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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح
  العضوية املعين باسترداد املوجودات  

        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٧ و١٦فيينا، 
  تعزيز الشبكات : املمارسون املعنيون باسترداد املوجودات    

      *بتكرةم أدوات استحداثو
      ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة    

    مقّدمة  - أوال  
حـرز  ز النفـاذ، أُ  مخس سنوات من دخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حيّ     عدب  -١
ويف الوقـت ذاتـه، مـا زالـت احلـواجز      . م هام يف اسـترداد املوجـودات علـى الـصعيد الـدويل        تقّد

.  سبيل اسـترداد املوجـودات علـى الـصعيد الـدويل تعرقـل أعمـال املمارسـني                  عمليا اليت تعترض 
ــّول  ــا حت ــساد إىل اخلــارج، يتطلّــ   وحيثم ــدات الف ــترداد املوجــودات  عائ ــاون بــ  ب اس سرعة التع

ومـن احلـواجز الـيت تعرقـل فعاليـة التعـاون،            . بني الدول املتلقية الطلب والـدول الطالبـة       وكفاءة  
 مـن نطـاق املـساعدة غـري الرمسيـة وتبـادل             واليت كثريا ما يشري إليها املمارسون، القيود اليت حتدّ        

ــات، وال ــم         املعلوم ــة، وســوء فه ــساعدة القانوني ــادل امل ــن نطــاق تب ــيت حتــد م ــة ال ــود القانوني قي
املتطلبات من األدلة واملتطلبات اإلجرائية لدى الواليات القضائية املتعاونـة، ونقـص املعلومـات              
عــن القنــوات املالئمــة للتعــاون وجهــات االتــصال، وصــعوبات التواصــل بــني املــسؤولني نظــرا   

وتصبح مسألة استرداد املوجودات عسرية حقا عنـدما        . لترمجة املرتفعة حلواجز اللغة وتكاليف ا   
وقـد تتفـاقم هـذه الـصعوبات حبكـم          . دةيلتمس املمارسون التعـاون عـرب واليـات قـضائية متعـدّ           

                                                         
 .ادرة دون حترير رمسيصهذه الوثيقة  *  
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 من قدرة املمارسـني يف الواليـات القـضائية املعنيـة، خاصـة عنـدما تكـون خـربة                    القيود اليت حتدّ  
 جمــال اســترداد املوجــودات عمومــا أو يف جمــال التعامــل مــع  املؤســسات واملــوظفني حمــدودة يف

ر إمكانيــة احلــصول علــى املعلومــات املؤســسات يف واليــات قــضائية أخــرى، أو عنــدما ال تتــوفّ
  )١(.املفيدة وعلى تكنولوجيا االتصاالت

ويف جمــال التــصدي هلــذه التحــديات، وضــع مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم     -٢
افحــة الفــساد والفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باســترداد  املتحــدة ملك
زت هـذه التوصـيات علـى تيـسري         وقـد ركّـ   . عددا من التوصيات  ") الفريق العامل ("املوجودات  

تبــادل املــساعدة القانونيــة، وإنــشاء الــشبكات للتعــاون غــري الرمســي، وتطــوير اإلطــار القــانوين   
ويف االجتمـاع األول،  . حكـام النموذجيـة وأدوات تكنولوجيـا املعلومـات    للتعاون، من قبيل األ 

ــا يــومي  الــذي ُع ــه  ، أكّــ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٨ و٢٧قــد يف فيين د الفريــق العامــل أن واليت
تشمل، يف مجلة أمور، بناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والـدول املتلقّيـة الطلبـات،     

 الـسلطات املختـصة املعنيـة بـاألمر وهيئـات مكافحـة الفـساد               وذلك بتنظـيم لقـاءات جتمـع بـني        
واملمارسني العـاملني يف جمـايل اسـترداد املوجـودات ومكافحـة الفـساد، وبالعمـل مبثابـة منتـدى                    

وأوصى الفريق العامل بإنشاء شبكة عاملية من جهات االتصال تعـىن مبـصادرة املوجـودات               . هلا
الترتيبــات اإلداريــة الالزمــة إلدارة هــذه الــشبكة، واســتردادها، مــشريا إىل ضــرورة استكــشاف 

رمبا يف إطار الشراكة النامية بني املكتب املعين باملخدرات واجلرميـة والبنـك الـدويل وغـريه مـن                   
ويف هذا السياق، أشار الفريق إىل األمهيـة البالغـة للتـدريب وبنـاء              . املنظمات، حسب االقتضاء  

ــدويل، وخــص   ــاون ال ــق باســترداد املوجــودات  القــدرات يف جمــال التع وأوصــى . وصا فيمــا يتعل
ــة باســترداد املوجــودات واخلــرباء          ــصال املعني ــنوية جلهــات االت ــيم اجتماعــات س ــذلك بتنظ ك
والسلطات املختصة لتكون منتدى لتـدريب األقـران وتبـادل املعـارف والتـشارك يف املعلومـات               

م يف الوقـت نفـسه يف       واتفـق علـى أن مـن شـأن هـذه االجتماعـات أن تـسه               . وإقامة الشبكات 
   )٢(.بناء روابط الثقة بني املمارسني

ــا يــومي  ويف االجتمــاع الثــاين، الــذي عُ   -٣ ، ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٦ و٢٥قــد يف فيين
جـــدَّد الفريـــق العامـــل التأكيـــد علـــى التوصـــية باســـتحداث أدوات عمليـــة توضـــع يف متنـــاول 

                                                         
 اليت تعرقل جهوداسترداد املوجودات املسروقة عن ختفيض احلواجز خلاصة بالمبادرة لانظر الدراسة املقبلة  )1(  

 .استرداد املوجودات
 .CAC/COSP/2008/4الوثيقة  )2(  
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يـة الستكـشاف إمكانيـة توسـيع قـدرة      املمارسني املعنيني باسـترداد املوجـودات، وأعطـى األولو     
   )٣(.أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ومواصلة استحداث منتجات مشاهبة

 أىر، ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٥ و١٤قــد يــومي  ويف أثنــاء االجتمــاع الثالــث الــذي عُ     -٤
زويــد املمارســني الفريــق العامــل أن باإلمكــان االســتفادة مــن الــشبكات العامليــة واإلقليميــة يف ت 

د الفريــق علــى أمهيــة تــوفري املــساعدة التقنيــة وشــّد. بالتــشريعات والبيانــات والــسوابق القــضائية
للمسؤولني واملمارسـني يف جمـال تبـادل املـساعدة القانونيـة، مبـا يف ذلـك اسـترداد املوجـودات،           

   )٤(.لتمكينهم من صوغ الطلبات والردود عليها
 فيــه بأمهيــة  الــذي أقــّر٣/٣د مــؤمتر الــدول األطــراف القــرار ويف الــدورة الثالثــة، اعتمــ  -٥

م الــذي أُحــرز يف تنفيــذ أحكــام الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة، ولكنــه ســلّم بــأن الــدول  التقــّد
األطراف ال تزال تواجه حتـديات يف جمـال اسـترداد املوجـودات ألسـباب منـها اخـتالف الـنظم                 

ــالتعقّــدوالقانونيــة،  ــه التحقي الــذي تّت قــات واملالحقــات القــضائية يف الواليــات القــضائية   سم ب
دة، وعدم اإلملام بإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة لدى الدول األخـرى، والـصعوبات             املتعّد

ــدفّ ــز قــدرة     . ق عائــدات الفــساد يف اســتبانة ت ــدول األطــراف علــى تعزي وحــثّ املــؤمتر أيــضا ال
قــانون والقــضاة واملــّدعني العــاّمني علــى معاجلــة    املــشرِّعني واملــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ ال  

  .املسائل ذات الصلة باسترداد املوجودات، وعلى تزويدهم باملساعدة التقنية الالزمة
ر ورقة املعلومات اخللفية هذه حملة عامة عـن          املشار إليها أعاله، توفّ    ال بالتوصيات معو  -٦

د املوجـودات، مـع التركيـز بـصفة خاصـة            ملساعدة املمارسني املعنيني باستردا    ةاخلطوات املتخذ 
وترمــي هــذه الورقــة أيــضا إىل . علــى توصــيات الفريــق العامــل الــيت مل تنفــذ تنفيــذا كــامال بعــد

تيسري مناقشات الفريق العامل، بتسليط الضوء على التقدم احملـرز يف تنفيـذ توصـياته، والـيت قـد       
عرض اإلجـراءات املتخـذة يف سـبيل    وهـي تـست  .  الفريق تقدمي املزيد من التوجيهـات بـشأهنا        يوّد

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر الــدول األطــراف وتوصــيات الفريــق العامــل، وتنظــر يف احتياجــات          
. املمارسني الـيت مـن شـأهنا أن متكــّنهم مـن اسـترداد املوجـودات منـهجيا ويف الوقـت املناسـب                      

إىل املــؤمتر ومــن شــأن هــذه املعلومــات أن تــساعد بــدورها الفريــق العامــل يف تقــدمي توجيهــات 
  .بشأن استحداث نظم تشغيلية قادرة متاما يف جمال استرداد املوجودات

                                                         
 .CAC/COSP/WG.2/2008/3 الوثيقة )3(  
 .CAC/COSP/WG.2/2009/3الوثيقة  )4(  
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م الفريـق العامـل بعـدد مـن التوصـيات الراميـة إىل       قـدَّ وملعاجلة هذه القـضايا، سـبق أن تَ        -٧
ــترداد املوجــودات     ــيني باس ــساعدة املمارســني املعن ــوجز     . م ــب م ــاه إىل جان ــة أدن ــي مدرج وه

