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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
   املعين باسترداد املوجودات  

        ٢٠١٣أغسطس / آب٣٠- ٢٩فيينا، 
 ٥٨واملادة ) التعاون اخلاص (٥٦دليل املناقشة املواضيعية بشأن املادة     

 آليات استرداد (٥٤؛ وبشأن املادة )وحدة املعلومات االستخبارية املالية(
 ٥٥واملادة )  خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرةاملمتلكات من

      صلةالواد ذات غريها من املو) التعاون الدويل ألغراض املصادرة(
      رة من األمانةمذكِّ    

  ملخَّص  
رة لكي يسترشد هبا الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح           ت األمانة هذه املذكّ   عدَّأَ  

ز االجتمـاع الـسابع     وسـوف يركّـ   . دات يف مناقـشته املواضـيعية     العضوية املعين باسترداد املوجو   
وحـدة املعلومـات االسـتخبارية       (٥٨واملـادة   ) التعـاون اخلـاص    (٥٦للفريق العامل علـى املـادة       

آليـات اسـترداد املمتلكـات     (٥٤من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ وعلى املادة  ) املالية
). التعاون الدويل ألغـراض املـصادرة      (٥٥واملادة  ) ل املصادرة من خالل التعاون الدويل يف جما     

رة معلومات أساسية ذات صـلة هبـذه اجملـاالت املواضـيعية بغيـة إثـراء مناقـشة                  وتقدِّم هذه املذكّ  
  .الفريق العامل
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    مقدِّمة  -أوالً  
، ١/٤أنــشأ مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، بقــراره      -١

وقّرر املـؤمتر أن يقـوم      . الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات        
  .الفريق العامل بإسداء املشورة له ومساعدته يف تنفيذ والياته املتعلقة بإرجاع عائدات الفساد

دة املــؤمتر ويف القـرار نفــسه، حــّدد املـؤمتر وظــائف الفريــق العامــل، مبـا يف ذلــك مــساع     -٢
 ٥٢على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات، وال سيما بشأن تنفيذ املـواد               

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد بوســائل مــن قبيــل آليــات لكــشف أدوات ٥٨إىل 
الفـساد وعائداتــه وجتميـدها وحجزهــا ومـصادرهتا وإرجاعهــا؛ واسـتبانة االحتياجــات يف جمــال     

 القدرات، وتشجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعّددة األطـراف القائمـة ذات الـصلة،               بناء
وتيسري تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة واألفكـار فيمـا بـني الـدول؛ وبنـاء الثقـة وتـشجيع                   

  .التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقّية الطلبات
 /األول حــىت الــسادس يف فيينــا، مــا بــني آب    وعقــد الفريــق العامــل اجتماعاتــه مــن       -٣

  .٢٠١٢أغسطس / وآب٢٠٠٧أغسطس 
ومتاشيا مـع خطـة العمـل املعتمـدة يف االجتمـاع الـسادس، مـن املقـرر أن يعقـد الفريـق يف                          -٤

) التعـاون اخلـاص    (٥٦اجتماعه السابع مناقشة مواضيعية بشأن تـدابري التعـاون، باإلحالـة إىل املـادة               
؛ وبـشأن التعـاون يف التجميـد واحلجـز، باإلحالـة            )علومات االستخبارية املالية  وحدة امل  (٥٨واملادة  

ــادة    ــى األخــص إىل امل ــال        (٥٤عل ــدويل يف جم ــاون ال ــن خــالل التع ــترداد املمتلكــات م ــات اس آلي
  .ومواد أخرى ذات صلة) التعاون الدويل ألغراض املصادرة (٥٥، واملادة )املصادرة

ل الدوليــة اتــصاال وثيقــا بتنفيــذ هــذه املــواد، ومــن هــذه  وتتــصل أنــشطة عــّدة مــن احملافــ   -٥
مبـادرة  (األنشطة األعمال املضطلع هبـا يف إطـار املبـادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املـسروقة            

رات واجلرميـة، وأعمـال   املشتركة بني البنك الدويل ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ   ") ستار"
  . املاليةباإلجراءاتاملخابرات املالية وفرقة العمل املعنية كل من جمموعة إيغمونت لوحدات 

رة إىل مساعدة الفريـق العامـل يف مداوالتـه ويف تقريـر مـا سيـضطلع                 وترمي هذه املذكّ    -٦
وهـي تبـيِّن التحـديات املرتبطـة بتنفيـذ املـواد ذات الـصلة والتـدابري                 . به من أنـشطة يف املـستقبل      

  .لتحدياتي بفعالية لتلك ااملمكنة للتصدِّ
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  ) التعاون اخلاص (٥٦املناقشة املواضيعية بشأن املادتني   -ثانياً  
      )وحدة املعلومات االستخبارية املالية (٥٨و

    )التعاون اخلاص (٥٦املادة   - ألف  
    معلومات أساسية  - ١  

  :على أن) التعاون اخلاص( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٥٦تنص املادة   -٧
 كل دولـة طـرف، دون إخـالل بقانوهنـا الـداخلي، إىل اختـاذ تـدابري جتيـز هلـا أن                 تسعى  

ــضائية، معلومــات عــن       ــا الق ــا أو إجراءاهت ــا أو مالحقاهت ــل، دون مــساس بتحقيقاهت حتي
العائدات املتأتية من األفعـال اجملّرمـة وفقـا هلـذه االتفاقيـة إىل دولـة طـرف أخـرى دون                     

 املعلومات قد يـساعد الدولـة الطـرف املتلقيـة           طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك      
على استهالل أو إجراء حتقيقات أو مالحقات أو إجـراءات قـضائية أو قـد يـؤدي إىل                  

  .تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية
  مـن  ٤ تقدما مهما يف مفهوم التعاون التلقائي الذي تـشري إليـه الفقـرة               ٥٦ومتثل املادة     -٨

وُيقصد بالتقدمي التلقائي للمعلومات، وهو ممارسة متبعة يف جماالت خمتلفة، مبا فيهـا              .٤٦املادة  
جمال الشؤون الضريبية، أن ُتقدَّم إىل واليـة قـضائية أخـرى معلومـات ُيحتمـل أن تكـون ُمهّمـة                 

  .لتلك الوالية القضائية األخرى ومل يسبق طلبها
ا غــسل األمــوال املتعلقــة بواليــات قــضائية خمتلفــة  أساســا علــى قــضاي٥٦وتنطبــق املــادة   -٩

