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  احلكومي الدويل املفتوح العضوية الفريق العامل
  املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٨يونيه حزيران/ ٧و ٦فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

   املتعلقة الواليات م اُملحرز يف تنفيذملحة عامة عن التقدُّ
     استرداد املوجوداتب

احلكومي  تقرير مرحلي عن تنفيذ الواليات املسَندة إىل الفريق العامل    
     املعين باسترداد املوجودات الدويل املفتوح العضوية

     مذكِّرة من األمانة 
    مقدِّمة -أوًال  

 ١/٤قراره  مبقتضـــىالدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد،  ُرأنشـــأ مؤمت  -١
يف دورته األوىل، الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات،  املعتمد
  الفساد.  عائدات واليته املتعلقة بإرجاعيف تنفيذ  إىل املؤمتر ومساعدتهاملشورة  إلسداء

تكوين  علىمنها مساعدة املؤمتر و مهامف املؤمتر الفريق العامل جبملة ، كلَّنفسهويف القرار   -٢
واألفكار  دةاجليِّ وتيســري تبادل املعلومات واملمارســات ،يف جمال اســترداد املوجودات رصــيد معريف

  .الطلباتوالدول متلقِّية  ةلبالطا الدول بني الدول وبناء الثقة وتشجيع التعاون بني
سابعة إىليف دوراته من الثانية  ،قرر املؤمترو  -٣ وعقد الفريق  عمله. الفريق العامل أن يواصل ،ال

  .٢٠١٧ إىل عام ٢٠٠٧ عام ا يف فيينا منته من األول حىت احلادي عشر سنويًّالعامل اجتماعا
 حالة علىالفريق العامل يف اجتماعه الثاين عشــر  من أجل إطالعرة املذكِّهذه ُأعدَّت قد و  -٤

مســاعدة الفريق  وهالغرض منها وتنفيذ توصــياته وتوصــيات املؤمتر املتعلقة باســترداد املوجودات. 
  .يف املستقبلأنشطته  وحتديدالعامل يف مداوالته 
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    حالة تنفيذ توصيات مؤمتر الدول األطراف والفريق العاملة عن عام ملحة  -ثانيًا  
تنمية الرصيد : (أ) هي ،على ثالثة مواضيع رئيسيةالسابقة  الفريق العامل ركَّزت اجتماعات  -٥

(ج) املســــــاعدة التقنية و؛ املقدمة للطلبات والدول املتلقية هلا(ب) بناء الثقة بني الدول و؛ املعريف
  والتدريب وبناء القدرات.

الفريق العامل اهتمامه أبدى بشأن استرداد املوجودات،  الرصيد املعريف بتنميةفيما يتعلق و  -٦
اإلصالحات التشريعية يف جمال استرداد  تسهلواألدوات ذات الصلة اليت  املعارفاملستمر بتطوير 

  املوجودات.
دِّ  -٧ اليت تطلب اســــــترداد املوجودات والدول املتلقية هلذه على أمهية الثقة بني الدول  دوشــــــُ

املساعدة القانونية تبادل ثقافة  ونشرلتعزيز اإلرادة السياسية  باعتبارها وسيلة ًاوخصوص، الطلبات
  الدويل.التعاون  لنجاح السبيلتمهيد لو
وناقش الفريق العامل أنواع املســـاعدة التقنية ذات الصـــلة باســـترداد املوجودات، مثل بناء   -٨

تبادل ديدة وتيســري عملية جتشــريعات  على صــوغالقدرات والتدريب وحتليل الثغرات واملســاعدة 
  إىل توفري التدريب. م بوجود حاجة ملحة ودائمةوسلَّاملساعدة القانونية، 

ـــــدَّ  -٩ ـــــهامدوره يف أمهية على  مرارًالفريق العامل ا دوش يف نتائج الفنية باملعرفة واخلربة  اإلس
لية اســـتعراض تنفيذ آلاســـترداد املوجودات يف الدورة الثانية عن فصـــل الاالســـتعراضـــات املتعلقة ب

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
شار وقد  -١٠ ضرورةالفريق العامل مرارًا  أ سيق بني خمتلف املبادرات  تدعيم إىل  يف القائمة التن

مبادرة اســترداد املوجودات املســروقة  مبا تقوم بهيف هذا الصــدد، ه، نوَّجمال اســترداد املوجودات. و
ستار)   من عمل بالتعاون معواجلرمية والبنك الدويل  خدِّراتكتب األمم املتحدة املعين باملالتابعة مل(

  الية.البلدان النامية واملراكز امل
   

    الرصيد املعريف  تنمية  -ألف  
    أدوات لتحسني استرداد املوجودات واجلهود املبذولة لتعميمها على نطاق واسع  -١  

اســــترداد  الع على املعارف يف جماللتيســــري االطِّ عاليةأولوية  على إيالء العمل دأب فريق  -١١
 دشــــدَّوإدارهتا. وخالل الفترة املشــــمولة بالتقرير،  ه املعارفذوتكوين أرصــــدة من هاملوجودات 

إىل مشـــاورات واســـعة مع خرباء من ملعرفية ا النواتج ضـــرورة أن تســـتندعلى جمددًا الفريق العامل 
  خمتلف املناطق والنظم القانونية.

ضــرورة على  أيضــًاالضــوء الفريق العامل  طســلَّخالل الفترة املشــمولة بالتقرير، كذلك و  -١٢
أن ينظر املؤمتر أو الفريق العامل  وعلى ضــرورةاملعرفية على نطاق واســع،  والنواتجاألدوات  تعميم

  يف متابعة فعاليتها ومدى فائدهتا.
على التقدم الذي أحرزته األمانة بشــأن املكتبة القانونية  ةخاصــ بصــفةوأثىن الفريق العامل   -١٣
ألدوات واملوارد املعرفية املتعلقة ل الشاملةلكترونية اإل بوابةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وال
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الشــــــبكي  املوقععلى  ةواجلرمية (املتاح خدِّراتاملمكتب  هاأعدَّ) اليت "تراك"مبكافحة الفســــــاد (
www.track.unodc.org.(  

ــــــبق  -١٤ عامل ل وس لدول األطراف إىل تقدمي  أنلفريق ال ثاتدعا ا لمعلومات لمنتظمة  حتدي
أوصـــى مبواصـــلة الســـعي إىل مجع والواردة يف قواعد البيانات ذات الصـــلة باســـترداد املوجودات، 

على تعزيز تبادل املعلومات منها عدة وألغراض ، املنهجي وتصــنيفها اجليدة واألدوات املمارســات
  وتلقائي. حنو مبكر

مبادرة "ســتار"،  نواتج، مبا يف ذلك ةاحلالياملعرفية  النواتج فائدةالفريق العامل على  وشــدَّد  -١٥
على  وأن تكفل تعميمها النواتجتلك بقائمة  أن تعدطلب إىل األمانة ويف بناء القدرات الوطنية، 

  أوسع نطاق ممكن.
يف تطوير  اجلهود أن تواصـــــــل بــذلالــدول األطراف بــ، ٧/١املؤمتر، يف قراره  وأهــاب  -١٦

شــجع وســاهم يف حتقيق أهداف التنمية املســتدامة، تودة بشــأن اســترداد املوجودات، ممارســات جيِّ
ستبانةعلى  ةواجلرمي خدِّراتاملمكتب  والتحديات  استرداد املوجودات جمال دة يفاملمارسات اجليِّ ا

  .املرتبطة به
، بالتشاور مع الدول األطراف، أن تواصل العمل ، طلب املؤمتر إىل األمانةنفسهويف القرار   -١٧
ي ألطرعن ا مجع املعلومات على قانون ية اليت عن و ةال ية واإلجراءات القضـــــــائ قانون اإلجراءات ال

ـــترداد عائدات اجلرمية  تتخذها مبوجب االتفاقية. ويف هذا  ،الفســـاد املتأتية منالدول األطراف الس
بعني االعتبار خالل دوريت االســـتعراض األوىل والثانية  عةاُملجمَّالصـــدد، ينبغي أن تؤخذ املعلومات 

. املعروضــة دراســاتالاملعلومات املتبادلة خالل مناقشــات األفرقة و لكة اســتعراض التنفيذ وكذآللي
يف علومات املتوفرة املعلى نطاق واسع  أن تتيحالدول األطراف على  نفسهع املؤمتر يف القرار شجَّو

  هذا الصدد، وذلك هبدف تبادل املمارسات اجليدة.
ـــــجَّ  -١٨ ـــــتفادة منالدول األطراف على  يف هذا القرار أيضـــــًاع املؤمتر وش مبادئ لوزان  االس

ل وعلى دعم الدليل املفصــَّ  ،ملوجودات املســروقةااســترداد الكفاءة يف  بشــأنمة التوجيهية غري امللِز
تعاون  توفريباالتفاقية، وذلك من أجل  ، عند تنفيذ االلتزام، عمًالاخلطوات الســـــترداد املوجودات

  رداد املوجودات.است جمال دويل يف
ـــــدَّ  -١٩ ـــــابقة على أمهية تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف وش د الفريق العامل يف اجتماعاته الس

طلب إىل األمانة مواصلة عملها لتوسيع نطاق أداة كتابة طلبات املساعدة و، الرصيد املعريفتطوير 
  مماثلة. واستحداث نواتجالقانونية املتبادلة 