  . اختذت استجابة لكل توصية من التوصياتملختلف املبادرات اليت
ولــئن كــان هنالــك عــدد مــن املبــادرات اجلاريــة يف إطــار املكتــب للنــهوض باملعــارف     -٨

التراكمية بشأن اسـترداد املوجـودات، مثـل إنـشاء مكتبـة قانونيـة تـضم القـوانني واالجتـهادات                   
شــبكي يــسهل نــشر املعــارف  القانونيــة املتعلقــة باالتفاقيــة واحتــاد إدارة املعــارف، وهــو موقــع   

القانونية وغري القانونية عن شؤون مكافحة الفساد واسترداد املوجـودات، فـإن هـذه املبـادرات       
ــة     . لــن تــدخل يف هــذه املناقــشة  كمــا لــن تــشمل أيــضا إعطــاء حملــة عامــة عــن األدوات العملي

املوجـودات والـيت   السترداد املوجودات واألدلة العملية التفصيلية للممارسني يف قضايا استرداد     
م احملــرز يف هــذه املبــادرات يف وثيقــة إذ هنالــك وصــف للتقــّد. ميكــن اســتعماهلا لبنــاء القــدرات
ــدّ   ــصلة أع ــة منف ــات خلفي ــة معلوم ــك،   ). CAC/COSP/WG.2/2010/2(هتا األمان ــن ذل ــدال م وب

سيكون حمور هذه الورقة هو استعمال أدوات ابتكارية لتنفيـذ توصـيات الفريـق العامـل، وهـي                
 ذاهتا فإهنا تستفيد من املزيد من املناقشة واملسامهة من جانـب الفريـق              وإن كانت مفيدة يف حدّ    

ز هــذه املناقــشة علــى إنــشاء الــشبكات لفائــدة املمارســني املعنــيني ومــن مث ســوف تركّــ. العامــل
 باسترداد املوجودات، وتطوير أداة كتابة طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة، ووضـع األحكـام               

  .النموذجية بشأن استرداد املوجودات، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا استرداد املوجودات
    

حملة عامة عن التوصيات املوجهة إىل املمارسني املعنيني باسترداد   -ثانيا  
    املوجودات وعن تنفيذها

    تعزيز الثقة واالطمئنان  - ألف  
    الشبكات  ‘١‘  

ــه ا    -٩ ــق العامــل، يف اجتماعي ــشاء شــبكات مــن جهــات    أوصــى الفري ــث، بإن ــاين والثال لث
املـؤمتر وفريقـه العامـل منـربا لتبـادل املعـارف             اعُترب   وبينما. االتصال املعنية باسترداد املوجودات   

ر املزيـد مـن فـرص       واخلربات، فقد رأى الفريق أن من شأن شبكة من جهات االتـصال أن تـوفّ              
هم يف إشــاعة الثقــة واالطمئنــان بــني وبالتــايل فهــي تــس. احلــوار الــيت اعتــربت ضــرورة أساســية 

وأبـرز الفريـق    . الدول الطالبة والدول املتلقيـة للطلبـات، وهـو شـرط ضـروري لنجـاح التعـاون                
إلنشاء مثـل هـذه الـشبكة       العامل أن التعاون الكامل بني الدول واملنظمات الدولية أمر أساسي           

  .ورعايتها
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ع الفريـق   عـن اجتماعـه الثالـث، شـجّ        من تقرير الفريق العامـل       ١٣ و ١٢ويف الفقرتني     -١٠
ــى  ــشبكات       "عل ــة باســترداد املوجــودات وال ــصال املعني ــني جهــات االت ــة ب ــة صــالت وثيق إقام

ويف هــذا ". زاهــة نلعربيــة ملكافحــة الفــساد وتعزيــز الــاإلقليميــة ملكافحــة الفــساد، مثــل الــشبكة ا
ميـة يف تزويـد املمارسـني       أن باإلمكـان االسـتفادة مـن الـشبكات العامليـة واإلقلي            "ئـي ُرالسياق،  

  ".بالتشريعات والبيانات والسوابق القضائية
 مــن تقريــر الفريــق العامــل عــن اجتماعــه الثــاين، أوصــى الفريــق أيــضا   ٤٣ويف الفقــرة   -١١

بالنظر يف إمكانية اعتمـاد هنـج معتمـد علـى مكاتـب املـساعدة مـن أجـل اسـترداد املوجـودات            "
 القضية بصورة غري رمسية ومن مث إحالـة مقـدِّمي الطلـب             إلسداء املشورة يف املراحل األوىل من     

كمـا أوصـى بـأن يستكـشف املكتـب      ". إىل نظرائهم الـذين ميكنـهم تـوفري املزيـد مـن املـساعدة       
د كيفية تعديل قاعدة بيانات جهات االتصال املعنيـة باسـترداد املوجـودات، لكـي يتـسىن التأكّـ                 

  .ة أخرىمن دقة بيانات جهات االتصال يف واليات قضائي
ع املــؤمتر يف دورتــه الثالثــة الــدول األطــراف نفــة الــذكر، شــّجاآلويف ضــوء التوصــيات   -١٢

أن تعــّزز قنــوات االتــصال غــري الرمسيــة، وخــصوصا قبــل تقــدمي طلبــات رمسيــة التماســا    "علــى 
للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وذلـك مـن خـالل عـّدة ُسـبل منـها تعـيني مـوظفني مــسؤولني أو            

ــة يف جمــال التعــاون الــدويل علــى     مؤســسات، حــسب ــديها اخلــربة الفني ــديهم أو ل  االقتــضاء، ل
اســترداد املوجــودات للقيــام مبهــام جهــات االتــصال مــن أجــل تقــدمي املــساعدة إىل نظــرائهم يف 

جهـات  "ع كـذلك    كمـا شـجّ   ". تلبية مقتضيات املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية بصورة فعالة       
ــا      مــن اااالتــصال هــذه وغريهــ  ــاء، علــى املــستوى اإلقليمــي أو وفق ــيني علــى االلتق خلــرباء املعن

للموضوع ذي الصلة، مـن أجـل تعزيـز االتـصال والتنـسيق وتطـوير أفـضل املمارسـات، مبـا يف                      
  ".ذلك اإلفادة من الشبكات املوجودة الجتناب االزدواج يف اجلهود

 باسـترداد املوجـودات، يف   وقد أُنشئت قاعدة البيانات اخلاصة جبهـات االتـصال املعنيـة        -١٣
إطــار املبــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة باالشــتراك مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة 

وغرضـها األول غـري     . ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩، وبدأ العمل هبـا يف       )اإلنتربول(اجلنائية  
ــضي قُــ       ــا حنــو امل ــة وإمن ــساعدة القانوني ــادل امل ــيما يف  دما يف التموجــه حنــو تب ــات، وال س حقيق

ونتيجة لـذلك، فهـي قاعـدة بيانـات مأمونـة تـضم قائمـة بأمسـاء املـسؤولني                   . مراحلها التمهيدية 
الذين ميكن االتصال هبم على مـدار الـساعة طيلـة أيـام األسـبوع لالسـتجابة لطلبـات املـساعدة                

 تعقُّــب ك الفــوري إىل أن تفلــت فــرصالطارئــة يف الظــروف الــيت قــد يــؤدي فيهــا عــدم التحــرّ  
كمـا تـسمح قاعـدة البيانـات ألجهـزة إنفـاذ القـانون              . األموال من أيدي أجهـزة إنفـاذ القـانون        

ــراد الــضالعني يف ســرقة      علــى الــصعيد الــدويل بتحــسني تنــسيق جهودهــا يف التحــري عــن األف
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  وتتــضمن قاعــدة البيانــات حاليــا بيانــات عمــا يزيــد علــى . األمــوال العامــة ومالحقتــهم قــضائيا
مبا يف ذلك بيانات االتصال فيما خيص التحريـات األوليـة، واملكاتـب الرئيـسية املعنيـة                  بلدا   ٧٤

ــشروع يف      ــة للـ ــات الالزمـ ــواع الطلبـ ــسروقة، وخمتلـــف أنـ ــة املـ ــودات األجنبيـ ــترداد املوجـ باسـ
املساعدة، وأنواع املـساعدة املتاحـة، واألدلـة الـضرورية لبـدء حتقيقـات جنائيـة أو رفـع دعـوى                     

ع البلـدان بـسلطة      باملوجودات املسروقة أو املختلسة، ومعلومات عن مدى متتّ        مدنية فيما يتعلق  
وكان توزيع خمتلف املكاتب املسماة بوصفها جهـات اتـصال،        . إنفاذ أحكام املصادرة األجنبية   

 - يف املائـة؛ وزارات أو مكاتـب العـدل           ٢٠ -مكاتب النيابـة العامـة      : تقريبا على النحو التايل   
ــد ٢٠ ــة؛ وحـ ــة   يف املائـ ــتخبارات املاليـ ــب   ١٥ -ات االسـ ــشرطة ومكاتـ ــة؛ إدارات الـ  يف املائـ

 يف املائــة؛ جهــات أخــرى  ١٠ - يف املائــة؛ مكاتــب مكافحــة الفــساد  ٢٠ -اإلنتربــول احملليــة 
   -تتــألف مــن املــصارف املركزيــة ومكاتــب الــشؤون اخلارجيــة ومكاتــب مكافحــة املخــدرات  

