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  تقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     

   ٣٠املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي 
      ٢٠١٢أغسطس /آب ٣١و

    مقدمة  -أوالً  
 ١/٤قــرر مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، يف قراراتــه    - ١
أن ينشئ الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين باسـترداد        ، ٤/٤و ٣/٣و ٢/٣و

باسـتنتاجات   ٣/٣وبوجـه خـاص، رحـب املـؤمتر يف قـراره       .املوجودات وأن يواصل الفريق أعماله
؛ وأحــاط علمــاً باهتمــام بورقــة املعلومــات )CAC/COSP/WG.2/2009/3( الفريــق العامــل وتوصــياته

ز يف تنفيذ تلك التوصيات اخللفية اليت أعدم احملرا األمانة عن التقد)CAC/COSP/2009/7(.  
، إىل الفريق العامل أن يضع جدول أعمـال خطـة العمـل    ٤/٤وطلب املؤمتر، يف قراره   -٢

  .٢٠١٥املتعددة السنوات املطلوب تنفيذها حىت عام 
مـل عملــه بإسـداء املشــورة   أيضـاً، أن يواصــل الفريـق العا   ٤/٤وقـرر املـؤمتر، يف قــراره     -٣

وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن استرجاع عائـدات الفسـاد، وأن   
  .يعقد الفريق اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر اخلامسة، يف حدود املوارد املتاحة

    
    املسائل التنظيمية  - ثانياً  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

لفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــىن باســترداد املوجــودات   عقــد ا  -٤
   .٢٠١٢أغسطس /آب ٣١و ٣٠اجتماعه السادس يف فيينا يومي 
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وافتتح اجتماع الفريق العامل رئـيس املـؤمتر، الـذي اسـتذكر واليـة الفريـق العامـل، وأبـرز           - ٥
ة ملكافحــة الفســاد كأســاس للعمــل املتعلــق  أمهيــة تنفيــذ الفصــل اخلــامس مــن اتفاقيــة األمــم املتحــد  

، وشـدد علـى أمهيـة تعزيـز اجلهـود يف      ٤/٤وأكّد الـرئيس أيضـاً علـى القـرار      .باسترداد املوجودات
جمال التعاون الدويل بشأن قضايا استرداد املوجودات والبحث عن سبل لتحقيـق تنسـيق أكثـر ثباتـاً     

  .ا األمانة لضمان جناح االجتماعاجلهود اليت تبذهل الرئيس على أثىنكما  .يتجاوز السياق اإلقليمي
وبين املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أمهيـة الفريـق             -٦

العامل باعتبـاره قاعـدة تتـيح التصـدي للتحـديات الـيت تواجـه العمـل الـدويل يف جمـال اسـترداد            
لع ا بغية تعزيـز جـدول األعمـال الـدويل بشـأن      املوجودات، وأمهية سلسلة من األنشطة اضطُ

اســترداد املوجــودات، ومشلــت مبــادرات جمموعــة الثمانيــة وجمموعــة العشــرين لتعزيــز اســترداد   
ويف اجتمــاع جمموعــة الثمانيــة الــذي عقــد يف كامــب ديفيــد، بالواليــات املتحــدة  .املوجــودات

 .عمل بشأن استرداد املوجـودات  اعتمد زعماء اموعة خطة ٢٠١٢مايو /األمريكية، يف أيار
ومتاشياً مع ذلك القرار من املُزمع عقد املنتدى العريب األول السترداد املوجـودات يف الدوحـة،   

مع البلـدان العربيـة الـيت متـر     " دوفيل"سبتمرب يف سياق شراكة /أيلول ١٣إىل  ١١يف الفترة من 
مناصـراً إقليميـاً   ) قطـر (علي بن فطيس املري وأعلن املدير التنفيذي أيضاً تعيني  .مبرحلة انتقالية

   .خاصاً للمكتب بشأن استرداد املوجودات املسروقة
ميـاً خاصـاً   يوأعرب ممثل قطر عن امتنانه لتعيني النائب العام القَطـري ممـثالً مناصـراً إقل     -٧

جمـال   للمكتب بشأن استرداد املوجودات املسـروقة، وأثـىن علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا األمانـة يف       
د علـى األمهيـة الـيت توليهـا قطـر للجهـود الدوليـة يف جمـال اسـترداد          كَّـ وأ .تعزيز تنفيذ االتفاقيـة 

  ."الربيع العريب"املوجودات، خصوصاً يف سياق أحداث 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
  :أغسطس، جدول األعمال التايل/آب ٣٠أقر الفريق العامل، يف   -٨

  :ئل التنظيميةاملسا  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
ق العامـل خـالل   عرض خطة العمل املتعددة السنوات املقترحـة ألنشـطة الفريـ     -٢  

  .٢٠١٥-٢٠١٢الفترة 
  .وتوصيات الفريق العامل ٤/٤ؤمتر احملرز يف تنفيذ قرار امل التقدمحملة عامة عن   - ٣  
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آليات اسـترداد  ( ٥٤املادة : قشة مواضيعية بشأن التعاون يف جمال املصادرةمنا  -٤  
لتعـاون  ا( ٥٥واملـادة  ) املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصـادرة 

  .)الدويل ألغراض املصادرة
منتـدى املناقشـات املتعلقــة باجلوانـب العمليــة السـترداد املوجــودات، مبـا فيهــا        -٥  

  .رسات اجليدةالتحديات واملما
  .بناء القدرات واملساعدة التقنيةمنتدى املناقشات املتعلقة ب  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  

    
    احلضور  - جيم  

 ي،االحتـاد الروسـ  : مثِّلت يف اجتماع الفريق العامل الدول التالية األطراف يف االتفاقية  -٩
ــا ،واألردن ،واألرجنــتني ،وأذربيجــان  ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،لياوأســترا ،وإســبانيا ،وأرميني
وإيــران  ،وأوكرانيــا ،وأوغنــدا ،وأنغــوال ،وإندونيســيا ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وإكــوادور

 ،والربازيــل ،والبحــرين ،وباكســتان ،وبــاراغواي ،وإيطاليــا ،يرلنــداإو ،)اإلســالمية-مجهوريــة(
وبوركينـا   ،وبوتسـوانا  ،بنماو ،وبنغالديش ،وبلغاريا ،وبلجيكا ،وبروين دار السالم ،والربتغال

 ،وتركيــا ،وتايلنـد  ،وبــيالروس ،وبـريو  ،)القوميــات املتعــددة-دولـة (وبوليفيــا  ،وبولنـدا  ،فاسـو 
ــر ،واجلبــل األســود  ،وتوغــو ــة  ،واجلزائ ــة الدومينيكي ــا  ،واجلمهوري ــة كوري  وجنــوب ،ومجهوري
 ،فينياوســــلو ،وســــلوفاكيا ،والســــلفادور ،وســــري النكــــا ،وزمبــــابوي ،ورومانيــــا ،أفريقيــــا

 ،وغواتيمـاال  ،وغـابون  ،والعـراق  ،والصني ،وصربيا ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسنغافورة
ــن ،وفرنســــا ــة( زويال وفــ  ،وقطــــر ،وقــــربص ،وفييــــت نــــام ،وفنلنــــدا ،)البوليفاريــــة-مجهوريــ

 ،والكويـت  ،وكولومبيـا  ،وكوستاريكا ،وكوبا ،وكندا ،وكرواتيا ،والكامريون ،وكازاخستان
 ،واملغــرب ،ومصــر ،وماليزيــا ،وليختنشــتاين ،وليتوانيــا ،ولكســمربغوليبيــا،  ،ولبنــان ،وكينيــا

ــا ،وناميبيـــا ،يرلنـــدا الشـــماليةإواململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و  ،واملكســـيك  ،والنمسـ
  .والواليات املتحدة األمريكية ،واهلند ،ونيجرييا

ليمية للتكامـل االقتصـادي   وحضر االجتماع ممثلٌ عن االحتاد األورويب، وهو منظمة إق  -١٠
  .طرف يف االتفاقية

ــة التشــيكية،  : ومثِّلــت مبــراقبني الــدول التاليــة املوقِّعــة علــى االتفاقيــة     -١١ ــا، اجلمهوري أملاني
  .اجلمهورية العربية السورية، اململكة العربية السعودية، اليابان

  .عمان: ومثِّلت أيضا الدولة التالية بصفة مراقب  -١٢
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  .الجتماع ممثّلٌ عن فلسطني، وهي كيان له بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدةوحضر ا  - ١٣
ومثِّلــت مبــراقبني وحــدتا األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة التاليتــان والوكالــةُ املتخصصــة     -١٤

ع التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملعهدان التاليان التابعان لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنـ 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتب األمـم املتحـدة املعـين    : اجلرمية والعدالة اجلنائية

