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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥و ٢٤فيينا، 
  (أ) من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

  مناقشتان مواضيعيتان: إتاحة املعلومات على حنو استباقي 
        من االتفاقية ٥٦للمادة يف الوقت املناسب، وفقاً 

 ٥٦وفقاً للمادة  إتاحة املعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب،    
      االتفاقية  من
  رة من األمانةكِّمذ
    

  مقدِّمة  -أوالً  
ــراره      -١ ــل، يف ق ــق العام ــؤمتر إىل الفري ــز امل ــتبانة املمارســات    ٦/٢أوع ــة اس ، باســتهالل عملي

لتبادل املعلومات علـى حنـو اسـتباقي يف الوقـت املناسـب مـن أجـل        الفضلى ووضع مبادئ توجيهية 
  من االتفاقية. ٥٦متكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناسبة وفقاً للمادة 

الـدول   وحـثَّ . ٥٦مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية مراراً وتكراراً على املادة  شدَّدوقد   -٢
زاء التعاون الدويل بشأن استرداد املوجودات، باالستفادة التامـة  األطراف على "اختاذ هنج استباقي إ

... كشـف املعلومـات عـن     من اآلليات اليت ينص عليها الفصل اخلامس من االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك   
ويف مناسبات خمتلفة، اعترف املـؤمتر   )١(عائدات اجلرائم بصورة تلقائية لغريها من الدول األطراف".

 وشـجَّع  )٣(.٥٦وأمهيـة املـادة    )٢(جهها الدول يف حتديد عائدات الفساد وتعقبهابالصعوبات اليت توا
 ٥٦، واملادة ٤٦من املادة  ٤املؤمتر أيضاً الدول األطراف على "النظر بصفة عاجلة يف تنفيذ الفقرة 

                                                           
  *  CAC/COSP/WG.2/2017/1.  

 .١٥، الفقرة ٥/٣؛ انظر أيضاً القرار ٨، الفقرة ٥/٣؛ و٣الفقرة ، ٤/٤؛ و٢، الفقرة ٣/٣القرارات   )١(  

 من الديباجة. ٧، الفقرة ٦/٣من الديباجة؛ و ٢١، الفقرة ٥/٣من الديباجة؛ و ٨، الفقرة ٤/٤القرارات   )٢(  

 من الديباجة. ٨و ٧، الفقرتان ٦/٢من الديباجة؛ و ١١، الفقرة ٥/٣القراران   )٣(  
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 تطوير األدوات القائمة للتبادل اآلمـن للمعلومـات واالسـتفادة منـها،     "دعموعلى  )٤(من االتفاقية"،
بغية تعزيز التبادل املبكر ومن تلقاء الذات للمعلومات فيما بني أوساط اجملتمع الدويل املعنيـة بإنفـاذ   

املــؤمتر الــدول األطــراف "الــيت تســتخدم التســويات واآلليــات القانونيــة  حــثَّوأخــريا،  )٥(القــانون".
ومـات دون تقـدمي طلـب    البديلة األخـرى حلـل القضـايا املتعلقـة بالفسـاد علـى أن تبـادر بتبـادل املعل        

مـن   ٤مسبق، حبيث تشرك سائر الـدول األطـراف املعنيـة يف العمليـة يف وقـت مبكـر، وفقـاً للفقـرة         
   )٦(من االتفاقية". ٥٦وللمادة  ٤٨(و) من املادة  ١وللفقرة الفرعية  ٤٦املادة 

وعقد الفريق العامل الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات مناقشة مواضيعية،   -٣
 ٢٩(التعـاون اخلـاص)، يف اجتماعـه السـابع، املعقـود يف فيينـا يف        ٥٦عن مجلة أمـور، ومنـها املـادة    

وخلص الفريق العامل إىل أنه ينبغي للـدول األطـراف النظـر بصـفة      )٧(.٢٠١٣آب/أغسطس  ٣٠و
املعلومـات دون طلـب   من االتفاقية بشأن إفشاء  ٥٦واملادة  ٤٦من املادة  ٤عاجلة يف تنفيذ الفقرة 

وعالوة على ذلك، اعترب الفريق العامل أن املبادرة مبكـراً   ).٥٤فقرة المسبق (تقرير الفريق العامل 
ادل املعلومات قبل بدء إجراءات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الرمسيـة عنصـر حاسـم       باالتصاالت وتب

   )٨(لنجاح إجراءات استرداد املوجودات.
لفريق العامل، وبغية بـدء عمليـة حتديـد أفضـل املمارسـات      لدى اوخبصوص املناقشة املقبلة   -٤

اقي يف الوقــت املناســب، ووضــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن إتاحــة وتبــادل املعلومــات علــى حنــو اســتب  
تطلـب فيهـا معلومـات     ٢٠١٧أيار/مـايو   ٢أرسلت األمانة مذكرة شفوية إىل الـدول األطـراف يف   

دول أطراف (االحتاد الروسي وأرمينيـا وأملانيـا    ١٠وتلقت األمانة ردوداً من  ذات صلة باملوضوع.
والواليـات املتحـدة   ومنغوليـا   البوليفاريـة) -وأوكرانيا وبريو وتشيكيا وسويسرا وفنـزويال (مجهوريـة 

  ).األمريكية
وإىل جانب الردود على املذكرة الشفوية، تستند هذه الوثيقة إىل عدد من املنشـورات مـن     -٥

من أجـل املناقشـة    دِّوإىل دليل املناقشة املع )٩(مبادرة استرداد املوجودات املسروقة (مبادرة "ستار")،
وكـذلك اسـُتخدمت اخلالصـات الوافيـة والتقـارير القطريـة        )١٠(.٢٠١٣املواضيعية املعقودة يف عام 

مـن املـادة    ٤دولة طرفاً فيما خيـص الفقـرة    ١٥٦املستمدة من االستعراضات القطرية املنجزة بشأن 
لكي تتبـدى   . وجيري حالياً حتديث الدراسة "حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"٤٦

                                                           
 .٢٧و ٢٦ان ، الفقرت٥/٣القرار   )٤(  

 .١٧، الفقرة ٥/٣القرار   )٥(  

 .١٠، الفقرة ٦/٢القرار   )٦(  

 ، دليل املناقشة حتضرياً ملناقشة هذا املوضوع.CAC/COSP/WG.2/2013/2يرد يف الوثيقة   )٧(  

 ٢٩ يفتقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا   )٨(  
 .٥٦و ٥٤، الفقرتان CAC/COSP/WG.2/2013/4، الوثيقة ٢٠١٣ آب/أغسطس ٣٠و

  )٩(  Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (2014); Left out of the Bargain: Settlements in 

Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery (2013); Asset Recovery Handbook: A 

Guide for Practitioners (2011); Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and 

Recommendations for Action (2011). 

)١٠(  CAC/COSP/WG.2/2013/2. 
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الـدورة السـابعة ملـؤمتر    فيهـا مجيـع االستعراضـات املنجـزة حـىت هـذا التـاريخ، وسـوف ُتعـرض إّبـان           
ومل ُيـتح حـىت اآلن    )١١(.٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦الدول األطراف، املزمع عقدها من 

ة، وذلـك  ، مـن خـالل االستعراضـات القطريـ    ٥٦سوى قدر قليـل مـن املعلومـات عـن تنفيـذ املـادة       
 ٤تنفيـذ الفقـرة    اسـتعراض ولـذلك فـإن    )١٢(بالنظر إىل املرحلة املبكرة من دورة االستعراض الثانيـة. 

بعـض   نَّ. غـري أ ٥٦إلسقاط توقعات علـى تنفيـذ املـادة     اجملال هو صورة تقريبية تتيح ٤٦من املادة 
هـان أن النتـائج قـد تـتغري     االختالفات اهلامة بني املادتني جتعل من الضروري أن يكون مـاثالً يف األذ 

  .٥٦حينما ُيتاح مزيد من املعلومات عن تنفيذ املادة 
أفضــل  باســتبانةوهــذه الوثيقــة هتــدف إىل تــوفري أســاس ملــداوالت الفريــق فيمــا يتعلــق           -٦

ــى حنــو اســتباقي يف الوقــت      وضــع املمارســات و ــادل املعلومــات عل ــة إلتاحــة وتب ــادئ التوجيهي املب
 حالـة  وتبيـان حملة عامة عن اإلطار القانوين الدويل احلايل  الوثيقة الغاية، تقدموحتقيقاً هلذه  املناسب.