هــذه املبــادرة، مــن خــالل مكاتبــها الوطنيــة   وحــري باحلكومــات أن تنــضم إىل  .  يف املائــة١٥
  .املركزية لإلنتربول، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد

وإىل جانــب قاعــدة البيانــات اخلاصــة جبهــات االتــصال املعنيــة باســترداد املوجــودات،     -١٤
ساهم املكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة واملبـادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املـسروقة يف                  

وهــي بالدرجــة . ســتحداث وتعزيــز الــشبكات اإلقليميــة املتــصلة باســترداد املوجــودات دعــم وا
الرئيسية شبكات إقليمية غري رمسية من املمارسني اخلرباء يف إنفاذ أحكام القـضاء والقـوانني يف                
ميــدان تعقّــب املوجــودات اإلجراميــة وجتميــدها ومــصادرهتا، وهــي تعقــد اجتماعــات منتظمــة   

وتــستهدف هــذه . ري الرمسيــة الراميــة إىل تعزيــز تبــادل املــساعدة القانونيــةلتعزيــز االتــصاالت غــ
 قد حيتـاجون إىل التعـاون مـع نظـرائهم           الذينالشبكات املمارسني املعنيني باسترداد املوجودات      
واهلــدف مــن هــذه الــشبكات هــو أن تكــون . األجانــب، وال ســيما احملققــني واملــدعني العــامني

ومـات لفائـدة املمارسـني املعنـيني باسـترداد املوجـودات، ووسـيلة غـري          مبثابة منتـدى لتبـادل املعل     
ولـئن كـان اهلـدف    . رمسية للتعاون قبل إرسال طلبات رمسية اللتماس تبادل املـساعدة القانونيـة    

أن تشمل هذه الشبكات جهات االتصال القادرة على مساعدة الواليـات القـضائية الطالبـة يف                
. ات، فقـد حـضر صـانعو الـسياسات تلـك االجتماعـات أحيانـا              متابعة قضايا اسـترداد املوجـود     

ومبــا أن صــانعي الــسياسات يتمتعــون مبيــزة القــدرة علــى إســداء املــشورة إىل حكومــاهتم بــشأن 
القضايا الرئيسية يف جمال استرداد املوجودات، فـإن مـشاركتهم تـساعد علـى املـضي قـدما حنـو           

  .هدف استرداد املوجودات
: ن شــبكتان مبــساعدة مــن املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة   نــشئت حــىت اآلوقــد أُ  -١٥

شــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات، وشــبكة اســترداد      
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ــة    ــة العمــل املعني ــدى فرق ــاإلجراءاتاملوجــودات ل ــوال يف أمريكــا   ب ــة بغــسل األم ــة املتعلق  املالي
شتركة بني الوكاالت السـترداد املوجـودات كنمـوذج         وكلتامها تتبع شبكةَ كامِدن امل    . اجلنوبية

من حيث أن لكـل منـهما ممارسـني معنـيني مبـصادرة املوجـودات يعملـون كجهـات اتـصال يف                      
وشـبكة كامـدن شـبكة غـري رمسيـة      . كل بلـد، ويهتمـون بالدرجـة األوىل مبـصادرة املوجـودات          

 أوروبــا معنــيني بتعقــب تــضم ممارســني خــرباء مــن اجلهــاز القــضائي وأجهــزة إنفــاذ القــانون يف 
، ٢٠٠٤وقـد أنـشئت يف عـام    . املوجودات املتأتية مـن اجلرميـة وجتميـدها وضـبطها ومـصادرهتا           

  ).اليوروبول(ومقرها مكتب الشرطة األورويب 
وتوخيــا لتــسهيل إنــشاء شــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد    -١٦

ت واجلرميـة يف الـدعوة إىل اجتمـاع لكبـار املـدعني             املوجودات، ساعد املكتـب املعـين باملخـدرا       
، كـان مبثابـة االجتمـاع التأسيـسي     ٢٠٠٩مـارس  /العامني واحملققـني، عقـد يف بريتوريـا يف آذار    

ــشبكة ــشبكة، ولكــن      . لل ــا هــذه ال ــوب أفريقي ــضيف وحــدة مــصادرة املوجــودات يف جن وتست
ا أوسـع مـن حيـث       ة هنجـ  فقـد اختـارت الـدول األعـضاء يف الـشبك          . الشبكة ليست جزءا منـها    

مشاركة املمارسني املعنيني مبصادرة املوجودات املتأتيـة مـن مجيـع اجلـرائم       املوضوع ودعت إىل    
وتتألف الشبكة حاليا مـن مـدع عـام وحمقـق مـن كـل         . املالية، واليت يعترب الفساد جمرد مثال هلا      

زانيــا وجنــوب  تــنبوتــسوانا و(بلــد مــن البلــدان األعــضاء يف اجلنــوب األفريقــي وعــددها عــشرة  
ــا    ــابوي وســوازيلند وليــسوتو ومــالوي وموريــشيوس وناميبي ــا وزمب ــا وزامبي إضــافة إىل ) أفريقي

وتعتزم الشبكة أن تضم الحقا يف عضويتها بلـدانا مـن شـرق             . ع بصفة مراقب  نيجرييا اليت تتمتّ  
  .أفريقيا وبلدانا أخرى

ــألف       -١٧ ــذي يت ــشبكة، ال ــه ال ــق توجي ــا  مــن ســت وعقــد االجتمــاع األول لفري  مــن دوهل
، واختذت أثنـاءه مقـررات هامـة بـشأن          ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ و ٢٣األعضاء، يومي   

ومـن  . مبادرات حمددة يـتعني علـى الـشبكة أن تتخـذها يف إطـار تيـسريها للتعـاون غـري الرمسـي                     
هــذه املبــادرات مبــادئ توجيهيــة بــشأن عمليــة الطلــب واالســتبيانات الــيت ترســل إىل األعــضاء  

. ٢٠١٠يوليـه  /وعقد االجتماع العام الـسنوي الثـاين يف بريتوريـا يف متـوز         . استمارات الطلب و
 بـشأن مـسائل اسـترداد املوجـودات، انقـسم االجتمـاع إىل              اإليـضاحية  إىل العـروض     وباإلضافة

إنــشاء برنــامج ملــصادرة املوجــودات يف اجلنــوب األفريقــي؛  ) أ(فــريقني عــاملني حبثــا بالتفــصيل 
وأسـفرت هـذه املناقـشات عـن        . التحديات اليت تواجههـا البلـدان الناميـة       :  الدويل التعاون) ب(

  .طائفة واسعة من التوصيات
 فقد ُمثلت مثال  . وقد أنشأت شبكة اجلنوب األفريقي بالفعل روابط مع شبكات أخرى           -١٨

ذي  كامِدن املشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات الـ     يف االجتماع العام السنوي لشبكة 
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، حيــث منحــت شــبكة اجلنــوب األفريقــي ٢٠٠٩ســبتمرب /عقــد يف واشــنطن العاصــمة يف أيلــول
وعمــال باالتفــاق املــربم بــني الــشبكتني، جيــوز ألي عــضو يف أي منــهما أن يبعــث . صــفة مراقــب

ز هـذا   ويعـزّ . بطلب إىل أي عضو يف الشبكة األخرى من خالل أمانـة الـشبكة الـيت ينتمـي إليهـا                  
وظيفـة كـل مـن شـبكة اجلنـوب األفريقـي وشـبكة كامـِدن وذلـك بتوسـيع نطـاق            االتفاق تبادليا   

واآلن وقـد دخلـت الـشبكة األوىل حيـز التـشغيل فقـد حـددت             . الوالية القضائية لكلتا الشبكتني   
مبثابة التحدي األكرب هلا توصيل رسالة واضحة إىل املـدعني العـامني املمارسـني واحملققـني املـاليني                  

  .ما تستطيع الشبكة القيام به لتعزيز ما يقومون به من أعماليف مستوى امليدان ع
وسعيا إىل املضي يف تنفيذ التوصيات ذات الـصلة الـيت تقـدم هبـا الفريـق العامـل، عمـم                -١٩

ــدول األطــراف يف       ــع ال ــا علــى مجي ــصا منوذجي ــول١٥املكتــب مــذكرة شــفوية ون ســبتمرب / أيل
ديها وتزويــد مزيــد مــن املعلومــات عــن  ، طالبــا منــها تــسمية جهــة االتــصال املفــضلة لــ ٢٠٠٩

وقـد اسـتجاب حـىت اآلن       . طبيعتها ووظائفها ومـدى اسـتعدادها لتنفيـذ هنـج مكتـب املـساعدة             
 بلـــدا هلـــذه املـــذكرة الـــشفوية وعّينـــت كجهـــات اتـــصال ممارســـني مـــن عـــدد مـــن شـــىت  ١٦

 ومـسؤويل   الوكاالت، من املدعني العامني واحملققـني إىل سـلطات الفـساد واجلـرائم االقتـصادية              
  .التعاون الدويل إىل مسؤويل ديوان املظامل

نشئت رمسيا شبكة استرداد املوجودات يف أمريكـا اجلنوبيـة يف اجللـسة العامـة لفرقـة                 وأُ  -٢٠
 املاليــة املتعلقــة بغــسل األمــوال يف أمريكــا اجلنوبيــة، الــيت عقــدت يف  بــاإلجراءاتالعمــل املعنيــة 
دعم من املكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة إىل جانـب            ب ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٢ ليما، بريو، يف  