  
 ةاُملتَّخذاإلجراءات 

القائمة على اإللكترونية "تراك" بوابة من منصـــــــة  ل جزءًااليت تشــــــكِّاملكتبة القانونية،   -٢٠
ــــــبتمرب  ١واجلرمية يف  خدِّراتاملاليت أطلقها مكتب  اإلنترنت قوانني حتتوي على ، ٢٠١١أيلول/س

قضــائية يف  والية ١٨٠أكثر من  منســلطات مكافحة الفســاد  عنمعلومات واجتهادات قانونية و
واجلرمية وتدعمها  خدِّراتاملويديرها مكتب  أنشـــأهااملكتبة القانونية، اليت  هذهومجيع أحناء العامل. 
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كل  وفق وتنشــرها بعد فهرســتهااملعلومات القانونية جتمع الشــريكة،  ومؤســســاهتامبادرة "ســتار" 
ـــلوب ييســـر البحث عنها حكم من أحكام االتفاقية يف  اليت تردالقانونية  . وُتســـتخدم البياناتبأس

 األحكام فيها، مبا وُتِقرُّ بصحتها الدول األطراف املستعَرضةآلية استعراض التنفيذ  استخدام سياق
  املكتبة القانونية. معلوماتاسترداد املوجودات، لتحديث  قضايايف  الصادرةالقضائية 

 )١("تراك" السترداد املوجودات.ابة بوَّ يفقسم خاص  ُأفرد، الفريق العاملعلى طلب  وبناًء   -٢١
والروابط ذات الصـــلة بالبيانات املتاحة بشـــأن جيمع هذا القســـم يف مكان واحد مجيع املعلومات و

  استرداد املوجودات، أي تشريعات الدول ذات الصلة بالفصل اخلامس من االتفاقية.
اجلهات، ومنها  ل بعضصدر من خالإىل املعلومات املتاحة من خالل بوابة "تراك"،  وإضافًة  -٢٢

عدد من الدراسات السياساتية اليت تسد الثغرات املعرفية يف جماالت معيَّنة من استرداد  مبادرة "ستار"،
املوجودات. وجيري حاليًّا ترمجة هذه الدراسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية الست، رهنًا 

  بتوافر املوارد.
األدوات:  هذهعرب اإلنترنت. وتشـــمل متاحة املوجودات ومثة أدوات إضـــافية الســـترداد   -٢٣

مبادرة  تتعهدهاقاعدة بيانات  و عبارة عنملبادرة "ســـتار"، وهالتابع مرصـــد اســـترداد املوجودات 
ـــــتار"  ـــــلطات  بغية رصـــــد"س يف مجيع أحناء العامل ملتابعة  املالحقة القضـــــائيةاجلهود اليت تبذهلا س

اعدة بيانات مبادرة "ســــتار" اخلاصــــة بالتســــويات، واليت توثق الفســــاد؛ وق املتأتية مناملوجودات 
ستار" "الوطنية وتصاحب دراسة مبادرة  العابرة للحدودتسوية يف حاالت الرشوة  ٥٠٠من  أكثر

عنواهنا باإلنكليزية و ،عن التســـويات يف قضـــايا الرشـــوة األجنبية وأثرها على اســـترداد املوجودات
“Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset 

Recovery” اليت املعرفية اليت تنشرها مبادرة "ستار"؛ واألدلة الُقطرية السترداد املوجودات  والنواتج
 البلدانشراكة دوفيل" مع " واليت وضعتهااسترداد املوجودات ب املتعلقةخطة العمل  يف إطار تُأعدَّ
لة األدلة فضـــًال عن اخلاصـــة بكل بلد؛  وغريها من األدلة ،بيةالعر طلب باخلطوات اخلاصـــة املفصـــَّ

  العشرين. الصادرة عن بلدان جمموعة ،املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية
لوزان اليت نظمها املركز الدويل الســـــترداد  عمليةواجلرمية يف  خدِّراتاملوســـــاهم مكتب   -٢٤

هذه  وتشــــمل. الســــويســــريةكومة احلومبادرة "ســــتار" وللحوكمة عهد بازل مل التابعاملوجودات 
سية  صةالعملية، حلقات درا صفة خا سترداد املوجودات  للممارسني يف جمال موجهة ب ُنظمت يف ا

لدعم التطبيق  املفصــل اخلطواتلدليل العمل على ا إجناز. وبعد ٢٠٠١منذ عام لوزان، ســويســرا، 
ــــــترداد الكفاءة يف من أجل وتنفيذها بادئ لوزان التوجيهية ملالعملي     ملوجودات املســــــروقةااس
يف الدورة الســابعة ملؤمتر وضــعها املنظمون املشــتركون ، ُأطلقت أداة على اإلنترنت ٢٠١٧يف عام 

ـــُتخدمت املبادئ التوجيهية كإط ار للتدريب يف املشـــاركة الُقطرية ملبادرة الدول األطراف. وقد اس
  "ستار" كما اسُتخدمت خالل خمتلف األحداث اإلقليمية األخرية.

واجلرمية عمله على حتديث أداة كتابة طلبات املساعدة  خدِّراتاملمكتب  استكملكما   -٢٥
العدالة اجلنائية  جماليف املمارسني االختصاصيني مت ملساعدة القانونية املتبادلة، وهي أداة عملية ُصمِّ

                                                                    
  .http://www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspxمتاح على الرابط   )١(  
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، وبالتايل تعزيز التعاون بني الدول. على وجه السرعة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة صوغيف 
ووسائل إضافية للتعاون  استرداد املوجودات وأشكاًالب ة خاصةيوظيف مساتاملطوَّرة  األداة وتتضمن

وتتناول كذلك، حسب  ؛والتداول بالفيديونقل اإلجراءات اجلنائية  ومنهاالدويل يف املسائل اجلنائية، 
تتضمن . كما التسليم املراقب عملياتب لقياميف ا، التحقيقات املشتركة والتعاون الدويل مقتضى احلال
لكترونية لتسهيل صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ملكافحة اجلرمية اإلدلة باأل منيطة خاصة

تكون األدلة اإللكترونية املتعلقة هبا موجودة يف اخلارج األنشطة اإلجرامية اليت غريها من نية والسيربا
واجلرمية  خدِّراتامل(الداركنت). ويعمل مكتب  الشبكة العاملية اخلفيةيف و/أو  أو على اإلنترنت

بذاته يستند بسيط قائم املمارسني على شكل تطبيق جعل األداة متاحة لالختصاصيني على  حاليًّا
ميكن تشغيله على مجيع األجهزة (مبا يف ذلك األلواح اإللكترونية واهلواتف  HTMLإىل صيغة 

زيلها أيضًا من املوقع الشبكي للمكتب عند الطلب. املحمولة). وستتاح األداة جمانًا، مع إمكانية تن
  ة.املتحد غات الرمسية الست لألممبالل استتاح هذه األداة تدرجييًّكذلك و

مبادرة "ستار"  تساعداملنتدى العاملي السترداد املوجودات،  ضمن املنجزات املتوخاة منو  -٢٦
فاعية من أجلإعداد أدلة حول امللكية  يفالســــــلطات الُقطرية  اُملحققني واألطراف املهتمة  االنت

التــابعني جلهــة حتكمهــا قوانني  املنتفعنياألخرى اليت تبحــث عن معلومــات حول هويــة املــالكني 
خالل املنتدى العريب الثالث السترداد  ٢٠١٤اختصاص أجنيب حمدد. وقد ُأطلقت هذه املبادرة عام 

كجزء من عمل فريق جمموعة العشــــرين العامل املعين  ٢٠١٦واســــتمرت يف عام املنهوبة،  األموال
ثة عن أدلة جديدة وحمدَّ ٢٠١٨و ٢٠١٧. كما ُنشـــرت يف عامي ٢٠١٦ عام يفمبكافحة الفســـاد 

والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى الربازيل وإيطاليا و أوكرانيا خبصــــــوص االنتفاعيةامللكية 
   )٢(.سويسرا قريبًاب خاص. ومن اُملزمع نشر دليل ونيجرييا يرلندا الشماليةأو

لوجيا املعلومات احلديثة واجلرمية تكنو خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل ويســــــتخدم  -٢٧
لدعم عملية اســـترداد املوجودات. وقد أتيحت مجيع األدوات  الالزمةيف املوارد  اســـتخدامًا كامًال

واملنتجات املعرفية اليت طورها املكتب ومبادرة "ستار" على شبكة اإلنترنت. وباإلضافة إىل املوارد 
والســـلطات جهات الوصـــل  بياناتأدلة  أيضـــًاواجلرمية  خدِّراتاملمكتب  يتعهداملذكورة أعاله، 

الدولية نظمة امل واملبادرة العاملية جلهات الوصــــل اليت تدعمهااملركزية املعنية باســــترداد املوجودات 
  اجلنائية (اإلنتربول) ومبادرة "ستار". للشرطة

اجتماعات  ومنهااملنتديات،  شىتيف  نشطة بطريقةاملنتجات املعرفية  لتعميموُتبذل اجلهود   -٢٨
  أفرقة اخلرباء وحلقات العمل التدريبية واملؤمترات اإلقليمية.