املعارف بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة واملمارسات القطريـة، فضـال عـن بعـض األمثلـة عـن       
  نة.قضايا معيَّ

    
  اجلوانب القانونية والعملية إلتاحة املعلومات على حنو استباقي   - اًثاني  

      املناسبيف الوقت 
    ٥٦املادة   - ١  

بقانوهنـا الـداخلي، إىل اختـاذ     لاالتفاقية على أن "تسعى كل دولة طرف، دون إخـال  تنصُّ  -٧
تدابري جتيز هلا أن حتيل، دون مساس بتحقيقاهتا أو مالحقاهتا أو إجراءاهتـا القضـائية، معلومـات عـن     
العائدات املتأتية من األفعال اجملرَّمة وفقاً هلذه االتفاقيـة إىل دولـة طـرف أخـرى دون طلـب مسـبق،       

لدولـة الطـرف املتلقيـة علـى اسـتهالل أو إجـراء       عندما ترى أن إفشاء تلـك املعلومـات قـد يسـاعد ا    
ــاً       ــة الطــرف طلب ــؤدي إىل تقــدمي تلــك الدول حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات قضــائية أو قــد ي

  ."مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية
خطــوة مهمــة إىل األمــام يف جمــال التعــاون الــدويل الــذي كــان يســتند    ٥٦املــادة  وتشــكِّل  -٨

وهذه  )١٣(مبدأ عدم توفري املعلومات أو املساعدة إال بناء على طلب دولة طرف أخرى. إىلتقليدياً 
املمارسة حبد ذاهتا ليست جديدة بل توجد يف عدة جماالت خمتلفة من القانون الـدويل، مبـا يف ذلـك    

ء قــائي أو التعــاون التلقــائي أو إفشــالوبصــفة عامــة، فــإن تــوفري املعلومــات الت )١٤(املســائل الضــريبية.

                                                           
 ("إفشاء املعلومات التلقائي") وشيكة الصدور. ٤٦حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبقتضى املادة   )١١(

  علومات املتاحة حالياً منشورة يف املوقع الشبكي:امل  )١٢(
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html. 

 .٢١٠الدليل التقين، الصفحة   )١٣(

من االتفاقية املتعددة األطراف بشأن املساعدة اإلدارية  ٧من املادة (ه) على سبيل املثال، يف الفقرات (أ) إىل   )١٤(
املتبادلة يف املسائل الضريبية، اليت أُعدت باالشتراك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجملس 

 .٢٠١٠يف عام  وبصيغتها املعدلة بربوتوكول ١٩٨٨أوروبا يف عام 
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املعلومات التلقائي ُيفهم على أنه تقدمي املعلومـات إىل واليـة قضـائية أخـرى حيتمـل أن تكـون ذات       
  )١٥(.كان مؤسسة أو يف أي شكلأي من خالل ولكن مل يسبق طلبها، صلة بتلك الوالية 

واملبــادئ األساســية التســعة بشــأن االســترداد الفعلــي للموجــودات، الــيت اعتمــدها الفريــق     -٩
تسلط الضوء على اإلفشـاء  ) ٢٠١١مكافحة الفساد يف كان (بشأن جملموعة العشرين  التابع العامل

التعـــاون الـــدويل. املشـــاركة بنشـــاط يف شـــبكات  -٧: "٧لمعلومـــات مبوجـــب املبـــدأ  لالتلقـــائي 
لمعلومـات، وهـو شـكل اسـتباقي مـن أشـكال       لالسلطات احمللية على اإلفشاء التلقـائي   تشجيع (ه)

ية، ويشـري إىل أن األدلـة   والية قضائية أجنبية إىل حتقيق جار يف الوالية القضائية املفشِـ  هينبِّاملساعدة 
  )١٦(املوجودة ميكن أن تكون ذات أمهية".

كما إن مشروع لوزان للمبادئ التوجيهية (املبادئ التوجيهية العمليـة للكفـاءة يف اسـترداد      -١٠
يف تعـاون وثيـق مـع املركـز الـدويل السـترداد       طرفـاً  دولـة   ٣٠املوجودات املسروقة)، الذي وضـعته  

واملشـار إليهـا مـن     املوجودات وبدعم من مبادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، (مبـادرة "سـتار")     
الواليـات القضـائية    بـأن تـدعم  "، تتضمن التوصية ٦/٣و ٦/٢ِقبل مؤمتر الدول األطراف يف قراريه 

اإلجـراءات بتقـدمي معلومـات إضـافية      منـهما األخـرى  كـل  الطلـب دعمـا تامـاً    الطالبة واملقدم إليهـا  
    )١٧(كلما أمكن وبأن تسرع يف معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة صاحلة". تلقائيا

    
    يف االتفاقية ٥٦سياق املادة   - ٢  

  )١٨(على حنو وثيق يف سياق املواد األخرى من االتفاقية: ٥٦تنضوي املادة   -١١

                                                           
 .)CAC/COSP/WG.2/2013/2انظر أيضاً (  )١٥(

)١٦(  Few and Far (Footnote 9) Appendix B, page 68, see also “G20 Anti-Corruption Working Group, Nine 

Key Principles of Asset Recovery. Benchmarking Survey”. 

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/asset_recovery_country_profiles.pdf. 

 . CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4يرد نص مشروع املبادئ التوجيهية يف الوثيقة   )١٧(

مضمنا يف مشروع مادة عن "أحكام خاصة بشأن  ٥٦أثناء املفاوضات على االتفاقية، كان مشروع املادة   )١٨(
الذي يتضمن  )الرابعالفصل  ،A/AC.261/3(التعاون" ومدرجاً يف اجلزء الثاين من النص املتداول الوارد يف الوثيقة 

)، أثناء A/AC.261/IPM/10والواليات املتحدة () A/AC.261/IPM/11جتميعاً للمقترحات املقدمة من بريو (
للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد، الذي عقد يف بوينس االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصة 

، وقد وضع مشروع النص مع حكم بشأن التعجيل بعملية ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٧إىل  ٤آيرس من 
االعتراف باألحكام القضائية بغية تسهيل استرداد املوجودات، ومل يوافق عليه يف هناية املطاف باعتباره جزءاً من 

ة، ومع حكم عن التزام الدولة الطرف بأن ختطر املؤسسات املالية اخلاضعة لواليتها القضائية هبوية كبار االتفاقي
املوظفني العموميني األجانب واحلاليني الذين ُيتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق على حساباهتم الفحص املعزَّز، 

. ومل خيضع املشروع األويل للنص ٥٢(ب) من املادة  ٢اعُتمد يف هناية املطاف يف صيغة منقحة باعتبارها الفقرة 
عدة وفود أهنا ال تستطيع أن  بيَّنتإال لبضعة تغيريات أثناء مسار املفاوضات. مث أثناء املشاورات غري الرمسية، 

من النص  ٥٣من املادة  ٤تقبل صيغة إلزامية من هذه املادة، مشرية إىل صيغة غري إلزامية وردت يف الفقرة 
من االتفاقية). وبيَّنت عدة وفود أخرى أهنا تفضل صيغة  ٤٦من املادة  ٤اول (فيما بعد أصبحت الفقرة املتد

إلزامية. وأيد عدد من الوفود صيغة حبل وسط، من شأنه أن يتسق مع إدراج العبارة "دون مساس بالقانون 
الداخلي" وكذلك حكم بااللتزام الداخلي". ويف النص املوافق عليه، يرد النص الشرطي "دون مساس بالقانون 

بالسعي، ليس ذا طابع إلزامي وال طابع غري إلزامي متاماً ("تسعى إىل اختاذ") بدالً من صيغة ("تعتمد"). وكذلك 
ُتستعمل يف املادة عبارات مطبقة عموماً فيما خيص عائدات الفساد، باإلشارة إىل "أفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقية" 
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، مـع  ٥٦نصاً متماثالً يف معظمه باملقارنـة باملـادة    ٤٦من املادة  ٤الفقرة فتتضمن   (أ)  
  اختالفات قليلة:

("جيـوز ... أن ترسـل")،    يـة غـري إلزام هي بتمامهـا   ٤٦من املادة  ٤يف حني أن الفقرة   •  
اختــاذ تـدابري ... جتيـز هلــا أن    إىل ..تتضـمن التزامــاً بالسـعي ("تسـعى .    ٥٦فـإن املـادة   

إليــه أثنــاء املفاوضــات علــى االتفاقيــة  التوصُّــلحتيــل")، ممــا يــدل علــى حــل تــوافقي مت  
  ؛املشار إليها أعاله

 إىل إرسـال املعلومـات مـن السـلطات املختصـة مـن تلقـاء        ٤٦مـن املـادة    ٤تشري الفقـرة    •  
  ؛اختاذها إلجازة هذا اإلرسال تقصد التدابري اليت ينبغي ٥٦ذاهتا، يف حني أن املادة 

هـو   ٤٦مـن املـادة    ٤وفقاً لسياق االتفاقية، فإن الغرض من اإلرسال املذكور يف الفقرة   •  
ديداً "املعلومـات عـن   ني أنه يعين حتذات الصلة مبسائل جنائية"، يف ح عموماً "املعلومات

  ؛٥٦لفساد املشار إليها يف املادة العائدات" املتأتية من أفعال ا
اسـتهالل ...  " الوارد يف الفصل عن استرداد املوجودات ينصـب علـى   احلكمالتركيز يف   •  

يف احلكــم عــن املســاعدة القانونيــة   ينصــباإلجــراءات اجلنائيــة أو القيــام هبــا"، يف حــني  
  ؛املتبادلة على "القيام" بتلك اإلجراءات "أو إمتامها بنجاح"

التالية، الـيت تتنـاول التـزام الدولـة الطـرف الـيت        ٥تكملها الفقرة  ٤٦من املادة  ٤الفقرة   •  
ئ املعلومـات الـيت تـربِّ   تتلقى معلومـات بإبقـاء املعلومـات املتلقـاة طـي الكتمـان، مـا عـدا         

ــهماً. ــاً متـ ــادة  شخصـ ــمن املـ ــاء    ٥٦وال تتضـ ــراحة. غـــري أن أي إفشـ ــزام صـ ــذا االلتـ هـ
أيضـاً مـن حيـث     يعتـرب جيـب أن   ٥٦للمعلومات وفقاً للتدابري املتخذة على أساس املـادة  

 ٥، وذلـك لكـي جيـوز تطبيـق الفقـرة      ٤٦من املـادة   ٤يتماشى مع الفقرة  إفشاًءالقانون 
يستند إليه هذا الرأي هو أن الدولة اليت ترسل املعلومـات  أيضاً. واألساس املنطقي الذي 

متلك هذه املعلومات وتتشارك فيها مع غريها من الدول بـروح التعـاون. ولـذلك ينبغـي     
تظل هلا احلرية يف فرض شروط على استعمال تلـك املعلومـات. وجيـب إعمـال هـذه       أن

الشروط ضمن حدود احلقـوق يف اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة، لكـي يـتم التشـارك يف        
  املعلومات املربِئة مع الشخص املتهم.