عندما تكون اجلرمية األصلية قد وقعت يف إحدى الواليـات القـضائية وُنقلـت عائـداهتا إىل واليـة             
وُتشجَّع الوالية القضائية الثانية على أن ترسل تلقائيـا املعلومـات ذات الـصلة إىل               . قضائية أخرى 

ال تكـون علـى علـم بارتكـاب اجلرميـة األصـلية علـى أراضـيها أو            الوالية القضائية املعنية الـيت قـد        
 التبادل التلقائي للمعلومات يف إطار وقد تطرأ ظروف أخرى ميكن أن تستحثّ  . مبوقع العائدات 

 ، وذلــك، علــى ســبيل املثــال، عنــدما يوجــد مــن األســباب مــا يــدعو إىل االشــتباه بــأنَّ ٥٦املــادة 
ألموال أو شـركاءهم هـم مـن مـواطين بلـد آخـر أو مـن                 مرتكيب إحدى جرائم الفساد أو غسل ا      

  . املقيمني فيه
ــع       -١٠ ــذ الفــصل الراب ــشأن تنفي ــر املواضــيعي ب ــد جــاء يف التقري ــدويل (وق ــاون ال مــن ) التع

، الـذي يتـضمن حتلـيال لتقـارير االسـتعراض النهائيـة الـيت              )CAC/COSP/IRG/2013/9(االتفاقية  
 احملافــل الدوليــة دأبــت علــى النظــر إىل اإلرســال    دولــة مــن الــدول األطــراف، أنَّ ٣٤ تناولــت

 مــن ٤٦ مــن املــادة ٥ و٤ى يف الفقــرتني التلقــائي للمعلومــات إىل الــسلطات األجنبيــة، املتــوخّ 
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وعلى وجه العموم، مل ختـضع هـذه املمارسـة لتنظـيم            . االتفاقية، باعتباره من املمارسات اجليدة    
ــا    . حمــدد ــان بأهنمــا نظمت ــان طرف ــادل التلقــائي للمعلومــات بــني   وقــد أبلغــت دولت صــراحة التب

السلطات القضائية، فيما أبلغت دولة طرف أخرى بأهنا عيَّنـت فـضال عـن ذلـك سـلطةً حمـدَّدة        
وأفـادت عـدة دول أطـراف بـأنَّ اإلرسـال         . وخوَّلتها بإرسال املعلومات من دون طلـب مـسبق        

 فهو جائز ما دام غـري حمظـور         التلقائي للمعلومات، وإن مل يكن ممارسة معتمدة حبكم القانون،        
صراحة؛ وذكرت أنّ مثل هذا اإلرسال جيري بصورة متواترة عرب ما هو متاح لـسلطات إنفـاذ           

وأفـادت إحـدى الـدول األطـراف بأنـه ال توجـد حاجـة              . القانون من قنوات اتصال غري رمسيـة      
نـات سـرية أو     لديها إىل أساس تشريعي من أجل القيام تلقائيا بإرسال معلومات قـد تتـصل ببيا              

 ذلـك ميكـن أن      إىل سلطات أجنبيـة، مـضيفة أنَّ      ) مبا فيها البيانات الشخصية   (ختص التحقيقات   
يتم مبقتضى أحكـام قانوهنـا اخلـاص حبمايـة البيانـات، الـيت تتـيح اإلعفـاء مـن اللـوائح التنظيميـة                        

  .املعمول هبا يف مواضع أخرى، وخصوصا ألغراض منع اجلرمية وكشفها
 حاالت ُنظِّم فيها اإلرسال التلقائي للمعلومات تنظيما صرحيا فيما خيص قضايا            وهناك عدة   -١١

 جرمييتغسل األموال ومتويل اإلرهاب، وَيرُِد هذا التنظيم يف تشريعات وطنية تتناول حتديدا مكافحة 
  .وهناك قوانني أخرى تسمح ضمنا هبذه املمارسة. غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ــع احلــاال   -١٢ ــاك شــروط معيّ ويف مجي ــة لإلرســال التلقــائي للمعلومــات ال بــدّ  ت، هن  مــن ن
سق عـادة مـع الـشروط       وتتوقف هذه الشروط على التشريعات الوطنية املنطبقة، وتتّ       . استيفائها

وبعـض األجهـزة خموَّلـة قانونـا بتبـادل املعلومـات مـع أجهـزة أخـرى                   .العامة لتبـادل املعلومـات    
وقـد يلـزم    . على أساس اختاذ ترتيبات لكل حالة على حدة       دون حاجة إىل وجود اتفاق بينها و      

يف بلدان أخرى، إما حبكم القانون وإما حبكم الـسياسة العامـة، توقيـع مـذكرة تفـاهم قبـل أي                     
  .وتسمح بعض البلدان بتبادل املعلومات على أساس مبدأ املعاملة باملثل. تبادل للمعلومات

ــوانني      -١٣ ــن الق ــاك شــروط إضــافية يف عــدد م ــسّرية  وهن ــق بال ــة تتعل ــي بعــض  .  الوطني فف
البلدان، ال ميكن لألجهزة أن تتبادل املعلومات سوى مـع األجهـزة األجنبيـة الـيت توجـد لـديها           

  .تدابري تكفل احلفاظ على خصوصية البيانات املتبادلة وسّريتها
وعـادة مـا   . ويرتبط شرط آخر بنوع اجلهاز األجنيب الذي ميكن تبادل املعلومـات معـه             -١٤

بــني وحــدات (، أي بــني األجهــزة ذات النــوع الواحــد "متماثــل"يكــون هــذا ممكنــا علــى حنــو  
ومـع ذلـك، هنـاك بعـض البلـدان الـيت تـسمح أيــضا        ). االسـتخبارات املاليـة، علـى سـبيل املثـال     

  ".تبادل املعلومات املائل"بتبادل املعلومات بني األجهزة غري املتناظرة، وهو ما ُيطلق عليه 
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كأن (ملعلومات املائل ميكن أن يكون إما مباشرا بني األطراف غري املتناظرة            وتبادل ا   - ١٥
، )يكون مثال بني وحدة االسـتخبارات املاليـة يف البلـد أِلـف والـسلطة القـضائية يف البلـد بـاء                    

وُيقــصد بتبــادل املعلومــات غــري املباشــر التبــادل بــني جهــات غــري متنــاظرة . وإمــا غــري مباشــر
مثـال ذلـك، بـني وحـدة االسـتخبارات املاليـة يف البلـد أِلـف                 (جـنيب   ولكن عـن طريـق نظـري أ       

والــسلطة القــضائية يف البلــد بــاء، عــن طريــق الــسلطة القــضائية يف البلــد أِلــف أو وحــدة           
  ).االستخبارات املالية يف البلد باء