، ومنظمـة الـدول   )مركز االستخبارات ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      (سبانيا  إشركاء آخرين، منهم    
وهـي تتـألف مــن   . جلنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة تعـاطي املخـدرات، واإلنتربـول       /األمريكيـة 

ــة العمــل ا    ــين عــشر األعــضاء يف فرق ــدان اإلث ــة البل ــاإلجراءاتملعني ــة، وهــي ب ــتني :  املالي األرجن
ــا     ــا وبوليفي ــل وبنم ــاراغواي والربازي ــواي وب ــوادور وأوروغ ــريووإك ــتاريكا   وب ــيلي وكوس  وش

غــري أن الوثــائق التأسيــسية هلــذه الــشبكة تــسمح بعــضوية بلــدان مــن    . وكولومبيــا واملكــسيك
وميثـل كـل بلـد      . قـة العمـل   وتقـع األمانـة اإلداريـة للـشبكة داخـل أمانـة فر            . خارج فرقة العمـل   

قـد االجتمـاع     عُ ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٩ إىل   ٢٧ويف الفترة مـن     . جهتان من جهات االتصال   
األول جلهات االتصال يف الشبكة يف بوينس آيرس وتناول جمموعة شىت من القـضايا التـشغيلية                

 ٢٣-٢١ة  ي يف الفتـر     كما عقد حـدث متابعـة تـدريب       . واإلجرائية، مبا فيها احتياجات التدريب    
وتعتمـد الـشبكة اآلن علـى منـصة تكنولوجيـا لـضمان             .  يف بوينس آيرس   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

ر وتقـرّ . كما مت وضع عدة أدوات تـشغيلية أخـرى  . أمان تبادل املعلومات بني جهات االتصال 
  .٢٠١١مبدئيا عقد االجتماع التايل جلهات االتصال يف أوائل عام 
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ــب املخــدرات وا     -٢١ ــذلك مكت ــا ك ــترداد املوجــودات     ودع ــادرة اخلاصــة باس ــة واملب جلرمي
وقـد وفـرت هـذه املـؤمترات اإلقليميـة          . املسروقة إىل عقد مؤمترات إقليميـة أخـرى هبـذا اهلـدف           

تدريبا متهيديا بـشأن جوانـب رئيـسية لعمليـة اسـترداد املوجـودات، كمـا كانـت مبثابـة منتـدى                      
ل تنـسيق الـسياسات وتعزيـز التعـاون         مكـّن املشاركني من تبادل اخلربات وتنـاول سـبل ووسـائ          

واستحداث أو حتسني القنوات املفتوحة من أجل التواصـل وترتيـب أولويـات املـساعدة التقنيـة                 
م مكتـب املخـدرات واجلرميـة       وقـد نظّـ   . يف املنطقة، وكذلك مناقشة قضايا أخـرى هتـم املنطقـة          

ــا الالتينيـــ   ــترداد املوجـــودات يف أمريكـ    إىل ١١ة والكاريــــيب مـــن املـــؤمتر اإلقليمـــي املعـــين باسـ
 بلــدا أمهيــة االتــصاالت الرمسيــة  ٢٤د املــشاركون مــن ، حيــث أكّــ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٣

. وغــري الرمسيــة مــع املؤســسات علــى الــصعيد الــدويل عــن طريــق مكاتــب وشــبكات االتــصال   
ــترداد         ــة باسـ ــصال املعنيـ ــات االتـ ــيني جهـ ــادى تعـ ــرورة أن يتفـ ــى ضـ ــشاركون علـ ــدد املـ وشـ

لصعيدين اإلقليمي والعاملي، التداخل واالزدواجية، وعلـى ضـرورة أن تقـيم            املوجودات، على ا  
ويف مـؤمترين إقليمـيني آخـرين       . جهات االتصال عالقات تآزر مع اهلياكل والـشبكات القائمـة         

 ٢٠٠٩ديـسمرب   /عقدا يف إطار املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة يف كـانون األول           
شاركون مـن بلـدان جنـوب أوروبـا وشـرقها ومـن بلـدان منطقـة            ، أقـر املـ    ٢٠١٠مارس  /وآذار

الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا باحلاجـة إىل إنـشاء شـبكات السـترداد املوجـودات والعمـل يف              
ويف إطـار متابعـة حلقـة عمـل منطقـة           . الوقت ذاته على االستفادة الفضلى من اهلياكـل القائمـة         

زاهـة ومكافحـة الفـساد، يف         لعربية لتعزيـز الـن    الشرق األوسط ومشال أفريقيا، أصدرت الشبكة ا      
، قــرارا تطلــب فيــه مــن  ٢٠١٠يوليــه /اجتماعهــا العــام الــسنوي الــذي عقــد يف الــيمن يف متــوز 

املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة أن تعمد إىل تيسري التنسيق بـني الـدول األعـضاء                
داد املوجـودات، وذلـك لغـرض إنـشاء        فيما يتعلق بتسمية جهات االتصال الوطنيـة بـشأن اسـتر          

وعقدت حلقة عمل مماثلة يف شرق أفريقيا وكـذلك يف آسـيا            . شبكة من جهات االتصال هذه    
 ٢٠١١ومن املرتقب عقد مؤمتر إقليمي آخر يف داكار، الـسنغال، يف عـام              . اجلنوبية والوسطى 

  .ايرمي إىل تيسري إنشاء شبكة إقليمية السترداد املوجودات يف غرب أفريقي
ومـن مزايـا   . وكان النطاق اجلغرايف للشبكات الناشـئة يـساير تقـسيم املنـاطق اإلقليميـة            -٢٢

الشبكات اإلقليمية السترداد املوجودات أن البلدان األعضاء تواجه حتديات ومـشكالت مماثلـة     
وتبعــا . وهــي تــستخدم عمومــا لغــات مــشتركة ولــديها نظــم قانونيــة متــشاهبة . يف هــذا الــشأن
ــإن   ــذلك، ف ــها        ل ــترداد املوجــودات ميكن ــات الس ــديها مؤســسات راســخة وآلي ــيت ل ــدان ال البل

ويتـسم التعـاون اإلقليمـي بأمهيـة خاصـة        . مساعدة البلدان اليت هي يف مرحلة مبكرة من التنمية        
وعـالوة علـى    . حيثما يكـون هنالـك تـدفقات ماليـة بـني البلـدان وحنـو املراكـز املاليـة اإلقليميـة                    
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بكات اإلقليميـة أن تـبين علـى أسـاس الـشبكات اإلقليميـة القائمـة يف               ذلك، فإن باسـتطاعة الـش     
جمال مكافحة الفساد أو غسل األموال، كما هـو احلـال يف شـبكة اسـترداد املوجـودات التابعـة                  

وال تقتـصر   .  املاليـة املتعلقـة بغـسل األمـوال يف أمريكـا اجلنوبيـة             بـاإلجراءات لفرقة العمل املعنية    
 فحسب بل متكـّن شبكة اسـترداد املوجـودات أيـضا مـن     االزدواجب ّنميزة هذا املنحى على جت    

  .االستفادة من اهلياكل واملوارد واللقاءات القائمة
ولئن كانت الشبكات اإلقليمية مفيدة من حيـث تـشابه اخلـربات املتبادلـة بـني البلـدان                    -٢٣

بني املمارسـني، فإهنـا     ومن حيث أهنا معقولة احلجم وبالتايل تستطيع بسهولة نسبيا إشاعة الثقة            
ية من الفساد غالبا ما جيري غـسلها مـن خـالل    إذ إن العائدات املتأتّ . حمدودة من حيث التغطية   

ب على املمارسني تعقب املوجـودات واالضـطالع بالتعـاون غـري            نظام مايل عاملي، ومن مث يترتّ     
لـذلك فقـد أوصـى الفريـق        و. الرمسي والتماس املساعدة القانونية املتبادلة، على الـصعيد العـاملي         

ولعله يود أن يقدم التوجيهـات بـشأن أفـضل         . العامل بإنشاء شبكة عاملية السترداد املوجودات     
  .سبيل للمضي قدما حنو هدف الترابط الشبكي على الصعيد العاملي

وهـذان اخليـاران ال يـستبعد       . ويف هذا الصدد، هنالك خياران حمددان يف ما يلي أدنـاه            -٢٤
  :رأحدمها اآلخ

ع يف غرض قاعدة البيانات املـشتركة بـني املبـادرة اخلاصـة باسـترداد املوجـودات                 التوّس  )١(
  :املسروقة واإلنتربول

تـوفر واليــة اإلنتربــول، الـيت تقــضي بتبــادل املعلومــات دوليـا مــن خــالل نظــم      ‘١‘  
إذ لـدى الـشبكة بـؤرة تـشغيلية         . االتصاالت املأمونة، بنية مؤسسية ميكـن البنـاء عليهـا         

توفر إطـارا لتقـدمي املـساعدة يف احلـاالت الطارئـة بـني وكـاالت إنفـاذ القـانون، األمـر                      
ولكـن  . الذي يكون مفيدا بصفة خاصة يف تعقب املوجودات املنقولة وجتميدها وقائيا          