ثيقـاً  عـن التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون ارتباطـاً و       ٤٨من املـادة   ١ترتبط الفقرة   (ب)  
السبل العمليـة الـيت مـن خالهلـا يـتم      التعاون على إنفاذ القانون  يوفِّر. ويف أكثر األحيان، ٥٦باملادة 

إىل تبـادل املعلومـات بـني نظـراء مباشـرين مثـل قـوى         وهذا يشري خباصٍة إرسال املعلومات التلقائي.
الل شـبكات ذات  الشرطة ووحدات االستخبارات املاليـة، وكـذلك إىل إرسـال املعلومـات مـن خـ      

صلة السترداد املوجودات أو إنفاذ القانون. غري أن هناك أيضـاً اختالفـات ذات أمهيـة: فـإن الفقـرة      
وسـيلة التشـارك يف    تنضوي يف سياق املساعدة القانونية املتبادلـة واإلمكانيـة يف أنَّ   ٤٦من املادة  ٤

املعلومـات. وهبـذا املعـىن، فـإن      املعلومات قد تفضـي إىل "تقـدمي طلـب" مـن الدولـة الطـرف املتلقيـة       
───────────────── 
يل "معلومات عن املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة"). وثيقة األعمال التحضريية (ونص املشروع األو

 .٥٠٠-٤٩٥للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الصفحات 



CAC/COSP/WG.2/2017/2

 

6/18 V.17-04175 
 

بعض الـدول األطـراف تتطلـب اسـتيفاء اشـتراطاهتا األساسـية الالزمـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة           
 )١٩(، ومنها على سبيل املثال احلدود الـدنيا للعقوبـة.  تلقائياوذلك قبل أن يتسىن هلا إحالة املعلومات 

 .٤٨جبة التطبيق على تبادل املعلومـات مبقتضـى املـادة    علما بأن االشتراطات من هذا القبيل غري وا
الغرض نفسه ("قد يؤدي إىل تقدمي طلـب")، ولكـن ال يـزال ُينتظـر أن      ٥٦وتتضمن عبارات املادة 

ذلـك بالطريقـة نفسـها. باعتبـار أنـه       تفسِّـر البلـدان   ن أثناء دورة االستعراض الثانية إذا ما كانتيتبيَّ
  ؛عن املساعدة القانونية املتبادلة ل جزءاً من املادةيشكِّ  ال

ول األطـراف أن تـوفر وضـعاً    (أ): تقتضي هذه الفقرة من املادة من الـد  ٥٣املادة   (ج)  
للدول األطراف األخرى لكي تّدعي، بوصفها مالكة شرعية يف إجـراءات بشـأن املصـادرة،     قانونيا

االتفاقيـة. ولكـن    هجمـرَّم وفقـاً هلـذ    بأهنا صاحبة حق امللكية على املوجودات املكتسبة بارتكاب فعل
بّد للدول األخرى، لكي تستفيد من هذا احلق، من أن تكـون علـى علـم بـإجراءات دعـوى مـن        ال

املعنية األخـرى حبقهـا   ولذلك جيوز أن تنظر الدول األطراف يف إبالغ الدول األطراف  .هذا القبيل
  ؛يف أن يكون هلا دور يف اإلجراءات القضائية

): كــثرياً مــا تكــون تقــارير املعــامالت املشــبوهة      ٢) و(١، الفقرتــان (٥٢دة املــا  (د)  
منطلقاً لتحقيقات داخليـة. ويف احلالـة الـيت يتـأتى فيهـا عـن تلـك التحقيقـات معلومـات ذات صـلة           

  ؛التلقائي عنها للكشفبوالية قضائية أخرى، تكون تلك املعلومات مواد هامة 
، هـي تلقـي   ٥٨: مسؤولية وحدات االسـتخبارات املاليـة، وفقـاً للمـادة     ٥٨ٍاملادة   (ه)  

تقارير عن املعامالت املشبوهة وحتليلها وتعميمها بغية تعزيـز التعـاون علـى مكافحـة الفسـاد وعلـى       
التلقـائي   لإلفشاءاسترداد املوجودات. ولذلك فإن وحدات االستخبارات املالية ذات وضع يؤهلها 

  ت اليت تتلقاها أثناء اضطالعها بعملياهتا.لمعلومال
    

    يف صكوك قانونية أخرىالوارد إرسال املعلومات التلقائي   - ٣  
مــا عــدا اتفاقيــة مكافحــة الفســاد هــذه، ُيتنــاول إرســال املعلومــات التلقــائي يف عــدد مــن       -١٢

  تبادل املعلومات.املعاهدات العاملية واإلقليمية والثنائية وكذلك االتفاقات والترتيبات بشأن 
من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب         ١٨) من املادة ٥) و(٤الفقرتان (  -١٣

  .٤٦) من املادة ٥) و(٤) تتضمن أحكاماً مماثلة متاماً ألحكام الفقرتني (٢٠٠٠الوطنية (عام 
  :لمعلوماتلالتلقائي  اإلفشاءم عدد من املعاهدات اإلقليمية وينظِّ  -١٤

ــة يف      (أ)   ــة األوروبيــة للمســاعدة القانونيــة املتبادل الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين لالتفاقي
منــه أحكامــاً تنظيميــة مشــاهبة جــداً ألحكــام  ١١يف املــادة  يتضــمن )٢٠٠١املســائل اجلنائيــة (عــام 

. ويتضمن كذلك حكماً يقتضي أنه جيوز ألي دولـة متعاقـدة أن   ٤٦) من املادة ٥) و(٤الفقرتني (
تعلن، يف أي وقت، بواسطة إعالن موجه إىل األمني العام جمللس أوروبا، أهنا حتتفظ بـاحلق يف عـدم   

                                                           
 فيما يلي أدناه. ٥انظر القسم رقم   )١٩(
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مـا مل تتلـق إشـعاراً مسـبقاً بشـأن      الـيت تقـدم املعلومـات ...،    االلتزام بالشروط اليت فرضـتها الدولـة   
  طبيعة املعلومات املراد تقدميها وتوافق على إرساهلا"؛

ــها وضــبطها       (ب)   ــا اخلاصــة بغســل عائــدات اجلرميــة والبحــث عن ــة جملــس أوروب اتفاقي
منــها حكمــاً بشــأن التشــارك  ٢٠) تتضــمن يف املــادة ٢٠٠٥ومصــادرهتا وبتمويــل اإلرهــاب (عــام 

  التلقائي يف املعلومات عن األدوات والعائدات؛
ني حكومـات  بـ  ١٩٨٥حزيران/يونيـه   ١٤ذة التفـاق شـنغن املـؤرخ    االتفاقية املنفِّ  (ج)  

دول احتــاد بنيلــوكس االقتصــادي ومجهوريــة أملانيــا االحتاديــة واجلمهوريــة الفرنســية بشــأن اإللغــاء    
، معيَّنـة ) تتـوخى أنـه يف حـاالت    ٢٠٠٠إلجراءات التفتيش على حدودها املشتركة (عـام  التدرجيي 

ذلـك، إىل كـل    جيوز لكل طرف متعاقد أن يرسل، امتثاالً لقانونه الوطين ومن دون أن يطلـب إليـه  
من األطراف املتعاقدة املعنية أي معلومات قد تكـون هامـة يف مسـاعدهتا علـى مكافحـة مـا يقـع يف        

  املستقبل من جرائم ومنع األفعال اجلُرمية أو األخطار املهددة جتاه السياسة العامة واألمن العام؛
 ٤اهبة للفقـرة  من االتفاقية العربيـة ملكافحـة الفسـاد تتضـمن مـادة مشـ       ٢٩املادة   (د)  

  ؛٤٦من املادة 
من اتفاق التعاون بني الدول األعضاء يف رابطة الـدول املسـتقلة    ٢-ألف-٤املادة   (ه)  

على مكافحة اجلرمية تتوخى أن من املمكن اإلفشاء التلقائي للمعلومات إذا كان مثـة أسـباب تـدعو    
  إىل االعتقاد بأن تلك املعلومات ذات أمهية للدولة الطرف األخرى؛