    
  فعالية زيادة و ،مع املؤسسات املالية ووحدات االستخبارات املالية التعاون توثيق  -٢  

    لتحقيقات املاليةا
ه ينبغي للمؤســــســــات املالية أن تعتمد أكَّد مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثالثة على أنَّ  -٢٩

وهو وتنفِّذ معايري فعَّالة بشـــــأن توخِّي احلرص الواجب وبشـــــأن اإلفصـــــاح عن املعامالت املالية؛ 
                                                                    

 .https://star.worldbank.org/star/content/beneficial-ownership-guidesأدلة امللكية النفعية ُمتاحة على الرابط التايل:   )٢(  
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ضرورة  ما شار إىل  على عاتق امللقاة املسؤولية  زيادةسبق أن أكده الفريق العامل، الذي كان قد أ
اليت تراقب عملها. وأوصــى الفريق العامل أيضــًا املؤســســات املالية ووحدات االســتخبارات املالية 

بإشــــراك هذه املؤســــســــات يف تنمية الرصــــيد املعريف بشــــأن اســــترداد املوجودات، وشــــجَّع على 
االضــطالع بعمل بشــأن التدابري الوقائية الواردة يف الفصــل اخلامس من االتفاقية، وشــدَّد على أمهية 

  التحقيقات املالية الفعَّالة.
امتثال املؤســـســـات  تدابري تكفل، على اختاذ ٦/٢الدول األطراف، يف قراره  ؤمترامل وحثَّ  -٣٠

العائدات اإلجرامية واألموال املتأتية من الستبانة ، ة يف هذا الشأنناملعيَّاملالية واملؤسسات غري املالية 
  . مصدر غري مشروع وتعقبها وحجزها واستردادها وإعادهتا

  
  اُملتَّخذة اإلجراءات    

يف إطار الربنامج العاملي ملكافحة غســل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب، واصــل   -٣١
تقدمي املســـــاعدة إىل الدول األعضـــــاء يف بناء نظم فعالة ملكافحة غســـــل  املكتب وخرباؤه موجِّهو

هااألموال ومتويل اإلرهاب ية وحتليل  ، بوســـــــائل عديدة من ملال ــــــتخبارات ا تعزيز وحدات االس
غسل األموال وتعطيل  عمليات التحري عن وكذلكات املالية وتطوير االستخبارات املالية، املعلوم

  رة.العمالت املشفَّ النقود والتحقيق بشأنومكافحة هتريب التدفقات املالية غري املشروعة 
ليمية وباإلضافة إىل ذلك، استمر التعاون مع فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واهليئات اإلق  -٣٢

واجلرمية مع جمموعة العمل املايل  خدِّراتامل. فعلى سبيل املثال، يعمل مكتب اليت هي على غرارها
ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا على إعداد دراسة تعاونية ُتربز الصالت بني الفساد وغسل 

ع مكتب ووقَّ األموال، مع التركيز بوجه خاص على بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
يف على اتفاق تعاون مع فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال  أيضًاواجلرمية  خدِّراتامل

  األموال. مكافحة غسل يف جمالتعزيز قدراهتا  علىغرب أفريقيا ملساعدة البلدان يف غرب أفريقيا 
السترداد املوجودات (انظر  من الشبكات اإلقليميةواجلرمية عددًا  خدِّراتاملدعم مكتب و  -٣٣

ناه).  ٦٧الفقرة  ماعات منتظمة  الربنامُج وينظمأد عاملي ملكافحة غســـــــل األموال اجت للخرباء ال
أموال طائلة الشــبكات املالية اإلجرامية الكبرية القادرة على حتريك  عنلتبادل املعلومات  التنفيذيني

واجلرمية تنفيذ مشروع  خدِّراتاملمكتب  باشرو الدوالرات من عائدات اجلرمية. ُتقدَّر بالباليني من
تدريب املدربني على من أجل مشــــــترك مع وكالة االحتاد األورويب للتدريب على إنفاذ القوانني 

  تطوير قدرات مكافحة غسل األموال يف غرب البلقان. بغيةالتحقيقات املالية 
    

   ذات الصلةعن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية  معلوماتمجع   -٣  
    املوجودات باسترداد

 أن تقــدِّم بقــدر إىل ، إىل األمــانــة أن تــدعو الــدول األطراف٥/٣، يف قراره املؤمترطلــب   -٣٤
اســتبانة  الرامية إىلمعلومات عن املســاعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات املدنية واإلدارية  اإلمكان

قًا للفقرة املوجودات وجتميدها ومصـــــــادرهتا  ملادة  ١وف ملادة  ٣، والفقرة ٤٣من ا من  ٤٦من ا
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إنفاذ القانون  جمال ، املعنون "تعزيز فعالية التعاون يف٥/١مماثل يف القرار  تكليفرد ياالتفاقية. و
  جرائم الفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد". على كشف

، املعنون "تعزيز استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية ملكافحة ٦/٤ قرارهودعا املؤمتر، يف   -٣٥
التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، الدول األعضاء  بوسائل منهاالفساد، 

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

من  ٥٣املادة  بتنفيذواألدوات ذات الصلة  اجليِّدة تقدمي معلومات عن املمارسات عالوة على
تقدمي تقارير  بوسائل منهااملعلومات مجع ونشر هذه  أن تواصلطلب املؤمتر إىل األمانة واالتفاقية. 

االحتياجات من املساعدة التقنية اقتراحات بشأن  تشتمل على، املعنيةإىل املؤمتر وهيئاته الفرعية 
واآلليات الالزمة لتوفري تلك املساعدة، عالوة على إجراء دراسة حتدِّد أفضَل املمارسات والسبل 

  هنًا بتوافر املوارد.الكفيلة بتيسري التعاون يف هذا املجال، ر
، إىل األمانة أن تواصــــــل، يف حدود املوارد املتاحة، مجع ٧/١كما طلب املؤمتر، يف قراره   -٣٦

اإلحصاءات أو غريها من املعلومات ذات الصلة بشأن استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة 
ـــبًاكان ذلك  ترتيب ثنائي وإقليمي، وحيثما ُيطبَّقالقانونية املتبادلة، ما مل  ـــقًا مناس مع النظم  ومتس

ــــــترداد املوجودات، وأن تتيح  القــانونيــة املحليــة، فيمــا يتعلق بــاإلجراءات املــدنيــة واإلداريــة واس
  املعلومات للمؤمتر.

م الفريق العامل توصــيًة جبمع معلومات إضــافية بشــأن التعاون الدويل من أجل حتديد وقدَّ  -٣٧
  ا فيما يتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية.نطاق املساعدة اليت ميكن توفريه

  
  اُملتَّخذة اإلجراءات

 تلتمس فيها، مذكرة شــفوية ٧/١مت األمانة، عمًال بالقرار ، عم٢٠١٨َّيف شــباط/فرباير   -٣٨
  معلومات عن املسائل املذكورة أعاله.

ــــــتنادًا إىل املعلومات الواردة حىت   -٣٩ ت األمانة تقريرًا عن ، أعد٢٠١٨َّآذار/مارس  ١٥واس
جتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضــوية لتعزيز ملســندة الواليات االالتقدم املحرز يف تنفيذ 

  ).CAC/COSP/EG.1/2018/2التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
    

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

ـــجَّ  -٤٠ واجلرمية على مواصـــلة  خدِّراتامل، الدول األطراف ومكتب ٧/١ع املؤمتر، يف قراره ش
مارسات امل أفضل واملحجوزة واُملصادرة، واستبانةاملجمَّدة إدارة املوجودات  يف جمالتبادل اخلربات 

النظر يف وضــع على كما شــجعها  ؛واالعتماد على املوارد املتاحة يف هذا الشــأن حبســب الضــرورة
االستفادة التامة األطراف على شجع الدول كذلك ومبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة. 

من إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها من أجل إعادة املمتلكات املصـــادرة أو التصـــرف 
من االتفاقية، وعلى مراعاة أهداف التنمية املستدامة  ٥٧من املادة  ٥بالفقرة  عمًالوذلك فيها هنائيا 
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الحترام التام ملبادئ تســــاوي الدول يف الســــيادة مع ا ،يف اســــتخدام وإدارة املوجودات املســــتردة
مع  واملحافظة على ســـالمة أراضـــيها وعدم التدخل يف الشـــؤون الداخلية للدول األخرى، متاشـــيًا

  .من االتفاقية ٤أحكام املادة 
سة عن إدارة املوجودات املحجوزة بالب الفريق العامل يف اجتماعه احلادي عشر ورحَّ  -٤١ درا

، CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1الواردة يف الوثيقة  ،رف فيها على حنو فعَّالواملصـــــادرة والتصـــــ
  شجع األمانة على مواصلة عملها بشأن املمارسات اجليدة يف هذا الشأن.و

الدويل للخرباء بشأن إدارة املوجودات االجتماع نتائج بأيضًا  مع التقدير الفريق العاملونوَّه   -٤٢
جتميع اخلربات، بغية استبانة يف  املضيِّ ُقدمًاع على املسروقة املستردة واملعادة والتصرف فيها، وشجَّ

  املمارسات اجليدة يف هذا الصدد.
إىل ذلك، أوصــى الفريق العامل باملزيد من العمل بشــأن حتديد املمارســات اجليدة  إضــافًة  -٤٣
 من أجل دعمة الدول األطراف يف هذا املجال، مبا يف ذلك استخدام املوجودات اُملستردَّ بعهاتَتاليت 

مجع معلومات إضافية عن التجارب  من شأن فإنَّويف هذا الصدد، حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
يتماشـــى مع  ة مبااملكتســـبة يف إبرام الترتيبات واالتفاقات من أجل التصـــرف يف املوجودات املســـتردَّ