وعادة ما ُتترك للدولة املرِسلة للمعلومات حرية اختيـار قنـاة حمـددة لإلرسـال التلقـائي                   -١٦
وميكن للدولة املرِسلة أن تستخدم القنـوات الرمسيـة للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة،               . للمعلومات

ولكن ُيرى يف حاالت كثرية أن التوجه العملي يكمن يف السماح باسـتخدام قنـوات االتـصال                  
ومـع ذلـك، ففـي هـذه احلالـة األخـرية، جيـب أن يـسمح اإلطـار          . املباشر بـني الـسلطات املعنيـة     

ولعـلّ  . ين للبلـد املتلقـي بالتبـادل املباشـر للمعلومـات، أو ينبغـي علـى األقـل أن ال حيظـره                     القانو
الدول األطراف توّد استخدام األطر القائمـة لتبـادل املعلومـات، مثـل املنظمـة الدوليـة للـشرطة                   

ــة  ــول(اجلنائي ــة فيمــا خيــص وحــدات      ) اإلنترب ــشرطة، أو شــبكة إيغمونــت املؤّمن فيمــا خيــص ال
، وهي شـبكة حاسـوبية المركزيـة تـدعم وحـدات      FIU.NETات املالية األعضاء، أو    االستخبار

  .االستخبارات املالية يف االحتاد األورويب
وتكفــل األطــر القائمــة لتبــادل املعلومــات علــى حنــو مباشــر أن يــتم ذلــك التبــادل عــرب    -١٧

، مـع ضـمان     احلدود بصورة سريعة وغري رمسية بقدر املستطاع ومن دون شروط رمسية مفرطة           
ــة وســّريتها يف الوقــت نفــسه    ــة خــصوصية البيانــات املتبادل ــه يف معظــم احلــاالت،   . محاي ــد أن   بي
وعادة مـا تـوفِّر البلـدان األدلـة         . ال ميكن استخدام تلك املعلومات كأدلة يف اإلجراءات اجلنائية        

وينبغـي  . تبادلـة املراد استخدامها يف القضايا اجلنائية مـن خـالل إجـراءات املـساعدة القانونيـة امل               
  .أالّ ُتستخدم قنوات تبادل املعلومات املباشر كبديل عن تلك اإلجراءات

    
    نقاط للمناقشة  - ٢  

  :ناقشتها إضافياملينظر يف النقاط التالية يوّد أن لعلّ الفريق العامل   -١٨
جتربة الدول األطراف يف اإلرسال التلقـائي للمعلومـات والتـشريعات واملمارسـات               •   

  الصلةذات 
التحديات اليت تواجهها الدول األطراف، مبا يف ذلك االفتقار إىل أساس قـانوين يف              •   

التشريعات الوطنيـة يـسمح باإلرسـال التلقـائي للمعلومـات أو التـشريعات الوطنيـة                
كاملوافقـات الوطنيـة املتعـددة،      (اليت حتظره صراحة أو تضع شـروطا رمسيـة مفرطـة            

  )ة باملثل، على سبيل املثالوالفهم الضيق ملبدأ املعامل
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سـواء أكـان    (العقبات اليت تعترض سـبيل التبـادل الـدويل للمعلومـات بوجـه عـام                  •  
  ، مبا يف ذلك قوانني السّرية املصرفية)تلقائيا أم ال

التدابري الرامية إىل مساعدة الدول األطراف على إرساء األطـر املطلوبـة لإلرسـال               •  
لـك مواءمـة األطـر التـشريعية، أو توقيـع مـذكرات             التلقائي للمعلومـات، مبـا يف ذ      

ــادل التلقــائي      تفــاهم وغريهــا مــن الــصكوك املــشاهبة الــيت ترمــي إىل تــشجيع التب
الفعــال للمعلومــات وتعزيــزه وتيــسريه، أو توقيــع معاهــدات ثنائيــة أو متعـــددة        

  األطراف، أو االنضمام إىل أطر قائمة لتبادل املعلومات
ء قنوات اتصال أو تقوية القـائم منـها، مبـا فيهـا آليـات تبـادل                 الة إلنشا السبل الفعَّ   •  

املعلومات املتعلقة هبوية السلطة األجنبية املراد إرسال املعلومـات إليهـا أو بيانـات              
  )املعلومات املتعلقة جبهة االتصال احملّددة(االتصال هبا 

. ي للمعلومـات  وضع استراتيجيات ترمي إىل تشجيع وتعزيز استخدام التبـادل التلقـائ            •  
ــة شــاملة       ــة أو تدريبي ــات توعوي ــشمل هــذه االســتراتيجيات إجــراء مترين وجيــوز أن ت
ومنتظمــة وصــحيحة اهلــدف مــن أجــل الــسلطات املختــصة حــول خمتلــف جوانــب     
التبادل التلقائي للمعلومات، مبا يف ذلـك اسـتخدام األحكـام القائمـة بـشأن اإلرسـال              

   أن يعود هبا اتباع مبدأ املعاملة باملثلالتلقائي للمعلومات والفوائد اليت ميكن
ــادل التلقــائي       •   ــة بــشأن توقيــت النظــر يف التب ــة وعملي فوائــد وضــع إرشــادات تقني

  للمعلومات وكيفية حتسني كفاءة هذا التبادل
    

    )وحدة املعلومات االستخبارية املالية (٥٨املادة   - باء  
    معلومات أساسية  - ١  

 ١ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد باالقتران بـالفقرة           ٥٨ينبغي أن ُتقرأ املادة       -١٩
  . اليت تشري بدورها إشارة حمّددة إىل وحدات االستخبارات املالية١٤من املادة ) ب(

والواقع أنّ اتفاقية . وتنص صكوك دولية أخرى أيضا على إنشاء وحدة لالستخبارات املالية  -٢٠
حــدة االســتخبارات املاليــة الــذي أكــسبته جمموعــة إيغمونــت  مكافحــة الفــساد تــستند إىل تعريــف و

وقـد أُنـشئت أوىل وحـدات االسـتخبارات     . ١٩٩٦لوحدات املخابرات املالية الصفة الرمسية يف عام      
املالية يف أوائل تسعينيات القرن العشرين، ويبلغ عدد الوحدات املنـضمة اآلن إىل جمموعـة إيغمونـت                 

االتفاقيات الدوليـة األخـرى أيـضا الـدول األطـراف علـى إقامـة              ويشّجع عدد من    .  وحدة ١٤٠حنو  
واتفاقيـة األمـم   ) ١٩٩٩(وحدات لالستخبارات املالية، ومنها االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب       
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، اعتمدت فرقة العمل املعنية ٢٠٠٣ويف عام ). ٢٠٠٠(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية 
 الـيت   ٢٦التوصـية   (لية توصية صرحية تـدعو إىل إنـشاء وحـدات لالسـتخبارات املاليـة                املا باإلجراءات

