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   احلكومي الدويل املفتوح العضويةالفريق العامل
    املعين باسترداد املوجودات

 ٢٠١١أغسطس / آب٢٦- ٢٥فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٤ّالبند 

        استخدام الشبكات ضمانا لنجاعة استرداد املوجودات
      الشبكات: صوب نظام ناجع السترداد املوجودات    
      داد األمانةورقة معلومات خلفية من إع    

    مقّدمة  -أوال  
اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف دورته الثالثـة،       -١

ــذي ٣/٣القــرار  ــة،      شــّجع ال ــصال غــري الرمسي ــوات االت ــّزز قن ــى أن تع ــدول األطــراف عل ــه ال  في
بادلـة، وذلـك مـن خـالل عـّدة         وخصوصا قبل تقدمي طلبات رمسية التماسا للمساعدة القانونية املت        

لديهم اخلـربة الفنيـة يف      ن  ّممُسبل منها تسمية موظفني مسؤولني أو مؤسسات، حسب االقتضاء،          
جمــال التعــاون الــدويل علــى اســترداد املوجــودات للقيــام مبهــام جهــات الوصــل مــن أجــل تقــدمي     

ــة ال    ــة املتبادل ــة مقتــضيات املــساعدة القانوني ــة بــصورة ناجعــة رمساملــساعدة إىل نظــرائهم يف تلبي . ي
ع أيضا جهات الوصل هذه وسائر اخلرباء املعنيني على االلتقاء، على املـستوى اإلقليمـي أو                ّجوش

وذلـك  وفقا للموضوع ذي الصلة، من أجل تعزيز االتصال والتنسيق وتطوير أفضل املمارسات،        
  .دمن الشبكات املوجودة الجتناب االزدواج يف اجلهوبسبل من بينها االستفادة 

───────────────── 
  * CAC/COSP/WG.2/2011/1.  
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، أبـرز الفريـق العامـل       )٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ و ١٦(ويف االجتماع الرابع      -٢
أمهيـة العمـل    ) الفريـق العامـل   (احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات              

دا عــن احلاجــة إىل علــى إنــشاء شــبكة مــن نقــاط االتــصال الســترداد املوجــودات وأعــرب جمــدّ 
وطلـب إىل  . ع بـاخلربة التقنيـة  جهات الوصل املعنية باسـترداد املوجـودات تتمتّـ      شبكة عاملية من    

ر طلبها إىل الدول األعضاء بتـسمية جهـات وصـل معنيـة باسـترداد املوجـودات                 األمانة أن تكرّ  
ي ســلطة مركزيــة مــسؤولة عــن طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وفقــا  وتــذكريها بــأن تــسّم

اتفاقيـة مكافحـة   "أو " االتفاقيـة ("قية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         من اتفا ) ١٣ (٤٦للمادة  
د الفريق العامل أيضا أمهية الـشبكات اإلقليميـة وكـذلك احلاجـة إىل التعـاون                كّ وأ )١(").الفساد

 ورقـة معلومـات خلفيـة       والتنسيق بني الشبكات العاملية واإلقليميـة، وطلـب إىل األمانـة أن تعـدّ             
ل احلالية، مبا يـشمل قاعـدة بيانـات جبهـات الوصـل املعنيـة باسـترداد             عن شبكات جهات الوص   

املوجــودات املنــشأة يف إطــار املبــادرة املــشتركة بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    
، لكـي ينظـر     ")سـتار "مبـادرة    ( اخلاصـة باسـترداد املوجـودات املـسروقة         والبنك الدويل  واجلرمية

  )٢(.فيها الفريق العامل

ب لُــرات شــفوية تطة مــذكّواســتجابةً للطلبــات املــذكورة أعــاله، أرســلت األمانــة عــّد  -٣
ي فيها جهات الوصل املعنية باسـترداد املوجـودات         م معلومات تسمِّ  فيها إىل احلكومات أن تقدِّ    

عـة واحـدة     دولـة طرفـا ودولـة موقّ       ٣٧مت   سَّـ  وككـل، .  أن تدرجها يف قاعدة بيانات     اليت تودّ 
 .استرداد املوجوداتجهات وصل معنية ب

فيهـا كـل بلـد سـلطاته املركزيـة الـيت             مسَّـى   بلـدا إخطـارات    ٩٢م باملثل ما جمموعه     وقد قدَّ   -٤
لديها مسؤوليات وصالحيات بـشأن تلقـي طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة والقيـام بتنفيـذها أو                   

 وقــد )٣(. مــن االتفاقيــة)١٣ (٤٦إحالتــها إىل الــسلطات املختــصة مــن أجــل تنفيــذها عمــال باملــادة  
اة بناء على اإلخطارات الـواردة مـن        وضعت قائمة بأمساء جهات الوصل والسلطات املركزية املسمّ       

وسوف تتاح هذه القائمة للدول األطراف قبل االجتماع اخلامس للفريـق العامـل        . الدول األطراف 
  ).CAC/COSP/WG.2/2011/CRP.1(يف ورقة غرفة اجتماعات 

───────────────── 
  ، املؤرخة  CU 2011/52، والوثيقة٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩، املؤرخة CU 2009/146انظر الوثيقة  )1(  

  .٢٠١١مارس / آذار٢٩
  )2( CAC/COSP/WG.2/2010/4 ٣، الفقرة) وانظر أيضا ). زCAC/COSP/WG.2/2009/3 ؛ ١١، الفقرة