  .باملخدرات واجلرمية، والبنك الدويل، ومعهد بازل للحوكمة، واملعهد الكوري لعلم اإلجرام
املنظمــة االستشــارية : وحضــرت، بصــفة مراقــب، املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة   -١٥
األفريقيـة، وجملـس أوروبـا، وأمانـة جمموعـة إيغمونـت لوحـدات املخـابرات         -قانونية اآلسيويةال

املالية، ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب، واألكادميية الدولية ملكافحـة الفسـاد،   
  .ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

وحضر ممثّل أيضاً عن منظمـة فرسـان مالطـة العسـكرية املسـتقلة، وهـي منظمـة لـديها           -١٦
  .مكتب مراقب دائم يف املقر

    
عرض خطة العمل املتعددة السنوات املقترحة ألنشطة الفريق العامل   - ثالثاً  

     ٢٠١٥- ٢٠١٢خالل الفترة 
  .رئاسة االجتماع) األرجنتني(سلَّم رئيس املؤمتر نائبه   -١٧
ونظــر الفريــق العامــل يف مشــروع خطــة العمــل املتعــددة الســنوات املقترحــة ألنشــطته     -١٨

وقد أعدت األمانـة مشـروع    .، وفقاً لطلب املؤمتر يف هذا الشأن٢٠١٥-٢٠١٢خالل الفترة 
خطة العمل بناًء على اإلرشادات اليت قـدمها الفريـق العامـل يف اجتماعاتـه السـابقة إىل جانـب       

ويسعى مشروع خطـة العمـل إىل ضـمان االسـتعداد      .ملقدمة من عدة دول أطرافاملقترحات ا
الكايف الستعراض الفصل اخلامس يف الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة   
ملكافحــة الفســاد، كمــا يتــيح فرصــا إلجــراء مناقشــة يف الفريــق العامــل عــن اجلوانــب العمليــة     

  .ل التحديات واملمارسات اجليدة، وعن بناء القدرات واملساعدة التقنيةلالسترداد، مبا يشم
وعلَّق عدة متكلمني على مشروع خطة العمل وقدموا اقتراحـات أُدرجـت يف مشـروع      -١٩

نقحــة املقترحــة  ونظــر الفريــق العامــل يف خطــة العمــل امل     .حمــدث مث عممــت أثنــاء االجتمــاع   
ال تعدو أن تكون خطـة استرشـادية    ٢٠١٥و ٢٠١٤ل لعامي خطة العم نَّولوحظ أ .واعتمدها

  .٢٠١٣حيث ستخضع ملداوالت جترى بشأا أثناء دورة املؤمتر اخلامسة اليت ستعقد يف عام 
  :على النحو التايل ٢٠١٥-٢٠١٢وكانت خطة العمل للسنوات   -٢٠



 

V.12-55773 5 
 

 CAC/COSP/WG.2/2012/4 

  ٢٠١٣ اجتماع  
  بنود دائمة  
واليـات املتعلقـة باسـترداد املوجـودات،     م احملـرز يف تنفيـذ ال  دحملة عامة عن التق  -١  

  .مبا يف ذلك عرض الصيغ النهائية للمنتجات املعرفية
احملرز يف استرداد املوجودات أن تسـتند إىل   بالتقدمميكن للمناقشات املتعلقة : مالحظة[  

  ].ملتخذة بشأن استرداد املوجوداتتقدير كمي للموجودات املستعادة واإلجراءات ا
ناقشـات املتعلقــة باجلوانـب العمليــة السـترداد املوجــودات، مبـا فيهــا     منتـدى امل   -٢  

  .التحديات واملمارسات اجليدة
   .منتدى املناقشات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية  -٣  
  منتدى حتديث وتطوير املناقشات املواضيعية اليت دارت يف الدورة السابقة  -٤  

  
  املناقشة املواضيعية  
ــادة ) التعــاون اخلــاص ( ٥٦قشــة بشــأن املــادة  منا  -٥   وحــدة املعلومــات  ( ٥٨وامل

  .وغريها من مواد االتفاقية ذات الصلة) االستخبارية املالية
ســتكون مواضــيع النقــاش الرئيســية هــي املمارســات اجليــدة، وأمثلــة علــى   : مالحظــة[  

ئم للـدول  تشريعات تسمح باإلفصاح التلقـائي عـن املعلومـات املتعلقـة بعائـدات اجلـرا      
األطـراف األخــرى، والتعــاون بــني وحــدات املعلومــات االســتخبارية املاليــة وســلطات  

وميكـــن لألمانـــة أن تســـتعرض املعلومـــات ذات الصـــلة املقدمـــة يف ســـياق    .التحقيـــق
 ٤٦مـن املـادة    ٤االستعراض اجلاري لتنفيذ الفصلني الثالث والرابع فيما خيص الفقرة 

 ٥٨أمــا فيمــا خيــص املــادة  .ف علــى اخلــربات اإلجيابيــةمــن االتفاقيــة؛ مــن أجــل الوقــو
ــه مســؤول يف إحــدى وحــدات      ــدأ املناقشــات بعــرض يقدم ــيمكن أن تب ــات ف  املعلوم

االســتخبارية املاليــة بشــأن دور تلــك الوحــدات يف معاجلــة ونشــر التقــارير املتعلقــة         
  ].باملعامالت املشبوهة

ت اسـترداد املمتلكـات مـن    آليـا ( ٥٤املـادة  : مناقشة بشـأن التجميـد واحلجـز     -٦  
التعــاون الــدويل ألغــراض   ( ٥٥واملــادة ) خــالل التعــاون الــدويل يف جمــال املصــادرة    

  .واملواد األخرى ذات الصلة) املصادرة
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املواضــيع الــيت ســتناقش ميكــن أن تتضــمن التحــديات واملمارســات اجليــدة  : مالحظــة[  
صـول علـى أرقـام احلسـابات     املتعلقة بتحديد مكان املمتلكات وقيمتها التقديرية وباحل

املصــرفية مســبقاً، واملمارســات اجليــدة املتعلقــة بــاحلجز علــى املوجــودات واســتبقائها    
لفترة زمنيـة تكفـي للمحافظـة عليهـا أثنـاء تعليـق اإلجـراءات األجنبيـة، والكيفيـة الـيت           
ميكــن ــا للــدول األطــراف الطالبــة والــدول األطــراف متلقيــة الطلــب أن تضــمن معــاً  

وجيــوز أن  .)٥٤مــن املــادة ) أ( ٢الفقــرة الفرعيــة " (األســاس املعقــول"ء شــرط اسـتيفا 
تتضـــمن املواضـــيع األخـــرى أمثلـــة علـــى املتطلبـــات املتعلقـــة بتحديـــد املمتلكـــات يف   

منـع سـوء   الطلبات، وكيفية تلبية تلك الطلبات وكيفية تبسيط اإلجـراءات القانونيـة و  
  ].استخدام تلك اإلجراءات

  
  ٢٠١٤اجتماع   
  نود دائمةب  
م احملـرز يف تنفيـذ الواليـات املتعلقـة باسـترداد املوجـودات،       دحملة عامة عن التق  -١  

  .مبا يف ذلك عرض الصيغ النهائية للمنتجات املعرفية
احملرز يف استرداد املوجودات أن تسـتند إىل   بالتقدمميكن للمناقشات املتعلقة : مالحظة[  

  ].إلجراءات املتخذة بشأن استرداد املوجوداتتقدير كمي للموجودات املستعادة وا
منتـدى املناقشـات املتعلقــة باجلوانـب العمليــة السـترداد املوجــودات، مبـا فيهــا        -٢  

  .التحديات واملمارسات اجليدة
   .منتدى املناقشات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية  -٣  
  . دارت يف الدورة السابقةمنتدى حتديث وتطوير املناقشات املواضيعية اليت  -٤  

  
  املناقشة املواضيعية  
) منـع وكشـف إحالـة العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة       ( ٥٢مناقشة بشأن املـادة    -٥  

  .واملواد األخرى ذات الصلة
مــن املقتــرح أن يعــرض املشــاركون ويناقشــوا مبــادرات تشــريعية وتــدابري   : مالحظــة[  

ة باعتمــاد وتنفيــذ تــدابري فعالــة بشــأن  جمســدة مــن أجــل ضــمان قيــام املؤسســات املاليــ 
توخي احلرص الواجب مع الزبائن، وتدابري حتديد صاحب حق االنتفـاع مـن امللكيـة،    
ــيهم        ــذين أُســندت إل ــراد ال ــز فحــص املوجــودات اململوكــة لألف ــد وتعزي ــدابري حتدي وت
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وميكن أن تتضمن تلك التـدابري   .مناصب عامة مرموقة وألفراد أُسرهم واملقربني منهم
إنشــاء ســجالت وطنيــة أو مركزيــة للحســابات املصــرفية وســجالت عموميــة أخــرى   