وتوجـد أيـضا يف عـدة صـكوك         ). ٢٠١٢ بعـد التنقـيح الـذي أُجـري يف عـام             ٢٩أصبحت التوصية   
  .إقليمية أحكام مشاهبة بشأن وحدات االستخبارات املالية

 آخـر، ولكـن ينبغـي أن تـشترك        وختتلف أنواع وحـدات االسـتخبارات املاليـة مـن بلـد إىل              -٢١
ــة وظــائف أساســية   ــارير عــن     . مجيعهــا يف ثالث ــة تتلقــى تق فهــي يف أبــسط أشــكاهلا أجهــزة عمومي

املعامالت املشبوهة من مؤسسات مالية وكيانات إبالغ أخرى، وحتلل املعلومـات الـواردة يف تلـك      
  .األموال ومتويل اإلرهابالتقارير، وتوزع النتائج على السلطات احمللية املختصة مبكافحة غسل 

ــى          -٢٢ ــتباقي عل ــة احلــصول االس ــة إمكاني ــاح لوحــدات االســتخبارات املالي ــي أن تت وينبغ
املعلومات من الكيانات املبلِّغة والـسلطات املختـصة علـى حـد سـواء أو أن تكـون قـادرة علـى                

  .جنبيةوينبغي أن تكون قادرة، فضال عن ذلك، على تبادل املعلومات مع نظرياهتا األ. ذلك
    
  شكلال

  التدفق النمطي ملعلومات وحدات االستخبارات املالية    
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املعّرضة بوجه خـاص لعمليـات غـسل        ويتعّين على املؤسسات املالية وغريها من اهليئات          -٢٣
وميكـن أن  . األموال، أن ترسـل تقـارير عـن املعـامالت املـشبوهة إىل وحـدة االسـتخبارات املاليـة           

من بلد إىل آخر؛ كمـا خيتلـف مـا تـشمله تقـارير املعـامالت املـشبوهة                  " مشبوهة"خيتلف تعريف   
 أن تشمل األفعال اجملرَّمة مبوجب تبعا لنطاق اجلرائم األساسية على املستوى الداخلي، اليت ينبغي

وتتلقى بعض وحدات االستخبارات املالية تقارير أخرى،       . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
كتقارير املعامالت النقدية، وتقارير احلواالت الربقية وغري ذلك من البيانات واإلقـرارات احلّديـة              

  ).حدود اليت يستعان فيها السعاةمبا يف ذلك عن املعامالت النقدية العابرة لل(
. وينبغي للتحليل الذي جتريه وحدة االستخبارات املالية أن يعّزز قيمة املعلومات املتلقـاة           -٢٤

التحليل التشغيلي، الـذي يـستخدم املعلومـات        : وُينتظر أن ُيجرى نوعان رئيسيان من التحليالت      
ت والرابطات اإلجرامية، على سبيل     كاألشخاص واملوجودات والشبكا  (دة  الستبانة أهداف حمدَّ  

، وتعقُّب آثار أنـشطة أو معـامالت معينـة، وحتديـد الـصالت القائمـة بـني تلـك األهـداف                      )املثال
والعائدات احملتملة من اجلرمية أو غسل األموال أو اجلرائم األصلية أو متويل اإلرهـاب؛ والتحليـل                

 أن توفرهـا سـلطات خمتـصة        نانات اليت ميكـ   االستراتيجي، الذي يستخدم املعلومات، مبا فيها البي      
  .أخرى، الستبانة االجتاهات واألمناط املتصلة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب

وينبغي أن تكـون وحـدة االسـتخبارات املاليـة قـادرة علـى موافـاة الـسلطات املختـصة                      -٢٥
ــب      ــد الطل ــا وعن ــها، تلقائي ــائج حتليل ــات وبنت ــصلة باملعلوم ــهي  . ذات ال ــدما تنت أي وحــدة وعن

استخبارات مالية من حتليلها ويشري ذلك التحليـل إىل احتمـال وجـود نـشاط إجرامـي، يتحـّتم                   
  .على هذه الوحدة أن ترسل النتائج إىل السلطات املختصة من أجل اختاذ اإلجراء املناسب

ــامالت،          -٢٦ ــف املع ــائف إضــافية، كوق ــة بوظ ــة مكلف ــتخبارات مالي ــاك وحــدات اس وهن
وإجراء حتريات، ورصد امتثال مؤسسات اإلبالغ للشروط املتعلقـة بغـسل           وجتميد احلسابات،   

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وتــدريب أجهــزة اإلبــالغ، وإجــراء البحــوث، وتنــسيق إعــداد          
التقييمــات الوطنيــة للمخــاطر فيمــا يتعلــق بغــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وتنــسيق اجلهــود   

هاب، وإذكاء الـوعي العـام باملـسائل املتعلقـة بغـسل      الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلر    
  .األموال ومتويل اإلرهاب

وعلــى الــرغم مــن االفتقــار إىل منــوذج مقبــول دوليــا لوحــدات االســتخبارات املاليــة،      -٢٧
النمـوذج اإلداري، الـذي تكـون وحـدة االسـتخبارات املاليـة             ) أ: (توجد أربعـة منـاذج أساسـية      

 بية أو إشرافية، مثل املصرف املركزي أو وزارة املاليـة، أو منـشأة  وفقا له إما ملحقة بسلطة رقا     
منــوذج إنفــاذ القــانون حيــث ُتلحــق الوحــدة جبهــاز الــشرطة؛  ) ب(كــسلطة إداريــة مــستقلة؛ و
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عائي حيـث ُتلحـق الوحـدة بـسلطة قـضائية أو مبكتـب النائـب                النموذج القضائي أو االدِّ   ) ج(و
  .ما من النماذج الثالثة األخرىالنموذج اهلجني وهو مزيج ) د(العام؛ و

وتقيِّم جمموعة إيغمونت وحدات االستخبارات املاليـة لـدى تقـدمها بطلـب االنـضمام            -٢٨
ل لعـضوية جمموعـة إيغمونـت سـوى الوحـدات الـيت متتثـل         إىل عضوية اجملموعة، حيـث ال تتأهَّـ       

 املاليـة األعـضاء     وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون مجيع وحـدات االسـتخبارات         . ملعايري اجملموعة 
يف جمموعة إيغمونت ممتثلة لتعريف إيغمونـت لوحـدة االسـتخبارات املاليـة، وأن تكـون عاملـة                   

