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الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح 
  باسترداد املوجودات املعين العضوية

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩فيينا، 
  املؤقَّت*من جدول األعمال  ٣البند 

تعزيز اجلوانب العملية السترداد  بشأنمنتدى 
املوجودات، مبا يف ذلك مناقشة التحدِّيات 

        واملمارسات اجليِّدة  القائمة
بشأن تبادل املعلومات  لِزمةع املبادئ التوجيهية غري اُملاريمش    

من االتفاقية وحتسني االتصال  ٥٦الوقت املناسب وفقًا للمادة   يف
  بني خمتلف شبكات ممارسي استرداد املوجوداتوالتنسيق 

    
      مذكِّرة من األمانة    

  مةمقدِّ  -أوًال  
شـــدَّد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد مرارًا وتكرارًا على   -١

، ٥/٣؛ والقرار ٣، الفقرة ٤/٤؛ والقرار ٢، الفقرة ٣/٣من االتفاقية (انظر القرار  ٥٦أمهية املادة 
يف ). وأصــــــدر املؤمتر ٢٧و ٢٦و ١٧و ١٥و  ٨الفقرة احلادية عشــــــرة من الديباجة، والفقرات 

شرين الثاين/نوفمرب ٦/٢ قراره ، توجيهات إىل الفريق العامل احلكومي الدويل ٢٠١٥، املعتمد يف ت
ــتبانة ممارســات فضــلى ووضــع مبادئ  املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات لبدء عملية اس

ستباقي ويف الوقت املناسب لتمكني الدول األطراف من اختاذ  توجيهية لتبادل املعلومات على حنو ا
  من االتفاقية. ٥٦اإلجراءات املناسبة، وفقًا ألحكام املادة 

، ٢٠١٦، املعتمد يف كانون األول/ديسمرب ٧١/٢٠٨وشجعت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٢
ــــــتخدام وتعزيز قنوات اتصـــــــال غري  رمسية والنظر يف تبادل الدول األطراف يف االتفاقية على اس

، وخباصة قبل تقدمي طلبات رمسية لتبادل الداخلي، يف حدود ما يسمح به القانون تلقائيًّااملعلومات 
منها تعيني جهات من املسؤولني أو املؤسسات، حسب االقتضاء، متتلك  بطرقاملساعدة القانونية، 

  

  *  CAC/COSP/WG.2/2019/1. 
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املوجودات كي تساعد نظراءها يف استيفاء الشروط خربة تقنية يف التعاون الدويل يف جمال استرداد 
   ).١٧الالزمة لتبادل املساعدة القانونية (الفقرة 

وأجرى الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــوية، يف اجتماعه احلادي عشــــر،   -٣
، مناقشــة مواضــيعية بشــأن تبادل املعلومات على حنو اســتباقي ٢٠١٧املعقود يف آب/أغســطس 

من االتفـــاقيـــة. وقـــد أعـــدت األمـــانـــة وثيقـــة  ٥٦قـــت املنـــاســــــــب، وفقـــًا للمـــادة ويف الو
)CAC/COSP/WG.2/2017/2 دول  ١٠) تتضمن معلومات أساسية تستند إىل الردود الواردة من

بشــــأن هذه املســــألة،  على مذكرة شــــفوية تتضــــمن طلبا للحصــــول على معلومات )١(أطراف
 ٥و ٤دولة طرفًا واملتعلقة بالفقرتني  ١٥٦وكذلك إىل االستعراضات القطرية النهائية اخلاصة بــــ

ــــاور مع الفريق ٤٦من املادة  . وخلص الفريق إىل أنه ينبغي لألمانة أن تواصــــل جهودها، بالتش
على حنو اســتباقي  العامل، الســتبانة ممارســات فضــلى ووضــع مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات

  ويف الوقت املناسب.
، الدول األطراف على الســــــعي إىل اختاذ تدابري تســــــمح هلا ٧/١وحثَّ املؤمتر، يف قراره   -٤

بإرســال معلومات عن عائدات اجلرمية من أجل تســهيل اســترداد املوجودات من خالل اإلجراءات 
والفصــــــل الرابع من االتفاقية، وذلك دون  ٥٦اجلنائية واملدنية أو اإلجراءات اإلدارية وفقًا للمادة 

. وقرَّر أيضًا أن يواصل الفريق العامل عمله الداخليةاملساس بالنظم واإلجراءات القانونية واإلدارية 
من خالل عدة ُسبل، منها االستمرار يف مجع البيانات عن املمارسات الفضلى، هبدف وضع مبادئ 