هذه املعلومات،  يل  ية، وحتل فاق ية  وكذلكاالت ية آلل ثان لدورة ال املعلومات اليت تتراكم من خالل ا
  جراء مزيد من املناقشات بشأن هذه املسألة.إل ًامفيد أساسًا، أن يوفر للفريق استعراض التنفيذ

  
  اُملتَّخذة اإلجراءات

إدارة املوجودات املضبوطة واملصادرة والتصرف عن واجلرمية دراسة  خدِّراتاملمكتب  أعدَّ  -٤٤
 وكتاب، CAC/COSP/2017/CRP.8مؤمتر الدول األطراف (الوثيقة مت إىل فيها على حنو فعَّال ُقدِّ

عدة اجلهات املكلَّفة دولة، إىل مسا ٦٤وهتدف هذه الدراسة، اليت جتمع جتارب ). منشور لكتروينإ
ساتية واملؤسسية املتعلقة بإدارة هذه املوجودات والتصرف  سيا شريعية وال شرًة بوضع األطر الت مبا

. ٢٠١٨هناية عام يف ع أن تكون متاحة ومن املتوقَّ ،ثة من الدراســـةوجيري إعداد نســـخة حمدَّفيها. 
  الدول األطراف. ثة تقدمهامعلومات ُمحدَّأيِّ برحب يو

أعدت األمانة مشروع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن إدارة املوجودات املجمدة كذلك   -٤٥
رباء اخلفريق ليف اجتماع  صالحيتهوجرى التحقق من املشروع  واسُتعرضواملحجوزة واُملصادرة. 

خبريًا  ٤٦ شارك فيه، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٨و ٧قد يف واشنطن العاصمة يومي دويل ُعال
الفريق العــامــل يف الوثيقــة  عرض املشــــــروع علىدولــة ومنظمتني دوليتني، وجيري  ٢٤ لوامثَّ

CAC/COSP/WG.2/2018/3.  
على النحو استرداد املوجودات املسروقة وإعادهتا  ُقدمًا بشأنالعمل  دفع مسار وسعيًا إىل  -٤٦

 خدِّراتاملمكتب  باشر، ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام أهداف من  ٤-١٦ الغايةيف  الوارد
يف جمال إدارة املمارسات اجليدة  الستبانة واجلرمية، بدعم مشترك من إثيوبيا وسويسرا، عمليًة

دعمًا للتنمية املستدامة. وعقد االجتماع وذلك املوجودات املسروقة املستردة واملعادة والتصرف فيها 
، وقد ضم ألول مرة ٢٠١٧يف أديس أبابا يف شباط/فرباير  ،لفريق اخلرباء يف إطار هذه املبادرة األول
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وكذلك يف جمال  وإعادهتااملمارسني العاملني يف جمال استرداد املوجودات االختصاصيني من  لفيفًا
  متويل التنمية.

ة االمسية للموجودات املستردة القيمأنَّ على  هذا فق املشاركون يف اجتماع فريق اخلرباءواتَّ  -٤٧
نســـــبة ضـــــئيلة من األموال الالزمة  املوجودات املعادة ال ميكن أن توفر إالَّأنَّ مرتفعة، لكنهم رأوا 

ترك املوجودات ُت ه ينبغي أالَّدوا على أنَّلدعم أهداف التنمية املســـــتدامة. وعالوة على ذلك، شـــــدَّ
ـــــ ـــــتثمار يف أهداف التنمية املعادة عرضـــــة للســـــرقة مرة أخرى، بل ينبغي اس تخدامها لدعم االس

املسـتدامة. وخلصـوا إىل احلاجة إىل القيام مبزيد من العمل يف ثالثة مسـارات: (أ) إدارة املوجودات 
التصـــرف فيها أو  املضـــبوطة واملصـــادرة ريثما تعاد؛ (ب) االســـتخدام النهائي للموجودات املعادة

عادة أهداف التنمية املســتدامة؛ (ج) طرائق االتفاق على إ االســتفادة منها يف دعم هنائيا، مبا يشــمل
  والتفاوض بشأهنا.املضبوطة واملصادرة املوجودات 

    
  مجع معلومات عن حجم املوجودات اليت ضبطتها الدول أو صادرهتا أو أعادهتا   -٥  

    أو تصرَّفت فيها
الوطنية،  وسياساهتا لتشريعاهتاوفقا ، العملإىل  ، الدول األطراف٦/٣دعا املؤمتر، يف قراره   -٤٨

اليت ضبطتها سلطاهتا القضائية أو صادرهتا أو أعادهتا بيانات عن حجم املوجودات  ونشرمجع على 
  أو تصرَّفت فيها.

  
  اُملتَّخذةاإلجراءات     

ف عادة أو املتصرَّ ونشر بيانات عن حجم املوجودات املضبوطة واملصادرة واُمل جتميع إنَّ  -٤٩
مدى التقدُّم الفعلي املحرز بشأن استرداد املوجودات.  ديرمعقدة ولكنها مهمة لتقفيها مسألة 
مجع البيانات يف غاية األمهية لقياس التقدُّم املحرز يف حتقيق أهداف  عدُّ ، ُياخلصوصوعلى وجه 

(احلد بقدر كبري من التدفقات غري املشروعة لألموال  ٤-١٦الغاية  خباصِةالتنمية املستدامة، و
ألسلحة، وتعزيز استرداد األصول املسروقة وإعادهتا ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، وا

هذه الُنظم  من الدول األطراف لديها نظم إحصائية، فإنَّ  بعضًا). ويف حني أنَّ ٢٠٣٠حبلول عام 
عف ال تنتج بالضرورة بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل على مدار الزمن. كما أنَّ ض
ذة يف النظم اإلحصائية الوطنية كان من أشيع التحديات املستبانة أثناء االستعراضات القطرية املنفَّ 

 الدورة األوىل من آلية استعراض التنفيذ.

وملســاعدة الدول األطراف يف مجع هذه البيانات، عرضــت األمانة على الفريق العامل عدة   -٥٠
، CAC/COSP/WG.2/2017/3 الوثيقة (انظر الحقًا مســــارات ممكنة يف هذا الشــــأن لكي يناقشــــها

  ).٥٠-٤٨الفقرات 
  يف هذه املسألة. املضيِّ ُقدمًايف مناقشة ما إذا كان ينبغي يرغب الفريق العامل  ولعلَّ  -٥١
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    االنتفاعيةالشفافية يف امللكية املتَّبعة بشأن ج والنه عنمجع معلومات   -٦  
بادرة األمانة بتنظيم اجتماع لفريق اخلرباء، بدعم من االحتاد مب علمًاالفريق العامل  أحاط  -٥٢

بنتائج  علمًا ، والتمس من األمانة إحاطة الفريق العاملاالنتفاعيةالروســـي، بشـــأن شـــفافية امللكية 
  ذلك االجتماع.

  
  اُملتَّخذةاإلجراءات 

قد  -٥٣ نة، ع ما عًات األ ما ية، اجت هلذه الوال يذًا  نا من  تنف  ٤إىل  ٣لفريق خرباء دويل يف فيي
. وعلى أســـاس البحوث التحضـــريية ويف ضـــوء التطورات األخرية، ٢٠١٧تشـــرين األول/أكتوبر 

مى: كيف و الدُّكرِّحماســتعرض االجتماع االســتنتاجات والتوصــيات الواردة يف الدراســة املعنونة "
"، اليت نشــــرهتا وما العمل إزاء ذلك املنهوبة األموالالفاســــدون اهلياكل القانونية إلخفاء  يســــتغلُّ

والتطورات السياسية وحاالت  ةاجلديد اتالتشريع تناقش االجتماع ما إذا كانومبادرة "ستار". 
أكدت اســتنتاجات وتوصــيات الدراســة  تاريخ االنتهاء من الدراســةالفســاد الكبري اليت ظهرت بعد 
 ًامشارك ٣٠وحضر االجتماع أكثر من  هات جديدة بدًال من ذلك.األصلية، أو أشارت إىل توجُّ

 من القطاعني العام واخلاص واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية. وُوضــــــع التقرير كامالً 
  ).CAC/COSP/IRG/2018/7(الوثيقة حتت تصرف اجتماع الدورة التاسعة لفريق استعراض التنفيذ 

    
    يف املستقبل أعمال الفريق العامل  -٧  

ــــــتقبلجدول األعمال ، الفريق العامل إىل اقتراح بنود ٧/١دعا املؤمتر، يف قراره   -٥٤ ، يف املس
  منها:وقرر أن يواصل الفريق العامل عمله على عدة أمور و

مجع معلومات عن املمارســــــات الفضــــــلى يف حتديد هوية  علىالعمل مواصــــــلة   (أ)  
الضــحايا مبختلف أنواعهم وتعويضــهم وفقًا لالتفاقية والتوســع يف حتليل تلك املمارســات، على أن 

تبادهلا بني اخلرباء  وتيســرييشــمل ذلك، حســب االقتضــاء، التماس املعلومات من الدول األطراف 
اليت متت خالل اجتماعات الفريق العامل  املماثلةة األعمال وتنظيم حلقات نقاش للخرباء مع مراعا

  وأفرقة اخلرباء واملناقشات السابقة؛
ــــــترداد   (ب)   إجراء حتليــل للتحــديــات اليت تواجــه األطراف الثــالثــة وتــأثريهــا على اس