ــدويل    ــصعيد ال ــى ال ــات عل ــادل املعلوم ــة      . وتتب ــة العمــل املعني ــك، جتــري فرق ــى ذل ــالوة عل وع
 بــاإلجراءات املاليــة، واهليئــات اإلقليميــة الــيت تعتمــد أســلوب فرقــة العمــل املعنيــة    بــاإلجراءات

املاليـــة، وصـــندوق النقـــد الـــدويل، والبنـــك الـــدويل تقـــديرات وتقييمـــات متبادلـــة لوحـــدات   
 املاليـة  بـاإلجراءات االستخبارات املالية على أساس التوصيات ذات الـصلة لفرقـة العمـل املعنيـة        

  ) يف املقام األول٤٠ و٢٩أي التوصيتني (
موال أن تكشف ارتكاب اجلـرائم األصـلية،        وبإمكان التدابري الفعالة ملكافحة غسل األ       -٢٩

وتـؤدي  . مبا فيها اجلرائم املتصلة بالفساد، وأن متنع مرتكبيهـا مـن التمتـع بالعائـدات اإلجراميـة                
وحدات االستخبارات املالية، بـصفتها ركيـزة تلـك األطـر، دورا رئيـسيا يف مكافحـة الفـساد،                   

خدم عـادة الكـثري مـن األسـاليب     خصوصا وأنّ خمططـات غـسل األمـوال املتـصلة بالفـساد تـست        
  .نفسها املستخدمة يف أنواع غسل األموال األخرى

بيـد أنـه يف ظـل نظـام         . ومن ناحية أخرى، فـإن ضـحايا الفـساد نـادرا مـا يبلغـون عنـه                  -٣٠
فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بإمكان الكيانات املبلِّغـة أن تكـشف املعـامالت         

د مـــن كوهنـــا مـــشبوهة، مثّ تفـــصح عـــن تلـــك املعلومـــات لوحـــدات املتـــصلة بالفـــساد وتتأكـــ
ــة  ــساعد علــى     . االســتخبارات املالي ــل الواجــب، أن ت وميكــن هلــذه األخــرية بعــد إجــراء التحلي

  .استهالل حتقيقات جنائية مبوافاة السلطات املختصة بنتائج حتليلها
    

    نقاط للمناقشة  - ٢  
  :سائل التالية ملناقشتها إضافيا ينظر يف امليوّد أنلعلّ الفريق العامل   -٣١

جتارب الدول األطـراف علـى صـعيد التعـاون بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة                    •  
  وغريها من السلطات الوطنية املختصة لتعزيز فعالية جهود مكافحة الفساد

جتارب الدول األطراف على صعيد دور وحدات االسـتخبارات املاليـة يف إجـراء                •  
  ووضع استراتيجيات ملكافحة الفسادتقييمات للمخاطر 
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  : وقد تكون هلا صلة مبا يلي٥٨التحديات اليت تعوق تنفيذ املادة   •  
    قوانني السّرية املصرفية  
     واستبانة امللّاك املنتفعني" الشخصيات البارزة سياسيا"حتديد  
     االســتخبارات املاليــة بغــّض النظــر عــن النمــوذج  لوحــداتالوضــعية املــستقلة  

  املستخدم
             نقص املعلومات عن القضايا املتصلة بالفساد والبيانات اإلحـصائية الـيت حتـتفظ

الـيت هلـا    كعدد التقارير عن املعامالت املـشبوهة       (هبا وحدات االستخبارات املالية     
  )جبرائم الفساد، على سبيل املثالصلة 

ستوى الـوطين، حلقـات     األنشطة املضطلع هبا على امل    (نوع أنشطة املساعدة التقنية       •  
الـيت ُتعتـرب    ) العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، إعـداد أدوات ومنـشورات موضـوعية          

  فعالة وناجعة يف تيسري إنشاء وحدات استخبارات مالية أو تعزيز القائم منها
الدروس املستفادة من اهليئـات الدوليـة األخـرى يف دعـم وحـدات االسـتخبارات                  •  

 املاليــة، بــاإلجراءاتة إيغمونــت، وفرقــة العمــل املعنيــة املاليــة، وخــصوصا جمموعــ
  والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل

هــة إىل الــدول خبــصوص إنــشاء  احلاجــة احملتملــة إىل املزيــد مــن اإلرشــادات املوجَّ   •  
وحدات استخبارات مالية أو تعزيز القائم منها وأمهية تقدمي املـساعدة إىل الـدول      

 مثل هذه الوحدات أو تعزيزها، يف معـرض هتيئـة الـدول             األعضاء من أجل إنشاء   
األطراف الستعراض نظام مكافحة غسل األمـوال الـذي تـنص عليـه االتفاقيـة يف                

  الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ االتفاقية
ــة مــصمّ      •   ــا مــن تنظــيم دورات تدريبي ــد املمكــن جنيه ــصاًالفوائ  لوحــدات مة خصي

 بـــصورة خاصـــة علـــى األحكـــام ذات الـــصلة مـــن االســـتخبارات املاليـــة، وتركـــز
االتفاقية، ودور وحدات االستخبارات املاليـة يف االسـتراتيجيات الوطنيـة ملكافحـة             

  الفساد وجهود استرداد املوجودات، والعالقة بني غسل األموال والفساد
حتديد األدوات والسياسات واإلجراءات اليت تساعد وحدات االستخبارات املاليـة            •  

االضطالع بوظائفها الرئيسية املتمثلة يف تلقي التقارير وحتليلـها ونـشرها، مـع             على  
  مراعاة الديناميات الفريدة لقضايا الفساد

ــصلة        •   ــوال املت ــشأن مؤشــرات غــسل األم ــشارية ب ــة إصــدار توجيهــات است إمكاني
  ")اإلشارات احلمراء("بالفساد 
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  يات استرداد املمتلكات آل (٥٤املناقشة املواضيعية بشأن املادة   -ثالثاً  

  التعاون  (٥٥واملادة )  التعاون الدويل يف جمال املصادرةمن خالل
    )الدويل ألغراض املصادرة

ــان    -٣٢ ــل املادت ــد واحلجــز     ٥٥ و٥٤تكمِّ ــة بالتجمي ــة املتعلق ــة األحكــام العام  مــن االتفاقي
.  جمـال اسـترداد املوجـودات      يف) ٤٦املـادة   (واملساعدة القانونية املتبادلة    ) ٣١املادة  (واملصادرة  