؛ خاصــة مــا يســمح منــها بالبحــث )ســجالت للشــركات، وســجالت لألراضــي، اخل(
شات املمارسات اجليدة فيمـا خيـص طلبـات    قكما ميكن أن تتناول املنا .فيها إلكترونياً

؛ وأمثلة على نظـم اإلفصـاح   ٥٢من املادة  ٦و ٢اإلبالغ املنصوص عليها يف الفقرتني 
  ].موميني وطرائق إدارة تلك النظمالفعالة عن البيانات املالية فيما خيص املوظفني الع

ميكن حللقة نقاش أن جتمـع مـا بـني ممثلـي السـلطات املشـرفة علـى القطـاع         : مالحظة[  
  ].املصريف وممثلي املؤسسات املالية من أجل تقدمي معلومات عن رؤاهم وجهم

واملـــواد ) تـــدابري االســـترداد املباشـــر للممتلكـــات( ٥٣مناقشـــة بشـــأن املـــادة   -٦  
  .الصلةاألخرى ذات 

املواضيع اليت سـتناقش ميكـن أن تتضـمن إمكانيـةَ شـروع الـدول األطـراف        : مالحظة[  
يف رفــع دعــوى مدنيــة أمــام حمــاكم دول أطــراف أخــرى، وتقاســم اخلــربات املكتســبة  

األطـراف الـيت تضـررت مـن جـرائم فسـاد، مبـا يف        مؤخراً بشـأن دفـع تعـويض للـدول     
ذلك اخلربة املكتسبة بشأن مسألة الصـعوبات املتعلقـة حبسـاب قيمـة الضـرر يف سـياق       

  ].دفع تعويض للدول األطراف
  

  ٢٠١٥اجتماع   
  بنود دائمة  
م احملـرز يف تنفيـذ الواليـات املتعلقـة باسـترداد املوجـودات،       دحملة عامة عن التق  -١  

  .ك عرض الصيغ النهائية للمنتجات املعرفيةمبا يف ذل
احملرز يف استرداد املوجودات أن تسـتند إىل   بالتقدمميكن للمناقشات املتعلقة : مالحظة[  

  ].تقدير كمي للموجودات املستعادة واإلجراءات املتخذة بشأن استرداد املوجودات
وجــودات، مبـا فيهــا  منتـدى املناقشـات املتعلقــة باجلوانـب العمليــة السـترداد امل      -٢  

  .التحديات واملمارسات اجليدة
   .منتدى املناقشات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية  -٣  
  .منتدى حتديث وتطوير املناقشات املواضيعية اليت دارت يف الدورة السابقة  -٤  

  



 

8 V.12-55773 

 

CAC/COSP/WG.2/2012/4 

  املناقشة املواضيعية  
  .اد األخرى ذات الصلةواملو) إرجاع املوجودات والتصرف فيها( ٥٧املادة   -٥  
الدول تود التوسع يف تناول املواضيع الـيت طرحتـها حلقـة النقـاش وأن      لعلَّ: مالحظة[  

  ].تتبادل اآلراء واملمارسات اجليدة املتعلقة بتلك املواضيع
املمارســة املتبعـة بشــأن  : املواضـيع الــيت سـتناقش ميكــن أن تتضـمن مــا يلـي    : مالحظـة [  

تكبدة يف التحقيقات؛ واملالحقات أو اإلجـراءات القضـائية؛   خصم النفقات املعقولة امل
وسبل تقليص التكاليف العامة السترداد املوجودات؛ وأمثلة، تسـاق علـى أسـاس كـل     

الترتيبـات املتعلقـة بالتصـرف النـهائي يف املمتلكـات      /حالة على حـدة، علـى االتفاقـات   
ــذ الفقــرتني الفــرعيتني    ــدما تثبــت  (" ٥٧ادة مــن املــ ) ج(و) ب( ٣املصــادرة؛ وتنفي عن

الدولـة الطـرف الطالبــة للدولـة متلقيـة الطلــب بشـكل معقـول ملكيتــها السـابقة لتلــك        
املمتلكات املصادرة أو عندما تعترف الدولة متلقية الطلب بالضرر الذي حلـق بالدولـة   

مـن  ) ب( ٣الفقـرة الفرعيـة   " (الطرف الطالبة كأسـاس إلرجـاع املمتلكـات املصـادرة    
ويتمثــل أحــد املواضــيع األخــرى املمكــن إدراجهــا يف املمارســات اجليــدة   .)٥٧املــادة 

  ].املتعلقة بإدارة املوجودات املستبقاة واحلفاظ عليها
    

   ٤/٤احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر  التقدمحملة عامة عن   - رابعاً  
    وتوصيات الفريق العامل

رة الــيت أعــدا األمانــة بعنــوان  مت األمانــة حملــة عامــة يف هــذا الصــدد ضــمن املــذك دقــ  -٢١
تقريــر مرحلــي عــن تنفيــذ الواليــات  : تعزيــز اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل اســترداد املوجــودات "

وقــد بــين هيكــلُ املــذكرة وفقــاً  .)CAC/COSP/WG.2/2012/3" ( املتعلقــة باســترداد املوجــودات
ــثالث   ــل الـ ــق العامـ ــائف الفريـ ــي يف جمـــ  : لوظـ ــريف تراكمـ ــيد معـ ــوين رصـ ــترداد أي تكـ ال اسـ

املوجــودات؛ وبنــاء الثقــة بــني الــدول املقدمــة للطلبــات واملتلقّيــة هلــا؛ وتــوفري املســاعدة التقنيــة    
قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الشـاملة هـي        نَّوجرى التأكيد على أ .ناء القدراتوالتدريب وب

نونيــة الــيت أنشــأها أداة مفيــدة للــدول يف مجــع املعلومــات يف هــذا الشــأن؛ وكــذلك املكتبــة القا 
واملنتجــات املعرفيــة ) املكتــب(وتـوىل أمرهــا مكتــب األمـم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميـة    

وجيـري يف الوقـت الـراهن وضـع الصـيغة       .الصادرة عـن مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة     
اجتمـاع عقـده   النهائية خلالصة حلاالت استرداد املوجودات بعد أن نظر فيها فريق خرباء أثناء 

وفيمـا يتعلـق بشـبكات املمارسـني، تلقَّـت األمانـة        .٢٠١٢أبريـل  /نيسـان  ٣و ٢يف فيينا يومي 
وجيري توثيق التعاون مع  .إخطارا بشأن نقاط الوصل الوطنية املعنية باسترداد املوجودات ٥٣
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جوانـب  ومـن بـني    .القطاع املايل ووحدات املعلومات االستخبارية املالية واملنظمـات األخـرى  
املســاعدة التقنيــة املبذولــة مســاعدات تشــريعية وجهــود لبنــاء القــدرات وكــذلك املســاعدة يف    

ــع اهليئــات         .معاجلــة حــاالت حمــددة   ــاون م ــن بــني األنشــطة األخــرى النظــر يف التع ــان م وك
  .األكادميية الدولية واإلقليمية وبرامج للتعلُّم اإللكتروين

ة لتنفيـذ الفصـل اخلـامس مـن االتفاقيـة؛ ودعـوا إىل       وأشاد املتكلمون باألعمـال املبذولـ    -٢٢
وجـرى التأكيـد علـى ضـرورة      .القيام باملزيد من األنشطة لـدعم جهـود الـدول يف هـذا الشـأن     

، وذلـك  ٢٠١٥االستعداد الستعراض تنفيذ ذلك الفصل يف الدورة الثانيـة الـيت سـتبدأ يف عـام     
ورحـب املتكلمـون    .ايت املرجعيـة الشـاملة  بأساليب متعددة من بينها استخدام قائمة التقييم الـذ 

بدور املكتب ومببادرة استرداد املوجودات املسروقة اليت يتشارك يف االضطالع ا املكتب مـع  
البنك الدويل؛ وأشاروا إىل ضرورة أن تتسق مجيع األنشـطة املضـطلع ـا مـع أحكـام االتفاقيـة       

لدوليـة املبذولـة السـترداد املوجـودات، وأشـري      وأكَّدوا ضرورة تعزيز اجلهود ا .وقرارات املؤمتر
إىل قــرارات جمموعــة العشــرين ذات الصــلة وإىل إنشــاء وتشــغيل شــبكات للممارســني يف هــذا  

ونــوه املتكلمــون مبــا يســتحدث مــن منتجــات معرفيــة، ومــن بينــها اخلالصــة وقاعــدة      .الشــأن
ا املركــز الــدويل الســترداد  وأشــار اثنــان مــن املــتكلمني إىل األعمــال الــيت ينــهض ــ   .البيانــات

وكانـت مـن بـني املبـادرات الـيت أُشـري إليهـا عمليـةُ          .املوجودات التـابع ملعهـد بـازل للحوكمـة    
  .املقدمة للطلبات واملتلقية هلا لوزان وبرناجمها غري الرمسي اخلاص باخلرباء املنتمني للدول