 املوجودات مبوجب الفصل اخلامس؛

وجيهية وضـــــع مبادئ ت بغيةمواصـــــلة مجع البيانات عن املمارســـــات الفضـــــلى   (ج)  
بشأن تبادل املعلومات يف الوقت املناسب لتمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات  إلزامية  غري

 من االتفاقية؛ ٥٦املناسبة وفقًا للمادة 

إجراء حتليل بشأن كيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني   (د)  
 على حنواملعلومات  من أجل تبادلاملختصــــني باســــترداد املوجودات ُبغية وضــــع مبادئ توجيهية 

 .(ج) ٢٨يف الفقرة الفرعية  وفق ما هو مذكورناسب يف الوقت املاستباقي و
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  اُملتَّخذةاإلجراءات 
األمانة مذكرة بشأن خطة العمل املقترحة للفريق العامل، للفترة أعدَّت الوالية،  هلذه تنفيذًا  -٥٥

  ).CAC/COSP/WG.2/2018/4(الوثيقة  ٢٠١٩-٢٠١٨
ضي  -٥٦ شة موا سبة لالجتماع احلايل للفريق العامل، تنص خطة العمل على مناق شأن وبالن عية ب

سيق بني  ٥٦تبادل املعلومات يف الوقت املناسب وفقًا للمادة  صال والتن من االتفاقية، وحتسني االت
  استرداد املوجودات. املمارسني يف جمالاالختصاصيني خمتلف شبكات 

ضيعية، أعدَّ  -٥٧ شة املوا شأن وملساعدة الفريق العامل يف التحضري لتلك املناق ت األمانة وثيقة ب
من االتفاقية وحتسني االتصاالت والتنسيق بني  ٥٦املعلومات يف الوقت املناسب وفقًا للمادة  تبادل

نظر ا، CAC/COSP/WG.2/2018/5(الوثيقة استرداد املوجودات  املمارسني يف جمال خمتلف شبكات
  ).CAC/COSP/2017/8و CAC/COSP/WG.2/2017/2 الوثيقتني أيضًا

      
      مة للطلبات والدول املتلقِّية هلابناء الثقة بني الدول املقدِّ  -باء  

    استرداد املوجوداتب املعنيةوالشبكات  الوصلالسلطات املركزية وجهات   -١  
ســـلطًة مركزية  األمانة أن تدعو الدول األعضـــاء اليت مل تعيِّن بعُد إىلطلب الفريق العامل   -٥٨

لة أن تفعل ذلكلشــــــؤون  باد ية املت قانون عدة ال هبًا إىل مجيع  .املســـــــا بًا مشـــــــا ووجَّه املؤمتر طل
  .األطراف الدول
يواصـــل النظر يف مســـألة إنشـــاء شـــبكة عاملية جلهات وطلب املؤمتر إىل الفريق العامل أن   -٥٩

دون ازدواجية مع من ، املمارسني ملوجودات تعمل كشبكة لالختصاصينيالوصل املعنية باسترداد ا
وأكَّد الفريق العامل على احلاجة إىل  .العمل الشـــــبكات القائمة، لتســـــهِّل املزيد من التعاون الفعَّ

ة مبصادرة املوجودات واستردادها تضم خربات تقنية، وشدَّد جهات الوصل املعني شبكة عاملية من
  .على ضرورة التعاون والتنسيق بني الشبكات اإلقليمية

، الدول األطراف على تطبيق الدروس املســـــتفادة يف مجيع ٦/٣وشـــــجَّع املؤمتر، يف قراره   -٦٠
الدويل، مبا يف ذلك  جماالت التعاون على اســـترداد املوجودات، وذلك بوســـائل منها تعزيز التعاون

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

املشتركة بني  "كامِدن"، وشبكة "ستار" املسروقةومبادرة استرداد املوجودات (اإلنتربول) اجلنائية 
  املنتدى العريب السترداد األموال. مثًال هامنوالوكاالت السترداد املوجودات، واملبادرات اإلقليمية 

 عناملقدَّمة حتديث املعلومات  كفالة، الدول األطراف على ٧/١وحث املؤمتر، يف قراره   -٦١
من االتفاقية، من أجل تعزيز احلوار  ٤٦من املادة  ١٣فقرة لل وفقًاســـــلطاهتا املركزية واملختصـــــة، 
  بشأن املساعدة القانونية املتبادلة.
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هبا  ميكنواجلرمية الكيفية اليت  خدِّراتوأوصــــى الفريق العامل بأن يســــتكشــــف مكتب امل  -٦٢
ـــترداد املوجودات، لكي يتســـىن التأكُّتعديل  يانات د من بقاعدة بيانات جهات الوصـــل املعنية باس

  االتصال باألشخاص املوجودين يف واليات قضائية أخرى.
الفريق العامل الدول األطراف على مواصــلة العمل من أجل اســتبانة ومعاجلة أيضــًا وحث   -٦٣

  .هلا حلولإجياد احلواجز العملية اليت تعترض التعاون يف جمال استرداد املوجودات ومشكلة 
  

  اُملتَّخذةاإلجراءات 
عن  املســـؤولةالســـلطات املركزية ها اإللكتروين للســـلطات الوطنية املختصـــة، مبا فيالدليل   -٦٤

سترداد املوجودات، جهات الوصل املعنية بو املتبادلة املساعدة القانونية شبكي على الرابط متاح ا ال
http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html.  

احتوى هذا واإللكتروين للســلطات الوطنية املختصــة. واصــلت األمانة حتديث الدليل قد و  -٦٥
  على املعلومات املتعلقة مبا يلي: ٢٠١٨مارس آذار/ ٢٧الدليل يف 

  ؛دولة طرفًا ١٢٩السلطات املركزية املعنية بتبادل املساعدة القانونية يف   أ)(   
  ؛دولة طرفًا ١١٢يف  اجلرائمسلطات منع   ب)( 
  ؛دولة طرفًا ٨٠باسترداد املوجودات يف  املعنيةجهات االتصال   ج)(  
  ؛دولة طرفًا ٢٣السلطات املركزية املعنية بتسليم املجرمني يف    د)(  
ــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف   )ه(    ٣٢جهات االتصــال للتعاون الدويل يف اس
  .دولة طرفًا

اليت يدعمها  الشبكة العاملية جلهات الوصل،مبادرة  ٢٠٠٩وُأطلقت يف كانون الثاين/يناير   -٦٦
 واجلرائمالفســـــاد  يف جرائم اتالتحقيق. وهتدف هذه املبادرة إىل دعم اإلنتربول ومبادرة "ســـــتار"

لغرض  رمسية غري تقدمي مساعداتمن خالل التعاون الدويل و ومالحقة مرتكبيها قضائيًّااالقتصادية 
. وميكن كشف عائدات الفساد واجلرائم االقتصادية وتعقُّبها وجتميدها واستردادها يف هناية املطاف

الفســــاد واســــترداد املوجودات من ب املتعلقة التقنية واملعارفاملعلومات  أن تتبادل جلهات الوصــــل
، ٢٠١٨ار/مارس آذ ٢١). ويف I-SECOMالســــترداد املوجودات ( املأمونخالل نظام االتصــــال 

 ١٣٣متثل  من جهات الوصـــل جهًة ٢٣٤إىل  اإللكترونية وصـــل عدد املشـــاركني يف هذه املنصـــة
املعنية باســــــترداد املوجودات، الذي  الوصــــــل. وعقب انعقاد املؤمتر العاملي الســــــابع جلهات بلدًا

حزيران/يونيه  ٨ إىل ٦يف أوتاوا يف الفترة من  ،شاركت يف استضافته شرطة اخليالة امللكية الكندية
عقد يف ُيوف ، الذي ســـالوصـــلجلهات  املقبل ، جتري مناقشـــة التحضـــريات للمؤمتر العاملي٢٠١٧

  .٢٠١٩أوائل عام 
ـــتار" دعمهما لتعزيز الشـــبكات اإلقليمية  خدِّراتاملوواصـــل مكتب   -٦٧ واجلرمية ومبادرة "س
هذا التقرير، كانت هناك ســت شــبكات  إعداداســترداد املوجودات ومصــادرهتا. ويف وقت ب املعنية

  :اتبني الوكاالت السترداد املوجود املشتركة "كامِدن"مجيعها منوذج شبكة  تتبعإقليمية، 
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تتألف شـــبكة اجلنوب األفريقي املشـــتركة بني الوكاالت الســـترداد املوجودات   أ)(  
)ARIN-SA ( صـــة ة صـــَّ ومن معية لتســـهيل تبادل املعلوماتة جمتبلدًا، وتوفر منصـــَّ  ١٣من خمصـــَّ
لجرائم املتعلقة باحلياة الربية واحلرجية ترتبط من خالهلا بشــبكة آســيا واملحيط اهلادئ املشــتركة ل

بني الوكاالت الســـترداد املوجودات. وتدير شـــبكة اجلنوب األفريقي املشـــتركة بني الوكاالت 
عامني، ومن املقرر أن تشرع يف وبرناجمًا لتنسيب املدعني ال ارداد املوجودات برناجمًا إرشاديًّالست

برنامج لتنســـيب املحققني. وجتمع شـــبكة اجلنوب األفريقي املشـــتركة بني الوكاالت الســـترداد 
  ؛املوجودات إحصاءات عن عمليات الضبط واملصادرة اليت تؤديها الدول األعضاء فيها

شـــــبكة غرب أفريقيا املشـــــتركة بني ، عقدت ٢٠١٧يف تشـــــرين األول/أكتوبر   ب)(  
العامني ملكافحة  عنيأفريقيا للسلطات املركزية واملدَّوشبكة غرب الوكاالت السترداد املوجودات 

واجلرمية شـــبكة  خدِّراتاملمكتب  ويســـاعديف كوناكري.  مشـــتركًا اجتماعًا عامًّامة اجلرمية املنظَّ
  ؛اوجودات يف تشغيل أمانتهسترداد املغرب أفريقيا املشتركة بني الوكاالت ال

يف اجتماعات شــبكة اســترداد املوجودات  بصــفة مراقبتشــارك مبادرة "ســتار"   ج)(  
شــــبكة  يف الدول األعضــــاء وعززتالتابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية. 