ومها ُحكمان مهمان ألنّ اجملرمني كثريا ما يسعون إىل إخفاء عائداهتم املتحصَّل عليهـا بطرائـق                
غري مشروعة يف أكثر من والية قضائية من أجل إحباط جهود إنفاذ القانون الراميـة إىل العثـور    

  .على تلك العائدات وحجزها ومصادرهتا يف هناية املطاف
يتناول الفصل اخلامس من االتفاقية مـسألة كيفيـة تيـسري تنفيـذ الطلبـات الدوليـة مـن                 و  -٣٣

ا أن تقـدِّم  فإمّـ : وهنـاك، مـن حيـث املبـدأ، هنجـان ممكنـان         . أجل اختاذ التدابري املؤقتة واملصادرة    
الدولة الطرف الطالبة أدلة تدعم طلب استصدار أمر داخلي يف الدولة متلقية الطلب، وإّمـا أن                

وتــنص ). االعتــراف أو اإلنفــاذ املباشــر( هــذه األخــرية بتنفيــذ الطلــب األجــنيب مباشــرة  تــسمح
االتفاقية على كل من اإلنفـاذ املباشـر لألمـر األجـنيب والـسعي إىل استـصدار أمـر داخلـي لـدى                       

  .الدولة متلقية الطلب
الــداخلي  بالنظـام  ٥٤ اجلانـب الــدويل للتعـاون، بينمـا تتعلــق املـادة     ٥٥وتتنـاول املـادة     -٣٤

ومـن مثّ، فـإن املــادتني متـصلتان صــلة    . ن إنــشاؤه للـتمكني مـن تقــدمي ذلـك التعــاون   الـذي يتعـيّ  
  .لتان الواحدة لألخرىوثيقة ببعضهما البعض ومكمِّ

    
    )التعاون الدويل ألغراض املصادرة (٥٥املادة   - ألف  

    معلومات أساسية  - ١  
ادرة الـوارد مـن دولـة طـرف أخـرى            على االلتزام بـدعم طلـب املـص        ٥٥تشتمل املادة     -٣٥

 ٣٣وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ومتاشـيا مـع مـا سـبق توضـيحه يف الفقـرة                    ". إىل أقصى مـدى ممكـن     "
ا أن حتيـل الطلـب إىل سـلطاهتا املختـصة وتطلـب، علـى               أعاله، جيـوز للدولـة متلقيـة الطلـب إمّـ          

، )٥٥مـن املــادة  ) أ (١الفقـرة  (أسـاس املعلومـات املقدمـة فيــه، إصـدار أمـر داخلـي باملــصادرة       
ا أن تعترف مباشـرة بـأمر املـصادرة األجـنيب الـصادر عـن حمكمـة يف الدولـة الطالبـة وجتعلـه              وإّم

  )).ب (١الفقرة (نافذا 
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ويف كلتا احلـالتني، وحـىت قبـل املـصادرة، يتعـيَّن علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب،                        -٣٦
جرامية أو املمتلكات أو املعـدات أو       لكشف العائدات اإل  " عند الطلب، أن تتخذ تدابري مؤقتة       

" واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها، بغرض مصادرهتا يف هنايـة املطـاف           … األدوات األخرى   
وهذه تدابري متهيدية ووقائية ُتتخذ للتمكني مـن املـصادرة وضـمان إمكانيـة القيـام                ). ٢الفقرة  (

  .هبا يف مرحلة الحقة
ويف هـذا الـسياق،     . ٣١ مـن املـادة      ١ إىل الفقـرة     ٥٥  من املـادة   ٢ و ١وحتيل الفقرتان     -٣٧

األعمـال التحـضريية للمفاوضـات     جيدر التوضيح بأنـه وفقـا إلحـدى امللحوظـات التفـسريية يف              
، ينبغـي أن ُتفهـم اإلحـاالت إىل الفقـرة           الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد         

العائــدات  (٣١ مــن املــادة ٧ و٦ و٥ الفقــرات  علــى أهنــا تــشمل اإلحالــة إىل٣١ مــن املــادة ١
  ).املخلوطة أو احملوَّلة

   تتنــاول املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف ســياق اســترداد املوجــودات،   ٥٥ومبــا أنّ املــادة   -٣٨
 ٣ووفقا لذلك، تنص الفقـرة      ). املساعدة القانونية املتبادلة   (٤٦فال بد من أن ُتقرأ مقترنة باملادة        

ولكن، إضـافة إىل    .  على هذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال         ٤٦املادة  على انطباق   
، على أهنا احلد األدىن من املعلومات اليت جيـب أن           ٤٦ من املادة    ١٥املعلومات احملددة يف الفقرة     

يتــضمنها طلــب املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، ينبغــي للطلبــات املقدمــة ألغــراض املــصادرة عمــال   
  :، معلومات أخرى، كما يلي٥٥ من املادة ٣ أن تتضمن، عمال بالفقرة ٥٥ادة بامل

علــى )) أ (١الفقــرة (ينبغــي أن حيتــوي طلــب إصــدار أمــر داخلــي باملــصادرة    )أ(  
. وصف للممتلكات املراد مصادرهتا، مبا يف ذلك وبقـدر املـستطاع مكـان املمتلكـات وقيمتـها                

ئع اليت استندت إليها الدولة الطرف الطالبة علـى أن          وعالوة على ذلك، جيب تقدمي بيان بالوقا      
يكون بالدقة الكافية لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار األمـر يف إطـار قانوهنـا                 

أن بيــان الوقــائع ميكــن أن يتــضمن وصــفا ) أ (١وتوضــح ملحوظــة تفــسريية للفقــرة . الــداخلي
  د مصادرهتا؛للنشاط غري املشروع وعالقته باملوجودات املرا

الفقـرة  (ينبغي أن حيتوي طلب اإلنفاذ املباشر ألمر صـادر عـن حمكمـة أجنبيـة                )ب(  
بيـــان بالوقـــائع ‘ ٢‘نـــسخة مقبولـــة قانونـــا مـــن أمـــر املـــصادرة املعـــين؛ و ‘ ١‘علـــى )) ب (١

بيان حيدد التـدابري الـيت اختـذهتا    ‘ ٣‘ومعلومات عن املدى املطلوب أن يصل إليه لتنفيذ األمر؛ و  
لــة الطالبــة لتقــدمي إخطــار كــاف لألطــراف الثالثــة احلــسنة النيــة ولــضمان مراعــاة األصــول الدو

  ؛)حجية األمر املقضي به(وبيان بأنّ أمر املصادرة هنائي ‘ ٤‘القانونية؛ و



 