بـات املسـاعدة القانونيـة    وعرض ممثل عن األمانة نتائج عملها يف تطـوير أداة كتابـة طل    -٢٣
وأكَّـد علـى أنَّ األداة دخلـت اآلن مرحلـة      .املتبادلة بإضـافة مسـات ختـص اسـترداد املوجـودات     

التحضري النهائية وأا ستكون جاهزة حبلول الدورة الثالثـة املسـتأنفة للفريـق املعـين باسـتعراض      
ملطــور خطــوات خمتلفــة  وتشــمل األداة يف شــكلها ا .٢٠١٢نــوفمرب /التنفيــذ يف تشــرين الثــاين 

 .لعمليــة اســترداد املوجــودات ســتتاح يف إطارهــا أنــواع حمــددة مــن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة
ــومي        ــا ي ــد يف فيين ــذي عق ــق اخلــرباء، ال ــى توصــيات اجتمــاع فري ــاًء عل كــانون  ١٥و ١٤وبن

ــة، شــجع ممثــ    ٢٠١٢ديســمرب /األول ــة املتبادل ــة ، بشــأن تطــوير أداة املســاعدة القانوني لُ األمان
الفريق العامل على النظـر يف توجيـه توصـية إىل الـدول األطـراف لكـي تقـدم معلومـات عمليـة          

وميكن لألمانة، إذا مـا استصـوب ذلـك، أن تعـد منوذجـاً عامـاً يـربط         .عن استرداد املوجودات
  .باألداة املطورة بغية مساعدة البلدان على جتميع املعلومات ذات الصلة

ملتكلمون جبهود األمانة يف تطوير أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة  وأشاد ا  -٢٤
ومساعيها لنشر املعلومات املتعلقة باسترداد املوجودات؛ واقترحوا توزيع معلومات عن بـرامج  
التدريب على استرداد املوجودات واهليئات املختلفـة املكلفـة باسـترداد املوجـودات عـن طريـق       
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ولفـت ممثــلُ الواليــات املتحــدة انتبـاه االجتمــاع إىل دليــل املســاعدة    .بكي للمكتــباملوقـع الشــ 
ــى اســترداد          ــاون عل ــن أجــل تيســري ســبل التع ــده م ــذي أعــده بل ــى اســترداد املوجــودات ال عل

وأشــار إىل أنَّ بلــدان جمموعــة الثمانيــة قــد اتفقــت علــى إعــداد أدلــة مماثلــة بشــأن   .املوجــودات
شـراكة دوفيـل مـع البلـدان     "ذا الشـأن وعلـى التعـاون مـع مجيـع بلـدان       متطلباا الداخلية يف هـ 

  .موعة بشأن استرداد املوجوداتيف تنفيذ خطة عمل ا" العربية اليت متر مبرحلة انتقالية
    

آليات ( ٥٤املادة : مناقشة مواضيعية بشأن التعاون يف جمال املصادرة  - خامساً  
واملادة ) ويل يف جمال املصادرةاسترداد املمتلكات من خالل التعاون الد

    )لتعاون الدويل ألغراض املصادرةا( ٥٥
عرض حماورون من الواليات املتحدة إطار بلدهم القانوين فيما خيص أحكام االتفاقيـة    -٢٥

وأفيــد عــن خــربات إجيابيــة  .ذات الصــلة باملصــادرة، ومــا يتعلــق بــذلك مــن خــربات وحتــديات 
واسـتندت االسـتنتاجات إىل أربـع قضـايا      .ندة إىل قرار إدانـة بشأن استخدام املصادرة غري املست

ويف ثـالث مـن تلـك القضـايا اختـذت الواليـات        .استرداد موجودات نهبت بسبب فساد طـاغ 
ويف إحــدى تلـك القضــايا   .املتحـدة إجـراءات مصــادرة وطنيـة غــري مسـتندة إىل أي قــرار إدانـة     

ضبط أجنيب ل قـانون الواليـات املتحـدة      واستجابة للطعون املرفو .أُنفذ أمرـدعة أمام احملـاكم ع
حبيث يسـمح بإنفـاذ أوامـر احلجـز أو التجميـد األجنبيـة قبـل صـدور حكـم مصـادرة ـائي يف            

وعــرض احملــاورون أيضــا قضــية اختــذت فيهــا الواليــات املتحــدة إجــراء بشــأن     .البلــد الطالــب
وكانـت حلقـة الصـلة الـيت      موجودات يف سنغافورة كانت متصلة بقضية فسـاد يف بـنغالديش،  

ربطت الدعوى بالوالية القضائية للواليـات املتحـدة هـي أنَّ تلـك األمـوال حولـت عـن طريـق         
د احملــاورون أنَّ قــانون الواليــات املتحــدة يقضــي  كَّــوأ .ف موجــود يف الواليــات املتحــدةمصــر

  .ا ال تكون املوجودات كائنة فيهابتعليق أحكام التقادم عندم
الواليـات املتحـدة اعتمـدت اعتمـاداً عظيمـاً يف تلـك القضـايا         نَّاحملـاورون أ  دأكَّـ كما   -٢٦

ويف بعــض القضــايا عومــل الســلوك وكأنــه ســلوك  .علــى املعلومــات الــيت قــدمها البلــد الطالــب
مشروع يف البلد الطالب بسبب نفوذ موظفني فاسـدين، أو أُبرئـت سـاحة املـوظفني املتـورطني      

أعضاء النيابـة عـن تقـدمي األدلـة خشـية االنتقـام منـهم؛ أو قُـدمت أدلـة          وامتنع احملققون أو  .فيه
لكن كان من الصعب تقييمها، خاصة يف قضايا رفعـت بعـد وقـت طويـل مـن تغيـر النظـام يف        

أضـف إىل ذلـك صـعوبة التـيقن مـن شـرعية أو عـدم شـرعية منشـأ املوجـودات            .البلد الطالـب 
كمـا ميكـن حملدوديـة القـدرة علـى       .ة سنوات طويلـة عندما يكون املسؤول قد أمضى يف السلط

إجــراء التحقيقــات املاليــة يف البلــد الطالــب أن حتــول دون إثبــات الرابطــة بــني الســلوك الفاســد  
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واعتربت ازدواجية التجرمي من التحديات القائمة يف هذا الشأن، وال سيما فيمـا   .واملوجودات
ــة املاليــة املــزورة       ــق جبــرائم إقــرارات الذم ــدر واإلثــراء غــري املشــروع، وهــي جــرائم      يتعل   واهل

ــارة حــول مــدى    .ال جيــوز فيهــا األمــر باملصــادرة يف الواليــات املتحــدة    كمــا إنَّ الشــواغل املث
   .االلتزام باألصول القانونية يف البلد الطالب ميكن أن تعرقل إنفاذ األحكام القضائية األجنبية

قـانوين الفرنسـي قـائم علـى اإلدانـة اجلنائيـة وأنَّ       فرنسـا بـأنَّ النظـام ال    مـن وأفاد احملاور   -٢٧
غــري أنَّ مـن املمكــن تنفيـذ املصــادرة بنـاء علــى طلبـات مقدمــة      .املصـادرة تعتـرب عقوبــة إضـافية   

والـيت تأيـدت    ٢٠٠٣لتبادل املساعدة القانونية وفقاً ألحكـام حمكمـة الـنقض الصـادرة يف عـام      
دنيــة يف فرنســا إذا اســتويف أحــد الشــرطني  وميكــن تنفيــذ طلبــات املصــادرة امل  .٢٠٠٩يف عــام 
أن يكون احلكم الذي يسـتند إليـه طلـب املصـادرة ائيـاً وملزمـاً وتنفيـذه ال يتعـارض         : التاليني

ضـى  مع النظام العام؛ وأن يكـون مـن املمكـن مصـادرة العائـدات يف إطـار إجـراءات مماثلـة مبقت        
  .القانون الفرنسي

ــة أجــزاء رئيســية هــي     وميكــن تقســيم املصــادرة يف إطــار    -٢٨ ــانون الفرنســي إىل ثالث   : الق
أوالً، حتديــد عائــدات اجلرميــة عــن طريــق هياكــل متعــددة التخصصــات تشــمل أفرقــة تــدخل      
إقليمية شرطية خاصة وهيئات إدارية خمتلفـة؛ وثانيـاً، احلجـز، ويبـدأ بإنشـاء ملفـات خاصـة يف        

وأخـرياً، املصـادرة نفسـها، وهـي     مرحلة التحقيق كخطوة متهيدية ضـرورية للمصـادرة؛ وثالثـاً    
عملية واسعة جداً حيث إنَّ هذه العقوبة ميكن تطبيقها على أي جرمية جنائية يعاقب مرتكبـها  
بالسجن ملدة تزيد على سنة وميكن أن تشـمل أي موجـودات ختـص الشـخص املعـين وكـذلك       