  .٤٣، الفقرة CAC/COSP/WG.2/2008/3و
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٧حىت  )3(  
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م ورقــة املعلومــات اخللفيــة هــذه استعراضــا عامــا   ية الفريــق العامــل، تقــدّ ووفقــا لتوصــ  -٥
ره تلـك الـشبكات     للشبكات العاملية وللشبكات اإلقليمية الرئيسية وجلوانـب الـدعم الـذي تـوفّ            

  . هذه الشبكاتكوينةر أيضا حتليال مبدئيا لتوهي توفّ. لعملية استرداد املوجودات
    

     عملية استرداد املوجوداتأمهية التعاون الدويل يف  -ثانيا  
 للنجــاح يف اســترداد  مــات احلامســة  مــن املقوِّ هــي فعاليــة التعــاون وتبــادل املعلومــات   إنَّ  -٦

واخلطوات الرئيسية يف عملية استرداد املوجـودات وأنـواع التعـاون الـدويل الـيت ميكـن                  . املوجودات
املـساعدة القانونيـة املتبادلـة هـي        وطلبـات   . أن تدعم كل مرحلة من مراحلها مبينـة يف املرفـق األول           

صة للعملية عن كثـب     نظرة املتفحّ حجر الزاوية يف العمل الدويل على استرداد املوجودات، ولكن ال         
  .د خطوة واحدة حتتاج إىل خطوات أخرى لتأمني النجاحتقدمي الطلبات هو جمّر أنَّ د أيضاكّتؤ

ودهتا، وهو أمـر بـالغ األمهيـة يف    وكثريا ما يعتمد النجاح على دقة أعمال التحضري وج      -٧
ن هـذا التحـضري يف العديـد مـن احلـاالت تـدابري لتيـسري جتهيـز         وقـد يتـضمّ   . الكثري مـن األحيـان    

طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وعادةً ما تكون أشكال العمل وقنواته يف هـذه املرحلـة مـن                 
  .ا ومرونةعمراحل املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية أكثر تنّو

والكثري من عراقيل العمل اليت تعوق يف الوقت الراهن عملية اسـترداد املوجـودات إمنـا                  -٨
فانعدام الثقـة بـني الواليـات القـضائية قـد يثـبط تقـدمي               . تنصب يف حمورها حول التعاون الدويل     

 لــدى ســيما يف املــسائل العاجلــة أو مــىت كــان     رهــا، والاملــساعدة القانونيــة املتبادلــة أو يؤخّ  
وبـدون الثقـة،    . الواليات القضائية نظـم قانونيـة أو سياسـية أو قـضائية خمتلفـة أشـد االخـتالف                 

د الواليات القضائية يف تبادل املعلومـات االسـتخباراتية ويف املـساعدة علـى مجـع األدلـة أو               تترّد
يت تقتـضيها   د اإلجـراءات الـ     توفري املـساعدة تعقُّـ     يزيد يف عرقلة  ومما  . تيسري استرداد املوجودات  

طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، ومنــها القــصور يف صــياغتها، وعــدم وضــوح اإلجــراءات   
ومـن سـبل تقليـل هـذه        . ر يف معاجلة طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة ويف الـرد عليهـا              والتأّخ
  .قات أو إزالتها إنشاء شبكات من واضعي السياسات واملمارسنياملعّو

    
عراض عام للشبكات الرئيسية يف جمال استرداد املوجودات است  -ثالثا  

    ف منهاواهليئات اليت تتألّ
وهــي تــسمح  . لقــد أثبتــت شــبكات املمارســني فعاليتــها يف توثيــق التعــاون الــدويل         -٩

ة، ر ساحة لظهور جمتمع املمارسـ     وهي توفّ . ف بيسر وبطريق مباشر على مداخل التعاون      بالتعّر
  . الثقة بني النظراءوءتمر ونشر احلوار املسوبذا تيّس
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ز العمل على استرداد املوجودات بتوفري منرب للحوار        ويوجد عدد من الشبكات اليت تعزّ       -١٠
ــثّ        ــسامهة يف ب ــا يف امل ــني األطــراف، وهــي تلعــب دورا هام ــستمر غــري الرمســي ب ــة امل  روح الثق

والـشبكات  . جاح التعـاون  ية للطلبات، وهي شرط مسبق لن     واالطمئنان بني الدول الطالبة واملتلقّ    
 أوسـع   واليتـها  نطـاق فعلى استرداد املوجـودات،     ز غالبا   ال تركّ  يف هذه التحسينات     اليت سامهت 

 واحلـرص علـى أن يكـون اسـترداد املوجـودات            احلاليـة واالستفادة من هـذه الـشبكات       . ذلكمن  
شبكات وحدات   أنَّومثال ذلك. ال من حيث التكلفةله مردود فّعمسعى   هوجزًءا من واليتها

ن قد تبيّ  االستخبارات املالية، اليت هلا أمهيتها يف معاجلة مسائل أوسع نطاقا جتاوز عائدات الفساد            
  .دة املبذولة السترداد املوجودات املسروقةل للجهود احملّدنشاطها مكّم أنَّ أيضا

لعمـل   الشبكات الرئيسية اليت تدعم بشكل مباشر أو غـري مباشـر ا            ١ص اجلدول   ويلّخ  -١١
لديها والية تركز على اسـترداد      " مباشرة"والشبكات املوصوفة بأهنا    . على استرداد املوجودات  

تنهض بـدور أوسـع، ولكـن بوسـعها         " غري مباشرة "املوجودات، بينما الشبكات املوصوفة بأهنا      
 يغمونـت إالغـرض مـن جمموعـة     أنَّ ومثال ذلـك . أن تدعم جزًءا من عملية استرداد املوجودات 