اتفاقية اجلماعة الناطقة بالربتغالية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة تتضمن أحكاماً   (و)  
  .منها ٨ذات صلة باملوضوع يف املادة 

، أشــارت بلــدان كــثرية إىل هــذه    ٤٦مــن املــادة   ٤ويف ســياق اســتعراض تنفيــذ الفقــرة      -١٥
عـن املعلومـات اسـتناداً إىل     تلقائيـا  املعاهدات اإلقليمية، وحىت أن بعض البلدان ذكرت أهنـا تفصـح  

معاهدات إقليمية أخرى، على الرغم مـن أهنـا ال تتضـمن حكمـاً حمـدداً يف هـذا اخلصـوص، وذلـك         
  م إطاراً عاماً للمساعدة القانونية املتبادلة.ألن املعاهدة اإلقليمية تقدِّ

وعــرض عــدد مــن الــدول األطــراف أيضــاً معاهــدات ثنائيــة تتضــمن أحكامــاً بشــأن إفشــاء   -١٦
املعلومات التلقـائي. وعـالوة علـى ذلـك، ذكـر عـدد مـن الـدول أن لـديها اتفاقـات أو ترتيبـات أو            
مذكرات تفاهم بشأن تبادل املعلومات، وخصوصاً مع البلدان اجملاورة. وذكـر أحـد البلـدان، علـى     

رتيباً مع طرف آخر، متّ تفعيلـه حسـبما أُبلـغ يف عـدة مناسـبات، ممـا أدى إىل إرسـال        سبيل املثال، ت
  يف سياق إجراءات دعاوى جنائية قيد النظر. تلقائيامعلومات عن حسابات مصرفية 

. وكمـا يف املسـائل   ياغري أن اإلفشاء التلقائي للمعلومات ال يقتضـي عمومـاً أساسـاً تعاهـد      -١٧
ــاً أن تفشــي       األخــرى اخلاصــة بامل  ــها تقريب ــدان كل ــة، تســتطيع البل ــة املتبادل ــاعدة القانوني  تلقائيــاس

ويف مســائل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عمومــاً، يكــون   معلومــات يف حــال عــدم وجــود معاهــدة. 
األساس القانوين الذي هو أكثر اسـتعماالً يف حـال عـدم وجـود معاهـدة مبـدأ املعاملـة باملثـل، وقـد          

إىل هذا املبدأ عدد من البلدان فيما خيـص اإلفشـاء التلقـائي. وتسـتطيع بلـدان أخـرى أن        أشار أيضاً
معلومات على أساس ترتيبات بشأن كل حالـة علـى حـدة. ولكـن هنـاك بلـداناً قليلـة         تلقائياترسل 
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ــد   ــاً تعاه ــب أساس ــوخى أن يكــون إرســال      ياتتطل ــتثناءات، أو تت ــع وجــود اس ــك م ، وإن كــان ذل
  تلقائي من دون وجود أساس تعاهدي خاضعاً الشتراطات إذن حمددة.املعلومات ال

ــيَّن  -١٨ ــانوين بشــأن إفشــاء         وب ــة كأســاس ق ــه يســتطيع اســتخدام االتفاقي ــدان أن ــن البل عــدد م
  املعلومات التلقائي.

ومــع أن املعاهــدات والترتيبــات ليســت ضــرورية بالنســبة إىل معظــم البلــدان، فــإن البلــدان    -١٩
ــها أن تســ  ــ لهِّميكن ــانوين بشــأن جــواز      زِّوتع ــوفري وضــوح ق ــائي وذلــك بت ز إفشــاء املعلومــات التلق

ومشــروعية هــذا النحــو مــن التشــارك يف املعلومــات. ولــذلك فــإن الدراســة عــن (عوائــق اســترداد     
هذا النحو مـن   إذ ألنَّ"بإبرام مذكرات تفاهم:  ي" توصBarriers to Asset Recoveryاملوجودات) "

التشارك التلقائي يف املعلومات طريقة فعالة لتنمية الثقة بني واليتني قضائيتني، لـديهما خـربة ضـئيلة    
أحكامـاً حمـددة، ومـن     أو ليس لديهما أي خربة يف العمل معـاً، ينبغـي للواليـات القضـائية أن تسـنَّ     

علومـات، وينبغـي هلـا عـالوة علـى      ذلك مثالً إبرام مذكرات تفاهم، ممـا يسـمح هبـذا التشـارك يف امل    
  )٢٠("ذلك أن تنظر يف جعل هذا التشارك إلزامياً.

    
    التشريعات  - ٤  

مـن   ٤ا بشـأن الفقـرة   اهتاليت أجنـزت استعراضـ   )٢١(يف املائة تقريباً من البلدان، ٢٠ما نسبته   -٢٠
التنظيميـة كلـها   ت تشريعات حمددة بشأن إنشاء املعلومات التلقائي، وهذه الضوابط ، سن٤٦َّاملادة 

  تبع على حنو تقرييب ثالثة مناذج:ت
قد أدخلت أكثرية البلدان هذه األحكام يف قوانينها العامـة، ومنـها مـثال قـوانني املسـاعدة      ف  -٢١

القانونيــة املتبادلــة ومــدونات قــوانني اإلجــراءات اجلنائيــة. وميكــن العثــور علــى تشــريعات مــن هــذا   
مجهورية إستونيا وألبانيا وأملانيا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك والقبيل، على سبيل املثال، يف كل من 

. مولــدوفا ورومانيــا وســلوفينيا وسويســرا وصــربيا وغانــا وكرواتيــا وكينيــا وليختنشــتاين والنمســا   
ذت يف عدد مـن البلـدان مـن جمموعـة دول أوروبـا      وحسبما ميكن أن ُيرى، فإن هذه التشريعات ُنفِّ

ــدو      ــا الشــرقية، وحــىت يف اثنــتني مــن ال ــة ودول أخــرى، وكــذلك مــن جمموعــة دول أوروب ل الغربي
األفريقيــة. وهــذه األحكــام عامــة بطبيعتــها وجــائز تطبيقهــا علــى مجيــع اجلــرائم الــيت ُتتــاح بشــأهنا      

ن السـلطات القضـائية مـن إحالـة     املساعدة القانونية املتبادلة. وهي عموماً يف كثري من األحيـان متكِّـ  
ن املؤسسـات).  عـ  ٧املعلومات (لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر فيما يلي أدناه القسم رقم 

وذكــرت سويســرا وليختنشــتاين أن لــدى كــل منــهما ضــوابط تنظيميــة تفصــيلية بشــأن اشــتراطات 
مـن قانوهنـا اخلـاص     ٢من املـادة   ٧وإمكانيات إفشاء املعلومات التلقائي. ولدى بلجيكا، يف الفقرة 

أعـاله، وذلـك مـن     ز على تنفيذ اتفـاق شـنغن املـذكور   كِّحكم قانوين يرباملساعدة القانونية املتبادلة 
مــن قانوهنــا اخلــاص باملســاعدة القانونيــة  ٤٨وســنت كينيــا، يف املــادة خــالل التعــاون مــع الشــرطة. 

  ُيعىن حتديداً بعائدات اجلرائم.قانونيا املتبادلة حكماً 

                                                           
)٢٠(  "Barriers to Asset Recovery احلاشية) "٢٢)، الصفحة ٩. 

 دولة طرفاً يف الفترة املشمولة باإلبالغ. ١٥٦  )٢١(
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و واجلزائــر) أهنمــا ســومــن ناحيــة أخــرى، ذكــر بلــدان مــن اجملموعــة األفريقيــة (بوركينــا فا   -٢٢
شأن إفشاء املعلومات التلقائي يف قانونيهما اخلاصـني مبكافحـة الفسـاد. والقانونـان     أدرجا أحكاماً ب

كالمها متطابقان تقريباً وقريبان جداً يف صـياغتهما مـن عبـارات االتفاقيـة، ومهـا يأذنـان للسـلطات        
  مبقتضى الشروط املذكورة يف االتفاقية. تلقائياالوطنية املختصة عموماً بإفشاء املعلومات 

ــدان أدرجــت األحكــام بشــأن إفشــاء املعلومــات التلقــائي يف       -٢٣ ــذكر أخــرياً أن بعــض البل وُي
القوانني اخلاصة مبكافحة غسل األموال، وذلك يف أثناء مسار اإلصالحات الرامية إىل تنفيذ املعـايري  

مـن توصـيات فرقـة العمـل لإلجـراءات       ٤٠الدولية بشأن مكافحة غسل األمـوال. وتـنص التوصـية    
ية على أنه ينبغي للبلدان أن تكفل أن يكون مبستطاع سلطاهتا املختصة أن توفر بطريقـة سـريعة   املال

وبناءة وفعالة أوسع طائفة من أشكل التعاون الدويل فيما يتعلق بغسـل األمـوال ومـا يقتـرن بـه مـن       
، كمـا  أيضـاً  وعنـد الطلـب   تلقائيـا ومتويل اإلرهـاب. وينبغـي للبلـدان أن تقـوم بـذلك       جرائم أصلية

