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 املعقود يف فيينا ،تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل    
      ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠يومي 

    مقدِّمة  -أوال  
قّرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف             -١

 مفتــوح العــضوية لكــي يعقــد مناقــشات  عــامالًقــاً، أن ينــشئ يف دورتــه الثالثــة فري٢/٢ره مقــرَّ
 واملساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون        املطلوبني حول املسائل العملية اخلاصة بتسليم       مواضيعية

ــصادرة  ــدويل ألغــراض امل ــّر. ال ــرَّ وق ــؤمتر، يف مق ــل املعــين   ٣/٢ره ر امل ــق العام ، أن يكــون الفري
  .فيهبالتعاون الدويل عنصراً ثابتاً 

 تـشرين   ٢١ و ٢٠ويل اجتماعاً يف فيينا يـومي       وقد عقد الفريق العامل املعين بالتعاون الد        -٢
 العامـل الـسيد تومـاس       وترأس الفريـقَ  .  أثناء انعقاد الدورة اخلامسة للمؤمتر     ٢٠١٠أكتوبر  /األول

. عي ممثلون عن الـشبكات اإلقليميـة حلـضور االجتمـاع          وُد). الواليات املتحدة األمريكية  (باروز  
ــة   مواضــيعيةأجــرى املــشاركون مناقــشات  و  بــشأن مــسائل تــسليم املطلــوبني واملــساعدة القانوني

وعرض رئيس الفريـق العامـل علـى املـؤمتر يف دورتـه             . املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة    
  .اخلامسة موجزاً لنتائج االجتماع وتوصيات الفريق العامل الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل

    
    التوصيات  -ثانيا  

  :وضع الفريق العامل التوصيات التالية  -٣
بت الدول بزيـادة اسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                  رّح  )أ(  

كأساس قانوين لتسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة واملـصادرة، مـع إبـداء مالحظـات                   
  االتفاقية؛إمكانات التفاقية حىت اآلن استفادة كاملة من بشأن عدم استفادة األطراف يف هذه ا
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ينبغي للدول، عند االقتضاء، قبول استخدام االتفاقية كأساس قـانوين لتـسليم              )ب(  
 واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغـراض املـصادرة وبـذل جهـود               للعدالة املطلوبني

  لتعريف سلطاهتا باستعماالت االتفاقية؛
) املكتــب(ينبغــي للــدول ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    )ج(  

إنـشاء شـبكات تعـاون إقليميـة بـني الـسلطات املركزيـة وغريهـا مـن          العمـل علـى   تعزيز وتيسري   
  السلطات املختصة يف املناطق اليت ال تتواجد فيها مثل تلك الشبكات؛

   السلطات املركزية؛يدالتشجيع على توطينبغي للدول واملكتب   )د(  
ينبغــي للمكتــب مواصــلة العمــل مــع الــشبكات والــربامج اإلقليميــة مــن أجــل     )ه(  

  وضع أدوات عملية لتيسري التعاون الدويل؛
رة علــى موقعــه عــن شــبكات  ينبغــي للمكتــب زيــادة حجــم املعلومــات املتــوفّ   )و(  

 جهـات االتـصال فيهـا        إىل ن معلومات عن مجيع الـشبكات إضـافةً       التعاون الدولية حبيث تتضمّ   
هويـة أعـضاء الـشبكات      بيانـات    الـشبكات وإدراج     حتتفظ هبا والوصالت باملواقع الشبكية اليت     

  اإلقليمية يف دليل السلطات الوطنية املختصة؛
ــدويل الفعـّـ      )ز(   ــاون ال ــة التع ــع ينبغــي للمكتــب أن ينظــر يف جتــسيد أمهي ال يف مجي

ائل منـها تـوفري تـدريب منـتظم للـسلطات املركزيـة       الربامج اإلقليمية اليت يضعها من خالل وسـ     
  وأعضاء النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون على أحكام االتفاقية املتعلقة بالتعاون الدويل؛

ينبغي للمكتب مواصلة توفري التدريب واملشورة، عنـد الطلـب، لـدعم الـدول           )ح(  
تفاقيـة املتعلقـة بالتعـاون الـدويل، مبـا يف           يف اجلهود اليت تبذهلا لزيادة فعاليـة اسـتخدام أحكـام اال           