V.13-84658 13 
 

  CAC/COSP/WG.2/2013/2 

بيانـا  ‘ ١‘، جيـب أن تقـدِّم الدولـة الطـرف الطالبـة             ٢، وألغراض الفقرة    أخرياً  )ج(  
نـسخة مقبولـة قانونـا مـن        ‘ ٣‘وصـفا لإلجـراءات املطلوبـة؛ و      ‘ ٢‘بالوقائع اليت تـستند إليهـا؛ و      

  .األمر الذي يستند إليه الطلب، إن ُوجِد
 أنّ القــانون املنطبــق هــو، علــى أي حــال، القــانون الــوطين للدولــة   ٤ح الفقــرة وتوّضــ  -٣٩

. متلقية الطلب أو أي معاهدة دولية قد تكون ملتزمة هبا يف عالقتها مع الدولة الطـرف الطالبـة        
ومع ذلك، إذا كانت الدولة متلقية الطلب ال تستطيع اختاذ تدابري ألغـراض املـصادرة إالّ علـى                 
أساس معاهدة هبذا الشأن، فـإن االفتقـار إىل مثـل هـذه املعاهـدة قـد ال يكـون بالـضرورة سـببا                        

 تقـضي، واحلالـة هـذه، بـأن تعتـرب الدولـة الطـرف اتفاقيـة                 ٦والواقع أنّ الفقـرة     . لرفض التعاون 
  .مم املتحدة ملكافحة الفساد مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايفاأل
بيد أنه جيوز رفض التعاون وإلغاء التدابري املؤقتة إذا مل تتلق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب                    -٤٠

ومع ذلك، تـنص    ). ٧الفقرة  (أدلة كافية ويف حينها أو إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال ُيعتد هبا              
 التفــسريية علــى أن تتــشاور كلتــا الــدولتني الطــرفني فيمــا بينــهما بــشأن مــا إذا كانــت   امللحوظــات

املمتلكــات ذات قيمــة ال ُيعتــد هبــا، أو بــشأن ســبل ووســائل التقّيــد بــأي موعــد هنــائي لتقــدمي أدلــة  
كذلك، ينبغي للدولة متلقية الطلب، قبل إلغاء أي تدبري مؤقت، أن تعطي الدولـة الطـرف                . إضافية
  ).٨الفقرة ( فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبري األخرى

    
    نقاط للمناقشة  - ٢  

  :ناقشتها إضافيامل ينظر يف املسائل التالية يوّد أنلعلّ الفريق العامل   -٤١
والنــهج غــري املباشــر  ) االعتــراف(املزايــا والعيــوب النــسبية لنــهج اإلنفــاذ املباشــر     •  

وما إذا كانت لإلنفاذ املباشر منـافع مـن حيـث التكلفـة وكـان               ؛  )األمر الداخلي (
ــدول         ــار ال ــأن ختت ــا إذا كــان ينبغــي التوصــية ب ــاءة وم ــة وكف ــر فعالي أســرع وأكث

  األطراف اإلنفاذ املباشر، كلّما أمكن ذلك
ــات مــصادرة األدوات       •   ــى صــعيد طلب ــدول األطــراف عل ــّدة"جتــارب ال جملــّرد " املع

؛ )٣١من املادة ) ب( ١الفقرة (ل جمرَّمة وفقا لالتفاقية االستخدام يف ارتكاب أفعا
 مـن   ٣الفقـرة   (وخصوصا جتارب الدول األطراف اليت ال جترِّم األفعال التحـضريية           

  )٢٧املادة 
كيفية حتديد مكان املمتلكات وقيمتها التقديرية، وخصوصا يف غيـاب سـجالت              •  

  مركزية آلية يف عدد من الدول األطراف
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يــد مكــان احلــسابات املــصرفية، وخــصوصا يف الــدول األطــراف الــيت    كيفيــة حتد  •  
  لديها قوانني صارمة يف محاية السّرية املصرفية

كيفية احلجـز علـى املوجـودات واسـتبقائها لفتـرة زمنيـة تكفـي للمحافظـة عليهـا                     •  
  ريثما تنتهي اإلجراءات األجنبية

 الطلبات وكيفيـة االسـتجابة      املتطلبات الداخلية فيما يتعلق بتحديد املمتلكات يف        •  
  لتلك الطلبات

بـــشأن حتديـــد هويـــة املـــالكني  (اســـتخدام تـــشريعات مكافحـــة غـــسل األمـــوال    •  
  لتيسري تنفيذ طلبات التعاون)) ١٤املادة (املنتفعني، مثال 

كيفية إنفـاذ أوامـر املـصادرة ضـد الشخـصيات االعتباريـة يف الواليـات القـضائية                    •  
  سؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريةاليت ال ُيعترف فيها بامل

    
  آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل  (٥٤املادة   - باء  

    )يف جمال املصادرة
    معلومات أساسية  - ١  

 علـى الـدول األطـراف أن تتخــذ مـا يلـزم مـن تـدابري إلرسـاء نظــام         ٥٤تـشترط املـادة     -٤٢
)) أ (١الفقــرة (ر ألوامــر التجميــد واملــصادرة األجنبيــة قـانوين داخلــي ميكِّــن مــن اإلنفــاذ املباشــ 

وإصدار أوامر جتميد وحجز املمتلكات الـيت ستخـضع للمـصادرة يف هنايـة املطـاف، بنـاء علـى                    
وهـي تـنص بالتـايل علـى وضـع اآلليـات الداخليـة              )). ب (١الفقـرة   (طلب دولة طرف أخرى     

ولذلك، فـإن الغـرض مـن       . ٥٥ من املادة    ١ة  الالزمة ليتسىن ممارسة اخليارين املقدَّمني يف الفقر      
  .٥٥ هو أساسا التمكني من تنفيذ املادة ٥٤املادة 
وميكن، حبسب ما جاء يف األعمال التحضريية،أن ُتفـسَّر اإلحالـة إىل أمـر املـصادرة يف                   -٤٣

تفسريا واسعا حبيث تـشمل أحكـام املـصادرة النقديـة القـضائية، ولكـن ينبغـي أالّ             ) أ (١الفقرة  
أمـا  . رأ على أهنا تقتضي إنفاذ أمـر صـادر عـن حمكمـة ال توجـد لـديها واليـة قـضائية جنائيـة                       ُتق

فيــستوىف عــن طريــق إجــراءات جنائيــة ميكــن أن تــؤدي إىل   ) ب (١االلتــزام الــوارد يف الفقــرة 
ويشجع هذا احلكم أيضا على استخدام املـصادرة علـى أسـاس غـسل األمـوال                . أوامر مصادرة 