ينبغي إرساء أساس قانوين لتوفري التعاون. وينبغي للبلـدان أن تـأذن لسـلطاهتا املختصـة أن تسـتخدم      
أجنع الوسائل يف التعاون. وتشمل البلدان اليت نظمت اإلفشاء التلقائي يف قوانينها اخلاصـة مبكافحـة   

تشـريعاهتا العامـة)    (ولـدى إسـتونيا أيضـاً حكـم هبـذا اخلصـوص يف      رمينيـا وإسـتونيا   أغسل األمـوال  
. وتركـز  وأفغانستان وبريو ومجهورية أفريقيا الوسطى ودولـة فلسـطني والسـنغال وسيشـيل والـيمن     

وتأذن هلا بتلقـي وتبـادل املعلومـات مـن      ،هذه القوانني عادة على دور وحدات االستخبارات املالية
أو بنــاء علــى طلــب. وتتضــمن بعــض القــوانني أيضــاً حكمــاً عامــاً  تلقائيــاخــالل القنــوات املناســبة، 

  ميع السلطات املختصة بإفشاء املعلومات التلقائي.جليسمح 
تشـريعات   البلـدان لـيس لـديها   وما عـدا هـذه الفئـات الـثالث، فـإن األكثريـة الكـربى مـن           -٢٤

اإلفشـاء التلقـائي إال يف بلـد    بشأن إفشاء املعلومات التلقائي. ولكن هـذا مل ُيعتـرب عائقـاً حيـول دون     
  واحد، كان بصدد معاجلة هذه املسألة يف مشروع تشريع قيد اإلعداد.

يكـن مسـموحاً بـه    مل وارتأى عـدد مـن البلـدان أن إرسـال املعلومـات التلقـائي، حـىت وإن          -٢٥
صراحة، ممكن من حيث إنه مل يكن حمظوراً. وهبذا املعىن، ذكر بعض البلدان تشريعات تنص علـى  
أنه ال ينبغي أن يكون يف التشريعات اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة ما مينع اللجـوء إىل أشـكال   

فإن عدداً من البلدان لديها قوانني عامة بشـأن التعـاون يف   التعاون اجلديدة أو غري الرمسية. وكذلك 
املنشـأة   قوانينـها يف ة أو جمال إنفـاذ القـانوين، وذلـك علـى سـبيل املثـال يف قوانينـها اخلاصـة بالشـرط         

مبوجبها وحدات االستخبارات املالية لديها. وهناك قلـة مـن البلـدان فقـط ال تسـمح مطلقـا بتبـادل        
  املعلومات التلقائي.

ومع أن وجود تشريع ال يعترب يف أكثر البلـدان اشـتراطاً بشـأن إفشـاء املعلومـات التلقـائي،         -٢٦
وصيات بسن تشريعات من هذا القبيل. والظاهر أن إضـفاء  فإن عدداً من التقارير القطرية يتضمن ت

قدر معني من الطابع الرمسي على اإلجراءات من خالل قواعـد وطنيـة يعتـرب عـامالً إجيابيـاً ملمارسـة       
وجــود تشــريع ضــرورياً ملــنح بعــض إفشــاء املعلومــات التلقــائي. ويف بعــض البلــدان، يعتــرب أســلوب 

   املعلومات وتدارك اشتراطات احلفاظ على السرية.املؤسسات املعينة اإلذن بالتشارك يف
ولذلك فإن بعض الوثائق ذات الصلة بالسياسة العامة توصي أيضاً بسن تشريعات حمـددة.    -٢٧

إىل  "Barriers to Asset Recovery"وعلى سبيل املثال، ختلص الدراسة (عوائق استرداد املوجودات) 



CAC/COSP/WG.2/2017/2

 

10/18 V.17-04175 
 

اعتمـاد  "("انعـدام الثقـة") هـي     ١لتغلـب علـى العـائق رقـم     االستنتاج بأن التوصـية الرئيسـية بشـأن ا   
سياسات عامة وإجراءات عملياتية مـن أجـل تنميـة الثقـة املتبادلـة وحتسـني االتصـال، وحتقيقـاً هلـذه          

  )٢٢(."، ينبغي سن تشريعات تسمح بالتشارك التلقائي يف املعلومات مع والية قضائية أخرىالغاية
    

    التلقائي يف املعلوماتمتطلبات التشارك   - ٥  
تتوخى تلك البلدان اليت لديها تشريعات سـارية اسـتيفاء متطلبـات وشـروط خمتلفـة بشـأن         -٢٨

  التشارك التلقائي يف املعلومات:
ينص عدد من البلدان على مبدأ اخلصوصية بتبيان أنه ال جيوز استخدام املعلومات   (أ)  

  املعلومات أو القانون الناظم للتقدمي؛ألغراض أخرى غري الغرض الذي يؤيد إىل تقدمي 
حتدد بلدان كثرية الشرط املنصوص عليه من قبلُ يف االتفاقية بأن البلد يتشارك يف   (ب)  

  املعلومات ولكن: "دون مساس بتحقيقاته أو ومالحقاته أو إجراءاته القضائية"؛
مـات املُفشـاة.   م بلدان كثرية متطلبات احلفـاظ علـى السـرية فيمـا خيـص املعلو     تنظِّ  (ج)  

فهي تتطلب إما ضماناً باالمتثال لشروط احلفاظ على السرية وإمـا وجـوب تطبيـق املسـتوى نفسـه      
  ل؛من السرية عموماً يف البلد املتلقي، أو مستوى مكافئ للمستوى املطبق يف البلد املرِس

ــة البيانــات وحــذفها تتجــاوز نطــاق           (د)   ــدى بعــض البلــدان متطلبــات بشــأن محاي ل
احلفاظ على السرية. فهي تتطلب، على سبيل املثال، أن يتقيـد البلـد املتلقـي بـبعض املهـل       متطلبات

، أو أنـه جيـب حـذف البيانـات إذا     الزمنية احملددة حلذف البيانات وإلعادة النظر يف حذف البيانـات 
  ما تبّين أهنا بيانات خاطئة أو ُجمعت بطريقة غري قانونية أو مل تعد مثة حاجة إليها؛

تطلب بعض البلدان أيضاً تلبية متطلبات عامة بشأن التشارك يف املعلومـات علـى   ي  (ه)  
الصعيد الوطين، مما يعين أن املعلومات ذاهتا ميكن التشارك فيها بني السلطات الوطنية مـن دون أمـر   

  من حمكمة؛
  ؛تعاهدياأساساً يستلزم بعض البلدان   (و)  
  املعاملة باملثل؛يتطلب بعض البلدان األخرى ضماناً ب  (ز)  
لــدى بلــدان قليلــة متطلبــات خاصــة بالعقوبــة الــدنيا (الســجن ملــدة أقصــاها مخــس   (ح)  

سنوات)، أو تتطلب أن تكون املعلومات متعلقة جبرائم ذات قدر معّين مـن اجلسـامة، وذلـك علـى     
  سبيل املثال اجلرائم املستوفية لشروط تسليم مرتكبيها؛

اء خبصــوص احلــاالت الــيت يثبــت فيهــا أن مصــاحل  يــنص أحــد البلــدان علــى اســتثن   (ط)  
  مصلحة الدولة املتلقية يف تلقي املعلومات؛الشخص املتضرر تفوق 

أحد البلدان أن إفشاء املعلومات التلقـائي ُيـوفَّر مـن دون وجـود تشـريع علـى        بيَّن  (ي)  
  أساس غري رمسي، لكنه يتطلب قراراً من الوزير.

  
                                                           

)٢٢(  "Barriers to Asset Recovery احلاشية) "٦)، الصفحة ٩. 
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    عن العائدات املعلومات  - ٦  
  .إىل والية قضائية أخرى تلقائياتوجد عدة حاالت منطية ُترسل فيها املعلومات   -٢٩
إحدى هذه احلـاالت النمطيـة هـي صـدور تقريـر عـن معاملـة مشـبوهة يـؤدي إىل مباشـرة             -٣٠

حتقيق وطين ويدل على وجود عنصر دويل يف القضية. وكذلك فـإن التقـارير عـن أنشـطة مشـبوهة      
املسؤولني واملقربني منهم ممن ُتطبق بشـأهنم تـدابري أمنيـة معـززة، ميكـن أن       ُتعزى ألجانب من كبار

رى عمليـات اإلفشـاء   جـ وكثرياً مـا تُ  )٢٣(تتضمن معلومات ذات صلة هامة بواليات قضائية أخرى.
التلقــائي عــن املعلومــات عنــدما ُيفــتح حتقيــق يف قضــية غســل أمــوال يف الواليــة القضــائية الــيت تقــوم 

ات ويكون اجلُرم األصلي قـد وقـع يف واليـة قضـائية أخـرى قـد ال تكـون علـى علـم          بإفشاء املعلوم
ــة، عــن أن    مــا أســفرت وإذا  )٢٤(بــه. ــاء قضــية مشــمولة باملســاعدة القانونيــة املتبادل التحقيقــات، أثن

الشــخص الــذي جيــري بشــأنه مســار التحقيــق لديــه مصــاحل يف موجــودات إضــافية إىل املوجــودات   
ن التشارك التلقائي يف املعلومات ميكن أن يسـاعد علـى متكـني الواليـة القضـائية      األولية املستبانة، فإ

  )٢٥(الطالبة من تعديل طلب التماسها املساعدة القانونية املتبادلة.