ــة  هـــو ت ــتخبارات املاليـ ــادل املعلومـــات واالسـ ــا ميكـــن أن يـــساهم بوضـــوح يف تعقـــب  -بـ  ممـ
شــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني  (كــذلك اجلماعــات، مــن أمثــال أرينــسا . املوجــودات

ز علـى تبـادل املعلومـات يف املرحلـة الـسابقة للمـساعدة              تركّـ ) الوكاالت السترداد املوجـودات   
يـة  يسري سبل هـذه املـساعدة يف اجملـال األوسـع ملـصادرة العائـدات املتأتّ              القانونية املتبادلة وعلى ت   

ز على املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، مثـل الـشبكة            واجملموعات اليت تركّ  . جرميةأيِّ  من ارتكاب   
ز حتديدا علـى التعـاون القـضائي،        القارية لتبادل املعلومات التابعة ملنظمة الدول األمريكية، تركّ       

  .ل كل ضروب التعاون بشأن كل أنواع اجلرميةولكنها تشم

وال يرسم هذا اجلـدول صـورة شـاملة جلميـع هـذه الـشبكات، ولكنـه مـستخدم فقـط                       -١٢
  .للتدليل على سعة نطاق الشبكات اليت ميكن حشدها بالفعل ألغراض استرداد املوجودات
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  ١اجلدول 
    اتملخص بالشبكات العاملة املستبانة املعنية باسترداد املوجود

 شبكات أخرى على الصعيد اإلقليمي على الصعيد العاملي جمال التعاون
التعاون غري الرمسي يف 
جمال املساعدة القانونية 

التعاون يف /املتبادلة
املراحل السابقة على 
  تقدمي هذه املساعدة

 

  شبكات مباشرة
  
  

وصل جهات مبادرة 
 اإلنتربول- ستار

    
  شبكات غري مباشرة

  
جمموعة إيغمونت 

لوحدات االستخبارات 
 املالية

  
  
  
  
  
    

  مباشرةشبكات غري 
  
  

شبكة كامدين املشتركة بني 
الوكاالت السترداد 

شبكة )/كارين(املوجودات 
اجلنوب األفريقي املشتركة بني 

الوكاالت السترداد 
شبكة )/أرينسا(املوجودات 

استرداد املوجودات التابعة 
باإلجراءات  لفرقة العمل املعنية

ملتعلقة بغسل األموال يف املالية ا
  أمريكا اجلنوبية

 

  شبكات مباشرة التعاون الرمسي
    

 تعلقةالسلطات املركزية امل
 باتفاقية مكافحة الفساد

 
  
  
  

  شبكات غري مباشرة
  

الشبكة /الشبكة القضائية األوروبية
القارية لتبادل املعلومات التابعة 

الشبكة /ملنظمة الدول األمريكية
ية للتعاون القضائي األمريك‐ يبرييةإلا

املنابر اإلقليمية القضائية /الدويل
  لبلدان جلنة الساحل واحمليط 

 اهلندي

  
  
  
  

  ةشبكات غري مباشر
  

شبكة الكومنولث 
خطة /ي االتصالوظفمل

 هراري
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وعلى الصعيد السياسايت، ينهض الفريق العامـل بـدور حاسـم باعتبـاره شـبكة مباشـرة                   -١٣
  .ترداد املوجوداتلوضع السياسات يف جمال اس

ويــرد يف القــسم التــايل املزيــد مــن املعلومــات عــن الــشبكات العاملــة القائمــة واجلهــود    -١٤
  .الرئيسية اليت تساهم هبا واألدوار اليت تنهض هبا

    
      وضع السياسات  - ألف  

    مؤمتر الدول األطراف والفريق العامل    
 مـن أجـل     تفاقيـة مكافحـة الفـساد     ا من   ٦٣أُنشئ مؤمتر الدول األطراف مبوجب املادة         -١٥

حتسني قدرة الدول األطراف علـى حتقيـق األهـداف الـواردة يف االتفاقيـة وتوثيـق التعـاون فيمـا               
أيـضا  وأنشئ الفريـق العامـل   . بينها يف هذا الشأن وتعزيز تنفيذ االتفاقية واستعراض هذا التنفيذ   

اعدة املؤمتر على تنميـة وتبـادل       مؤمتر الدول األطراف بغية مس    الصادر عن    ١/٤ القرار   مبقتضى
  .املعارف واخلربات يف جمال استرداد املوجودات

    
  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال واهليئات اإلقليمية     

    اليت هي على غرارها
اإلقليميـة  تقوم فرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة بغـسل األمـوال واهليئـات           -١٦

وفرقـــة العمـــل املعنيـــة . الـــيت هـــي علـــى غرارهـــا بـــدور هيئـــات وضـــع الـــسياسات ألعـــضائها
 املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة ملكافحــة غــسل األمــوال هــي مثــال هلــذه اهليئــات، وقــد بــاإلجراءات

لعبت دورا أساسيا يف إقامة شبكة إقليمية تابعـة هلـا باسـم شـبكة اسـترداد املوجـودات، وذلـك                  
  . دعم التعاون غري الرمسي يف جمال استرداد املوجوداتمن أجل

وفرقة العمل هذه هـي منظمـة حكوميـة دوليـة إقليميـة جتمـع علـى الـصعيد الـسياسايت                       -١٧
وتــشمل واليتــها . بلــدان أمريكــا اجلنوبيــة مــن أجــل مكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب

التعــاون يف جمــال مــصادرة واســترداد  واعترافــا باحلاجــة إىل توثيــق . أيــضا اســترداد املوجــودات
املوجودات، أنشأ الفريق العامل املعين بالعمليات، الـذي يتـوىل إرشـاد عـدد مـن مـساعي فرقـة                    

  ). أدناه٢٢انظر الفقرة (العمل، شبكة استرداد املوجودات 
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       لمساعدة القانونية املتبادلةل املراحل السابقةشبكات متارس دورا يف   - باء  
      يد العامليعلى الصع    
    اإلنتربول‐ وصل ستارمبادرة جهات     

املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         هـذه املبـادرة باالشـتراك مـع          "سـتار "مبـادرة   أنشأت    -١٨
وكان الغرض األساسي منـها دعـم التحقيقـات مـن     . ٢٠٠٩يناير  / يف كانون الثاين   )اإلنتربول(

وهـي  . ائـدات الفـساد واجلرميـة االقتـصادية       خالل توفري املساعدة غري الرمسية لغرض اسـترداد ع        
 االتصال الذين هـم     مسؤويلتنهض هبذه الوظيفة من خالل قاعدة بيانات مأمونة تتضمن أمساء           

من موظفي إنفـاذ القـوانني مـن البلـدان األعـضاء يف الـشبكة وميكـن االسـتعانة هبـم علـى مـدار                         
ساعدة الطارئـة يف احلـاالت الـيت قـد           طلبات املـ    لتلبية الساعة طيلة أيام األسبوع السبعة، وذلك     

. يؤدي فيها عدم التحـرك الفـوري إىل أن تفقـد سـلطات إنفـاذ القـوانني أثـر املـال الـذي تتبعـه                         
 ويـوفر كـل بلــد مـن البلـدان األعــضاء املـسجلة بيانــات االتـصال جبهـيت وصــل بـسلطات إنفــاذ        

كمـا  . مات أو للتنسيق  وقت من أجل احلصول على معلو     القوانني ميكن الوصول إليهما يف أيِّ       
توفر البلدان أيضا معلومات عـن اجلهـات الرئيـسية املنخرطـة يف عمليـات اسـترداد املوجـودات                   
على الصعيد الدويل، وأنواع املساعدة املتاحة، ومن بينها أفضل سبل طلـب هـذه املـساعدات؛                

يــة أو مدنيــة  باألدلــة املطلوبــة لفــتح التحقيقــات اجلنائيــة أو إلقامــة دعــوى جنائجممــالكــذلك و
ــة دعــوى الســتردادها دون    ــسروقة أو إقام ــشأن املوجــودات امل ــة  ب ــادرة  .حكــم إدان ــضم مب  وت

  . بلدا عضوا٧٧اإلنتربول -جهات وصل ستار
    

    جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية    
، ١٩٩٥نـشئت يف عـام   جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية هي شـبكة عامليـة أُ     -١٩
وتتمثل واليتـها يف توثيـق      .  تتفق مع معايري العضوية    عاملةي مؤلفة من وحدات استخبارات مالية       وه

ــادل        ــة مــن خــالل عقــد اجتماعــات منتظمــة وتب ــدويل بــني وحــدات االســتخبارات املالي التعــاون ال
طار وتوفر جمموعة إيغمونت، يف إ. املعلومات وتوفري املساعدة غري الرمسية والتدريب وتبادل اخلربات

، هيكال للمعلومات اليت ينبغي أن تتبادهلا كل وحدة استخبارات مع غريها من بالغة الوضوححدود 
وهي تعمل على حتسني وتأمني االتصاالت بـني هـذه الوحـدات مـن       . الوحدات على الصعيد الدويل   

فـي  وحدة استخبارات ماليـة ت    أيِّ  ومن حق   . خالل تطبيقات تكنولوجية مثل شبكة إيغمونت اآلمنة      
مبعايري جمموعة إيغمونت، من حيث كوهنا هيئة وطنيـة مركزيـة مـسؤولة عـن تلقـي املعلومـات املاليـة           

وحتليلـها وتعميمهـا علـى اجلهـات املختـصة والكـشف عنـها أن تطلـب                 ) وطلبها وفق املـسموح هبـا     (
  . عضوا١٢٠وتتألف جمموعة إيغمونت من . االنضمام إىل عضوية اجملموعة
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      ميعلى الصعيد اإلقلي    
    )شبكة كارين( كامِدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات شبكة    

 جمموعة تعاونية تغطـي مجيـع جوانـب التعامـل مـع            تشكِّلهي شبكة إقليمية غري رمسية        -٢٠
وهــي مؤلفــة مــن ممارســني يف جمــال إنفــاذ . ٢٠٠٤ اإلجراميــة، وقــد أنــشئت يف عــام العائــدات

واهلدف منها هـو زيـادة فعاليـة        . وبا، وتشمل بلدان أمريكا الشمالية    سيما يف أور   القوانني، وال 
جهود أعضائها، على أساس التعاون بني منظمات متعددة، يف العمل علـى جتريـد اجملـرمني مـن                 

ويوفر كل عضو من أعضاء الشبكة لغريه مـن األعـضاء املـساعدة غـري     . أرباحهم غري املشروعة  
إلجرامية على الصعيد الدويل وجتميدها وضـبطها ومـصادرهتا         الرمسية يف جمال تتبع املوجودات ا     