انات عن جرائم أصلية من أجـل التغلـب علـى التحـديات الـيت تواجههـا           وليس على أساس اإلد   
  .الدول يف قضايا املصادرة الدولية
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وعالوة على ذلك، ينبغـي أن تنظـر الـدول األطـراف يف اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تـدابري                     -٤٤
للــسماح باملــصادرة دون إدانــة جنائيــة يف احلــاالت الــيت ال ميكــن فيهــا مالحقــة اجلــاين بــسبب   

)). ج (١الفقـرة  (املـصادرة غـري املـستندة إىل إدانـة     (فاة أو الفرار أو الغياب، ومـا إىل ذلـك      الو
على أنه يشمل األشخاص الذين قـد يكونـون حـاملني لـسندات           " اجلاين"وميكن أن ُيفهم تعبري     

  ).امللحوظات التفسريية(ملكية لغرض إخفاء هوية األصحاب احلقيقيني للممتلكات املعنية 
الفقـرة  (والتجميـد واحلجـز   ) ١الفقـرة  ( بني املـصادرة  ٥٤، متيِّز املادة ٥٥ة باملادة  وأسو  -٤٥
ووفقـا للفقـرة    . فاملصادرة دائمة وقمعية، بينما يتسم التجميد واحلجز بطابع وقائي ومؤقت         ). ٢
، جيــب أن يــسمح النظــام القــانوين يف الــدول األطــراف بــأن تتخــذ الــسلطات    ٥٤ مــن املــادة ٢

وإمـا مـن خـالل    )) أ (٢الفقـرة  (دولة هذه التدابري املؤقتة إما بنـاء علـى أمـر أجـنيب             املختصة يف ال  
وتوضح األعمال التحضريية أنـه جيـوز يف احلالـة      )). ب (٢الفقرة  (إصدار أمر داخلي هلذه الغاية      

األوىل للدولة الطرف أن ختتار اعتماد إجراءات إما لالعتـراف بـأمر التجميـد أو احلجـز األجـنيب                  
وعـالوة  . ذه وإما الستخدام ذلك األمر كأساس الستصدار أمر جتميد أو حجـز خـاص هبـا               وإنفا

علـى أهنـا تقـضي بإنفـاذ أمـر صـادر عـن سـلطة ليـست                  ) أ (٢على ذلك، ال ينبغي تأويل الفقـرة        
  .لديها والية قضائية جنائية أو باالعتراف هبذا األمر

ن تقـدم أساسـا معقـوال حيـدو بالدولـة           ويف كلتا احلـالتني، يتعـّين علـى الدولـة الطالبـة أ              -٤٦
وينبغـي أو ُيفـّسر تعـبري       . متلقية الطلب إىل االعتقاد بأن هناك أسبابا كافية الختاذ تلـك التـدابري            

علــى أنــه إشــارة إىل دعــوى ظــاهرة الوجاهــة يف البلــدان الــيت تــستخدم نظمهــا " أســبابا كافيــة"
  .القانونية هذا التعبري

ول األطراف يف اختاذ تدابري إضـافية للـسماح باحملافظـة علـى     وأخريا، جيب أن تنظر الد   -٤٧
، وذلــك، مــثال، بنــاء علــى توقيــف أجــنيب أو ))ج (٢الفقــرة (املمتلكــات مــن أجــل مــصادرهتا 

ــة  ــات جنائي ــد       . اهتام ــر التقيي ــة وأوام ــر الزجري ــدابري احلجــز واألوام ــذه الت ــشمل ه وميكــن أن ت
  .ومراقبة املنشآت أو احلسابات، وما إىل ذلك

    
    نقاط للمناقشة  - ٢  

  : ينظر يف املسائل التالية ملناقشتها إضافيايوّد أنلعلّ الفريق العامل   -٤٨
الفرق بـني أوامـر التجميـد واحلجـز والتقييـد أو مزاياهـا النـسبية؛ ومـا إذا كانـت                       •  

الدول متيِّز يف نظمهـا الداخليـة بـني تـدابري التجميـد، يف احلـاالت الـيت تظـل فيهـا                      
الطبيعية أو االعتبارية الـيت     ) الشخصيات(دة يف حيازة الشخصية     اجملمَّاملوجودات  
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كــان هلــا حــق فيهــا وقــت التجميــد، واحلجــز الــذي يــسمح للــسلطة أو احملكمــة    
  دةاملختصة بالسيطرة على ممتلكات حمدَّ

"  كافيــةًبــأن هنــاك أســباباً "لالعتقــاد "  معقــوالًأساســاً" مــسألة مــا الــذي يــشكّل   •  
  )٥٤ من املادة ٢الفقرة (ات أو حجزها لتجميد املمتلك

حتديد األساس القانوين إلنفاذ قرارات التجميد واحلجز األجنبيـة علـى أن يوضـع                •  
  يف االعتبار أهنا قرارات وقائية

مـن دون إدانـة مـسبقة مـع مراعـاة           " األساس املعقول "مسألة كيفية استيفاء شرط       •  
   الوقائية تتناول التدابري٥٤ من املادة ٢أنّ الفقرة 

مــسألة كيفيــة اشــتراك الــدولتني الطالبــة ومتلقيــة الطلــب معــا يف ضــمان اســتيفاء     •  
  شرط تقدمي أساس معقول

، وخــصوصا أنــواع ٥٤مــن املــادة ) ج (٢الــُنُهج الوطنيــة املتبعــة يف تنفيــذ الفقــرة   •  
تدابري احلفـظ عـدا التجميـد واحلجـز الـيت اعتمـدهتا الـدول؛ ومـا إذا كانـت هـذه                      

 تنص على تدابري ميكن للدولـة الطـرف أن تتخـذها مـن تلقـاء نفـسها، دون                  املادة
  طلب مسبق من دولة طرف أخرى

كيفيــة احلفــاظ علــى املمتلكــات اجملمــدة واحملجــوزة واإلشــراف عليهــا وإدارهتــا،     •  
وخصوصا يف حالة السلع القابلـة للتلـف والـسلع الـيت تتنـاقص قيمتـها أو تتقلـب                   

؛ وكيفيـة التعامـل مـع املمتلكـات الـيت هلـا            ) إىل ذلـك   كالسيارات واألسهم، وما  (
  قيمة عاطفية؛ والتجارب الوطنية يف هذا اجملال

  كيف ميكن تبسيط اإلجراءات القانونية للتجميد واحلجز واملصادرة  •  
  .جتارب الدول األطراف على صعيد املصادرة غري املستندة إىل إدانة  •  

  