ر عقـد   ومن املقرّ . احلاجة تدعو إىل بذل املزيد من اجلهود لوضع الشبكة حيز التشغيل          
، عــشية ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٤ و١٣ اجتمــاع ألعــضاء الــشبكة يــومي   
ومــن شــأن ذلــك أن يتــيح فرصــة ملناقــشة جمموعــة   . االجتمــاع الرابــع للفريــق العامــل 

ــادل املعلومــات واستكــشاف ســبل         ــسري تب ــيت مــن شــأهنا تي ــشطة ال مــشتركة مــن األن
بيــد أنــه ال بــد ألي توســيع يف قاعــدة البيانــات املــشتركة بــني املبــادرة         . اســتعجاهلا

  .تربول من أن يكون مطابقا لوالية اإلنتربولواإلن
  :وميكن ذلك بإحدى طريقتني. استحداث بنية جديدة من جهات االتصال  )٢(
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ى عمـال باملـذكرة الـشفوية       استحداث شبكة جديدة من جهات االتـصال تـسمّ          ‘١‘  
رمبـا  و من السلطات الوطنية تكـريس وقـت إضـايف،           هذا يتطلب و. اليت أصدرها املكتب  

وعالوة على ذلك، فـإن نـسبة       .  اجلهود املبذولة حاليا    يف يؤدي إىل مزيد من االزدواجية    
االستجابة املنخفضة من جانب الـدول األطـراف ال تـوحي بـشدة احلمـاس إلنـشاء بنيـة                   

  .جديدة
فقـد يـوفر تبـادل املعلومـات بـني الـشبكات            . بناء شبكة مـن الـشبكات القائمـة         ‘٢‘  

 الـبىن واحلفـاظ علـى مزايـا         ازدواجاإلقليمية وسيلة لتوسيع مداها ويف الوقت ذاته جتنب         
ــة  ــشبكات اإلقليمي ــادل     )٥(.ال ــاون وتب ــات للتع ــة وضــع آلي ــشبكات اإلقليمي  وبإمكــان ال

 وأخرى، على غرار ما فعلت شـبكة اجلنـوب          املعلومات على أساس التواصل بني شبكة     
 شـبكة األفريقي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات يف ترتيـب التعـاون مـع                   

ولكـن هنالـك ثغـرات هامـة يف         . كامِدن املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات        
ــات         ــهج بعــض الوالي ــذا الن ــستبعد ه ــن مث خيــشى أن ي ــة، وم ــشبكات اإلقليمي ــة ال تغطي

وعــالوة علــى ذلــك، لــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان األســاس واإلجــراءات    . القــضائية
واآلليــات لتبــادل املعلومــات والتعــاون متــسقة عــرب خمتلــف الــشبكات، ممــا قــد يزيــد مــن 

ــادئ     . تعقيــد التعــاون الــدويل  ــاول هــذه القــضايا مــن خــالل جمموعــة مــن املب وميكــن تن
لول األخـرى مـا قـد يتـضمن روابـط وصـل             ومن احل ).  أعاله ٢١انظر الفقرة   (املشتركة  

  .مع الشبكات تنشأ على أساس احلدود املواضيعية ال احلدود اإلقليمية
    

    ملبتكرةااألدوات   - باء  
    عدة القانونية املتبادلة املوسعةأداة كتابة طلبات املسا  ‘١‘  

كنولوجيــا أمهيــة ت" مــن تقريــر االجتمــاع الثــاين،  ٤١أكّــد الفريــق العامــل، يف الفقــرة    -٢٥
املعلومات احلديثة وأعطى أولوية للنظر يف توسيع أداة كتابة طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة           

  ." مشاهبةومواصلة استحداث منتجات

                                                         
 الصادر عن مؤمتر الدول ٣/٣ر دها القراالشبكات اليت حّد، على سبيل املثال ال احلصر، يشمل ذلك )5(  

شبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت السترداد : ، وهي١٤، احلاشية ٦األطراف يف دورته الثالثة، الفقرة 
 لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم القاريةاملوجودات، والشبكة 

األمريكية للمساعدة القانونية،  اإليبرييةريكية، وعملية لوزان، والشبكة  التابعة ملنظمة الدول األماملطلوبني
 القضائية األوروبية، وشبكة التعاون القانوين والقضائي والشبكةواملركز الدويل الستعادة املوجودات، 

 .ماثلةامل بالربتغالية، وشبكة املعلومات القانونية العاملية، وغريها من الشبكات الناطقةالدويل للبلدان 
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 عبارة عـن براجميـة تطبيقيـة صـممت      هيوأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة     -٢٦
وجـدير  . طلـب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       لتوجيه املمارسني عرب كل خطوة يف عمليـة صـوغ           

 أكثـر مـا تكـون فائـدة فيمـا يتعلـق بالتحقيقـات واملـساعدة القانونيـة          ي هبالذكر أن هذه األداة 
فهي تسمح بتوليد طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة مـن خـالل اسـتمارة              . املتبادلة غري الرمسية  

ستجيب ملقتــضيات الــنظم القانونيــة حمكمــة تــساعد علــى جتنــب إغفــال معلومــات ضــرورية وتــ
وهـي توجـه املـستعمل يف عمليـة تــدوين     . املختلفـة عنـدما تـسعى هـذه الـنظم إىل تبـادل الـدعم       

وحفــظ املعلومــات الــضرورية يف التمــاس املــساعدة والعمــل، يف املرحلــة النهائيــة، علــى توليــد    
  .مشروع الطلب يف شكل جاهز للتوقيع والتقدمي

 علـى تكنولوجيـا معلومـات    مبنيـة  املساعدة القانونية املتبادلة احلالية   وأداة كتابة طلبات    -٢٧
ويـسعى مكتـب املخـدرات واجلرميـة اآلن         . أصبحت متقادمة، مما يعرقل وظيفتها إىل حد كـبري        

. إىل استكشاف إمكانية حتديث هذه األداة باستخدام نظام معلومات قائم علـى شـبكة الويـب               
 يشتمل على إمكانيـة النفـاذ إىل طائفـة أوسـع مـن قواعـد       ومن شأن ذلك أن يسمح للنظام بأن    

وتقــوم املبــادرة . البيانــات وأن يــسهل التكامــل مــع براجميــات أخــرى وأن يرتقــي بــنظم األمــن  
اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة يف الوقت احلاضر باستعراض إمكانية املـسامهة يف تطـوير    

  .وداتوظائف حمددة الستيعاب عملية استرداد املوج
ه منوذج استرداد املوجـودات يف أداة كتابـة طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة،                 ويوجِّ  -٢٨

 عرب عملية إعداد طلب املـساعدة يف حالـة منوذجيـة السـترداد              كما هو مصمم حاليا، املستعملَ    
يـة  املوجودات، وذلك تدرجييا حبسب املتطلبـات التـشريعية واملمارسـة املتبعـة لـدى الدولـة املتلق            

ــها يف النظــام    ــدها أو تقامسهــا وحتميل ــة  . الطلــب، حيثمــا ميكــن حتدي ويتــضمن النمــوذج العملي
ق ونـسق املعلومـات، وميكـن للمـستعمل أن يكيفـه بـسهولة مبـا يالئـم                  اخلاصة به من حيث تدفّ    

وعالوة على ذلك، مـن املمكـن، بفـضل اسـتعمال لغـة التـشفري           . املتطلبات واخلصائص الوطنية  
عامة الغرض الستحداث لغات تـشفري خمصـصة        الوهي من املواصفات    ) XML(يع  القابلة للتوس 

  .واتصاالت مأمونة، التعاون يف إعداد الطلبات وتبادل الوثائق يف الوقت الفعلي
ومــن شــأن األداة املقترحــة أن تــوفر كامــل تفاصــيل وخــصائص جهــة االتــصال لــدى     -٢٩

 املتلقية الطلب، وهي عموما الـسلطة املركزيـة         الوكالة اليت يتعني إحالة الطلبات إليها يف الدولة       
وميكـن كـذلك ربـط األداة باملكتبـة القانونيـة           . املسؤولة عن طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة       

اليت يستحدثها املكتب حاليـا ومـن خالهلـا مبواقـع تـشريعية مفيـدة يف واليـات قـضائية أخـرى،           
لسلطات الوطنية واإلقليمية اليت بإمكاهنـا تـوفري        إىل جانب توفري إمكانية الوصول إىل عدد من ا        

وسـتكون األداة قـادرة أيـضا علـى تـسجيل مجيـع العمليـات الـسابقة              . ملخصات وأدلة مقتضبة  
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ومـن املنتظـر أن يـتم ختـزين       . حبيث ميكن استعادهتا واالستعانة هبا لدى إعداد الطلبات الالحقـة         
وحاملــا تــدرج كــل   . عياريــة يف النظــام الوثــائق الالزمــة إلعــداد الطلبــات يف شــكل منــاذج م     

املعلومات الـضرورية يف الرباجميـة، يـصبح النظـام قـادرا علـى توليـد الطلـب يف نـسق وثيقـة مـن               
ــل  ــها      Wordقبيـ ــن تعديلـ ــسودة أوىل ميكـ ــة مـ ــتخدامها مبثابـ ــي أو اسـ ــا هـ ــدميها كمـ ــن تقـ    ميكـ

  .قبل التقدمي
إلعداد طلبات املـساعدة القانونيـة      وعالوة على مساعدة الوكالة اليت تستعمل الرباجمية          -٣٠