 ،بلدان فرقة العمل ســتهاأســاليت  ،منظمات دولية ٥دولة و ١٩البالغ عددها  ،اســترداد املوجودات
وذلك  ملستندة إىل إدانةاملصادرة غري ا قضايايف  إجراء حتقيقات أكثر فعاليةعلى  العمليةمن قدرهتا 

  بني البلدان؛ الصلة وتوطيدتبادل املعارف التقنية ل نتيجة
شـــــبكة الشـــــرق األفريقي املشـــــتركة بني الوكاالت عملت مبادرة "ســـــتار" مع   د)(  

  ؛التدريب يف املاضي حلقات رتويسَّ) ARIN-EA(ودات السترداد املوج
شبكة آسيا واملحيط اهلادئ املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات عقدت   )ه(  

يف طوكيو، حيث  ٢٠١٧يف أيلول/ســـبتمرب اجتماعًا للجنتها التوجيهية واجتماعها العام الســـنوي 
  مراقبني؛بصفة واجلرمية ومبادرة "ستار"  خدِّراتاملشارك مكتب 

يف املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات  ييبتحت شــبكة منطقة الكارافُت  و)(  
  بدعم من منظمة البلدان األمريكية. ٢٠١٧حزيران/يونيه 

ستار"  إعدادويف وقت   -٦٨ سيكون نشور ملاألخرية  الصيغة تضعهذا التقرير، كانت مبادرة "
معلومات أســـاســـية معينة عن كل  من خالل توفريملختلف شـــبكات اســـترداد املوجودات،  دليًال

سُي وكذلكشبكة وما ميكن أن تقدمه  صة هبا. و شور على الفريق معلومات االتصال اخلا عرض املن
  العامل يف اجتماعه الثاين عشر.

    
    مكافحة الفساد وأجهزةالتعاون بني وحدات االستخبارات املالية   -٢  

أوصــى الفريق العامل بتعزيز التعاون بني وحدات االســتخبارات املالية وســلطات مكافحة   -٦٩
على الصعيدين الوطين والدويل. املتبادلة الفساد والسلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة القانونية 

التعاون مع الشـــبكات واملؤســـســـات القائمة مثل جمموعة  بل زيادةســـُ اســـتكشـــاف ب كما أوصـــى
  غمونت لوحدات االستخبارات املالية والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد.إي
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ــــــجَّ  -٧٠ التعاون من  اغتنام فرص، الدول األطراف على النظر يف ٦/٣ع املؤمتر، يف قراره وش
املعنية باســـترداد  شـــبكة جهات الوصـــل، مثل املمارســـني القائمةاالختصـــاصـــيني شـــبكات خالل 

املشـــــتركة بني  "كامِدن"وشـــــبكة  واملبادرة العاملية جلهات الوصـــــلقية املوجودات مبوجب االتفا
ــــــترداد املوجودات، و فادة من الوكاالت الس ــــــت يداملعلومات املقدمة على االس  اتوحد صــــــع

  االستخبارات املالية، يف سياق تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
  

  اُملتَّخذةاإلجراءات 
الرابطة الدولية لســــــلطات مكافحة تعاونًا وثيقًا مع واجلرمية  خدِّراتاملمكتب  يتعاون  -٧١

  ويدعمها ويشارك يف جلنتها التنفيذية. ،الفساد
شاركت كما يف أنشطة جمموعة إيغمونت،  املشاركةواجلرمية  خدِّراتاملمكتب  ويواصل  -٧٢

ماعات جمموعة إ تار" يف اجت ــــــ بادرة "س  آذار/ ١٨إىل  ١٤يف األرجنتني من املعقودة غمونت يم
  .٢٠١٨ مارس
التابع وواصــــل الربنامج العاملي ملكافحة غســــل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب   -٧٣
ومبادرة "ســـتار" العمل مع وحدات االســـتخبارات املالية ملســـاعدهتا يف واجلرمية  خدِّراتاملكتب مل

غســــل  مكافحةل املعلومات بشــــأن تنفيذ معايري إيغمونت لتبادواالنضــــمام إىل جمموعة إيغمونت 
صل الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال التابع  لمكتب تعزيز لاألموال ومتويل اإلرهاب. كما وا

كافحة غســـــــل األموال/مكافحة متويل نظام مل والتأكيد على أنَّ أيَّبني الوكاالت فيما التعاون 
التعاون بني وحدات االســـتخبارات  خباصـــةوتعاون، هذا الدون  من شـــأنه أن يفشـــل من اإلرهاب

  مكافحة الفساد. وأجهزةاملالية 
نشور جديد حول وحدات االستخبارات املالية اليت ملالنهائية  الصيغةوتضع مبادرة "ستار"   -٧٤

وف أمهية التعاون. وسيسلط الضوء على وف ستعمل مع سلطات إنفاذ القانون واملدعني العامني، 
 خدِّراتامليســـــتند املنشـــــور إىل دراســـــة مشـــــتركة بني البنك الدويل وجمموعة إيغمونت ومكتب 

واجلرمية. والغرض الرئيســـي منه دعم تنفيذ املعايري الدولية ملكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب 
مع أن واقتراح احللول يف املجــاالت اليت ال حتكمهــا املعــايري الــدوليــة يف الوقــت الراهن. ومن املز

ساسًاتشكِّ ملجموعة إيغمونت واهليئات الدولية األخرى  ل النتائج والتوصيات الواردة يف املنشور أ
إنفاذ  وأجهزةلتحســــني ســــياســــاهتا املتعلقة بالتعاون بني وحدات االســــتخبارات املالية من جهة، 

  القانون وأعضاء النيابة العامة من جهة أخرى.
    

    استرداد املوجودات اليت تعيق احلواجزاحلوار وإزالة  تشجيع  -٣  
لمنتدى العاملي األول الســــترداد املوجودات، شــــدد الفريق العامل على ل يف وقت ســــابق  -٧٥

مة للطلبات املقدِّ الدول احلوار بني جهودها الرامية إىل تشــــجيعضــــرورة أن تواصــــل األمانة تعزيز 
 ،الســـياســـية وتوطيدها ضـــمانًا الســـترداد املوجوداتوالدول املتلقية هلا وبناء الثقة وتعزيز اإلرادة 

مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى، يف تنظيم املنتدى العاملي األول الســترداد يشــمل العمل   مبا
  يف سياق جمموعة العشرين. لكاملوجودات وكذ
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يةالدول األطراف ب، ٥/٣ؤمتر، يف قراره امل أهابقد و  -٧٦ ي أن تنظر بســــــرعة وعنا ذ يف تنف
 الطلباتطلبات املســــــاعدة القانونية الدولية املتبادلة اليت حتتاج إىل إجراءات عاجلة، مبا يف ذلك 

  .وغريها من الدول املقدمة للطلباتاملتعلقة بالدول املعنية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 
تنفيذ  بســــــرعة وعناية يف أن تنظرالدول األطراف ب، ٦/٢املؤمتر، يف قراره أهاب كما   -٧٧

الدول  ،٦/٣يف القرار  ،عاســـترداد املوجودات، وشـــجَّ جمال طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة يف
تبســـيط اإلجراءات القانونية يشـــمل اســـترداد املوجودات، مبا  أمام العقبات أن تزيلاألطراف على 

  مع منع إساءة استخدامها.
حســب االقتضــاء ووفقا ملبادئها ، تعمدن بأ ، الدول األطراف٧/١وحث املؤمتر، يف قراره   -٧٨

ذلك تبسيط  على أن يشملإزالة العوائق اليت حتول دون استرداد املوجودات، إىل القانونية املحلية، 
وعدم التباطؤ يف معاجلة اســـــتخدامها،  منع التعســـــف يف ، ويف الوقت نفســـــهاإلجراءات القانونية

مع وطلبات املســــاعدة، بغية تعزيز التعاون الدويل مبوجب الفصــــلني الرابع واخلامس من االتفاقية، 
 االعتراف باملبادئ األساسية ملراعاة األصول القانونية يف اإلجراءات القانونية واإلجراءات املدنية أو

 اإلدارية للفصل يف حقوق امللكية.