ات يف الوقت املناســــب لتمكني الدول األطراف من اختاذ بشــــأن تبادل املعلوم ُملِزمةتوجيهية غري 
ــــــبة، وفقًا للمادة  من االتفاقية، وإجراء حتليل للكيفية اليت ميكن هبا حتســــــني  ٥٦اإلجراءات املناس

االتصــال والتنســيق بني خمتلف شــبكات املمارســني املختصــني باســترداد املوجودات، هبدف وضــع 
  حنو استباقي ويف الوقت املناسب. مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات على

ــــــيا مع تلك الواليات، قدمت األمانة إىل الفريق العامل وثيقة لكي ينظر فيها أثناء   -٥ ومتاش
ع املبادئ اريتتضــمن مشــ هيو، ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧و  ٦ يومياجتماعه الثاين عشــر، املعقود 

من االتفاقية،  ٥٦بشــــــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســــــب وفقا للمادة  لِزمةالتوجيهية غري اُمل
  )٢(وحتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني املختصني باسترداد املوجودات.

بتلك الوثيقة، وأعرب عن تأييده لالســــــتمرار يف دراســــــة  وأحاط الفريق العامل علمًا  -٦
والنظر فيها ومناقشــــــتها، وطلب إىل األمانة أن حتيلها إىل الدول  مةلِزاملبادئ التوجيهية غري اُمل

  ق عليها.األطراف لكي تعلِّ

__________ 
 ،منغوليا ،البوليفارية)-زويال (مجهوريةوفن ،سويسرا ،تشيكيا ،بريو ،أوكرانيا ،أملانيا ،أرمينيا ،االحتاد الروسي  )١(  

 الواليات املتحدة األمريكية.
  )٢(  CAC/COSP/WG.2/2018/5، الرابع القسم. 
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ــــــفويتني يف   -٧ ـــة إىل الـــدول األطراف مـــذكرتني ش ـــاء على ذلـــك، وجهـــت األمـــان وبن
، تدعوها فيهما إىل تقدمي تعليقات على ٢٠١٩وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٨األول/ديســـمرب   كانون
  .لِزمةئ التوجيهية غري اُملع املباديرامش
مارس  ٧ويف   -٨ قات على مشـــــــ٢٠١٩آذار/ قد تلقت تعلي نة  كانت األما بادئ يرا،  ع امل

واستنادا إىل التعليقات الواردة، نقحت األمانة مشاريع  )٣(دولة طرفا. ٢١من  لِزمةالتوجيهية غري اُمل
  ، ملواصلة النظر فيها.، الواردة يف مرفق هذه الوثيقةلِزمةاملبادئ التوجيهية غري اُمل

    
  مالحظات عامة  -ًاثاني  

 ١٣إىل  ١٠يف الفقرات  ملخصهاتلقت األمانة من الدول األطراف مالحظات عامة، يرد   -٩
ــــــاريع املبادئ التوجيهية غري اُمل ــــــأن النص املقترح ملش ، لِزمةأدناه، إىل جانب اقتراحات حمددة بش

  يف املرفق. ةالوارد لِزمةاملبادئ التوجيهية غري اُملع يراواملجسَّدة يف الصيغة املنقحة ملش
والحظت أن املبادئ  لِزمةا لوضــــــع املبادئ التوجيهية غري اُملوأبدت األطراف تأييدًا عامًّ  -١٠

ــَّدةالواردة فيها كانت  بالفعل يف كثري من االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف  جمســــ
القائمة. وشـــددت عدة دول على أنه ينبغي لدى وضـــع املبادئ التوجيهية مراعاُة القواعد الداخلية 
ــارت بعض الدول إىل أن  املوجودة يف الدول األطراف بشــأن التبادل التلقائي للمعلومات. كما أش

يــة ال ينبغي أن متسَّ بــالقــانون الــداخلي، بــالنظر إىل طــابعهــا غري امللزم، يف حني املبــادئ التوجيه
للدول األطراف من أجل التغلب على خمتلف  ُملِزمةاقترحت إحدى الدول جعل املبادئ التوجيهية 

  التحديات القائمة يف التعاون الدويل ويف عمل شبكات ممارسي استرداد املوجودات.
ـــــبكات وأبرزت بعض الدو  -١١ ـــــتخدام أطر تبادل املعلومات وش ل األطراف أمهية وفعالية اس