املتبادلة، ميكن أن تشمل األداة عملية لتدفق األعمـال ميكـن حتديـد ضـوابطها حبيـث ميكنـها أن            
وميكــن إدراج هــذه الطلبــات وإدارهتــا . تعــاجل الطلبــات الــواردة خبــصوص اســترداد املوجــودات

لـى غـرار أداة كتابـة طلبـات         وع. ورصدها تبعا لسياسة الوكالـة واملتطلبـات التـشريعية الوطنيـة          
 ســتكون الــصيغة املوســعة جمانيــة ومتاحــة باالتــصال      )٦(املــساعدة القانونيــة املتبادلــة الراهنــة،   

  .احلاسويب املباشر
ويــشري التحليــل األويل للمواصــفات التقنيــة إىل أن تكــاليف تطــوير أداة كتابــة طلبــات   -٣١

ولـذلك حيتـاج األمـر      . جودات ستكون مرتفعة  املساعدة القانونية املتبادلة ووظائف استرداد املو     
وسـيكون مـن املهـم      . إىل املزيد من التوجيه من جانب الفريـق العامـل قبـل املـضي يف املـشروع                

حتديد ما إذا كان هنالك القدر الكـايف مـن الطلـب علـى اسـتعمال األداة، وحتديـد املـستعملني                      
 إىل لالطمئنـان ج ومتابعـة التنفيـذ، وذلـك    احملتملني للنظام، وإنشاء فريق تقين لتوجيه تطوير املنت      

ومـن املرتقـب وضـع املـشروع يف صـيغته النهائيـة يف           . أن النظام يستجيب الحتياجات العمـالء     
  .٢٠١١عام 

    
    األحكام النموذجية بشأن استرداد املوجودات  ‘٢‘  

 الـدول األطـراف علـى تعزيـز قـدرة املـشرعني وغريهـم يف                ٣/٣حث املؤمتر يف القـرار        -٣٢
 من تقرير االجتمـاع     ٣٧وأشار الفريق العامل، يف الفقرة      . ألمور املتصلة باسترداد املوجودات   ا

من املفيد حتليل األطر القانونية والتنظيمية وحتديد متطلّبـات اإلثبـات األساسـية              "األول، إىل أن  
 فيينــا ويف االجتمــاع الثــاين، املعقــود يف". مبقتــضى القــوانني الداخليــة وإعــداد أحكــام منوذجيــة 

، أوصى الفريق العامـل أيـضا بـالنظر يف اختيـار جمـاالت              ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦ و ٢٥يومي  
ــد املوجــودات        ــة ألفــضل املمارســات، مثــل تقيي يكــون مــن املمكــن فيهــا إعــداد منــاذج أو أدل

  .وجتميدها ومصادرهتا
                                                         

 .http://www.unodc.org/mlaملزيد من املعلومات أو لتحميل األداة احلالية، يرجى الدخول إىل املوقع  )6(  
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ــذ متطلبــ        -٣٣ ــى تنفي ــدول عل ــساعدة ال ــة إىل م ــوانني أو األحكــام النموذجي ات وترمــي الق
ومـن األمهيـة    . معقدة يف االتفاقيات الدولية وعلى تسوية أوجه االختالف بني القوانني الوطنيـة           

مبكان أن تؤخذ يف االعتبار خمتلـف النـهج الوطنيـة يف أحكـام القـانون النمـوذجي حبيـث ميكـن                      
نموذجيـة  والقـوانني ال  . دة يف الـنظم واألعـراف القانونيـة املختلفـة         تكييفها لتلبية املتطلبـات احملـدّ     

مصدر تستوحي منه الدول اليت لديها اخليـار يف أن تتعامـل مـع مجيـع أحكامهـا أو بعـضا منـها                       
  .دة مبا يالئم احتياجات وخصائص النظم لديهاوأن تعّدل صياغات حمّد

 ولتنفيذ توصيات الفريق العامل يف هذا الشأن، مـن املقتـرح البنـاء علـى أسـاس جممـل                     -٣٤
ــة الراه  ــام النموذجي ــا        األحك ــا وثيق ــرتبط ارتباط ــيت ت ــب وال ــيت وضــعها املكت ــصلة ال ــة ذات ال ن
القانون النموذجي بشأن تبادل املساعدة يف املـسائل اجلنائيـة لعـام            : باسترداد املوجودات، وهي  

يف نظــم القــانون ( والتــشريعات النموذجيــة بــشأن غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب )٧(،٢٠٠٧
موذجية بشأن غسل األموال ومتويـل اإلرهـابيني والتـدابري           واألحكام الن  )٨(،٢٠٠٥لعام  ) املدين

ــة   ــدات اجلرمي ــة وعائ ــام (الوقائي ــانون الع ــام ) يف نظــم الق ــوانني  )٩(.٢٠٠٩لع ــشمل هــذه الق  وت
النموذجية جزئيا أحكام الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد، وخـصوصا             

 بـشأن آليـات     ٥٤ملتأتيـة مـن اجلرميـة، واملـادة          بـشأن منـع وكـشف إحالـة العائـدات ا           ٥٢املادة  
 بـشأن التعـاون     ٥٥استرداد املمتلكـات مـن خـالل التعـاون الـدويل يف جمـال املـصادرة، واملـادة                   

 بــشأن وحــدات ٥٨ بــشأن التعــاون اخلــاص، واملــادة  ٥٦الــدويل ألغــراض املــصادرة، واملــادة  
الـيت قـد تـصبح ذات صـلة حتديـدا يف      ولكنها قد ال تتناول مجيع اجلوانـب   . االستخبارات املالية 

 بــشأن تــدابري ٥٣وعــالوة علــى ذلــك، فهــي ال تــشمل املــادة   . حــاالت اســترداد املوجــودات 
 بــشأن إرجــاع املوجــودات والتــصّرف فيهــا، إذ إن ٥٧االســترداد املباشــر للممتلكــات واملــادة 

  .هذه األحكام تظهر ألول مرة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
وقد وضع املكتب القانون النموذجي بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائيـة، الـذي                -٣٥

 لكــل مــن نظــامي القــانون املــدين والقــانون العــام، عمــال بقــرار   ٢٠٠٧فربايــر /أتــيح يف شــباط
ر هـــذا القـــانون ويـــوفّ. ١٩٩٨ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٥٣/١١٢اجلمعيـــة العامـــة 

ة للــدول الراغبــة يف تقــدمي أوســع قــدر مــن املــساعدة يف التحقيقــات  دالنمــوذجي أحكامــا حمــّد
                                                         

 /http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory :للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع )7(  

Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf.  
  )8( www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF% 

20Model%20Legislation.pdf.  
  )9( www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf.  
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واملالحقــات واإلجــراءات القــضائية فيمــا يتعلــق باملــسائل اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك جتميــد وضــبط  
كما يشمل خيـارات ومـواد مرجعيـة للـدول          . ومصادرة عائدات اجلرمية والوسائل املؤدية إليها     

د فيــه أمنــاط اهتا بــشأن تبــادل املــساعدة القانونيــة بابــاً تعــّدالراغبــة يف أن تــدرج يف إطــار تــشريع
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ) ٣ (٤٦املساعدة اليت تقدمها إىل دولة أجنبية، كمـا ورد يف املـادة             

 مـن االتفاقيـة     ٥٥ويف هذا الـصدد، ميكـن اسـتخدام هـذا البـاب لتنفيـذ املـادة                 . ملكافحة الفساد 
ى طلبـاً   ف تقدمي القدر األقصى من املساعدة املمكنة عندما تتلقّـ         واليت تتطلب من الدول األطرا    

ة مبــصادرة العائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة أو املعــدات أو أي وســائل أخــرى مــستخدمة أو معــدّ  
  .لالستخدام يف ارتكاب اجلرائم احملددة وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

دويل بــصوغ التــشريع النمــوذجي بــشأن غــسل  وقــد قــام املكتــب وصــندوق النقــد الــ    -٣٦
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بالنــسبة لــنظم القــانون املــدين، ووضــعه يف صــيغته النهائيــة يف عــام     

وهـو يقـوم علـى أسـاس        .  فريق غري رمسي من اخلـرباء الـدوليني يف جمـال القـانون املـدين               ٢٠٠٥
 ٩+٤٠ن التوصـيات    تـضمّ الصكوك الدوليـة ذات الـصلة بغـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وي              

 ٥٢وميكن اسـتخدامه يف إطـار تنفيـذ املـادة           .  املالية باإلجراءاتالصادرة عن فرقة العمل املعنية      
ــادة       ــة إزاء غــسل األمــوال، وامل ــدابري الوقائي ــة مكافحــة الفــساد بــشأن الت  بــشأن ٥٤مــن اتفاقي

  . بشأن التعاون الدويل٥٨مصادرة املوجودات واملادة 
 تستطيع بلدان القانون العام أن تستفيد مـن األحكـام النموذجيـة بـشأن      وللغرض ذاته،   -٣٧

غسل األموال ومتويل اإلرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية، الـيت قـام بـصوغها املكتـب          
منولـث ووضـعه يف صـيغته النهائيـة فريـق مـن اخلـرباء مـن بلـدان                   ووصندوق النقـد الـدويل والك     

ــ. القـــانون العـــام ب األحكـــام الـــيت تتنـــاول تـــدابري منـــع غـــسل األمـــوال ومـــصادرة   وإىل جانـ
وعلــى وجــه  . املوجــودات باالســتناد إىل اإلدانــة، يــتم التركيــز أيــضا علــى املــصادرة املدنيــة        