  ؛ القانونية املتبادلة اليت وضعهاذلك استخدام أداة كتابة طلبات املساعدة
ه إىل املمارســني بــشأن اللجــوء إىل اإلدالء ينبغــي للمكتــب وضــع دليــل موجَّــ   )ط(  

مت ّد الـيت قُـ  راعـي النقـاط الرئيـسية    علـى أن يُ باالتـصاالت املرئيـة  بالشهادة عن طريـق التـداول      
 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥ و ١٤اء الـذي عقـد يف فيينـا يـومي           أثناء اجتماع فريق اخلرب   

ح املزايـا  ، وأن يوضّـ  باالتـصاالت املرئيـة   بشأن العقبات التقنية والقانونية أمام استخدام التـداول         
  والتحديات اخلاصة هبذه الطريقة من التداول؛

اق الثنــائي النمــوذجي بــشأن اقتــسام العائــدات  ينبغــي للــدول اســتخدام االتفــ   )ي(  
  ؛)، املرفق٢٠٠٥/١٤قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة 
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وســعها إلقامــة اتــصاالت مباشــرة فيمــا بــني    يف ينبغــي للــدول بــذل كــل مــا     )ك(  
ضري طلبـات التعـاون     السلطات املركزية يف خمتلف الدول والتشاور فيما بينها طـوال مرحلـة حتـ             

  الدويل ومرحلة تنفيذها؛
ينبغي للدول إبالغ األمني العام بشأن ما إذا كانت ستقبل استخدام االتفاقيـة               )ل(  

   من االتفاقية؛١٦من املادة ) أ (٥ وفقاً للفقرة تسليم املطلوبنيكأساس قانوين لعمليات 
طلــوبني وكــذلك مبــّسطة لتــسليم املينبغــي للــدول النظــر يف وضــع إجــراءات    )م(  

   يف احلاالت اليت يوافق فيها الشخص املالحق على تسليمه؛تبسيط عمليات التسليم
ــدول النظــر     )ن(   ــي لل ــسليم املبــ  ينبغ ــستوى  ّسيف اســتخدام إجــراءات الت ــى امل طة عل
  .اإلقليمي

    
    ص املداوالتملّخ  -ثالثا  

  :كانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل لينظر فيها  -٤
تقريــر األمانــة عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    )أ(  
 تنفيــذ األحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    لتــرويج

  ؛)CTOC/COP/2010/2(املنظمة عرب الوطنية 
رحات والـربامج املزمعـة يف      ورقة عمل أعدَّهتا األمانة عن الربامج الراهنة واملقت         )ب(  

املــستقبل فيمــا يتــصل باملــساعدة التقنيــة يف اجملــاالت ذات األولويــة الــيت حــددها املــؤمتر وفريــق  
  ؛)CTOC/COP/2010/4(اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية 

ام  األمانـة بـشأن العقبـات التقنيـة والقانونيـة أمـ        أعـدَّهتا ورقة غرفـة اجتماعـات        )ج(  
  ؛)CTOC/COP/2010/CRP.2 (باالتصاالت املرئيةاستخدام التداول 

فهــرس أمثلــة القــضايا املتعلقــة بتــسليم اجملــرمني وتبــادل املــساعدة القانونيــة           )د(  
وأشــكال أخــرى مــن التعــاون الــدويل يف املــسائل القانونيــة، اســتنادا إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة   

  ؛)Corr.1 وCTOC/COP/2010/CRP.5(ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني
ورقة غرفة اجتماعات أعدهتا األمانة تلخص النقاط الرئيسية اليت أثـريت أثنـاء               )ه(  

باالتــصاالت اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين بالعقبــات التقنيــة والقانونيــة أمــام اســتخدام التــداول  
  ).CTOC/COP/2010/CRP.8 (املرئية
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 األمـم املتحـدة     اجلاريـة ملكتـب   اً إيـضاحياً بـشأن األنـشطة        م ممثل عن األمانـة عرضـ      وقّد  -٥
املعين باملخدرات واجلرميـة يف جمـال التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك حلقـات العمـل واملنـشورات                      
ــساعدة         ــات امل ــة طلب ــل أداة كتاب ــر، مث ــصال احلاســويب املباش ــة باالت ــة املتاح واألدوات القانوني