سترداد املوجودات. وُذكرت بصفة خاصة يف هذا السياق جمموعة إيغمونت  املمارسني يف قضايا ا
شتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات وفرقة  لوحدات االستخبارات املالية وشبكة كامدن امل

دِّد على أنه ينبغي للدول أن تســــــعى إىل العمل املعنية باإلجراءات امل ــــــُ الية يف أمريكا الالتينية. وش
االنضــــــمام إىل الترتيبات الدولية القائمة اليت تتيح التبادل التلقائي للمعلومات، وأال تنظر يف إقامة 

  ترتيبات جديدة، إال إذا ما ُرئي أن تلك الترتيبات غري كافية.
ــَّدة يف وقدمت عدة دول أطراف تعليقات مف  -١٢ صــــــلة على نص املبادئ التوجيهية، املجســــ

يف مرفق هذه الوثيقة. واقترحت بعض  ة، الواردلِزمةلمبادئ التوجيهية غري اُملل ةع املنقحارياملشـــــــ
الدول صــــــيغة معينة من أجل االعتراف على النحو الواجب باالختالفات يف النهج املتبعة يف تنفيذ 

 ُملِزمةصــدد إىل أن القصــد هو أن تكون املبادئ التوجيهية غري . وجتدر اإلشــارة يف هذا ال٥٦  املادة
  وأن تكون مرنة بقدر كاف الستيعاب شتَّى النهج املتبعة يف التبادل التلقائي للمعلومات.

__________ 
، أيرلندا، بولندا، بريو، بيالروس، اجلزائر، سويسرا، مشال مقدونيا، شيلي، االحتاد الروسي، األرجنتني، أرمينيا  )٣(  

الصني، العراق، غواتيماال، كولومبيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، هنغاريا، الواليات املتحدة 
 األمريكية، اليابان.
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وإضـــافة إىل ذلك، ُأدخلت عدة تغيريات على مشـــروع الوثيقة هبدف زيادة توضـــيح املبادئ   -١٣
م مصطلحات معيَّنة. وعلى وجه اخلصوص، ُأضيف إىل مشروع التوجيهية وضمان االتساق يف استخدا

توجيٌه بشــــــأن ضــــــرورة اعتماد الدول األطراف إجراءات لتبادل املعلومات املتاحة  ٢املبدأ التوجيهي 
مبقتضــى قوانينها الداخلية. والغاية من ذلك هي تشــجيع الدول األطراف على أن تتبادل العام  الطالعل

(أ) من  ٢٩  واليت هي ُملَزمة بتوفريها عند الطلب مبقتضى الفقرة العام لالطالع املعلومات املتاحة تلقائيًّا
ال ينبغي أن ميس بــالتحقيقــات أو  تلقــائيًّــامن االتفــاقيــة. كمــا أن تبــادل هــذه املعلومــات  ٤٦املــادة 

ي أن يثري شــــــواغل حمتملة بشــــــأن باملالحقات أو اإلجراءات القضــــــائية يف الدولة املرســــــلة، وال ينبغ
  أخرى. اخلصوصية أو السرية ترتبط بإرسال أنواع أخرى من املعلومات إىل والية قضائية

ويف هذا الســياق، لعل الفريق العامل يود أيضــا أن ينظر يف إعداد توصــيات أخرى بشــأن   -١٤
والشـــكل الذي  لِزمةاُملاخلطوات اإلضـــافية الالزمة لوضـــع الصـــيغة النهائية للمبادئ التوجيهية غري 

عرَض بـــه على مؤمتر الـــدول األطراف يف دورتـــه الثـــامنـــة، املقرر عقـــدهـــا يف  ميكن أن ُت
  .٢٠١٩األول/ديسمرب   كانون
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  املرفق
بشأن تبادل  لِزمةالصيغة املنقحة ملشاريع املبادئ التوجيهية غري اُمل    

وحتسني  من االتفاقية ٥٦املعلومات يف الوقت املناسب وفقًا للمادة 
  االتصال والتنسيق بني خمتلف شبكات ممارسي استرداد املوجودات

    
  ١مشروع املبدأ التوجيهي     
ينبغي للدول أن تكون قادرة على إرسال املعلومات تلقائيًّا باالستناد إىل ترتيبات عامة     

  لتبادل املعلومات، من خالل شبكات أو على أساس كل حالة على حدة
أن تكون قادرة على إرســـــال املعلومات تلقائيًّا يف حال عدم وجود أســـــاس ينبغي للدول   -١-١

تعاهدي، وفقا ملا جتيزه أطرها القانونية والتنظيمية الداخلية، ومن دون احلاجة إىل ضــــــمان املعاملة 
  باملثل، إذا أمكن ذلك.