التحديد، تقترح األحكام النموذجية إنشاء صـندوق للموجـودات املـستردة وذلـك بغيـة رصـد                 
  .استعمال املوجودات املستردة وإمكانية تقامسها

وعلى الصعيد اإلقليمي، يعكـف املكتـب علـى وضـع قـانون منـوذجي بـشأن املـصادرة                     -٣٨
ويقوم بـصوغ القـانون النمـوذجي فريـق خـرباء مـن             . دون االستناد إىل إدانة يف أمريكا الالتينية      

إسبانيا وبريو وشيلي وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية وجلنة البلدان األمريكية ملكافحـة            
ــاطي  ــدراتتعــ ــا، يف   . املخــ ــا، كولومبيــ ــيال دي لييفــ ــاع الــــصياغة األول يف فــ ــد اجتمــ وعقــ

. ٢٠١٠أكتـوبر   /وتأكد موعد عقد االجتمـاع الثـاين يف تـشرين األول          . ٢٠١٠أغسطس  /آب
وهو يـستند إىل    . ٢٠١١ومن املرتقب وضع القانون النموذجي يف صيغته النهائية يف ربيع عام            



 

16 V.10-56909 
 

CAC/COSP/WG.2/2010/3

دانــة الــذي أصــدرته املبــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات  دليــل املــصادرة دون االســتناد إىل إ
  .املسروقة

ومثة هنج حنو وضع األحكام النموذجيـة السـترداد املوجـودات وهـو حتـديث األحكـام                   -٣٩
 إىل أهنـا تـشمل مجيـع اجلوانـب الـيت قـد تـصبح ذات                 لالطمئنـان النموذجية القائمة ذات الـصلة      

صل اخلــامس مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  صــلة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل ألحكــام الفــ 
  .ومن شأن هذا النهج أن يولد قانونا منوذجيا شامال بشأن استرداد املوجودات. الفساد
ل للنـهج األول،    والنهج البديل لوضع أحكام منوذجية السترداد املوجودات، رمبا مكمّ          -٤٠

عـد أي مـن القـوانني النموذجيـة     هو وضع أحكـام منوذجيـة تركـز علـى املـواد الـيت مل تـشملها ب        
وتلـك  ) ٥٣املـادة   (ومن أبرزها املادة اليت تتناول تدابري االسترداد املباشر للممتلكـات           . القائمة

فقـد أقـرت الـدول األطـراف، يف ردودهـا علـى             ). ٥٧املـادة   (اليت تتناول اسـترداد املوجـودات       
مم املتحدة ملكافحة الفـساد، أن مـن         بشأن تنفيذ اتفاقية األ    ٢٠٠٧ي لعام     التقييم الذايت التجريب  

 وســتكون األحكـام النموذجيـة مفيـدة لتلـك الــدول     )١٠(.٥٧ و٥٣العـسري حقـا تنفيـذ املـادتني     
على وجه اخلصوص إذ يتعني عليها أن حتّدث أو تعّدل تشريعاهتا لكي متتثـل ملتطلبـات املـادتني                  

  .٥٧ و٥٣
    

    جتميع القضايا بشأن استرداد املوجودات  ‘٣‘  
 ١٤أوصى الفريق العامل، يف اجتماعه الثالث بني الدورتني الذي عقد يف فيينـا يـومي                  -٤١
، بـــأن ينظـــر املكتـــب يف إعـــداد جتميـــع للقـــضايا املتـــصلة باســـترداد   ٢٠٠٩مـــايو / أيـــار١٥و

وهنالــك عــدد مــن املبــادرات  . املوجــودات، بنــاء علــى التجربــة الــيت اكتــسبها يف هــذا الــشأن   
  .لتوصيةاجلارية اليت تساند هذه ا

والتمـست األمانــة تعــاون مجيــع الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مكافحــة الفــساد والــدول    -٤٢
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٢ ويف ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران  ٣٠املوقّعة عليها يف هذه املهمـة اهلامـة يف          

وطلبـت إىل احلكومـات أن تقـدم معلومـات     ). CU 2010/5 وCU 2009/87الوثيقتـان   (٢٠١٠
. سترداد عائدات الفساد اليت نـشأت يف واليتـها القـضائية أو كانـت ذات صـلة هبـا                  عن قضايا ا  

وتعهد املكتب بأن يستعمل املعلومات املقدمة حصرا ألغراض إعداد التجميع وأن حيتـرم كليـا               
  ى املكتـب   وتلقّـ . قيود الـسرية الـيت قـد تـضعها احلكومـات علـى أجـزاء مـن املعلومـات املقدمـة                    

ومن هـذه الـردود، أبلـغ عـدد مـن الـدول األطـراف األمانـة بـأن لـيس                     . نا يف هذا الشأ    ردّ ٣٢
                                                         

  .CAC/COSP/2009/9 الوثيقة )10( 
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لـديها مـن معلومــات عـن قــضايا اسـترداد املوجـودات أو أن لــديها فقـط قــضايا جاريـة؛ وقــدم        
ــضايا      ــراف معلومــات إحــصائية أو قائمــة بالق ــشر دول أطرافــا   . بعــض الــدول األط وقــدمت ع

ئن كانت هذه املواد نقطـة بدايـة ال بـأس هبـا     ول. معلومات عن قضايا على درجة ما من التفصيل 
  . جتميع هلا كما طلب املؤمترإلعدادإلعداد خالصة القضايا، فإهنا غري كافية بعد لتكون أساسا 

مت عشرون دولة طرفا، يف ردودها على القائمـة املرجعيـة للتقيـيم الـذايت اخلاصـة                 وقدَّ  -٤٣
صـلة بالفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة بـشأن            بتنفيذ االتفاقية، بعض املعلومـات عـن قـضايا ذات           

ــا كــبريا مــن حيــث مــستوى التفــصيل     . اســترداد املوجــودات وتفاوتــت هــذه املعلومــات تفاوت
ولكـن مـن املتوقـع أن تنمـو هـذه املعلومـات لتـشكل جمموعـة مـن القـضايا                    . اخلاص بكل قضية  

الــذايت بــشأن تنفيــذ عنــدما تبــدأ الــدول األطــراف باســتخدام القائمــة املرجعيــة الــشاملة للتقيــيم 
االتفاقية، والـيت ترتئـي تقـدمي الـسوابق القـضائية ذات الـصلة كعنـصر إلزامـي بغيـة االمتثـال إىل                    

  .القائمة املرجعية للتقييم الذايت
ويف عملية موازية، تعكف املبادرة اخلاصة باسترداد املوجـودات املـسروقة علـى وضـع                 -٤٤

واهلدف من هـذا املـشروع هـو      . لى الصعيد الدويل  قاعدة بيانات لقضايا استرداد املوجودات ع     
وســوف . جتميــع ومنهجــة املعلومــات عــن قــضايا اســترداد املوجــودات، املنتهيــة منــها واجلاريــة 

وصــف مقتــضب للقــضية، ومقــدار األمــوال     : تــستقطب قاعــدة البيانــات املعلومــات التاليــة    
أي قيـد التحقيـق، قيـد       (ضية  موضوع القضية واجلرمية موضوع اإلدعاء؛ والوضعية القانونية للق       

؛ والواليـات القـضائية الداخلـة فيهـا؛ وعوامـل النجـاح؛ وطرائـق               )االستئناف، صدر احلكم هبـا    
وقـد بـدأ العمـل يف قاعـدة بيانـات القـضايا             . التعرف إىل املوجودات؛ ومبالغ األمـوال املـستردة       

دراســة إســاءة اســتعمال الــيت مجعتــها املبــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة يف إطــار  
 قـضية ذات صـلة      ٥٠املركبات اخلاصة بالشركات اليت قامت هبا، واليت ضمت آنـذاك حـوايل             

ومن املزمع أن تشمل قاعدة البيانات تدرجييا مجيع القضايا الـيت ميكـن للمبـادرة أن                 . باملوضوع
رنـت، اجملــالت  كـات البحــث يف اإلنت الكتابــات األكادمييـة، حمرّ (جتمعهـا مـن املــصادر املفتوحـة    

وسوف يتم أيضا مجع املعلومـات عـن قـضايا اسـترداد املوجـودات الـيت             ). القانونية، وغري ذلك  
  مل تكلـــل بالنجـــاح، ذلـــك ألهنـــا ال تقـــل فائـــدة بالنـــسبة إىل صـــانعي الـــسياسات واملمارســـني 

  فالقضايا اجلاريـة وتلـك الـيت مل تكلـل بالنجـاح سـوف تـدرج دون ذكـر األمسـاء                  . على السواء 
  .و التفاصيلأ

ــذا اجملــال       -٤٥ ــال يف ه ــضا مؤســسات أخــرى بأعم ــازل    . وقامــت أي ــد ب ــد وضــع معه فق
 املركز الدويل السترداد املوجودات قاعدة بيانـات للقـضايا الـيت تتنـاول إجـراءات                -للحوكمة  
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ــوابق   ــبرية الـــيت تـــشكل سـ ــترداد الـــصغرية والكـ ــترداد  )١١(.االسـ ــز معـــارف اسـ  وحيتـــوي مركـ
معـت مـن بلـدان حـول      قـضية جُ ٢٠ يف الوقت الراهن علـى أكثـر مـن          املوجودات لدى املعهد  