كمــا ميكــن لألعــضاء تقــدمي املــشورة بــشأن املــساعدة   . طاملــا مسحــت بــذلك قوانينــها الوطنيــة 
القانونية املتبادلـة وتيـسريها، وإن كـان جيـب أن ُتقـدم طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة عـن                       

 نقطــيت بلــد عــضو املــساعدة عــن طريــق ويــوفر كــل. اســبةطريــق القنــوات القانونيــة الرمسيــة املن
صـلة، إحــدامها ينبغــي أن تكــون وكالــة مركزيــة معنيــة بتتبــع املوجــودات ومــصادرهتا أو لــديها  

 تـوفِّر   اتـصال  وهناك أيـضا جهـات    . الملمارسني العاملني يف هذا اجمل    إمكانية مباشرة لالتصال با   
عروضا جمملة وموجزة بتشريعاهتا ومبادئ توجيهية إجرائية عمليـة بـشأن مـصادرة املوجـودات          

  . مراقبا وعضوا منتسبا٢٢ عضوا ومن ٣٥ف الشبكة من وتتألّ. والدعاوى املدنية واجلنائية
    

    )أرينسا(شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات     
، وتتـألف مـن ممارسـني يف جمـال          ٢٠٠٩مـارس   /مسيـة تأسـست يف آذار     هي شبكة غـري ر      -٢١

. يف بلـدان اجلنـوب األفريقـي      استرداد املوجودات املتعلقة بكافة اجلرائم املالية، مبا يشمل الفساد،          
خذ من منـوذج شـبكة كـارين أساسـا هلـا وهـي مؤلفـة يف الوقـت الـراهن مـن وكيـل نيابـة                       تُّوقد ا 

برم اتفاق بني أرينسا وكارين جيوز مبقتضاه       وأُ. جلنوب األفريقي وحمقق من كل عضو من بلدان ا      
. عضو من الشبكتني أن حييل طلبا إىل عضو يف الشبكة األخرى عن طريق أمانيت الـشبكتني               يِّ  أل

  . بلدان٩ويبلغ جمموع بلدان اجلنوب األفريقي األعضاء يف الشبكة 
    

عنية باإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية شبكة استرداد املوجودات التابعة لفرقة العمل امل    
    ملكافحة غسل األموال

أنشئت هذه الشبكة يف الدورة العامة اليت عقدهتا فرقة العمل املعنية باإلجراءات املاليـة                -٢٢
ــة ملكافحــة غــسل األمــوال يف    ــه / متــوز٢٢يف أمريكــا اجلنوبي ــة  ٢٠١٠يولي  كــشبكة غــري رمسي

وهـي مؤلفـة مـن البلـدان        ). انظـر أعـاله   (ال مـصادرة املوجـودات      لتوثيق التعـاون الـدويل يف جمـ       
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األعضاء يف فرقة العمل املـذكورة وجتيـز وثيقتـها التأسيـسية أن تنـضم إىل عـضويتها بلـدان مـن                
وهي قائمة كذلك على أساس منوذج شبكة كـارين وكـل بلـد ممثـل جبهـيت                . غري أعضاء الفرقة  

.  مـصادرهتا أولني يف جمال اسـترداد املوجـودات     وصل، مها وكيل نيابة وضابط شرطة من العام       
جهــات  ر كــل جهــة مــن جهــات الوصــل املــساعدة غــري الرمسيــة يف العمليــات لغريهــا مــنوتــوفّ

ر الـدول األعـضاء املـشاركة قائمـة         وتـوفّ . الوصل طاملا مسح القانون بذلك يف واليتها القـضائية        
يهــا مــن خــالل منــصة إلكترونيــة ، وميكــن االطــالع علبوســعها تقــدميهاجبوانــب املــساعدة الــيت 

وهي تعقد أيضا اجتماعات دورية ملناقـشة       . مأمونة تسمح بتبادل املعلومات وطلبات املساعدة     
وتتــألف الـشبكة باملثــل مــن مجيــع  . املـسائل الرئيــسية يف جمــال اسـترداد املوجــودات ومــصادرهتا  

والوكـاالت املـشاركة يف     .  األعضاء يف فرقة العمل املـذكورة       عشر بلدان أمريكا اجلنوبية االثين   
وعـالوةً علـى ذلـك، لـدى الكـثري مـن       . الشبكة هي يف املقام األول من وكاالت إنفاذ القوانني        

  . عضوا مشاركا٢٤ وكالة و٢٣كاالت هذه البلدان وكالتان مشاركتان، ويبلغ جمموع الو
    

      التعاون يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة  - جيم  
      مليعلى النطاق العا    
    السلطات املركزية اليت تسميها الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد    

. مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد       ) ١٣( ٤٦ بلدا سلطات مركزية وفقـا للمـادة         ٩٢ َنيََّع  -٢٣
ولدى هذه السلطات املركزية مسؤوليات وصالحيات بشأن تلقـي طلبـات املـساعدة القانونيـة      

ا بتنفيذها أو بإحالتها إىل الـسلطات        الواليات القضائية األخرى والقيام إمّ     املتبادلة وإحالتها إىل  
 أهنــا بعبــارة أخــرى مــسؤولة عــن التعــاون الرمســي بــني الــدول أْي. املختــصة مــن أجــل تنفيــذها

  .وقد أتيحت قائمة هبذه السلطات إىل الفريق العامل. األطراف
    

    ر اتفاقية مكافحة الفسادجهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات يف إطا    
ت الدول األطراف جهات وصل معنية باسـترداد املوجـودات عمـال بتوصـيات              لقد مسَّ   -٢٤