ــــــبيل املثا  -٢-١ ــــــتناد، على س ل، إىل ينبغي للدول أن تكون قادرة على تبادل املعلومات باالس
ترتيبات عامة لتبادل املعلومات، أو من خالل شــــبكات أو على أســــاس كل حالة على حدة. ويف 
ــــــرة، ينبغي أن يكون باإلمكان أيضــــــًا تبادُل  احلاالت اليت ميكن فيها للدول تطبيق االتفاقية مباش

  من االتفاقية. ٥٦باالستناد إىل أحكام املادة  تلقائيًّااملعلومات 
ل، عند االقتضـــاء، أن تنظر يف إدراج التبادل التلقائي للمعلومات يف املعاهدات ينبغي للدو  -٣-١

يدة  جد بات  لة أو أن تربم ترتي باد ية املت قانون عدة ال يدة بشـــــــأن املســـــــا جلد ية ا ية واإلقليم نائ الث
  املعلومات.  لتبادل

    
  ٢مشروع املبدأ التوجيهي     
يهية داخلية واضحة بشأن الشروط ينبغي للدول أن تضع قواعد أو سياسات أو مبادئ توج    

  اخلاصة باملعلومات اليت ميكن تبادهلا وأنواع تلك املعلومات وقنوات تبادهلا
جيوز أن تتضـــــمن تلك القواعد أو الســـــياســـــات أو املبادئ التوجيهية تســـــمية الســـــلطة   -١-٢
ظفني املسؤولني عن للمو الالزمةالتفويضات  توفرأن والسلطات املسموح هلا بتبادل املعلومات  أو

  اإلفصاح عن األنواع ذات الصلة من املعلومات عند استيفاء الشروط.
مبقتضـــــى  العام الطالعلجيوز أن تتضـــــمن أيضـــــا قواعد إجرائية لتبادل املعلومات املتاحة   -٢-٢

  القانون الداخلي.
ا، التوجيهية يف التشــريعات ضــروريًّال ُيعَترب إدراج هذه القواعد أو الســياســات أو املبادئ   -٣-٢
  األطر القانونية والتنظيمية الداخلية للدولة خالف ذلك.شترط تمل  ما
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  ٣مشروع املبدأ التوجيهي     
  ينبغي للقواعد أو السياسات أو املبادئ التوجيهية أن تساعد على تبادل املعلومات    

ملادة   -١-٣ يا مع أحكام ا ــــــ ية، ين ٥٦متاش فاق عد من االت لدول األطراف أن تضــــــع قوا بغي ل
سياسات أو مبادئ توجيهية تساعد على تبادل املعلومات وتسمح بالتصرف العاجل عند تلقي  أو

  معلومات مهمة.
شروط   -٢-٣ صرامة من ال شد  شروط أ ينبغي للدول األطراف أن تتجنب، قدر اإلمكان، فرض 

  عادية، حسبما تنص عليه قوانينها الداخلية.املطبقة على إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة ال
ــة   -٣-٣ ــة والتنظيمي ــانوني ــا جتيزه األطر الق ــا مل ــة، وفق ــدي ــة التقيي ينبغي جتنــب القواعــد اإلجرائي

  للدولة. الداخلية
    

  ٤مشروع املبدأ التوجيهي     
  ينبغي للبلدان املتلقية أن تتابع املعلومات املرَسلة متابعة نشطة عند اللزوم    

لة متابعة نشـــطة وتعاونية عند   -١-٤ ينبغي للبلدان املتلقية أن تســـعى إىل متابعة املعلومات املرســـَ
  اللزوم. وميكن أن تشمل اإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها الدولة املتلقية ما يلي:

لة للمعلومات بغية إجراء مناقشـــات غري رمسية   (أ)   االتصـــال بالوالية القضـــائية املرســـِ
  ى؛بشأن خطوات أخر

فـتح حتقيـق إذا مل يكـن هذا قـد جرى بعـُد وإذا كانـت العناصـر كافيـة مبقتضـى   (ب)  
  القـانون الداخلي للدولة؛

ـــــات   (ج)   ـــــلة الستكمال املعلومـ ـــــة ذات الصـ إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلـ
  وطلـب إصـدار أوامر حجز أو جتميد.