كمـا إنَّ القـانون    .موضوعة حتت تصرفه حىت وإن مل يكن هو مالكها الشـرعي أي موجودات 
  .، مصادرة قيمة مساوية للموجوداتأجاز، يف تطور تشريعي أخري

وكالة متخصصة يف استرداد وإدارة العائدات احملجـوز   ٢٠١٠وأنشأت فرنسا يف عام   -٢٩
 ٤٠٠حالـة تشـمل مـا قيمتـه      ١٠ ٠٠٠عليها واملصادرة؛ وقد عاجلت الوكالة، منذ إنشـائها،  

  .مليون يورو من العائدات املصادرة
فرنسـا إىل أنَّ وزارة العـدل، باعتبارهـا السـلطة املركزيـة، هـي الـيت         احملـاور مـن  وأشار   -٣٠
من الناحية العملية طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة وحتيلـها عـرب مكتـب املـدعي العـام         تتلقى

قائمة يف هذا الشأن طول الفترة الزمنيـة الالزمـة للترمجـة الـيت قـد      ومن التحديات ال .يف باريس
احلاجـة إىل التمـاس    نَّمث إ .تستغرق عدة أشهر بسبب تعقد الطلبات وما حتتويه مـن معلومـات  

مزيد من املعلومات للتعـرف علـى هويـة األشـخاص ذوي الصـلة وتعقـب املوجـودات تتسـبب         
وللتغلب علـى هـذه    .املوجودات من مكان إىل آخرهي األخرى يف حدوث تأخري تنقل أثناءه 

املشكلة سعت وزارة العدل إىل تعزيز االتصاالت غري الرمسية واملواظبة على املتابعة مع خمتلـف  
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وقــد  .ويرســل أيضــاً إشــعار تلقــائي إىل الــدول الطالبــة يؤكــد تســلم طلباــا  .الســلطات املعنيــة
من أجل السـلطات األجنبيـة وكـذلك بـرامج     نظّمت حلقات دراسية عن مصادرة املوجودات 

بـدعوى حديثـة    احملـاور ولتوضيح هذه العمليـة مبثـال، استشـهد     .تدريب للممارسني الفرنسيني
وأشـار إىل أنَّ فتـرة    .أسفرت عن مصادرة موجودات على أساس ارتكاب جرمية غسـل أمـوال  

وسط ثالثـة أعـوام، ولكـن    التقادم قصرية إىل حد ما يف معظم جرائم الفساد، حيث تبلغ يف املت
حمكمة النقض فسرت نقطة بدء فترة التقادم بأا اليوم الذي ميكن فيه بشكل معقـول البـدء يف   

وممـا خيفـف مـن حـدة املشـكلة       .اختاذ إجراء عمومي بشأن اجلرمية، أي عندما تكتشف أركاا
جرميـة   ، باعتبارهـا أيضا أنَّ االام يوجـه يف كـثري مـن األحيـان بارتكـاب جرميـة التسـتر؛ وهـي        

  .مستمرة، ال ختضع للتقادم
فهنـاك   .إندونيسيا عدداً مـن الصـعوبات املتعلقـة باسـترداد املوجـودات     من وأبرز احملاور   -٣١

ــة      ــنظم القانوني ــاوت ال ــوطين للفســاد وتف ــيت   .بوجــه خــاص الطــابع عــرب ال ونظــراً للصــعوبات ال
 .ائها فرقــة عمــل اســترداد املوجــوداتواجهتــها إندونيســيا فقــد اختــذت جــاً أكثــر فعاليــة بإنشــ 

ــن          ــداً م ــترداد املوجــودات، ومنحــه مزي ــب خمــتص باس ــا األخــرى إنشــاء مكت وتتضــمن خططه
يسيا يف التعامل مع خمتلـف األجهـزة املعنيـة    نواستناداً إىل جتارب إندو .املسؤوليات والصالحيات

بلـده يطبـق    نَّوقـال إ  .جهـزة فيما بني تلك األ باسترداد املوجودات، أبرز احملاور جدوى التنسيق
  .ن الدويل على استرداد املوجوداتبشأن التعاو ٥٥و ٥٤التدابري الواردة يف املادتني 

وبــين أنَّ  .الربازيــل اخلــربات الــيت اكتســبها مكتــب النائــب العــام  احملــاور مــنوعــرض   -٣٢
ــة ســبيالً عامــاً الســترداد املو     فقــد  .جــوداتمكتــب النائــب العــام قــد اختــار اإلجــراءات املدني

فريـق الشـؤون الدوليـة، وهـو املسـؤول عـن بـدء        : أنشئت داخل املكتب ثالثة أفرقة متخصصة
ــق العمــل        ــل؛ وفري ــا الربازي ــيت تتلقاه ــات املســاعدة ال ــذ طلب ــة يف اخلــارج وتنفي ــدعاوى املدني ال

تأتيـة  االستباقي املعين مبكافحة الفساد، الذي يعمل يف املقام األول على اسـترداد املوجـودات امل  
من األمـوال العامـة اسـترداداً حمليـاً؛ وفريـق اسـترداد املوجـودات مـن املـدينني الرئيسـيني، وهـو            

وضـربت أمثلـةٌ    .يركز على احلاالت اليت هلـا عالقـة بـاألجهزة االحتاديـة واملؤسسـات العموميـة      
 .زيـل على حاالت جناح يف اسـترداد املوجـودات مـن واليـات قضـائية خمتلفـة وإعادـا إىل الربا       

كمــا وصــف احملــاور جتــارب ناجحــة حــدثت مــؤخراً بشــأن تعقــب أمــوال وجتميــدها مبقتضــى  
أمر التجميد رفع، يف احلالـة   نَّإال أ .)٢٠٠٧( ١٩٧٣و) ٢٠٠٧( ١٩٧٠قراري جملس األمن 

األخرية اليت طرحها، مبجرد حذف اسم املؤسسة املعنية من قائمـة الكيانـات اخلاضـعة لتجميـد     
ر الــذي يشــوب اإلجــراءات اجلنائيــة خالتــأ نَّوأشــار إىل أ .هــذين القــرارينوجــب موجوداــا مب

وقـال إنَّ لـدى الربازيـل أكثـر      .الربازيلية يسبب صعوبات مجة يف دعاوى اسـترداد املوجـودات  
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مــن بليــوين دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة جممــدة يف دول أخــرى مل تــتمكن بعــد مــن 
  .ام قضائية ائية يف الربازيل بشأن معظم تلك القضايااسترجاعها بسبب عدم صدور أحك

ويف املناقشة اليت تلت ذلك أقر املتكلمون بتنامي االجتاه حنو املصادرة دون االسـتناد إىل    -٣٣
وأبـرز بعـض املـتكلمني التجـارب اإلجيابيـة املتعلقـة باملصـادرة         .أحكام إدانة يف عدد مـن البلـدان  

وأفـاد أحـد    .ة ال سـيما يف قضـايا الفسـاد الكـربى واجلرميـة املنظمـة      دون االستناد إىل أحكام إدان
املــتكلمني بــأنَّ إمكانيــة إنفــاذ أحكــام املصــادرة األجنبيــة غــري املســتندة إىل أحكــام إدانــة سيتســع  

واحـتج   .، ليشـمل مجيـع الواليـات القضـائية األجنبيـة     ٢٠١٢سـبتمرب  /نطاقها، اعتباراً مـن أيلـول  
راض الــرباءة معــربني عــن قلــق بلــدام بشــأن تشــريعات املصــادرة غــري آخــرون حبــق امللكيــة وافتــ
وأشـري إىل املفاوضـات اجلاريـة داخـل االحتـاد األورويب بشـأن مسـألة         .املستندة إىل أحكـام إدانـة  

ففـي حـني قـررت حمكمـة العـدل األوروبيـة، يف حكـم أصـدرته مـؤخرا، أنَّ املصـادرة            .املصادرة
 تشكل انتهاكا حلق امللكيـة أو الفتـراض الـرباءة، مل يـتم التوصـل      دون االستناد إىل حكم إدانة ال

   .بعد إىل اتفاق على إصدار توجيه على نطاق االحتاد األورويب نظراً للتباين الكبري يف اآلراء
مـن االتفاقيـة، أن    ٥٥د أحد املتكلمني أنه ينبغي للدول األعضاء، متشياً مع املـادة  كَّوأ  -٣٤

اقياً يف االستجابة الفعالة لطلبات تبادل املعلومـات املتعلقـة بعائـدات الفسـاد     تتعاون تعاوناً استب
 ٣١املوجودة يف أراضي الدولة الطرف متلقية الطلب، وذلك على النحو املشـار إليـه يف املـادة    