جهات وصل معنية باسترداد املوجودات بغرض تكوين قاعـدة بيانـات           أشارت بتسمية   سابقة،  
 جهــات وصــل معنيــة باســترداد  مسَّــى بلــدا قــد ٣٨ويف وقــت كتابــة هــذه الورقــة، كــان   . هبــا
ــذكر   جهــات الوصــل هــذه ال تؤلِّــ   أنَّ ورغــم. وجــوداتامل ــة، فمــن اجلــدير بال ف شــبكة عامل

 الـيت ردت    ون والثالثـ  تها الدول الثمـاين   الة خمتلفة مسَّ   وك ٤٣ همن بني ما جمموع    أنَّ   اإلشارة إىل 
 بـشأن منـع الفـساد مبوجـب      ُسـمَِّيت  مثاين وكاالت هي ذات السلطات اليت         هناك على األمانة، 
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 منـها هـي أيـضا مـن         اًمخـس  فـإنَّ    وعـالوة علـى ذلـك،     . من اتفاقية مكافحة الفـساد    ) ٣(٦املادة  
  هـي أيـضا   اً أيضا من جهـات الوصـل اخلاصـة بـشبكة كـارين؛ وأربعـ      االسلطات املركزية؛ وست 

وهذا يدلل بوضوح على التداخل بني هذه الـشبكات، بـل           . اإلنتربول-ستاروصل  جهات  من  
ة واحلاجة إىل ضـمان أن يكـون هلـذه الـشبكات واليـة واضـحة                يشري أيضا إىل خطر االزدواجي    

  .وقيمة مضافة
    

      أمثلة للشبكات اإلقليمية وغريها من الشبكات    
    الشبكة القضائية األوروبية    

بتيـسري التعـاون القـضائي يف الـشؤون         مؤلفة من نقاط اتصال وطنيـة معنيـة         هذه شبكة     -٢٥
اتـصال وطنيـة    نقـاط    يتـسمِّ وكل دولة عضو    . د األورويب اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتا     

ــضائية وســائر          ــسلطات الق ــدويل وال ــضائي ال ــاون الق ــة بالتع ــة املنوط ــني ســلطاهتا املركزي ــن ب م
والـشبكة  . دة يف جمـال التعـاون القـضائي الـدويل         السلطات املختصة اليت لديها مـسؤوليات حمـدّ       

أرجاء الدول األعـضاء الـسبع والعـشرين         اتصال وطنية يف شىت      نقطة ٣٠٠فة من أكثر من     مؤلّ
  .للمفوضية األوروبية، وأمانتها يف الهاي

    
  الشبكة القارية لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية     

    وتسليم املطلوبني التابعة ملنظمة الدول األمريكية
، وموقـع شـبكي خـاص، ونظـام         موقع شبكي عام  : تتألف هذه الشبكة من ثالثة عناصر       -٢٦

ويـوفر املوقـع العـام للـشبكة معلومـات قانونيـة تتـصل باملـساعدة            . مأمون لالتصاالت اإللكترونية  
ن املوقـع   ويتـضمّ .  يف منظمة الدول األمريكية    ا دولة عضو  ٣٤املتبادلة وتسليم املطلوبني من أجل      

.  القـانوين يف املـسائل اجلنائيـة   اخلاص للشبكة معلومات عن األفراد املنخرطني مباشرة يف التعـاون       
والغـرض مــن نظــام االتـصاالت اإللكترونيــة املــأمون هـو تيــسري تبــادل املعلومـات بــني الــسلطات     

  .املركزية اليت تعاجل املسائل املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف الشؤون اجلنائية وتسليم املطلوبني
    

    دويلألمريكية للتعاون القضائي الا‐ الشبكة اإليبريية    
نقــاط ل مــن كّاألمريكيــة للتعــاون القــضائي الــدويل هــي هيكــل مــش-الــشبكة اإليبرييــة  -٢٧

اتصال بوزارات العدل والسلطات املركزية والنيابات العامة وأجهزة االدعاء العـام والـسلطات             
 بلدا تؤلف جمتمع أمم أمريكا الالتينية، واهلدف منها هو االسـتفادة املثلـى مـن                ٢٣القضائية يف   

  .كوك التعاون القضائي املدين واجلنائي وتوثيق التعاون بني البلدانص
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    احمليط اهلندي  الساحل وجلنةمنطقةاملنابر اإلقليمية القضائية لبلدان     
أنــشأ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة منــابر إقليميــة قــضائية لتوثيــق    -٢٨

وحمــور التركيــز  . قيت الــساحل واحملــيط اهلنــدي  التعــاون الــدويل يف الــشؤون اجلنائيــة يف مــنط    
الرئيسي هو منع ومكافحة أشكال اجلرمية اخلطـرية، مثـل اجلرميـة املنظمـة أو الفـساد أو االجتـار                    

واملنـابر هـي شـبكات تعـاون دوليـة مؤلفـة مـن جهـات وصـل تيــسر          . باملخـدرات أو اإلرهـاب  
راءات املتعلقة باملـسائل اجلنائيـة مـع الـدول      تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة يف اإلج      

  .األعضاء يف منابرها
    

    ي االتصالوظفشبكة الكومنولث مل    
الغرض من شبكة الكومنولث ملوظفي االتصال هـو تيـسري التعـاون الـدويل يف القـضايا              -٢٩

سليم اجلنائيــة بــني الــدول األعــضاء يف الكومنولــث، مبــا يــشمل املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وتــ  
 اتـصال  موظـف وتتألف الشبكة مـن  . املطلوبني وتوفري املعلومات القانونية والعملية ذات الصلة      