ونيــة املتاحــة باالتــصال احلاســويب املباشــر والــدليل اإللكتــروين   القانونيــة املتبادلــة، واملكتبــة القان
  .للسلطات الوطنية املختصة

    
    تسليم املطلوبني  - ألف  

، املتعلقة بتسليم املطلوبني، من االتفاقيـة،       ١٦ العامل بالتفصيل، املادة     استعرض الفريقُ   -٦
وأجريت مناقشة مستفيـضة    . وناقش املمارسات احلالية واخلربات املكتسبة يف تطبيق هذه املادة        

 متكلمـون علـى     شّددو. لتجارب الدول يف استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم املطلوبني        
الصعوبات يف احلاالت اليت تشترط فيها الدولة الطرف متلقّية الطلب وجود معاهـدة لكنـها مل                 

افحـة اجلرميـة املنظمـة أساسـا         مـع الدولـة الطـرف الطالبـة وال تعتـرب اتفاقيـة مك               ثنائيـاً  تربم اتفاقاً 
  .قانونيا لتسليم املطلوبني

ــقُ   -٧ ــرة    وأشــار الفري ــالغ مبوجــب الفق ــزام اإلب ــل إىل الت ــادة  ) أ (٥ العام ــن امل ــن ١٦م  م
 الـيت جتعـل تـسليم املطلـوبني مـشروطا بوجـود معاهـدة، بـأن                 ، األطـراف  االتفاقية، وذكّر الدولَ  

. التفاقية باعتبارها األساس القانوين لتـسليم املطلـوبني  تبلّغ األمني العام مبا إذا كانت ستعترف با    
من املفيـد أن تقـوم الـدول األطـراف الـيت ال تـشترط           أنَّ    على ذلك، رأى الفريق العامل     وعالوةً

  .وجود معاهدة كأساس قانوين لتسليم املطلوبني بإبالغ األمني العام هبذا األمر أيضاً
الـدول الـيت تـرفض       أنَّ   وأشـري إىل  . م املـواطنني  وناقش الفريـق العامـل مـسألة عـدم تـسلي            -٨

ــدأ   ــزم مبب  أولئــك مالحقــة، وبالتــايل فإهنــا تــسعى إىل  "التــسليم أو احملاكمــة"تــسليم مواطنيهــا تلت
وذكر متكلمون لزوم إجراء قدر كبري مـن التعـاون بـني    .  وفقاً لقوانينها الداخلية   قضائياً املواطنني

 يف الدولـة املتلقيـة      الدعوى لكي تنظر فيها احملكمـة     لطلب لتحضري   الدولة الطالبة والدولة املتلقية ل    
د وشـدّ .  يف خمتلـف الـدول     املالحقـة القـضائية للمـواطنني     مت أمثلـة عـن التعـاون يف         ّدوقُ. للطلب

دول الـ  مبـواطين    املالحقـة القـضائية يف الـدعاوى املتعلقـة        عمـال   أب الدول   قياممتكلمون على أمهية    
  .ذي توليه للقضايا احمللية وذلك من أجل منع نشوء مالذات آمنةخرى بنفس االهتمام الاأل
 املتكلمني الـسلطات الوطنيـة املختـصة علـى التواصـل فيمـا بينـها بالربيـد                   بعضُ شّجعو  -٩

  .اإللكتروين والفاكس واهلاتف بغية تيسري إجراءات التسليم وتسريعها
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 املــشتركة اخلــاص بالــسوقح وأشــري إىل أمــر التوقيــف األورويب وأمــر التوقيــف املقتــر    -١٠
  .للجنوب كوسيلة لتسريع وتبسيط إجراءات التسليم لدى البلدان املشاركة

    
    املساعدة القانونية املتبادلة  - باء  

، املتعلقــة باملــساعدة القانونيــة   ١٨ العامــل بالتفــصيل تنفيــذ املــادة    اســتعرض الفريــقُ   -١١
. املتبادلــة، مــن االتفاقيــة، ونــاقش املمارســات احلاليــة واخلــربات املكتــسبة يف تطبيــق هــذه املــادة