كما الحظ حاجة الدول األعضاء إىل إرساء آليات مالئمـة تكفـل التغلـب علـى      .من االتفاقية
  .م تطبيق قوانني السرية املصرفيةبات أماما قد ينشأ من عق

املتكلمون على أمهية اإلفصاح التلقائي عن املعلومات املتعلقـة بـاملوجودات مـن     وشدد  -٣٥
وأُوصي بوجوب دعم التـدابري الراميـة إىل تعزيـز الثقـة      .جانب الدول اليت تقع فيها املوجودات

 .ك بغـرض التشـجيع علـى اإلفصـاح التلقـائي     بني الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبـات، وذلـ  
وأبرز بعض املتكلمني احلاجة إىل مزيد من تبادل املعلومـات والتنسـيق، فيمـا خيـص املعلومـات      

كمــا أفــاد عــدة مــتكلمني عــن جتــارم    .املتعلقــة بــاملوجودات وبــاإلجراءات والــنظم القانونيــة 
 م والـيت أدت إىل إطالـة اإلجـراءات    وسلطوا الضوء على العقبات اإلجرائية اليت تواجهها بلـدا

  .رة مث بإعادة املوجودات بعد ذلكاملتعلقة أوالً باملصاد
    

  منتدى املناقشات املتعلقة باجلوانب العملية السترداد املوجودات،   -سادساً  
    مبا فيها التحديات واملمارسات اجليدة

ل تنظـيم حلقـة نقــاش   تنـاول الفريـق اجلوانـب العمليــة السـترداد املوجـودات مـن خــال        -٣٦
  .بشأن خنبة خمتارة من املواضيع
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وسـرعة اختـاذ اإلجـراءات     املعلومـات د احملـاورون مـن بلجيكـا علـى أمهيـة تقاسـم       كَّوأ  -٣٧
تعــدد اإلجــراءات املتوازيــة علــى الصــعيدين   نَّوأوضــحوا أ .ق باســترداد املوجــوداتفيمــا يتعلــ

 نَّومـن مث رأوا أ  .ملوجوداتعالية استرداد االوطين والدويل يف كل قضية من القضايا ينال من ف
أجنع سبيل يكفل جناح عمليات استرداد املوجودات هو وضع إجـراءات دوليـة موحـدة تسـتند     
إىل مبادئ مسؤولية الدول، والسلوك األخالقي، وبناء الثقة فيما بني الشـركاء، وإمهـال وقـت    

تحــذير، ومرحلــة التحقيــق،  مرحلــة ال: وســتتألف العمليــة عندئــذ مــن ثــالث مراحــل   .معقــول
وســتتألف املرحلــة األوىل مــن حتــذير دويل ترســله هيئــة دوليــة، مثــل األمــم     .ومرحلــة اإلعــادة

املتحـدة أو املبـادرة اخلاصـة باسـترداد األمــوال املسـروقة، إىل وحـدات املعلومـات االســتخبارية        
 .امــر جتميــد مؤقتــةوبنــاء علــى هــذا التحــذير ميكــن أن تصــدر الــدول أو  .املاليــة التابعــة للــدول

وستستفيد املرحلة الثانية، أي مرحلة التحقيق، من اخلربات اليت اكتسبتها بلجيكـا مـؤخراً عـرب    
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونيـة رائـدة تأسسـت خصيصـاً مـن أجـل السـعي، بالتعـاون مـع كـل           

ئية نشـأت يف  البلدان املعنيـة، إىل اسـترداد املوجـودات املتعلقـة بقضـية متعـددة الواليـات القضـا        
ض حمدد بعينـه مـن خـالل نظـام آمـن      فقد أتاحت تلك القاعدة، اليت أنشئت خلدمة غر .تونس

ومت حتديثه بواسطة نقـاط اتصـال أنشـئت يف    ) نتربولإلا(رته املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية فَّو
بـد   وال .كل بلد من البلدان املعنية، جلميـع األطـراف أن تطلـع علـى املعلومـات عـرب اإلنترنـت       

أمــا املرحلــة الثالثـة، وهــي مرحلــة إعــادة   .مـن احتــرام أرفــع املعـايري فيمــا خيــص ســيادة القـانون   
 .املوجودات، فستراعي مبدأي إعادة املوجـودات كاملـةً غـري منقوصـة ومشـروعية اإلجـراءات      

ومن شأن استخدام إجراءات موحدة أثناء تلك املرحلة أن يساعد على التصدي للعقبـات الـيت   
 نَّوجيــدر التنويــه بــأ .أ حاليــاً مــن جــراء انعــدام التنســيق بــني اإلجــراءات املتعــددة املتوازيــة تنشــ

ــانون        ــدول وســتتم يف إطــار الق ــدول يف هــذا التعــاون ستســتند إىل ســيادة ال ــع ال مشــاركة مجي
  .الوطين؛ علماً بأنه لن حتدد مواعيد قصوى لشىت اإلجراءات يف إطار التعاون املقترح

العمليـة السـترداد    مجهورية إيـران اإلسـالمية حملـة عامـة عـن اجلوانـب       مناحملاور  وقدم  -٣٨
ط الضوء على حجم الرشوة التقديري علـى الصـعيد العـاملي، وعلـى ضـخامة      لَّوس .املوجودات

ــه جهــود        ــة إىل واليــات قضــائية أخــرى، مشــدداً علــى مــا أحرزت األمــوال غــري الشــرعية احملول
وذكَّر بأن االتفاقية نصت علـى جمموعـة    .من جناح حمدود نسبياً استرداد املوجودات حىت اآلن

شــاملة مــن الســبل واألدوات الــيت تكفــل تعقــب عائــدات الفســاد واحلجــز عليهــا ومصــادرا    
وإعادا، مبا يف ذلك التعاون الـدويل بغـرض اسـترداد املوجـودات يف إطـار إجـراءات مصـادرة        

حكـام إدانـة؛ عـالوة علـى االسـتعادة املباشـرة عـن        جنائية وإجراءات مصادرة غري مستندة إىل أ
هذا النظام القانوين املبتكر مل يصب سـوى جنـاح جزئـي     نَّإال أ .ق الدعاوى املدنية اخلاصةطري

يف استرداد املوجودات؛ إذ مل يتجاوز احلجم العاملي التقديري للموجـودات املعـادة إىل البلـدان    
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أجنـع آليـة تكفـل محايـة      أنَّمـا تقـدم،   ملؤكـد، إزاء كـل   ومن ا .باليني دوالر أمريكي ٥الطالبة 
األموال العامة ما زالت هـي منـع وقـوع اجلرميـة مبـا يشـمل اعتمـاد مـدونات لقواعـد السـلوك؛           
وإنشاء نظم إعالن عن الذمة املالية؛ ومتكني اجلمهـور مـن االطـالع علـى املعلومـات؛ وإشـراك       

إشراكاً فعـاالً يف منـع الفسـاد؛ ووضـع نظـم      مجيع أصحاب املصلحة، ال سيما القطاع اخلاص، 
تتــيح التعــرف علــى هويــة أصــحاب حــق االنتفــاع مــن املوجــودات؛ وبوجــه عــام رصــد مــدى  
امتثال كيانات القطاع اخلاص باإلضافة إىل املوظفني العموميني لألطر الرقابيـة القائمـة وتوقيـع    

  .عقوبات رادعة على كل من ينتهكها
واجز العملية واإلجرائية واجلوهرية الـيت تعتـرض جنـاح تتبـع     ط الضوء على احللّكما س  -٣٩

فعلـى الصـعيد    .املوجودات واستردادها؛ مث ساق عدة اقتراحات ترمي إىل إزالـة تلـك احلـواجز   
مـن االتفاقيـة يف كفالـة     ٣١مـن املـادة    ٨و ٧الداخلي أكد على األمهية االستراتيجية للفقـرتني  

فعـال إىل السـجالت الـيت حتوزهـا املؤسسـات املاليـة،        وصول سلطات إنفاذ القـانون علـى حنـو   
الـوطين أو  وعلـى الصـعيد     .عالوة على نقل عبء إثبات شرعية منشأ املوجودات إىل مالكهـا 

املعوقات الرئيسـية الـيت تعتـرض طريـق اسـترداد املوجـودات تتمثـل يف         نَّاملتعدد األطراف قال إ
ودعـا إىل الـثين عـن رفـض      .متلقـي الطلـب   صعوبة احلصول على تعاون سريع وفعال من البلـد 

ومـن العقبـات األخـرى الـيت تعتـرض التعـاون        .التعاون ملصاحل اقتصادية أو العتبـارات سياسـية  
الفعال عدم وجود قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة فيما بني الواليات القضائية وفيما بني شـىت  

ــاط اتصــال       ــك عــدم وجــود شــبكة نق ــا يف ذل ــة، مب ــة باســترداد    الوكــاالت الوطني ــة معني وطني
ر يف االســتجابة لطلبــات خيف التــأ املتمثلــةوســلط الضــوء أيضــاً علــى التحــديات   .املوجــودات