أن تقدِّم كل منها إىل األخرى أكرب قدر الدول األطراف باملؤمتر  أهابنفســـه، ويف القرار   -٧٩
عاون  قًاممكن من الت مادة  وف عادة  ٥١لل مان إ يد من اجلهود لضــــــ بذل املز ية، وأن ت فاق من االت

يف حدود أقصـــى ما ميكن أن باختاذ تدابري  ٥٧املمتلكات املصـــادرة أو التصـــرف فيها وفقًا للمادة 
  القانونية الوطنية من أجل ما يلي: اتسمح به نظمه

الدولية للعائدات اإلجرامية املتأتية من الفساد وكشفها وردعها  التحويالتمنع   (أ)  
 على حنو أكثر فعالية؛

بها وضـــبطها واســـتردادها اســـتبانة العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـاد وتعقُّ  (ب)  
ختاذ تدابري تعزز امتثال املصــارف واملؤســســات وإعادهتا، على أن يشــمل العمل يف هذا الشــأن ا

  .املالية غري املصرفية اليت حتددها يف هذا الشأن لتلك التدابري
مكتب مساعدة بشأن إجياد هنج يعتمد على  اعتمادوأوصى الفريق العامل باستبانة إمكانية   -٨٠

سترداد املوجودات لتقدمي املشورة خالل املراحل األولية للقضية بطريقة  غري رمسية وإحالة مقدمي ا
  الطلبات إىل النظراء القادرين على تقدمي املزيد من املساعدة.

    
    اُملتَّخذةاإلجراءات     

شارك مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -٨١ ستار" خدِّراتي وغريها  واجلرمية، من خالل مبادرة "
الســــياســــية يف عدد من املنتديات لتدعيم اإلرادة إىل املناصــــرة الدعوة  يف أنشــــطة، من املبادرات

ية لدول هاو، ا عامل املعين مبكافحة الفســـــــاد و من تابع لتعزيز الفريق ال ية ال فاف ــــــ عاون رابطة الالش ت
) واإلنتربول واالحتاد األورويب ووحدة التعاون القضائي APECاالقتصادي آلسيا واملحيط اهلادئ (

والفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع  ةالتابعة لالحتاد األورويب (يوروجست) وجمموعة السبع
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من أجل  اخلاصــة بالشــراكة وخصــوصــًا مبادرتهملجموعة العشــرين واملنتدى االقتصــادي العاملي، 
  مكافحة الفساد.

بأمهية التصــــــديق على اتفاقية األمم املتحدة  التوعيةواجلرمية  خدِّراتاملوواصــــــل مكتب   -٨٢
ــــــترداد االتفاقية  على أمهية أحكامًا كامًال، مؤكدًا وتنفيذها تنفيذملكافحة الفســــــاد  املتعلقة باس

ــــــاد التابع ملجموعة  املوجودات، بصــــــفته مراقبًا يف اجتماعات الفريق العامل املعين مبكافحة الفس
تنفيذ خطط عمل جمموعة العشرين ملكافحة الفساد واجلرمية  خدِّراتمكتب املدعم كما العشرين. 

  .٢٠١٨-٢٠١٧للفترة 
بغسل األموال  اجتماعات شىت متصلةواجلرمية ومبادرة "ستار" يف  خدِّراتاملوشارك مكتب   -٨٣

ومن خالل صفة املراقب اليت حيظى هبا من أجل تعزيز التنسيق فيما يتعلق باسترداد املوجودات. 
ا الوثيقة البنك الدويل لدى فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، حافظت مبادرة "ستار" على صالهت

، وبعالقتها سنويًّامن خالل املسامهة يف اجتماعاهتا اليت ُتعقد ثالث مرات  وخباصةبفرقة العمل، 
  اإلقليمية املماثلة لفرقة العمل.باهليئات 

كان )، الذي IACCCمكافحة الفسـاد ( العمل على كما بدأ العمل باملركز الدويل لتنسـيق  -٨٤
 وباشــر، ٢٠١٦كافحة الفســاد الذي عقد يف لندن يف أيار/مايو يف مؤمتر قمة م بإنشــائهُأوصــي قد 

تزويد البلدان بالدعم الالزم الســــترداد املوجودات املســــروقة يف . والغرض منه ٢٠١٧العمل عام 
 املعنيةالســلطات مع مبادرة "ســتار"  لكوكذواجلرمية  خدِّراتمكتب امل ويتواصــل. وقت مناســب

ودعيا املركز إىل  ،األعمال التحضـــريية من أجل تشـــغيله مركز التنســـيق من أجل تنســـيقإنشـــاء ب
  .املشاركة يف خمتلف االجتماعات

ــــــاد،   -٨٥ ــــــترداد  أيضــــــًاالدول  قررتويف مؤمتر قمة مكافحة الفس عقد املنتدى العاملي الس
عام  لدان اليت تســــــعى إىل  منربلتوفري  ٢٠١٧املوجودات يف  جمالللب قدم يف  ــــــترداد  حتقيق ت اس

. وقد ٢٠١٧كانون األول/ديســمرب  ٦إىل  ٤قد املنتدى يف واشــنطن العاصــمة من املوجودات. وُع
مبادرة بدعم من ارك يف اســــــتضــــــافته كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية شــــــَ َت

. وتضــــمنت نيجريياو وســــريالنكا وتونس أوكرانيا بلدان تركيز املنتدى على وانصــــبَّ"ســــتار". 
موضــــــع يف القضــــــايا اليت حققتها البلدان األربعة  إحراز تقدماليت حققها املنتدى العاملي  النتائج
 بتحقيق تقدم يف معاجلة قضـــاياااللتزام جتديد و ،دورات تقنيةوزيادة القدرات من خالل  ،االهتمام

 مندى العاملي املنت واستفادالقضائية املعنية.  الوالياتبني فيما وزيادة التعاون  ،استرداد املوجودات
ويف ســـترداد املوجودات. الومنتدى أوكرانيا  األموالالتجارب الســـابقة للمنتدى العريب الســـترداد 

 مت مبادرةُ استرداد املوجودات، نظَّجمال تقدم يف  إىل إحرازاملنتدى العاملي  الوقت الذي يهدف فيه
 ًااجتماع ٨٠، أكثر من ويةذات األولاألربعة  البلدانالُقطرية مع  مشـــــاركتها"ســـــتار" من خالل 

سيقيًّا القضائية ذات الصلة، كما  الوالياتملمارسني يف ااالختصاصيني  ملعاجلة القضايا من أجل تن
. وُعقد على وحتقيق تقدم يف معاجلتها حمددة بشأن قضاياقة ملناقشات املتعمِّتتيح ااتية ؤوفرت بيئة م

يف  العمليةة من العريب ملناقشـــة الدروس املســـتمدَّث جانيب حول املنتدى هامش املنتدى العاملي حَد
  إطار شراكة "دوفيل" مع الدول العربية.
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التعاون  رابطةحلقة عمل يف تنظيم واجلرمية مع الصــــــني وتايلند  خدِّراتاملمكتب  وشــــــارك  -٨٦
مارس /آذار ٢٢إىل  ٢٠االقتصادي آلسيا واملحيط اهلادئ بشأن استرداد املوجودات، اليت عقدت من 

  .للمنتدى التابع من أنشطة الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد والشفافية ًاجزءباعتبارها  ٢٠١٨
    

    املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات  -جيم  
شديد على املساعدة التقنية من أجل تنفيذ أحكام الفصل  أبرز الفريُق  -٨٧ العامل وجود طلب 

 هنوجعلى اخلدمات االســــتشــــارية القانونية، كما أبرز احلاجة إىل  وخباصــــةاخلامس من االتفاقية، 
مصـــمَّمة وفق االحتياجات املطلوبة. وشـــدد الفريق على أمهية تزويد املســـؤولني واالختصـــاصـــيني 

من املســاعدة التقنية، يف جمال املســاعدة القانونية املتبادلة، لتمكينهم من كتابة املمارســني بأشــكال 
  الطلبات اليت يتلقوهنا.الرد على الطلبات و

على أمهية تدعيم قدرات املشــــــرِّعني وموظفي إنفاذ القانون  أيضــــــًاوأكَّد الفريق العامل   -٨٨
والقضاة واملدعني العامني بشأن املسائل املتعلقة باسترداد املوجودات، وشدَّد على احلاجة إىل توفري 

واجلرمية وســـائر  خدِّراتتب املتدريب متخصـــص وأنشـــطة لبناء القدرات، وعلى أمهية تزويد مك
شجَّع الفريق العامل األمانة على أن تضيف إىل  مقدِّمي املساعدات ذات الصلة مبوارد كافية. كما 

تنظيم احللقات الدراســــية والدورات التدريبية، تنظيم دورات تدريبية تســــتخدم  ومنهاأنشــــطتها، 
  تكنولوجيات مبتكرة، مثل برامج التعلُّم اإللكتروين.

واجلرمية بالســـعي إىل إقامة مزيد من الشـــراكات مع  خدِّراتوأوصـــى الفريق العامل مكتب امل  -٨٩
سائر املنظمات واهليئات املعنية ملعاجلة املسائل املتعلقة باسترداد املوجودات والسعي إىل تنسيق املزيد من 

ــائل تتيح للدول أنشــطة املســاعدة التقنية معها يف هذا الشــأن، وطلب إىل األمانة أن ُتروِّج  لســُبل ووس
  األعضاء أن تطلب املساعدة التقنية من خالل مبادرة "ستار" على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

وأوصى الفريق العامل الدول األطراف بأن تنظر يف اعتماد هنج قائم على منهج دراسي يف   -٩٠
قليمي ضــمانًا الســتخدام املوارد تنظيم برامج املســاعدة التقنية، مع مراعاة التنســيق على الصــعيد اإل

  .حنواملتاحة املحدودة على أجنع 
، على أن تكفل وجود أطر قانونية ومؤســســية ٦/٣وحثَّ املؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -٩١

وافية لديها من أجل مالحقة مرتكيب جرائم الفساد قضائيًّا، وكشف عمليات االحتياز والتحويل غري 
تأتية من الفســــــاد، والتماس التعاون القانوين الدويل وتقدميه، مبا يف ذلك املشــــــروعة للموجودات امل

ساد من  ستبان من عائدات للف سبة السترداد ما ُي ساعدة القانونية املتبادلة، لتأمني وجود آليات منا امل
ستندة أو  سواء أكانت م صادرة اليت تقضي هبا املحاكم يف اخلارج  صادرهتا، وإنفاذ أوامر امل خالل م

ري مستندة إىل أحكام إدانة وفقًا ملقتضيات االتفاقية، وضمان إنفاذ هذه األطر، وشجَّع على تقدمي غ
  املساعدة التقنية يف هذا الصدد.