 الــذي يتــيح ١٨ونــاقش الفريــق العامــل، علــى وجــه اخلــصوص، النطــاق الواســع لتطبيــق املــادة 
علـى أوسـع نطـاق ممكـن فيمـا      للدول أن تـوفّر كـل منـها لألخـرى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                 

  .يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية
ــيت         -١٢ ــة ال ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــة بامل ــضايا املتعلق ــدد الق ــتكلمني إىل ع وأشــار بعــض امل

 االتفاقيـة يف دوهلـم،      باستخدام العديد من املتكلمني     وأفاد. عوجلت باستخدام االتفاقية كأساس   
  .ثنائية، كأساس لطلب املساعدة القانونية املتبادلةاقات إقليمية ووحدها أو باالشتراك مع اتف

ــة    د وشــّد  -١٣ ــى أمهي ــتكلمني عل ــد مــن امل ــة وحلقــات  تنظــيم العدي دراســية دورات تدريبي
  .عمل بشأن استخدام االتفاقية كأساس لطلب املساعدة القانونية املتبادلةوحلقات 

ة اليت وضـعها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين             املتكلمون فائدة األدوات، مثل األدا     وأبرز  -١٤
باملخــدرات واجلرميــة لكتابــة طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، يف حتــضري طلبــات املــساعدة   

مـن   أنَّ   ئـي وُر. لغـات رة بـعشر   األداة لكتابة الطلبات متوفّ   هذه   أنَّ   وأشري إىل . القانونية املتبادلة 
  .لغة الصينيةاملفيد إعداد نسخة من هذه األداة بال

 العامــل الــضوء علــى الــدور الــذي تــضطلع بــه الــشبكات اإلقليميــة يف   ط الفريــُقوســلّ  -١٥
م ممثلـون   ّدوقـ .  املساعدة القانونية املتبادلة واألشكال األخرى من التعاون الدويل         وتيسري تنسيق

يكيــة  األمر- العدالــة للجنــة احملــيط اهلنــدي والــشبكة األيبرييــة     منــربعــن شــبكتني إقليميــتني،   
  .للمساعدة القانونية، معلومات عن أنشطة الشبكتني

 عـن طلبـات     ميكن للربيـد اإللكتـروين أن يغـين       نت ممثلة هذه الشبكة األخرية كيف       وبّي  -١٦
ــروين     ــد اإللكت ــضائية برســائل الربي ــة الق ــواإلناب ــة  رَِّسُي ــة املتبادل ــساعدة القانوني . ع إجــراءات امل

 وأنَّ   مـن أجـل تـدريب مـوظفي القـضاء          ات ماليـة  اعتمـاد صت  هـذه الـشبكة خصّـ      أنَّ   وذكرت
ــة العامــة يتلقــون   ٣٠ ــدريباً يف دورات افتراضــية علــى   يف كــل عــام  عــضواً مــن أعــضاء النياب  ت

  .استخدام االتفاقية والدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة
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تمـاع  رح دعوة شبكات التعـاون اإلقليميـة حلـضور الـدورة الـسادسة للمـؤمتر واج                واقُت  -١٧
 تطــوير مواصــلةواقتــرح املتكلمــون أيــضاً . الفريــق العامــل الــذي ســينعقد خــالل تلــك الــدورة 
  .الشبكات اإلقليمية واألقاليمية عن طريق التدريب

 فيمـا بـني الـسلطات الوطنيـة         اللقـاءات املباشـرة    مـن املـتكلمني علـى أمهيـة           عددٌ شّددو  -١٨
 الـسلطات الوطنيـة املختـصة       عـات الـيت جتمـع بـني       فاالجتما.  بناء الثقـة فيمـا بينـها       املختصة بغية 

 بعـض املـتكلمني علـى    شـّجع و.  إىل حد كبري تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة روتيّس الثقة   تبين
إجــراء اتــصاالت غــري رمسيــة كالتخاطــب بالربيــد اإللكتــروين بغيــة تبــسيط إجــراءات املــساعدة  