املساعدة القانونية املتبادلة، وقصور التعاون غري الرمسي علـى إعـداد طلبـات املسـاعدة القانونيـة      
املسـاعدة القانونيـة    بشـأن ت ااملتبادلة، وإكثار البلدان متلقية الطلب من اشتراط وجـود معاهـد  

 نَّوقــال إنـه يــرى أ  .داعيـة إىل الـرفض  املتبادلـة، باإلضـافة إىل اإلفــراط يف اسـتخدام األســباب ال   
هناك بعض املمانعة من جانب املؤسسات املالية يف منع غسل عائـدات الفسـاد منعـاً فعـاالً ويف     

، اإلســراع بإنشــاء واقتــرح، علــى ســبيل مواجهــة بعــض هــذه التحــديات .تتبــع تلــك العائــدات
شبكة من نقاط االتصال املعنية باسـترداد املوجـودات بغيـة ترسـيخ دور وصـالحيات وحـدات       
املعلومات االستخبارية املالية يف تبادل املعلومات وتعزيز قنـوات االتصـال غـري الرمسيـة والـربط      

مـن املكتـب    ونادى بزيادة الدعم الـذي يقدمـه كـل    .بني العاملني يف جمال استرداد املوجودات
ــة باســترداد        ــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املســروقة مــن أجــل تأســيس شــبكة معني واملب
ــة       ــرامج تدريبي ــذ ب ــا؛ باإلضــافة إىل وضــع وتنفي املوجــودات يف الشــرق األوســط ومشــال أفريقي
مصــممة خصيصــاً ــدف إكســاب العــاملني يف جمــال اســترداد املوجــودات يف البلــدان الناميــة     

  .ليت متر مبرحلة انتقالية ما حيتاجونه من مهارات ومعارفوالبلدان ا
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غرينسـي عـن بعـض التحـديات واملمارسـات اجليـدة الـيت صـادفها          مـن ث احملاور دوحت  -٤٠
هـذا االسـترداد ميثـل انتصـافاً للحـق يف       نَّاسـترداد املوجـودات؛ مشـرياً إىل أ   أثناء عمله يف جمال 

نوعيـة املعلومـات؛ وآليـات    : نـاول املـتكلم ثالثـة جوانـب    وت .سياق اجلرائم االقتصـادية واملاليـة  
وقـال، فيمـا خيـص اجلانـب األول،      .إرسال تلك املعلومات؛ واملعوقات اليت قد تعرقـل إرسـاهلا  

األنواع الرئيسية املطلوبة من املعلومات هي تلك اليت تتعلق بتحديد منشـأ املوجـودات؛ أي    نَّإ
د كَّـ وأ .لكيـة تلـك احلسـابات   اقتنائهـا واملنـتفعني حبـق م   احلسابات املصرفية اليت اسـتخدمت يف  

هذه املعلومات ستتاح مباشرةً إذا امتثلت الواليات القضائية امتثـاالً   نَّمن املفترض أ نَّاملتكلم أ
تاماً للتوصيات الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وكان لديها ما يلزم من نظـم  

ــة وإشــرافية  ــةوإنف رقابي ــى        .اذي ــات عل ــل إرســال تلــك املعلوم ــات تكف ــزم إجيــاد آلي ــاً، يل وثاني
وال بــد مــن تقاســم املعلومــات تقامســاً مشــروعاً علــى الصــعيدين     .الصــعيدين الــوطين والــدويل 

؛ منـها مـثالً التواصـل فيمـا     يلعلـى الصـعيد الـدو    الوطين، علماً بأن هناك سبالً عديدة إلرسـاهلا 
عـرب  (، وفيمـا بـني وحـدات املعلومـات االسـتخبارية املاليـة       )بـول نترإلعرب ا(بني أجهزة الشرطة 
، ومــن خــالل املنظمــة الدوليــة هليئــات األوراق املاليــة واتفاقــات تبــادل        )جمموعــة إيغمونــت 

أما فيما خيص اجلانب الثالث فقد سـلط املـتكلم    .املعلومات الضريبية واملساعدة التقنية املتبادلة
أال وهي عدم توافق األطر القانونيـة، واملسـائل املتعلقـة مبصـادرة     الضوء على املعوقات املمكنة؛ 

  .املوجودات ذاا أو ما يعادل قيمتها، والتحديات املتعلقة بتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة
العمل الذي تضطلع به املبـادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املسـروقة      تكلم امل ووصف  -٤١

تـوفري قاعـدة معرفيـة تسـاعد علـى اختـاذ قـرارات صـائبة بشـأن كيفيـة            بأنه ال غىن عنه مـن أجـل  
هنـاك كيانـات معينـة، منـها مـثالً شــبكة       نَّوقــال إ .ونظـم اسـترداد املوجـودات    حتسـني عمليـات  

كامدن املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، تـؤدي دوراً حيويـاً يف تبـادل املعلومـات        
ومــن شــأن االتصــال املباشــر يف مرحلــة مبكــرة فيمــا بــني     .اــالبــني اخلــرباء العــاملني يف هــذا  

املمارسني، الذين ينتمون لواليات قضائية خمتلفة ويتعاملون مع قضية ختصهم مجيعـاً، أن ميكِّنـهم   
وأكد ضـرورة احتـرام    .من أن يدركوا متاماً شىت القيود واملتطلبات وأن يوجهوا عملهم وفقاً هلا

فمخـاطر عـدم احترامهـا ميكـن أن تكـون مكلفـةً ماديـاً وأن         .ءات احملليـة سيادة القـانون واإلجـرا  
تنال من سمعة اجلهات املعنية؛ وال بد من تزويد جهات التحقيق واملالحقة القضـائية مبـا يلزمهـا    

فهنـاك هياكـل تضـافرية بالغـة التعقيـد       .من موارد حىت تكون نداً قادراً علـى مواجهـة الفاسـدين   
لذا ال مناص من أن يفهـم العـاملون يف ميـدان اسـترداد املوجـودات       .وعةتستخدم ألغراض مشر

تلك اهلياكل حىت يكونـوا قـادرين علـى حتديـد أوجـه اسـتخدامها املمكنـة غـري املشـروعة بفضـل           
  .إجراء حتقيقات سليمة وسديدة تتطلب قدراً رفيعاً من اخلربات واملؤهالت
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ني اهتمــامهم مببــادرة اســترداد   ويف النقــاش الــذي أعقــب ذلــك أبــدى عــدة مــتكلم        -٤٢
املوجــودات الــيت حتــدث عنــها احملــاورون مــن بلجيكــا وحرصــهم علــى املضــي يف مناقشــتها يف   

هذا النهج قادر على تعزيز تقاسم املعلومـات وتنسـيق    نَّفقد رأوا أ .اعات الفريق الالحقةاجتم
 هـذا اـال مـن طـابع     اجلهود إىل جانب توخي املرونة الالزمة بسـبب مـا يتسـم بـه التعـاون يف     

وأشــري، فيمــا خيــص وظيفــة التحــذير، إىل أــا ال تقــع ضــمن الواليــة احلاليــة   .خمصــص الغــرض
  .صة باسترداد املوجودات املسروقةللمكتب أو للمبادرة اخلا

امسوا خــربام بشــأن  قــنظــامهم الــوطين، وت  بشــأنم عــدة مــتكلمني معلومــات   دوقــ  -٤٣
وأثــريت أيضــاً مســألة عــدم اســتجابة البلــدان   .ترداد املوجــوداتاجلوانــب العمليــة املتعلقــة باســ
كما أشار عدة متكلمني إىل تبادل املعلومـات بشـأن املعـامالت     .متلقية الطلب يف قضايا معينة

الشـفافية وتقاسـم    نَّولـوحظ أ  .واحلسابات املصرفية والسجالت املالية اليت تتجاوز قيمة معينـة 
مــن  نَّوشــدد أيضــاً علــى أ .اليــة ميــثالن تــدبرياً وقائيــاً ضــرورياًاملعلومــات بشــأن التحــويالت امل

الوســائل الــيت تكفــل أفضــل ظــروف النجــاح يف إعــادة املوجــودات الــربطَ بــني احلكــم الرشــيد  
قـائم علـى    ـج وجهود منع اجلرميـة وإشـراك مجيـع أصـحاب املصـلحة وبنـاء القـدرات واتبـاع         

األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان الفريـق العامـل        وقـد أبلغـت مفوضـيةُ    .احترام حقـوق اإلنسـان  
، تســمية خــبري مســتقل يتــوىل مهمــة  ١٩/٣٨بأنــه، مت بنــاء علــى قــرار جملــس حقــوق اإلنســان  

إجراء دراسة عن األثر السليب املترتب علـى عـدم إعـادة األمـوال ذات املنشـأ غـري الشـرعي إىل        
والبلدان اليت متر اقتصـاداا مبرحلـة انتقاليـة    بلدان منشئها؛ مع إيالء عناية خاصة للبلدان النامية 