ويتوقف نوع املعلومات اليت ميكن تقدميها على طبيعة القضية ونوع البيانات الناجتة عنـها.    -٣١
ميكن التشارك يف أي نوع من املعلومات تكون "ذات صلة مبسـائل  ، ٤٦من املادة  ٤ووفقاً للفقرة 

، ميكـن إحالـة أي نـوع مـن املعلومـات عـن عائـدات الفسـاد. وكـذلك          ٥٦جنائية"، ووفقاً للمـادة  
  املعلومات اليت ميكن تبادهلا. حيدد معظم املعاهدات والقوانني الوطنية نوَع  ال
ذات صلة. ووفقاً  حمددة ئح تنظيمية أو ممارساتلوا لديهاغري أن بعض الواليات القضائية   -٣٢

عـن التحقيـق اجلـاري، مبـا يف     ألحد البلدان، جيـوز أن يشـمل إفشـاء املعلومـات التلقـائي معلومـات       
ذلك اسم الشخص املتهم وملخص عن الوقائع واألفعال اجلُرميـة؛ ووصـفاً لألدلـة اإلثباتيـة الـيت قـد       

وصـاحب احلسـاب املصـريف، ورقـم احلسـاب املصـريف        تكون ذات أمهية، مبا يف ذلك اسم املصرف
ومبالغ األموال اجملمدة، واملعـامالت املاليـة ذات الصـلة؛ واألسـباب الداعيـة إىل إرسـال املعلومـات؛        

وطلباً بشأن عدم استخدام املعلومات ألي أغراض  ،ودعوة إىل تقدمي طلب مساعدة قانونية متبادلة
غ االفتــراض بــأن الوقــائع علــى الصــعيد العــاملي ممــا يســوِّ  ويف بلــد آخــر، ميكــن إفشــاء   )٢٦(أخــرى.

طلب مساعدة قانونية متبادلة؛ يف حني أن تلك املعلومات ميكن التشارك إلعداد  ضرورياإلرسال 
سمح بعض البلدان أيضاً بالتشارك يإلعداد طلب. و مفيدةفيها على الصعيد اإلقليمي عندما تكون 

 ملنع ارتكاب جرائم. يف املعلومات اليت ميكن استخدامها
    

                                                           
 .٢١٠الدليل التقين، صفحة   )٢٣(

 .١٣٦)، الصفحة ٩دليل استرداد املوجودات (احلاشية   )٢٤(

)٢٥(  "Barriers to Asset Recovery"  احلاشية)٥٧)، الصفحة ٩. 

 .١٣٧)، الصفحة ٩استرداد املوجودات (احلاشية دليل   )٢٦(
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    املؤسسات  - ٧  
فيما خيص املؤسسة املرِسلة، تسمح الدول األطراف عموماً بأن تبـادر السـلطات املختصـة      -٣٣

عــن  ٤إىل جهــة خــارج البلــد (انظــر القســم رقــم   تلقائيــاالــيت تصــدر منــها املعلومــات إىل إرســاهلا  
من البلدان جلأت إىل تعـيني سـلطة حمـددة ُيـؤذن هلـا بإرسـال        قلَّةولكن  التشريعات الواردة أعاله).

املعلومــات الناشــئة عــن مجيــع الســلطات املختصــة. ويف كــثري مــن األحيــان، تصــدر املعلومــات عــن  
وحدات االستخبارات املالية، ولكنها ميكن أن تصدر أيضاً عن أي جهاز من أجهزة إنفاذ القـانون  

  يق يف قضايا الفساد أو احلكم بشأهنا.سلطة قضائية ضالعة يف التحقأو أي 
وأما فيما خيص املؤسسة املتلقية، فإن بعض التشريعات املشار إليهـا أعـاله تـنص صـراحة       -٣٤

وهـذه السـلطات مـأذون    على أنه ال ميكن إرسـال املعلومـات إال إىل سـلطات عموميـة أو دوليـة.      
 البلد املتلقي. وتسمح قلـة مـن البلـدان    بالتشارك يف املعلومات مع نظرائها املباشرين يف اًهلا عموم

ليسـت الـنظري املباشـر     ةإىل سـلط غـري املباشـر   أيضاً بإرسال املعلومـات باجتـاه مائـل، أي اإلرسـال     
  للسلطة املصِدرة.

ويتطلب إرسال املعلومات التلقائي مستوى عاليا من الثقة واالئتمان لدى النظراء. ولذلك   -٣٥
ــان   ــاذ الق ــإن شــبكات أجهــزة إنف ــؤدي دوراً أساســي  ف ــة ت ــة املؤمن يف  داا جــون واملنصــات اإللكتروني

  .دالصد هذا
"، بوصـفها الشـبكة العامليـة    EGMONTوعلى وجه اخلصوص، تؤدي جمموعة إيغمونت "  -٣٦

املشـتركة بـني    كامـِدن لوحدات االستخبارات املالية، دوراً بارزاً يف هذا السياق، وكذلك شبكة 
) والشبكات اليت تتبع أسلوب شبكة "كـارين"، والشـبكة   CARINاهليئات السترداد املوجودات (

األمريكيــة للتعــاون القضــائي الــدويل     -والشــبكة اإليبرييــة  القاريــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة،    
)IberRed ن القضـائي اجلنـائي   )، وشبكة احمليط اهلادئ املعنية باجلرمية عرب الوطنية، وبرنامج التعـاو

اإلقليمــي فيمــا بــني بلــدان الســاحل األفريقــي. ومــن الشــبكات ذات األمهيــة عــالوة علــى ذلــك     
شرطة الدولية، ومنها مثال "آسيا نـابول" (شـبكة رؤسـاء الشـرطة يف بلـدان      منظمات وشبكات ال

 ةووحـد رابطة آسيان)، ومكتـب الشـرطة األورويب (يوروبـول)،    (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) 
(يوروجســـت)، واملبـــادرة العامليـــة جلهـــات الوصـــل التعـــاون القضـــائي التابعـــة لالحتـــاد األورويب 

واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)، ومنظمـة       املدعومة من مبادرة "ستار" واإلنتربـول  
 ومنظمـة جلنـة  )، SARPCCOالتعاون اإلقليمي بني رؤسـاء الشـرطة يف بلـدان اجلنـوب األفريقـي (     

. وُتسـتخدم أيضـاً علـى نطـاق واسـع قنـوات غـري        )WAPCCOرؤساء الشرطة يف غـرب أفريقيـا (  
رمسية لالتصاالت، ومن ذلك مثال قنـاة املـوظفني الـرمسيني املعيـنني يف البعثـات اخلارجيـة وضـباط        

  نني، وترتيبات خمصصة الغرض.ياالتصال املع
 اٌتأو التسـريب منصَّـ   من الفقدانالبيانات  وبالنسبة إىل بعض هذه الشبكات، تتوىل محايةَ  -٣٧

" (منصـة  I-SECOM) أو شـبكة " ESWآمنة لتبادل املعلومات، ومنها مثال شبكة إيغمونـت اآلمنـة (  
االتصــاالت اآلمنــة التابعــة لإلنتربــول بشــأن اســترداد املوجــودات أو شــبكة مؤسســة "غــروف"          

)GROOVE .(الفتقــار إىل بنيــة حتتيــة لتكنولوجيــا وأبلــغ أحــد البلــدان يف استعراضــه القطــري بــأن ا
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املعلومات هو السبب يف استحالة إفشاء املعلومات التلقائي على املستوى غري الرمسي، ومـن مث فـإن   
  رسل من خالل القنوات الدبلوماسية.الطلبات ت

    
    دور الواليات القضائية املتلقية  - ٨    

املتلقيـة املعلومـات مطلـب هـام إلمتـام عمليـة       إن املتابعة الناشطة من ِقبل الواليات القضائية   -٣٨
  إفشاء املعلومات التلقائي بنجاح.