لة طي الكتمان، ولو متتثل  أن ينبغي للدول املتلقية  -٢-٤ ــــــَ أليِّ طلبات إلبقاء املعلومات املرس
  مؤقَّتًا، أو أن تفرض قيودًا على استخدامها.

    
  ٥مشروع املبدأ التوجيهي     
يف حاالت التجميد اإلداري  تلقائيًّاينبغي عمومًا النظر بعني اإلجياب إىل تبادل املعلومات     

  وإجراءات التسوية
مع  تلقائيًّانها جتميد املوجودات إداريًّا أن تنظر يف تبادل املعلومات ينبغي للدول اليت ميك  -١-٥

ملا ُتجيزه أطرها القانونية والتنظيمية الداخلية،  دولة املنشأ بشأن املوجودات املجمَّدة إداريًّا، وفقًا
 املتبادلة  كما ينبغي هلا أن تقدم، عند االقتضــــــاء، مســــــاعدة يف إجراءات املســــــاعدة القانونية

  .عن ذلك  نبثقةامل
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ينبغي للدول اليت تربم تســـــويات يف القضـــــايا املنطوية على عائدات إجرامية أن تنظر، يف   -٢-٥
املراحل املناســـــبة من إجراءاهتا، يف إرســـــال معلومات عن وقائع القضـــــية ذات الصـــــلة، وكذلك 

د االقتضــــاء؛ معلومات عن التســــويات املربمة يف قضــــايا العائدات اإلجرامية املرتبطة بالفســــاد عن
  دعت احلاجة، ميكن للدول أيضا أن تربم ترتيبات ثنائية بشأن إرسال هذه املعلومات. وإذا

    
 ٦مشروع املبدأ التوجيهي     
  ينبغي للدول أن حترص على تعيني جهات اتصال فعَّالة لشبكات ممارسي استرداد املوجودات    

باإلجراءات الداخلية ذات الصــلة وأن تكون ينبغي لكل جهة اتصــال أن تكون على دراية   -١-٦
يف وضــع ميكِّنها من تقدمي املســاعدة بســرعة من خالل املشــورة مبا يتماشــى مع املمارســة املتبعة يف 

  نظامها القانوين ومع والية مؤسستها، وأن تكون لديها املهارات اللغوية املناسبة.
تصــــال، مع مراعاة احلاجة إىل ينبغي وضــــع إجراءات بســــيطة وشــــفافة لتعيني جهات اال  -٢-٦

االستمرارية يف اجتماعات الشبكة وأنشطتها األخرى. وحيثما جيري تبديل املوظفني، ينبغي تعيني 
  جهات اتصال جديدة على وجه السرعة.

قد يكون مفيدًا وضـــــُع مبادئ توجيهية داخلية ُتبيِّن نوع املســـــاعدة اليت ميكن أن تقدمها   -٣-٦
  جهات االتصال.

    
  ٧روع املبدأ التوجيهي مش    
ينبغي للدول أن تسعى إىل االستثمار يف الدعم املؤسسي واملوارد املؤسسية من أجل شبكات     

  ممارسي استرداد املوجودات
شبكات املمارسني   -١-٧ ضمان فعالية عمل  سعى إىل ختصيص موارد كافية ل ينبغي للدول أن ت

  ق بني تلك الشبكات.واستدامته واتساقه، وإىل حتسني االتصال والتنسي
ينبغي للدول أن تنظر يف تزويد الشــــــبكات مبوارد كافية لعدة أمور، منها دعم أماناهتا   -٢-٧

  وتأمني منصات االتصال، وكذلك الستضافة االجتماعات السنوية واجتماعات أفرقة التوجيه.
لوقت ينبغي ألعضــاء الشــبكات أن تســعى إىل التخطيط املســبق وختصــيص ما يكفي من ا  -٣-٧

ــــــبكـة والتنســــــيق مع  عات الش كة يف اجتمـا هتا من خالل املشـــــــار فاء مبســــــؤوليـا واملوارد للو
  األخرى. الشبكات

ينبغي للماحنني اآلخرين ومقدِّمي املســـاعدة التقنية أن ينظروا يف مســـاعدة الشـــبكات على   -٤-٧
  تنفيذ أنشطتها.

 


