وخرباته يف جمال تعقب املوج    

 .استرداد األمـوال الناشـئة عـن احلكـم الفاسـد الـيت أطلقهـا املـدعي العـام يف الواليـات املتحـدة                       
بــها أثنــاء مرحلــة التحقيقــات، وكــذلك  وشــّدد علــى األمهيــة البالغــة لكــشف املوجــودات وتعقُّ 

 أنَّ  وذكـر . ف األخـرى احملتمـل ضـلوعها يف اجلـرائم         لتحديد مـصادر األدلـة والـشهود واألطـرا        
ــر املــصادرة وتقــدمي املــساعدة       تعقــب املوجــودات أمــر أساســي إلثبــات اجلرميــة األصــلية وتربي

وبّين املتكلم بإجياز خمتلف األدوار املـضطلع هبـا يف عمليـة تعقـب املوجـودات وأنـواع                  . املتبادلة
لقائمـة يف هـذا اجملـال تعقـد املعـامالت املـصرفية       وتـشمل التحـديات ا   .األدلة املـراد اسـتخدامها  

 .الدولية واستخدام االستئمانات وهياكل الشركات إلعاقة التحقيقات، وكلفةَ اخلربة املالية
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ب بـع يف بلـدها يف إجـراء التحقيقـات املاليـة وتعقُّـ      نت ممثلة جنوب أفريقيا النهج املتَّ وبيَّ  -٣٢
 التحقيقات املالية هو وجود عالقـة وطيـدة مـع مقـدمي              جناح سرَّ أنَّ   املوجودات، وأشارت إىل  

وخلـصت خمتلــف اخلطــوات الــيت يلــزم اتباعهــا يف حتديــد الوضــع املــايل، بــدءا   .اخلـدمات املاليــة 
بأحبــاث مكتبيــة مــن املــصادر العلنيــة وغــري العلنيــة علــى الــسواء، وإجــراء عمليــات تــدقيق مــع    

يد قاعدة موجودات الشخص، يبـدأ حتقيـق        وبعد حتد . وحدات االستخبارات املالية واملصارف   
. مايل مفصل من خالل مجلة أمور منها إصدار أوامر احلضور والطلبـات املوجهـة مـن الـشرطة                 

ــا املعلومــات وشــبكة اجلنــوب      ــة اإلرشــادية وأدوات تكنولوجي وشــددت علــى اســتخدام األدل
ات منــها انعــدام وأشــارت إىل حتــدي. األفريقــي املــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات

احملققني املاليني املتمرسني، وتلكؤ املصارف يف تقدمي املعلومـات دون صـدور أوامـر باحلـضور،              
وأكّــدت علــى الفــرص املتاحــة يف إطــار الــشبكات اإلقليميــة وعلــى  .وعــدم كفايــة التــشريعات

 .أمهية بناء قدرات احملققني واملدعني العامني واملبادرات التدريبية املشتركة

 علـى    إيضاحيا عن دراسة حالـة، مـشدداً       م عرضاً قدَّقد  ا املراقب عن البنك الدويل ف     أمَّ  -٣٣
زت الدارسة علـى قـضية تتعلـق مبؤسـسة          وركَّ .أمهية مجع األدلة وتأمني املوجودات ذات الصلة      

مصرفية واستراتيجيات السـترداد ممتلكـات جتاريـة عقـب مالحقـة قـضائية جنائيـة وإدانـة أحـد                    
 علـى العمـل املنجـز أثنـاء مرحلـة التحقيـق يف              ط الـضوءَ  لَّوسَـ  .ملـصرف الـسابقني   كبار مديري ا  

 .عدة واليات قضائية من أجل تكوين جمموعة قوية من األدلة وتعقب املوجودات

ب املشاركون بالتغيريات يف األطر التشريعية الوطنيـة الـيت أسـهمت يف الـسنوات               ورحَّ  -٣٤
 وشـدَّدوا  .الـذي هـو عـبء ثقيـل    ترداد املوجـودات    األخرية يف التخفيـف مـن عـبء عمليـة اسـ           

التنفيذ الكامل ألحكام الفصل اخلامس عملية مستمرة وعلـى ضـرورة بـذل مزيـد مـن                  أنَّ   على
وشـدِّد علـى األمهيـة البالغـة الـيت تتـسم             .اجلهود من أجل تعزيز األطر التشريعية وبناء القدرات       

وأشـار  . ية ترسيخ ثقافة املساعدة املتبادلـة والتعـاون    هبا اإلرادة السياسية املتحفِّزة باستمرار وأمه     
املتكلمون إىل ما تواجهه البلدان الـيت تفتقـر إىل نظـم معلومـات متكاملـة وكفـؤة أو تفتقـر إىل                      
قدرات متخصصة كافية يف جمال استرداد املوجودات من حتـديات يف جمـال تعقـب املوجـودات       

الـيت تواجـه قـضايا اسـترداد املوجـودات يتمثـل            أحد التحـديات     أنَّ   وشدِّد كذلك على  . حتديدا
املتكلمـون علـى    شـدَّد    وبوجـه أعـم،    .يف حتديد فئات املعلومات املتاحة للدولـة املتلقيـة للطلـب          

ضرورة إجياد السبل والوسـائل الـيت متكـن مـن التغلـب علـى العقبـات القائمـة يف وجـه التعـاون             
 .ل من ناحية نظمها القانونية والقضائيةالدويل الفعال واليت تنشأ عن االختالفات بني الدو
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    األولويات املقبلة -سادسا 
 العامل اخلطوات اإلضـافية الـالزم اختاذهـا صـوب التنفيـذ التـام لتوصـياته                 ناقش الفريقُ   -٣٥

ــؤمتر وتقــدمي        ــستقبل يف جمــال إســداء املــشورة إىل امل ــد توضــع يف امل ــيت ق ــات ال ــشأن األولوي وب
وناقش الفريق العامل أيـضاً الطريقـة       . ياته املتعلقة باسترداد املوجودات   املساعدة له يف تنفيذ وال    

ــيت َي ــال ــة،        نظُ ــن االتفاقي ــصل اخلــامس م ــام للف ــذ الت ــى التنفي ــل عل ــم العم ــا إىل دوره يف دع ر هب
 يف إطار التحضري السـتعراض تنفيـذ أحكـام ذلـك الفـصل خـالل دورة االسـتعراض                   وباألخصِّ

  .٢٠١٥القادمة املزمع بدؤها يف 
  
    اعتماد التقرير -سابعا 

 اجتماعــه عــن، اعتمــد الفريــق العامــل التقريــر  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٧يف   -٣٦
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