  .القانونية املتبادلة
 بـشأن املـساعدة     لـزمين الطويـل لتلبيـة الطلبـات وعـدم وجـود اتفـاق             اإلطـار ا   أنَّ   ئيُرو  -١٩

  .ران على التعاون الدويلفيما بني الدول مشكلتان تؤثّ
عدم إدراج معلومات كافية يف طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة            أنَّ   والحظ متكلمون   - ٢٠

. هـم إعـداد طلبـات مفـصلة       ميكن أن يساهم أيضاً يف تأخري تنفيذ تلك الطلبات؛ ومـن مث، مـن امل              
ــة      ــة املتبادل ــدول مــصطلحات مــشتركة يف إعــداد طلبــات املــساعدة القانوني واقتــرح أن تعتمــد ال

د متكلمون أيضاً على أمهية استخدام رسـائل الربيـد اإللكتـروين           وشّد. هبدف تيسري التعامل معها   
  .ة بصورة رمسية النظراء قبل تقدمي طلب املساعدة القانونية املتبادلاللتماس الرأي من

 عـائق أمـام املـساعدة القانونيـة         تطبيق شرط ازدواجية التجـرمي     أنَّ    بعض املتكلمني  ورأى  -٢١
  . من االتفاقية١٨ من املادة ٩املتبادلة، وإن مل يكن ذلك الشرط الزماً مبوجب الفقرة 

ء هبـا   وعرض متكلمون أمثلة على املتطلبـات الرئيـسية الـيت ينبغـي للـدول الطالبـة الوفـا                   -٢٢
األسـاس القـانوين للطلـب، وترمجـة        بيـان   أثناء حتضري طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، مثـل             

ــستندات  ــات        امل ــة عــن البيان ــدمي تفاصــيل كافي ــب، وتق ــة للطل ــة املتلقي ــة للدول ــة الوطني إىل اللغ
د علــى أمهيــة إقامــة عالقــة عمــل جيــدة مــع  وشــّد. الشخــصية بغيــة تيــسري حتديــد هويــة األفــراد

 مــواطن مــن الدولــة املتلقيــة  طلـب مثــول إنَّوقيــل . لـسلطة املركزيــة يف الدولــة املتلقيــة للطلــب ا
قبل سـتة أشـهر مـن التـاريخ احملـدد جللـسة          ينبغي أن يقّدم    للطلب أمام حمكمة يف الدولة الطالبة       

وفيما يتعلق بتجميد املوجودات، قيل إنه ينبغـي للدولـة الطالبـة أن تـضمن حـصول                 . االستماع
  . القانونيةاملستنداتؤسسات املسؤولة عن جتميد املوجودات على امل
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    باالتصاالت املرئيةالتداول   - جيم  
ــاء انعقــاد دورة املــؤمتر      -٢٣ ــق العامــل، يف اجتماعــه الــذي عقــده أثن  يف  الرابعــةكــان الفري

صـلة   وتقدمي األدلـة بواسـطة و      باالتصاالت املرئية ، قد أوصى مبناقشة استخدام التداول       ٢٠٠٨
 ١٨ مـن املـادة      ١٨الفقـرة    أنَّ   وأشـري إىل  . ٢٠١٠يف اجتماعه املزمع عقـده يف       مرئية  الت  اتصا

يف جلـسات االسـتماع ألقـوال       باالتـصاالت املرئيـة     من االتفاقية تـنص علـى اسـتخدام التـداول           
  .الشهود واخلرباء

لتيـسري  ت املرئية   باالتصاال عن استخدام التداول     إيضاحياً عن األمانة عرضاً     م ممثلٌ وقّد  -٢٤
تقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، وَعــرض حملــة عامــة عــن نتــائج اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين  

الــذي انعقــد يف فيينــا باالتــصاالت املرئيــة بالعقبــات التقنيــة والقانونيــة أمــام اســتخدام التــداول  
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٥ و١٤يومي 
لالســتماع ألقــوال الــشهود باالتــصاالت املرئيــة اســتخدام التــداول   بــأنَّ املتكلمــونوأقــرَّ  -٢٥

كمـا ميكنـه أن ميثـل بـديالً مفيـداً لنقـل الـشهود، إذ                . ر قدراً كبرياً من الوقت واملـال      ميكن أن يوفّ  
  .مرئيةاتصاالت باإلمكان إدالء الشهود يف السجون ومراكز الشرطة بإفاداهتم عن طريق وصلة 