  .واحد على األقل من كل والية من الواليات القضائية داخل الكومنولث
    

    مشول الشبكات الرئيسية يف جمال استرداد املوجودات  -رابعا  
وجـودات وحتديـد     عمليـة اسـترداد امل     بغية رسـم صـورة كاملـة للـشبكات املنخرطـة يف             -٣٠

مـن الـالزم تقـدمي اسـتعراض عـام لنطـاق الـشمول اجلغـرايف ملختلـف                   أنَّ   ئـي ُرالثغرات القائمة،   
لمـساعدة القانونيـة املتبادلـة مـن ناحيـة ويف سـياق              املراحل السابقة ل   الشبكات العاملة يف سياق   

  .من ناحية أخرى املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية

لمساعدة القانونية املتبادلة، قد ينخرط يف العمل عدد مـن          ل املراحل السابقة ويف سياق     -٣١
 إنفـاذ القـوانني وأعـضاء       وحدات االستخبارات املاليـة وممارسـ     املمارسني املختلفني، من بينهم و    

يغمونت، ببلداهنا املائة والعـشرين، أوسـع الـشبكات نطاقـا           إولعل شبكة جمموعة    . النيابة العامة 
وميكن االستعانة بوكالء النيابة وممارسـي إنفـاذ القـوانني يف           . من حيث التغطية يف مجيع املناطق     

اســترداد املوجــودات مــن خــالل الــشبكات اإلقليميــة، مثــل كــارين وأرينــسا وشــبكة اســترداد   
يكــا املوجــودات، الــيت تــربط املمارســني يف أوروبــا وأمريكــا الــشمالية واجلنــوب األفريقــي وأمر

ــ ــا. ةاجلنوبي ــات  أنَّ كم ــصف جه ــول-ســتار  وصــلن ــشبكات    اإلنترب ــضاء يف ال ــضا أع ــم أي  ه
  .اإلقليمية السالفة الذكر
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ــد مــن عمليــات املــسح اجلغــرايف        -٣٢ ــذل جهــود إضــافية إلجــراء املزي ومــن مث، وريثمــا ُتب
فيـة  ، تشمل الثغرات اجلغرا    املتبادلة لمساعدة القانونية احلالية املعنية باملراحل السابقة ل    للشبكات  

  . وشرق وغرب ومشال أفريقياي والكاريبالرئيسية دول آسيا 

 الشبكة العاملية الوحيدة القائمـة     فإنَّ   أما فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة الرمسية،        -٣٣
وأوروبا والقارة األمريكيـة ممثلتـان      . املتعلقة باتفاقية مكافحة الفساد    السلطات املركزية    إمنا هي 

وعالوة على ذلك، فقـد أخطـرت أغلبيـة الـدول األطـراف مـن مشـال أفريقيـا                   .  جيدا فيها متثيال 
  .وجنوب آسيا والكومنولث األمني العام بسلطاهتا املركزية

 والــسلطات املركزيــة اإلنتربــول-مبــادرة ســتاروفيمــا يتعلــق بالــشبكتني العــامليتني، أي   -٣٤
ت الوصل املعنية بتلـك املبـادرة وسـلطة          دولة جها  ٤٥مت  اتفاقية مكافحة الفساد، سَّ   املتعلقة ب 

ــى حــد ســواء   ــة عل ــها     . مركزي ــسماة إال يف ســبع دول من ــداخل يف الوكــاالت امل وال يوجــد ت
اجملال مفتوح واحلاجة قائمة لكـي تركـز شـبكة           أنَّ   فحسب، األمر الذي يؤكد يف هذه املرحلة      

ة مـــن أجـــل اســـترداد  الـــسابقة للمـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــ احـــلاملر علـــى اإلنتربـــول-ســـتار
املوجودات، ودفع عجلة املساعي العاملية الرامية إىل إنشاء شبكة نشطة وعاملـة مـن الـسلطات                

  .املركزية اليت تنظر يف أمر املساعدة القانونية املتبادلة

وميكــن للــسلطات املركزيــة املعنيــة بتــوفري املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف إطــار اتفاقيــة    -٣٥
والغــرض . د أن تــوفر ســاحة للممارســني املعنــيني باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة  مكافحــة الفــسا

مـن الـسلطات    " جمتمـع ممارسـات   "األول من ذلك هو تيسري املساعدة القانونية املتبادلـة وخلـق            
مــن الــسلطات املركزيــة أن " حيــة"ومــن بــني املبــادرات الــيت ميكــن لــشبكة نــشطة و . املركزيــة

ــسيط وتوضــيح     ــا تب ــهض هب ــن األدوات     تن ــتفادة م ــة واالس ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــب امل جوان
ــوارد       ــة األدوات وامل ــل جمموع ــتعلم مث ــة وال ــة املبتكــرة للمعرف ــارف  املاإللكتروني خصــصة للمع

  .املتعلقة مبكافحة الفساد
    

     أن ينظر فيها الفريق العاملُيقَتَرُحمسائل : خامتة  -خامسا  
ريـدة للـشبكات يف تيـسري التعـاون الـدويل املطلـوب يف كـل                 مرارا بالقيمة الف   ُسلِّملقد    -٣٦

وعلـى الـرغم مـن التقـدم احملـرز يف اجلمـع بـني        . مرحلة من مراحل عمليـة اسـترداد املوجـودات       
عـددا مـن الـدول األعـضاء مل      فـإنَّ  ،استرداد املوجودات واملـصادرة العاملني يف جمال    املمارسني  