نـه مـن ضـمان الوفـاء مبتطلبـات احلفـاظ       وجيب أن يكون لدى البلـد املتلقـي تشـريعات متكِّ     -٣٩
. ويف االستعراضـات القطريـة، أكـدت البلـدان مبعظمهـا أن      املرِسـل علـى السـرية الـيت حيـددها البلـد      

  ة بشأن احلفاظ على السرية كافية يف هذا اخلصوص.قوانينها العام
وبغية إتاحة اجملال ملتابعة ناجحـة للمعلومـات املتلقـاة، أوصـي بأنـه ينبغـي ملتلقـي إفشـاءات           -٤٠

نــوا مــا هــي القضــية األجنبيــة، ويضــمنوا أن  املعلومــات التلقائيــة االتصــال بســلطة املصــدر لكــي يتبيَّ 
وبعـد هـذا    )٢٧(طـوات التاليـة املزمـع القيـام هبـا.     ا بشـأن اخل املوجودات سوف تظل جممدة، ويتباحثو

االتصال غري الرمسي، وتبعاً للطبيعة احملددة اليت تتسم هبا القضية، سوف يكون من الالزم استكمال 
مالئمـة العتبارهـا    تلقائيـا املعلومات ووضعها يف صيغة هنائية. وعموماً، لن تكون املعلومـات احملالـة   

استخبارية ُتستخدم لدفع مسار حتقيق جار. ولـذلك  ل هي تصلح باعتبارها معلومات أدلة إثباتية، ب
يعمـد بانتظـام   عليه أن إن مل يكن قد فعل ذلك بعُد. مث  ،فإن من املهم أن يباشر البلد املتلقي حتقيقاً

ال إىل إعداد طلب املساعدة القانونية املتبادلة ذي الصلة من أجـل إمتـام إرسـال املعلومـات واسـتكم     
املعلومات املتلقاة. ويف كثري من احلاالت، سوف يكون من املناسب حسـب األصـول تقـدمي طلـب     

  بشأن (مواصلة) جتميد املوجودات أو حجزها. 
" توصــيات بشــأن تعــاون الطــرفني معــاً يف  Few and Farوتقــدم الدراســة (قليلــة وبعيــدة) "   -٤١

التنميــة يف امليــدان االقتصــادي والبلــدان  أعضــاء منظمــة التعــاون و بــني قضــايا اســترداد املوجــودات
مبسـتطاعها أن تبـادر اسـتباقياً إىل حتديـد وجتميـد       أنَّ من الالزم ألعضـاء املنظمـة أن تكفـل   "النامية: 

موجودات املسؤولني املـدعى فسـادهم وإقـرار حـوافز لالختصاصـيني املمارسـني مـن أجـل مباشـرة          
ة عـن طريـق التعـاون الـدويل مـع الواليـة القضـائية        القضايا. وينبغي اتبـاع هـذه اإلجـراءات الداخليـ    

األجنبية املعنية، مبا يف ذلك عمليات إفشاء املعلومات التلقائي، واإلجراءات الرامية إىل بنـاء القـدرة   
والثقــة. ومــن الــالزم للبلــدان الناميــة أن تباشــر حتقيقاهتــا اخلاصــة هبــا، واالتصــال بــالنظراء األجانــب 

  )٢٨("معهم. والتعاون
    

    إفشاء املعلومات التلقائي يف إجراءات التجميد اإلداري  - ٩  
ُيعد إفشاء املعلومات التلقائي فيما خيص تدابري التجميـد اإلداري حالـة هامـة علـى وجـه        -٤٢

علــى نطــاق واســع يف ســياق الربيــع    وُنفِّــذتالتحديــد. وقــد اعُتمــدت هــذه التــدابري ألول مــرة   

                                                           
 .١٣٧) الصفحة ٩دليل استرداد املوجودات (احلاشية   )٢٧(

)٢٨(  Few and Far (footnote 9), page 3. 
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سـرا وكنـدا والواليـات املتحـدة تـدابري لتجميـد موجـودات        العريب. واختـذ االحتـاد األورويب وسوي  
. ولكـن ال ُيقصـد بـأوامر التجميـد     ٢٠١٢عـام  حزيران/يونيـه  و ٢٠١٠إدارياً يف الفترة بـني عـام   

اإلداري أن حتل حمل املساعدة القانونية املتبادلة أو تتحايـل عليهـا، بـل يقصـد هبـا حصـراً اجتنـاب        
  تبديد املوجودات.

مسار التقدم يف قضايا استرداد املوجـودات هـو عـدم علـم      عرقلتاليت  عوائقالوكان أحد   -٤٣
بعــض الواليــات القضــائية الطالبــة، حســبما ذكــرت، بــاملوجودات اجملمــدة. ولــذلك فقــد عمــدت    
الواليات القضـائية الـيت قامـت بتجميـد موجـودات إداريـاً إىل إفشـاء املعلومـات التلقـائي مـن أجـل            

وجودات. وسـار بعـض الواليـات القضـائية قـدماً حـىت أكثـر مـن ذلـك          توفري معلومات عن تلك امل
بتوفري تـدريب علـى بنـاء القـدرات لالختصاصـيني املمارسـني يف واليـات قضـائية أجنبيـة مـن أجـل            

   )٢٩(متابعة هذه التدابري، وذلك على سبيل املثال من خالل تعيني مستشارين إقليميني.
    

    قضايا التسويةإفشاء املعلومات التلقائي يف   - ١٠  
ــة        -٤٤ ــة خاصــة هامــة أخــرى هــي إفشــاء املعلومــات التلقــائي بشــأن تســويات جاري مثــة حال
  مربمة.  أو
ف بأهنـا أي  رَّوُتعـ  - ويف العقد الزمين األخري، حـدثت زيـادة حـادة يف اللجـوء إىل التسـويات        - ٤٥

من أجل إجياد حل لقضايا الرشـوة األجنبيـة. وقـد أظهـرت      - إجراء ال يصل إىل مرحلة احملاكمة التامة 
بلــدان إنفــاذ احلكــم  حصَّــلتهادراســة حديثــة العهــد بواســطة مبــادرة "ســتار" أن اجلــزاءات النقديــة الــيت 

مل تبلـغ نسـبتها    - هنم تلقـوا رشـوة   عـي بـأ  أو ادُّ - رشـوة   مسؤولون منها ىاليت تلقَّوأعيدت إىل البلدان 
  وكثرياً ما مل تكن على علم هبا. ،وتلك البلدان مل تشارك عموماً يف التسوياتيف املائة.  ٣,٣أكثر من 

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، ومنها: أنه ينبغـي للواليـات القضـائية الـيت تتفـاوض        -٤٦
إىل إعــالم الواليــات القضــائية املتضــررة بــأن هنــاك تفاوضــاً جيــري   تلقائيــاعلــى تســويات أن تعمــد 

صوب التوصل إىل تسوية، وينبغي هلا أن تبـادر اسـتباقياً إىل التشـارك يف املعلومـات عـن التسـويات       
بتلقـي مسـؤولني    عـي الـيت ادُّ املربمة مع بلدان أخرى حيتمل أن تكون متضررة. كمـا ينبغـي للبلـدان    

هودهـــا مـــن أجـــل القيـــام بتحقيقـــات ومالحقـــات قضـــائية فعالـــة جتـــاه   أن تعـــزز جمنـــها رشـــوة 
  واملرتشني. الراشني

حتديث للدراسة إبان الدورة العاشـرة للفريـق العامـل املعـين باسـترداد املوجـودات يف        وقُدِّم  -٤٧
وأظهـرت  الصادر عن املـؤمتر.   ٦/٢استناداً إىل الوالية املسندة يف القرار  )٣٠(،٢٠١٦آب/أغسطس 

التنـاقص،  خـذ يف  آنات اإلضافية اليت ُجمعـت عـن التسـويات أن عـدد التسـويات ظـل ثابتـاً أو        البيا
ــها         ــاد من ــرة الســابقة، مل تتجــاوز نســبة املع ــة هبــا يف الفت ــى، وباملقارن ــالغ كانــت أعل لكــن قيمــة املب

  يف املائة. ومل ُيلحظ أي تطورات أو ممارسات ذات أمهية يف تنفيذ توصيات الدراسة.  ٠,١٨
    

                                                           
)٢٩(  Few and Far (footnote 9), page 42. 
)٣٠(  CAC/COSP/WG.2/2016/2.  
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  أمثلة على قضايا  -الثاًث  
  
باعتبـار ذلـك    تلقائيـا أبلغ عدد من البلـدان يف استعراضـاهتا القطريـة بـأن املعلومـات ُترسـل         -٤٨

شائعة، على أقل تقدير. وذُكر يف أربعة تقارير قطرية أن إرسال املعلومات أسلوباً منطياً، أو ممارسة 
أخرى على وجه التحديد أنه على الـرغم مـن   التلقائي ُحدد باعتباره ممارسة جيدة. وذكرت بلدان 

، ال توجـد ممارسـة متبعـة يف هـذا     ممكن أو حىت منظم مبوجـب القـانون   أن إفشاء املعلومات التلقائي
  الصدد. وقُدِّم عدد من التوصيات يف تقارير قطرية من أجل تعزيز هذه املمارسة.

مهيــة إفشــاء املعلومــات التلقــائي بوضــوح أ تتبــيَّنوُتعــرض األمثلــة التاليــة علــى قضــايا لكــي   -٤٩
وآثــاره اإلجيابيــة. وقــد اخــتريت هــذه القضــايا باعتبارهــا قضــايا معروفــة جيــداً شــائعة يف املضــمار     
العمومي. بيد أن هذا ال ينبغي أن يـؤدي إىل االفتـراض بـأن إفشـاء املعلومـات التلقـائي هـو ممارسـة         

ن ذلك، فإن هذه املمارسـة اسـتناداً إىل   تتعلق بصفة رئيسية بقضايا فساد كربى، بل على العكس م
ارتفــاع أعــداد عمليــات إفشــاء املعلومــات التلقــائي الــيت ذكرهــا بعــض البلــدان أثنــاء استعراضــاهتا     

  القطرية، إمنا ُتستخَدم بنجاح يف طائفة كبرية من القضايا، مبا يف ذلك ما يتعلق منها مببالغ صغرية.
االحتـادي لشـؤون    سويسـرية املكتـبَ   مصارُف ، أعلمت٢٠٠٠يف تشرين األول/أكتوبر و  -٥٠

الشرطة، عمالً بالتزاماهتا مبوجـب قـانون غسـل األمـوال، باملبـالغ الـيت ختـص مسـؤول جهـاز األمـن           
البريويف السابق واملستشار الرئاسي فالدميريو مونتيسينوس واجلنـرال السـابق الـبريويف نيكـوالس دي     

بـاإلبالغ عـن غسـل األمـوال املعلومـات إىل      عـين  باري هريمـوزا ريـوس. وأحـال مكتـب الشـرطة امل     
املكتـب   وقـدَّم مكتب قاضي التحقيق، الذي وضع املبالغ املالية حتت احلجـز وباشـر حتقيقـاً جنائيـاً.     