وعـالوة علـى    . العامل، وهو يشمل التسلسل الزمين لكـل قـضية والوثـائق املتـصلة هبـا والتحليـل                
ويـربط املوقـع   . ذلك، يدعو املركز البلـدان إىل تقـدمي املعلومـات عـن القـضايا الراهنـة واملاضـية           

ــائ   ــشبكي مواصــفات القــضايا بالوث ــة،    ال ــدان املعني ــة لــدى البل ــشريعية والتنفيذي ق القــضائية والت
  .وذلك بغية تيسري استعمال قاعدة البيانات

تكـون  " خالصة لقضايا استرداد املوجـودات    "ويستكشف املكتب أيضا إمكانية وضع        -٤٦
 وقـد وضـعت   )١٢(".خالصـة قـضايا اإلرهـاب   "أكثر حتليال بناء على التجربة الـيت اكتـسبها مـن          

ايا اإلرهـاب إلعطــاء صـانعي الــسياسات ومـوظفي العدالــة اجلنائيـة أفكــارا عمليــة     خالصـة قــض 
ــضايا اإلرهــاب     ــة التعامــل مــع ق ــشأن كيفي وهــي تكمــل أدوات أخــرى  . وخــربة متخصــصة ب

ــال          ــة معاجلــة أعم ــشأن كيفي ــه ب ــوفر التوجي ــة ت ــين باملخــدرات واجلرمي ــب املع اســتحدثها املكت
وقـد وضـعت اخلالصـة مــن    .  التوجيهيـة التــشريعية اإلرهـاب ضـمن إطـار قــانوين، مثـل املبـادئ     

خالل مجع خرباء كبار يف جمال العدالـة اجلنائيـة لتبـادل التجـارب واملمارسـات الفـضلى بـشأن                    
وكانـت املنهجيـة املتبعـة هـي دراسـة قـضايا واقعيـة تتنـاول                . كيفية التعامل مع قضايا اإلرهـاب     

وجـرى حتديـد مـواد خمتـارة مـن          . ةاإلرهاب واسـتخالص الـدروس التـشغيلية مـن تلـك التجربـ            
وكــذلك مت البحـــث يف  . جانــب خــرباء يف جمـــاالت القــضاء والنيابـــة العامــة وإنفــاذ القـــانون     

فربايـر  /شـباط (وعقدت اجتماعات ألفرقـة اخلـرباء يف فيينـا          . السجالت العامة املفتوحة املصادر   
ــا )٢٠٠٨ ــديلني، كولومبيـ ــاين(؛ وميـ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــا )٢٠٠٨نـ ــ(؛ ورومـ ــه /رانحزيـ يونيـ
ويف اخلالصة النهائية، نظمت املواد حول سـبعة فـصول مواضـيعية، فـصلت بـدورها              ). ٢٠٠٩

م كـــل موضـــوع فرعـــي تعليـــق أو درس تطبيقـــي مقتـــرح للعمـــل ويتقـــّد. إىل مواضـــيع فرعيـــة
وقــد وضــعت اخلالصــة بــدعم قدمتــه أملانيــا . مــستخلص مــن األمثلــة املدروســة يف ذلــك البــاب

  .وإيطاليا وكولومبيا
ومن أجل وضع خالصة لقضايا استرداد املوجودات، من الضروري جدا توسـيع نطـاق                - ٤٧

ولئن كانـت القـضايا     .  من التفصيل  قدرب من الدراسات اإلفرادية     دد كبري عجتميع القضايا ومجع    
 مــن مها الـدول األطـراف نقطـة بدايـة مالئمـة جملموعــة قـضايا مـن هـذا القبيـل، فـال بـدّ           الـيت تقـدّ  

وسـوف تتـصل األمانـة    . تكميلها مبزيد من القضايا للتوصل إىل قدر مفيـد مـن املقارنـة والتحليـل     
                                                         

 )11( www.assetrecovery.org/kc/node/1698185c-4768-11dd-a453-b75b81bfd63e.html.  
 :االطالع على خالصة قضايا اإلرهاب جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة يف العنوان التايل ميكن )12( 

www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html. 
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بالدول األطراف املعنية فيمـا يتعلـق بالقـضايا الـيت مت مجعهـا مـن خـالل القائمـة املرجعيـة للتقيـيم                        
ومــن شــأن ذلــك أن يعطــي الــدول  . الــذايت واحتــاد إدارة املعــارف وغريهــا مــن قواعــد البيانــات  

ألطــراف املعنيــة فرصــة للتحقــق مــن القــضية وتقــدمي معلومــات إضــافية قبــل تــضمني القــضايا يف  ا
ولسوف يتوقف بدء العمـل امللمـوس يف إعـداد اخلالصـة         . اجملموعة املستخدمة يف إعداد اخلالصة    

  .ر قاعدة كافية من وثائق القضايا املفصلة واملتحقق من صحتهاعلى توفّ
    

     ينظر فيها الفريق العاملقترح أنُياملسائل   -ثالثا  
لعـــل الفريـــق العامـــل يـــود أن يقـــدم املزيـــد مـــن التوجيهـــات بـــشأن إنـــشاء شـــبكات   -٤٨

للممارسني لتيسري تبادل املعلومـات واملـساعدة القانونيـة وغـري ذلـك مـن أشـكال التعـاون بـني                     
كـان ينـوي أن   ولعلـه يـود أن ينظـر فيمـا إذا          . الواليات القضائية يف جمـال اسـترداد املوجـودات        

يواصل إنشاء شبكة عاملية من شأهنا أن تكمل أو تربط مـا بـني شـبكات إقليميـة قائمـة أصـال،                      
ومن النـهج البديلـة، والـيت ال يـستبعد أحـدها اآلخـر، هـو أن الفريـق                   . وكيف السبيل إىل ذلك   

ــودّ  ــد ي ــضمني  العامــل ق ــات جهــات    ) ١( أن ينظــر يف ت ــدعم للمــضي يف تطــوير قاعــدة بيان ال
ــص ــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات       االت ــني املب ــشتركة ب ــة باســترداد املوجــودات امل ال املعني

 شـبكة عامليـة     ‘١‘إنشاء بنية جديدة جلهات االتصال مـن خـالل          ) ٢(املسروقة واإلنتربول، أو    
من جهات االتصال املعنية باسترداد موجودات معينـة تـسميها الـدول األطـراف هلـذا الغـرض،                  

ــة القائمــة وتــشجيع     شــبكة مــن ‘٢‘أو  الــشبكات، تنــشأ مــن خــالل ربــط الــشبكات اإلقليمي
  .مشاركة البلدان اليت ليست بعد جزءا من هذه الشبكات اإلقليمية

ــة   ولعــل الفريــق العامــل يــود أن يقــدّ    -٤٩ م املزيــد مــن التوجيهــات بــشأن تطــوير أداة كتاب
ــة   ــة املتبادل ــرح املكتــب حتــديث هــذه  . طلبــات املــساعدة القانوني  األداة وتوســيع وظائفهــا  ويقت

ولعـل الفريـق    . لتشمل وحدات منوذجيـة معينـة تتنـاول التعـاون يف قـضايا اسـترداد املوجـودات                
العامــل يــود أن ينظــر فيمــا إذا كــان هنالــك القــدر الكــايف مــن الطلــب علــى هــذا النــوع مــن      

التطــوير ولعلــه يــود أيــضا أن ينظــر يف كيفيــة توجيــه ودعــم . األدوات مبــا يــربر هــذا االســتثمار
  .ومتابعة التنفيذ، من خالل إنشاء فريق تقين هلذا الغرض

ــود أن يقــدّ    -٥٠ ــق العامــل ي ــشريعات   ولعــل الفري ــشأن وضــع الت ــة ب م توجيهــات إىل األمان
 أن ينظر فيمـا إذا كـان   ه يوّدوعلى وجه التحديد، لعلّ . النموذجية اخلاصة باسترداد املوجودات   
 إىل أهنـا تغطـي مجيـع اجلوانـب الـيت قـد              لالطمئنـان لقائمة  ينبغي حتديث التشريعات النموذجية ا    

 أن  تصبح ذات صـلة مـن أجـل تنفيـذ أحكـام الفـصل اخلـامس تنفيـذا كـامال، أو إذا كـان يـودّ                         
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، أو إذا   ٥٧ و ٥٣تقوم األمانة بوضـع تـشريع منـوذجي جديـد مـن أجـل تنفيـذ أحكـام املـادتني                     
  .كان ينبغي اعتماد النهجني بالتوازي

دما يف  م توجيهـات إىل األمانـة بـشأن كيفيـة املـضي قُـ              أن يقـدّ   فريق العامل يودّ   ال ولعلّ  -٥١
 علـى وجـه التحديـد أن ينظـر يف كيفيـة توسـيع               ه يـودّ  ولعلّـ . جتميع قضايا اسـترداد املوجـودات     

نطاق تغطية قاعدة بيانات قضايا استرداد املوجودات وكيف ميكن احلفاظ علـى حداثـة قاعـدة        
 أيـضا أن ينظـر فيمـا إذا كـان يرغـب يف املـشاركة يف إعـداد خالصـة            يـودّ ه  ولعلّ. البيانات هذه 

 أن لقــضايا اســترداد املوجــودات وكيــف يكــون ذلــك، وعلــى وجــه التحديــد مــا إذا كــان يــوّد
  .ينشئ فريقا تقنيا لالضطالع هبذا النشاط

  
  
 