ولعـل  . أن تـساعد يف تيـسري اسـترداد املوجـودات         نضم بعد إىل عـضوية الـشبكات الـيت ميكـن            ي
ــسمية اجلهــات         ــشبكات وت ــضمام إىل خمتلــف ال ــدول إىل االن ــدعو ال ــود أن ي ــل ي ــق العام الفري

  .املناسبة املطلوبة يف هذا الشأن إن مل تكن قد قامت بذلك بعد
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ع معظــم الــشبكات املطلوبــة للتعامــل مــ أنَّ ويظهــر يف هــذه املرحلــة مــن حتليــل املــسألة  -٣٧
املراحل التمهيدية السترداد املوجودات قائمة وهي إما تعمل على خـري وجـه، كمـا هـو احلـال                   

 قيد اإلنـشاء وعـضويتها       هي مع شبكة وحدات االستخبارات املالية وعدة شبكات إقليمية، أو        
  .اإلنتربول- ستارآخذة يف النمو، كما هو احلال مع شبكة

 شـبكة   ستمر يف هذا الـشأن إمنـا يتمـثالن يف إجيـاد            والتحدي امل  القائمة والثغرة الرئيسية   -٣٨
،  الرمسيـة   املـساعدة القانونيـة املتبادلـة      الـيت تعـاجل عمليـات     عاملة جتمع يف إطارها بني الـسلطات        

والسلطات املركزية اليت تـسميها الـدول األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة              . أي السلطات املركزية  
ــشبكة الداع     ــدور ال ــهوض ب ــستطيع الن ــساد ت ــام      الف ــه ع ــة بوج ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــة للم م

م إرشـادات إىل األمانـة    أن يقـدِّ يـودُّ   الفريـق العامـل    ولعـل . واسترداد املوجـودات بوجـه أخـص      
حتديـد  إنشاء شبكة من هذا القبيل، وكذلك، إذا ما ُرئي أمهيـة لـذلك،              بشأن مدى استصواب    

  .والوسائل الالزمة إلنشائهاجوانب الوالية اليت ميكن أن تناط هبا إىل جانب السبل 

 أن يــستطلع أيــضا املــسار املقبــل للعمــل فيمــا يتعلــق جبهــات يــودُّ  الفريــق العامــلولعــل  -٣٩
الـشبكات القائمـة، بغـض     أنَّ ويبـدو مـن التحليـل الـسابق     . الوصل املعنية باسترداد املوجـودات    

  الرمسيـة مـن التعـاون الـدويل       النظر عن املساعدة القانونية املتبادلة، تعاجل اجلوانـب الرمسيـة وغـري           
ــسواء ــترداد     . علـــى الـ ــال اسـ ــسياسات يف جمـ ــع الـ ــدور وضـ ــل أيـــضا بـ وينـــهض الفريـــق العامـ
النظـر يف إمكانيـة إدراج   يـودُّ   الفريق العامـل  لعلوبغية جتنب االزدواج يف العمل،      . املوجودات

 شــبكة  أو يفاإلنتربــول-وصــل ســتارجهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات يف جهــات  
وسـوف يـساهم هـذا أيـضا يف حتاشـي      . وفق املقترح أعـاله   املمكن إنشاؤها    لسلطات املركزية ا

  . الشبكات ويكثف من التركيز على قيمتها العملية وقيمتها املضافة الواضحة للعيانتعدد

 أن ينظـر يف إمكانيـة        يـودُّ   الفريق العامل  لعلوبالنظر إىل عظم عدد الشبكات القائمة،         -٤٠
للممارسني يصف كيفية االخنراط يف العمل مع الـشبكات املختلفـة ويـوفر املزيـد        " دليل"وضع  

 عمليـة    ميكـن لكـل شـبكة منـها أن تـدعم عملـهم هبـا ومراحـل                  الـيت  سبلمن املعلومـات عـن الـ      
  . اليت ميكن أن يتم فيها ذلكاسترداد املوجودات
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  مجع املعلومات االستخبارية واألدلة وتتبع املوجودات
على الصعيد الوطين ويف الواليات القضائية األجنبية باستخدام (

 )املساعدة القانونية املتبادلة

 
  تأمني املوجودات

على الصعيد الوطين ويف الواليات القضائية األجنبية باستخدام (
 )املساعدة القانونية املتبادلة

 
  التقاضي أمام احملاكم

  أو التغرمي /أو املصادرة و/و) إن أمكن(استصدار حكم باإلدانة (
 أو التعويض/أو جرب األضرار و/و

 
  إنفاذ األحكام

استخدام على الصعيد الوطين ويف الواليات القضائية األجنبية ب(
 )املساعدة القانونية املتبادلة

 إعادة املوجودات

كيف يدعم التعاون الدويل عملية استرداد املوجودات املسروقة  املرفق األول

 

    
 التعاون الفعلي

  
   بشأناملشورة 

 التعاون الرمسي

    
 التعاون الفعلي

  
  املشورة بشأن 

 الرمسيالتعاون 

    
 التعاون الفعلي

  
  املشورة بشأن 

 الرمسيالتعاون 

    
 التعاون الفعلي

املعلومات واملشورة 
 املقدَّمة طوعا

  
  املشورة بشأن 

 الرمسيالتعاون 

مجيع األنواع األخرى 
 من املعلومات

دور التعاون الرمسي   دور التعاون 
 غري الرمسي