ــّر  -٢٦ ــق العاوأق ــأنَّ مــل الفري ــوع مــن   مل تنظــر ة دول أطــراف عــّد ب حــىت اآلن يف هــذا الن
وأثــار بعــض املــتكلمني مــسألة .  بــسبب نقــص اإلمكانيــات التقنيــة أو ألســباب قانونيــةالتعــاون

  .باالتصاالت املرئيةم باستخدام التداول موثوقية الشهادات اليت تقّد
ــا التــداول     -٢٧ ــة االت املرئيــة باالتــصوُشــّدد علــى أمهيــة اســتخدام تكنولوجي لــضمان محاي

  .حقوق الشهود والضحايا
 دلـيالً مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة         بأن يعّد   وأوصى الفريق العامل      -٢٨

  .يف احلصول على الشهاداتباالتصاالت املرئية بشأن استخدام التداول 
    

    التعاون الدويل ألغراض املصادرة  - دال  
 مــن االتفاقيــة املتعلقــة بالتعــاون الــدويل  ١٣مــل مــسألة تنفيــذ املــادة  نــاقش الفريــق العا  -٢٩

 تـشريعاهتم الوطنيـة املتعلقـة       املناقـشة بوصـف    أثنـاء     أساسـاً   املتكلمون واهتم. ألغراض املصادرة 
  .هبذا النوع من التعاون

وأشــار الــرئيس إىل الــصعوبات الــيت تعتــرض عمليــة تعقــب موجــودات الــشركات           -٣٠
د وشـدّ . دة إىل إدانـة    واملـصادرة غـري املـستنَ      الـضبط مسألة أخرى تتعلق بعمليات     وأثار  . الومهية
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على املزايا احملتملة إلجراء من هذا القبيل يف القضايا اليت يكون فيهـا املـدان قـد هـرب أو تـويف                      
وأشـار الـرئيس    .  شـك معقـول    أيَّأو اليت ال تكون األدلة فيها كافية إلثبات التهمة مبا يتجاوز            

قـرار  (تفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائـدات اإلجراميـة أو املمتلكـات املـصادرة         إىل اال 
  ).، املرفق٢٠٠٥/١٤اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

معاجلـة  القوانني الوطنية واملعاهدات الدوليـة عـادة مـا تقتـصر علـى             أنَّ   ن املتكلمون وبّي  -٣١
 مجيـع   احلجـز علـى   إمكانيـة    أنَّ   دوا علـى  وشـدّ .  عائدات اجلرميـة ومـصادرهتا فقـط       ضبطمسائل  

عائدات إجرامية استخدمت يف شـرائها، أمـر    أنَّ املوجودات، وليس فقط املوجودات اليت ثبت   
  .هام أيضاً، إذ ميكن بيع تلك املوجودات األخرى واستخدامها يف تعويض الضحايا

  بعـض املـتكلمني    فـاد وأ. وناقش الفريق العامل مسألة رد العائدات اإلجرامية املـصادرة          -٣٢
. ر آليــات مناســبة لــرد األمــوال أو املمتلكــات إىل ضــحايا اجلرميــةقوانينــهم الوطنيــة ال تــوفّبــأنَّ 

عـىن بـرد املوجـودات إىل الـضحايا، وفـق املطلـوب يف               تُ  الدول على اعتماد تشريعات    وُشّجعت
للحــصول علــى وأثــريت أيــضاً فكــرة بيــع املوجــودات .  مــن االتفاقيــة١٤ مــن املــادة ٢الفقــرة 
الـة لتجميـد املوجـودات قبـل       أيضاً على أمهيـة وضـع آليـات فعّ         شّددو.  لتعويض الضحايا  أموال

  .إصدار األحكام اجلنائية وذلك للتمكن من رد املوجودات إىل الضحايا يف مرحلة الحقة
 املتكلمون على ضـرورة تقـدمي الدولـة الطالبـة أدلـة كافيـة يف الوقـت                  شّددويف اخلتام،     -٣٣
  .ناسب لتستطيع التماس استرداد املوجوداتامل
 