  .سبتمرب/وستعقد حلقة دراسية يف هذا الصدد يف أيلول .تثقل كاهلَها بديون خارجية
    

    منتدى املناقشات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية  - سابعاً  
اد املوجـودات  أوغنـدا الوضـع الـراهن يف بلـدها فيمـا خيـص اسـترد        مـن وصفت احملـاورة    -٤٤

وشرحت أوجـه املسـاعدة املقدمـة إىل بلـدان املنطقـة       .والتعاون التقين املقدم حالياً يف هذا الصدد
من خالل برنامج تدريب املدربني، الذي ينظمـه بلـدها باالشـتراك مـع رابطـة سـلطات مكافحـة        

ذي شارك فيه مخسة الفساد يف شرق أفريقيا واملبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة، وال
عن نتـائج إجيابيـة    ي التدريبوقد أسفر هذا الربنامج  .ممارسني من كل بلد من بلدان شرق أفريقيا

وأفـادت   .وى اسـترداد املوجـودات  فيما خيص صياغة طلبات املساعدة التقنية املتبادلـة ورفـع دعـا   
أمـر مصـادرة كجـزء مـن     من نتائج هذا التدريب اسدة إصدار حمكمـة أوغنديـة ألول مـرة     نَّبأ

كمــا التحــق املشــاركون يف الربنــامج بــدورات تدريبيــة وطنيــة   .العقوبــة املوقعــة يف قضــية فســاد 
ــة    .عقـــدت يف مؤسســـات كـــل منـــهم  ــاركة االحتياجـــات املتعلقـ ــتبانت البلـــدان املشـ ــد اسـ وقـ
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الضـوء  وسـلطت املتكلمـة    .باإلجراءات التشريعية، مثل اعتماد أو تعديل قوانني بشـأن املصـادرة  
على أمهية االنضمام إىل عضوية مبـادرات إقليميـة وعامليـة معينـة؛ مثـل رابطـة سـلطات مكافحـة         
الفساد يف شرق أفريقيا واملبادرة العامليـة اخلاصـة جبهـات االتصـال املعنيـة باسـترداد املوجـودات،        

 .نتربولإلوا باسترداد املوجودات املسروقة وهي املبادرة اليت حتظى بدعم كل من املبادرة اخلاصة
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أتاحت لبلدها حتديد  نَّدت أيضاً أكَّوأ

احتياجاته من املساعدة التقنية؛ مما أدى، إىل جانب مبادرات وطنية أخرى، إىل استهالل برنامج 
  .مساعدة أولية خاص باملكتب مع مفتش احلكومة العام

اململكة املتحدة العقبات اليت صادفها بلده واحللول الـيت أوجـدها مـن     مناور وشرح احمل  -٤٥
) أي الشــركات الــيت تــدفع رشــى(املتعلــق بالفســاد " جانــب اإلمــداد"أجــل تعزيــز تركيــزه علــى 

وكـثرياً مـا حيتـاج األمــر إىل وضـع أولويـات للمسـاعدة التقنيــة        .وتقـدمي املسـاعدة للـدول الناميــة   
األولويـة   نَّربـة أ ود املفروضة على املوارد املادية والبشرية؛ وقد أوضحت التجاملتبادلة بسبب القي

تعطَى يف أحيان كثرية للقضايا الكربى وللبلدان اليت أرست معها سلطات إنفاذ القانون الوطنيـة  
عالقات طويلة األجل قائمة على الثقة أو للبلـدان الـيت لـديها نظـم قانونيـة مماثلـة، ال سـيما فيمـا         

وحتـدث عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا إدارة التعـاون        .ق جبمع األدلة، مما يكفل قبوهلا أمام احملـاكم يتعل
الدويل يف اململكة املتحدة من أجل ختصيص موارد تكفـل علـى وجـه التحديـد النظـر يف طلبـات       

ة فهناك ثالث مؤسسات وطنيـة، هـي الشـرط    .املساعدة التقنية املتبادلة الواردة من البلدان النامية
املتروبولية وشرطة مدينة لندن ووحدة املصادرة التابعة للنيابة العامة الربيطانيـة، أنشـأت وظـائف    
معينــة خصصــتها للتعــاون مــع البلــدان الناميــة يف األغــراض املتعلقــة باســترداد املوجــودات، وهــي  

ت بكـثري  وقد أثبت هذا النظام أنه ناجح جداً؛ حيث جتـاوز  .رة التعاون الدويلاوظائف متوهلا إد
هـذا النظـام يكمـل مسـامهات      نَّوقـال إ  .قيمةُ املوجودات املعادة االستثمارات الـيت أُنفقـت عليـه   

  .البلدان النامية يف هذا املضمارأخرى تقدمها اململكة املتحدة إىل 
البنك الدويل شىت مستويات بناء القدرات اليت توفرهـا اآلن املبـادرة    منووصف احملاور   -٤٦

وتتلقـى عـدة بلـدان تـدريباً عامـاً علـى بنـاء القـدرات يف          .سترداد املوجودات املسـروقة اخلاصة با
وهنـاك أنشـطة مسـاعدة     .جماالت التحقيق واملالحقة والتعاون الـدويل علـى اسـترداد املوجـودات    

تقنية أخرى على الصعيد الوطين تتناول اجلوانب الوقائية؛ مثل إسداء مشورة شرطية بشأن نظـم  
عـدداً متزايـداً مـن     نَّمث إ .لني واملقـربني منـهم  املعلومات املالية وبشأن كبـار املسـؤو   اإلفصاح عن

البلــدان أبــدت اهتمامهــا باحلصــول علــى مســاعدات عمليــة قائمــة علــى قضــايا بعينــها، مبــا فيهــا  
وتتضمن اخليارات االستراتيجية اليت تناقَش أثنـاء مثـل هـذه     .املشورة بشأن القضايا االستراتيجية

نشطة قرارات بشأن املفاضلة بني اتباع الوسائل املدنية والوسائل اجلنائية واملفاضلة بـني تقـدمي   األ
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املساعدة القانونية املتبادلة وتبادل املعلومات على صـعيد أجهـزة الشـرطة أو وحـدات املعلومـات      
ملوجــودات ويف إطــار هــذه العمليــة تــوفر أيضــاً املبــادرة اخلاصــة باســترداد ا   .االســتخبارية املاليــة

وتتضـمن   .املسروقة سبل االتصال بالنظراء الرئيسيني وتيسر إجراء نقاش معهم بناء على الطلـب 
أمثلةُ املساعدات اليت ختص قضـايا بعينـها العمـلَ الـذي اضـطلعت بـه املبـادرة املـذكورة يف مصـر          

ياسـات  واختتم املـتكلم حديثـه بالتأكيـد علـى وجـوب الـربط بـني اجلهـود املتعلقـة بالس          .وتونس
واعتماد التشريعات من ناحية واجلهود املتعلقـة ببنـاء القـدرات والتعامـل مـع القضـايا مـن ناحيـة         

  . جدول أعمال استرداد املوجوداتأخرى حىت يتسىن إحراز تقدم يف
وأعقب ذلك نقاش أشار خالله عدة متكلمني إىل جتربتهم مع املسـاعدة التقنيـة املتعلقـة      -٤٧

بلدام حتتاج إىل عـدة أمـور منـها مـا يتعلـق باملصـادرة غـري         نَّوأوضحوا أ .باسترداد املوجودات
وفيما خيص بناء القدرات ذكر املتكلمون مشكلة تعاقُب املـوظفني الـيت    .املستندة إىل حكم إدانة
تكاليف بعض برامج بناء القـدرات   نَّأضف إىل ذلك أ .لربامج التدريبيةميكن أن حتد من فعالية ا

ويف هـذا الصـدد أشـار املتكلمـون      .بالنسبة ملشاركة األشخاص املنتمني لبلدان ناميـة متثل صعوبة 
مـرة واحـدة فقـط،     إىل القيود الزمنية املتعلقة بالدورات التدريبية والـدورات التدريبيـة الـيت تعقـد    

د مثــل جمــال اســترداد املوجــودات الــذي يتطلــب اتبــاع ــج طويــل األجــل  قَّــخاصــة يف جمــال مع
وأشـيد بربنـامج    .رتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحديات األخرى اليت تواجهها العدالة اجلنائيـة ومستدام ي

  .ابه بعض التحديات املشار إليهاتدريب املدربني الذي ميكن أن جي
    

    اعتماد التقرير  -ثامناً  
اعتمـــد الفريـــق العامـــل التقريـــر اخلـــاص باجتماعـــه       ٢٠١٢أغســـطس /آب ٣١يف   -٤٨

)CAC/COSP/WG.2/2012/L.1 وAdd.1  إىلAdd.3(.  
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