أن يواصــــــل تقدمي وإعداد واجلرمية  خدِّراتامل، إىل مكتب ٧/١وطلب املؤمتر، يف قراره   -٩٢
ــــــترداد املوجودات، مبا يف ذلك توفري منتجات معرفية وأدوات  مبادرات لبناء القدرات يف جمال اس
تقنية يف هذا الشأن، عند الطلب ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من أجل تلبية االحتياجات 
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ات الُقطرية، ودعا املؤمتُر مبادرَة اســـترداد املطلوبة من املســـاعدة التقنية املســـتبانة أثناء االســـتعراضـــ
  إىل مواصلة تقدمي وإعداد مبادرات من هذا القبيل. "ستار"املوجودات املسروقة 

  
  اُملتَّخذةاإلجراءات 

ية من ، واجلرمية خدِّراتاملمكتب  يواظب  -٩٣ ثان لدورة ال ية الرمسية ل بدا بل ال ــــــواء ق ية س آل
من  الواردةطلبات املساعدة التقنية  ، على تلبيةأو بعدها ٢٠١٦ هيونياستعراض التنفيذ يف حزيران/

ــاركتها الكاملة يف اقدر بغية تعزيزالدول األطراف  هتا على تنفيذ الفصــل اخلامس من االتفاقية ومش
  . اآلليةعمل 
عامي   -٩٤ ر مكتب امل، ٢٠١٧و ٢٠١٦ويف  ــــــَّ ية إقليمية  خدِّراتيس تدريب واجلرمية دورات 

االستعراضية الثانية لصاحل جهات الوصل وخرباء االستعراض من مجيع الدول  ووطنية بشأن الدورة
  األطراف املستعَرضة واملستعِرضة.

تقدمي  ،، من خالل مبادرة "ســــتار" ووســــائل أخرىواجلرمية خدِّراتمكتب املوواصــــل   -٩٥
ية إىل اســــترداد مســــاعدات قطرية إىل الدول ُمَعدة لتلبية احتياجاهتا املطلوبة يف إطار جهودها الرام

ــــــترداد  ٢٤املوجودات. وخالل الفترة املشــــــمولة هبذا التقرير، تلقى  يان باس تديان معن لدًا ومن ب
ــــــبكات إقليمية مســــــاعدات من هذا القبيل، كما تلقى مكتب امل  خدِّراتاملوجودات وثالث ش

تة بلدان. وعالوة على ذلك، تعاون مكتب امل ــــــ رمية واجل خدِّراتواجلرمية طلبات جديدة من س
املنظمات اإلقليمية و/أو الدولية يف من ومبادرة "ســـتار" مع عدد من الواليات القضـــائية األخرى و

العديد من الفعاليات التدريبية  إجنازوقد مت جماالت من قبيل بناء القدرات وتوفري املســـاعدة التقنية. 
الدولية واإلقليمية والوطنية حول مواضـــــيع مثل التنســـــيق الوطين والتعاون الدويل  األصـــــعدةعلى 

مبا يف ذلك االستخدام الفعال  ،واملساعدة القانونية املتبادلة السترداد املوجودات والتحقيقات املالية
ها، ومنع للبيانات املستمدة من املصادر العامة وإدارة املوجودات املحجوزة واُملصادرة واملتصرف في

  التدفقات املالية غري املشروعة.
متعددة  برامجهنا إحيث  ؛أنشــــطة مبادرة "ســــتار" معظمالُقطرية  اتاملشــــاركلت وشــــكَّ  -٩٦

وضع استراتيجيات السترداد املوجودات  ، ومنهامن األنشطة املتنوعة طائفة تشتمل علىو السنوات
ــــــترداد املوجودات وإدارهتا  ،وإقرارات الذمة املالية ،ةاملالي قاتالتحقيوأســــــاليب  ،ومكاتب الس

ستخالص األدلة اجلنائية يف إطار التحضري من أجل احلسابات ومراجعة وتقدمي املشورة  ،لقضايال ا
  القضائية األخرى. الوالياتاالتصاالت مع  وتيسري ،بشأن إدارة القضايا

مع الدول  التعاونواجلرمية  خدِّراتاملأما يف جمال املســاعدة التشــريعية، فقد واصــل مكتب   -٩٧
وإىل أحكام الفصـــــــل اخلامس من االتفاقية.  مدى التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ تقديرمن أجل 
ــتجاب  جانب ــتار" واجلرمية  خدِّراتمكتب املذلك، اس عدة طلبات أخرى من الدول لومبادرة "س
  التشريعات. صوغبإجراء استعراضات مكتبية للتشريعات أو املساعدة يف  تتعلق
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    واملتابعة اإلبالغ  -دال  
بشــــــأن وضــــــع املبادئ التوجيهية  اإلرشــــــاداتزيد من املتقدمي  لعلَّ الفريق العامل يودُّ  -٩٨

  واملمارسات اجليدة وغريها من األدوات لتحسني تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية.
املجاالت التالية: مبادئ  ليف املســـتقباخلاصـــة فيما يتعلق بالعمل  اإلرشـــاداتتشـــمل  وقد  -٩٩

يةتوجيهية غري ملزمة لإلدارة والتصــــــرف  يف املوجودات املحجوزة واُملصـــــــادرة؛ ومبادئ  بفعال
اســـتباقي يف الوقت املناســـب؛ وتركيز العمل املتعلق  على حنوتوجيهية غري ملزمة لتبادل املعلومات 

ية املعلومات بشـــــــأن امللكية  فاف ــــــ ارســـــــات اجليدة بشـــــــأن ؛ وتطوير املمالنفعيةبتحســــــني ش
  املوجودات.  إعادة
شة كيفية رؤيته لدوره  لعلَّ الفريق العامل يودُّو  -١٠٠ ضًا مناق ستقبلأي كتجمع عاملي فريد  يف امل

من اخلرباء يف جمال اســـــترداد املوجودات وكيفية اســـــتخدام هذا التجمع لتعزيز التعاون الدويل يف 
على  القضـــــايابشـــــأن  للتشـــــاورإتاحة فرص  من خالل ســـــبل منهااســـــترداد املوجودات، جمال 
  .أعماله  هامش
مكتب  إنشاء على يف استرداد املوجودات يقوم هنج باستكشاف ويف ضوء التوصية املتعلقة  -١٠١

شأن هذا النهج  يودُّالفريق العامل  لعلَّللمساعدة،  شأن  وخصوصًاتقدمي املزيد من اإلرشادات ب ب
 هذه العملية تيسريواجلرمية أو مبادرة "ستار" يف  خدِّراتاملالدور الذي ميكن أن يضطلع به مكتب 

ــــــبيل املثال، إحالة مقدمي الطلبات إىل النظراء القادرين على تقدمي من خالل تدابري منها ، على س
  املشورة خالل املراحل األوىل من القضية.

 البياناتجبمع  املتعلقةت بشأن اخليارا اإلرشاداتتقدمي املزيد من  لعلَّ الفريق العامل يودُّو  -١٠٢
  أو صادرهتا أو أعادهتا أو تصرَّفت فيها.اليت ضبطتها الدول حجم املوجودات  عن

تقدمي إرشادات بشأن دور  لعلَّ الفريق العامل يودُّويف جماالت التدريب واملساعدة التقنية،   -١٠٣
من خالل آليات واجلرمية يف تقدمي املســـاعدة على الصـــعيدين الوطين واإلقليمي،  خدِّراتاملمكتب 

مبادرة "ســتار"، وكذا تشــجيع الدول على االســتفادة من الفرص املتاحة لبناء القدرات  خمتلفة منها
  يف جمال استرداد املوجودات.

ض املتعلقة بالفصــل أكثر حتديدًا ويف ضــوء التقدم املحرز يف عمليات االســتعرا وعلى حنو  -١٠٤
كذلك النظر يف أفضــل الســبل لتلبية االحتياجات اليت  لعلَّ الفريق العامل يودُّاخلامس من االتفاقية، 

يف تلك االســــتعراضــــات، وذلك لضــــمان أن تغتنم الدول األطراف فرصــــة االســــتفادة من  ُتحدَّد
  يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة. حتتاجهااخلربات واملساعدة اليت 

صل  لعلَّ الفريق العامل يودُّو  -١٠٥ شجيع الدول على أن يوا ضات اليت ت االستفادة من االستعرا
يف إطار دورة االســتعراض الثانية لتعزيز تنفيذها للفصــل اخلامس من االتفاقية وطلب  ســتخضــع هلا
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