البريوفيــة، الــيت قامــت هــي أيضــاً  االحتــادي للقضــاء نتــائج ذلــك التحقيــق إىل الســلطات القضــائية   
بالتماس املساعدة القانونية املتبادلة. ممـا أدى إىل إعـادة   سرا إىل سويبتحريات، وقدَّمت طلباً مقابالً 

تلك األموال. وصدر إعالن عن املكتب االحتادي للقضـاء التـابع لالحتـاد السويسـري بشـأن حتويـل       
مليون دوالر أمريكي إىل بانكو دي ال ناسيون ديل بـريو. وأبلغـت مصـارف يف     ٧٧,٥مبلغ قدره 

ن مبالغ هلا عالقـة باملسـؤول مونتيسـينوس، فأعلمـت تلـك السـلطات       بنما أيضاً السلطات البنمية ع
إىل خـارج بنمـا، لكـن التقـارير مسحـت بتعقبـها إىل        ُحوِّلـت بريو. وكانت األمـوال يف أكثرهـا قـد    

  )٣١(واليات قضائية أخرى.
تقريــراً عــن نشــاط مشــبوه إىل وحــدة  ، أحالــت شــركة اســتئمانية٢٠٠٠ويف آذار/مــارس   -٥١

ــانون احلــرص الواجــب    ــاً لق ــة يف ليختنشــتاين، وفق ــارير مــن   االســتخبارات املالي . وُرفعــت عــدة تق
مصارف وشركة استئمانية أخرى يف األشهر التالية. وبناًء على تلك التقارير، باشر مكتب النائـب  

ليـات حبـث عديـدة، وضـبطت احملكمـة      العام يف ليختنشتاين إجراءات قضائية داخلية. وأُجريـت عم 
مليـون مـارك أملـاين. وعقـب ذلـك، دعـت        ٣٥٠مستندات، وُجمدت موجودات تزيد قيمتها عـن  

موا أثنـاءه معلومـات ذات صـلة    نيجرييني إىل اجتماع غري رمسي، قـدَّ سلطات ليختنشتاين مسؤولني 

                                                           
 Montesinos case: Switzerland transfers 77 million dollars to“ (قضية مونتيسينوس): إصدار صحايف من سويسرا  )٣١(

Peru”, 20 August 2002: https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/aktuell/news/2002/ref_2002-08-20.html. 
 .٣٧انظر أيضاً خالصة لقضايا استرداد املوجودات، صادرة عن مكتب املخدِّرات واجلرمية، الصفحة 
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اللتماس املسـاعدة القانونيـة    ، قدمت نيجرييا طلبا٢٠٠٠ًإىل النظراء النيجرييني. ويف حزيران/يونيه 
ــة خبصــوص ســاين أباتشــا وحاشــيته. وتبــع ذلــك تقــدمي طلبــات إضــافية اللتمــاس املســاعدة       املتبادل

 داخليــةيف معظمهــا يف إجــراءات قضــائية  القانونيــة املتبادلــة. واملوجــودات احملجــوز عليهــا مــن قبــلُ 
حل نيجرييا. ومع أن األشـخاص املتـهمني   ُجمدت أيضاً يف إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة، لصا

اإلجراءات القضائية الداخلية يف نيجرييا، صادرت ليختنشـتاين املوجـودات مـن خـالل     مل يدانوا يف 
  )٣٢(املصادرة غري املستندة إىل إدانة وأعادهتا إىل نيجرييا.

نــتني األرجوفيمــا خيــص قضــية أود يربخــت وقضــية الفــا جــاتو، وقَّــع النــواب العــامون يف     -٥٢
-مجهوريـة ( زويالـوفنـ  وشـيلي  الدومينيكيـة  واجلمهوريـة  وبريو وبنما والربتغال والربازيل وإكوادور
ســياق  ويف. ٢٠١٧شــباط/فرباير  ١٦علــى إعــالن برازيليــا يف  واملكســيك وكولومبيــا) البوليفاريــة

ستقبل، يضع هاتني القضيتني املذكورتني، ولكن كذلك فيما يرمي إىل التحقيقات اليت ُتجرى يف امل
هذا اإلعالن خريطة طريق صوب تعزيز التعاون يف التحقيقـات يف قضـايا الفسـاد الكـربى وإصـدار      

 ٤أحكام العقوبة بشأهنا، ومن مث يشـري مرجعيـاً إىل االتفاقيـة. ويتـوخى إعـالن برازيليـا، يف الفقـرة        
، وخباصــة إحالــة منـه، أن تعــزز املؤسســات أمهيــة اســتخدام آليــات أخـرى للتعــاون القــانوين الــدويل  

  االتصاالت واملعلومات التلقائية.
    

  جانب الفريق العامل منللمناقشة  نقاط  -رابعاًً  

سـتبانة أفضـل   أن املنهجية اليت ينبغي اتباعها اللعل الفريق العامل يود أن يقدم توصيات بش  -٥٣
املناسب، وذلـك  املمارسات ووضع مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات على حنو استباقي ويف الوقت 

بغية تقدمي تقرير إبالغ عن النتائج اليت خيلص إليهـا إىل مـؤمتر الـدول األطـراف يف دورتـه السـابعة،       
  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦املزمع عقدها من 

ويف هــذا الصــدد، لعــل الفريــق العامــل يــود أن يســتهل املناقشــة بشــأن اســتبانة أفضــل             -٥٤
  :املمارسات
ص األساس التعاهدي للتشارك يف املعلومات التلقائي، لعل الفريـق العامـل   فيما خي  (أ)  

  يود أن ينظر فيما إذا كان ما يلي يعترب من املمارسات اجليدة:
  ؛دومنا حاجة إىل أساس تعاهدي تلقائياإرسال املعلومات   •  
علـى سـبيل املثـال    دومنا حاجة إىل ضمان املعاملة باملثل، وذلك  تلقائياإرسال املعلومات   •  

استناداً إىل أساس الترتيبات أو الشبكات العامة القائمة بشأن التشارك يف املعلومات، أو 
  ؛إىل أساس كل حالة عل حدة

                                                           
)٣٢(  StAR Press release: Repatriation of “Abacha assets”: http://star.worldbank.org/corruption-

cases/sites/corruption-cases/files/Abacha_Liechtenstein_Repatriation_Assets_PR_Jun_18_2014.pdf. 

More information on the Sani Abacha (Liechtenstein) case: http://star.worldbank.org/corruption-

cases/node/20315. 



CAC/COSP/WG.2/2017/2 

 

V.17-04175 17/18 
 

إدراج التشــارك التلقــائي يف املعلومــات يف املعاهــدات الثنائيــة واإلقليميــة اجلديــدة بشــأن    •  
  املساعدة القانونية املتبادلة؛

 جديدة بشأن التشارك يف املعلومات. إبرام ترتيبات  •  

فيمـــا خيـــص التشـــريعات، ميكنـــه أن ينظـــر فيمـــا إذا كـــان مـــا يلـــي يعتـــرب مـــن     (ب)  
  املمارسات اجليدة:

  سن تشريعات بشأن إفشاء املعلومات التلقائي؛  •  
  تشريع ذلك يف القوانني العامة أو يف أي نوع من القوانني األخرى؛  •  
معينــة خبصــوص املعلومــات، وأي مســتوى مــن التفصــيل   حتديــد شــروط وُســبل وأنــواع  •  

  ينبغي تطبيقه يف التنظيم القانوين هلذه املواضيع؛
املتطلبــات الــيت ينبغــي، يف أفضــل   مــا هــيميكــن عــالوة علــى ذلــك أن تتنــاول املناقشــة     •  

  املمارسات، اجتناهبا يف هذه التشريعات بغية كفالة تدفق املعلومات بسرعة.
أنــواع املؤسســات الــيت ينبغــي مــن الناحيــة املثاليــة منحهــا احلــق يف القيــام بإفشــاء     (ج)  

أن يقـدم إرشـادات بشـأنه،     يودُّاملعلومات التلقائي، ميكن أن تكون جماالً إضافياً لعل الفريق العامل 
وخباصة ميكن أن ينظـر الفريـق العامـل فيمـا إذا كانـت تسـمية سـلطة مأذونـة حمـددة، ُتعتـرب ممارسـة            

  جيدة، أو بدالً من ذلك اإلذن جلميع املؤسسات ذات الصلة اليت تنتج معلومات ذات صلة؛
  يلي: ميكن أن تشمل املمارسات اجليدة املراد مناقشتها خبصوص البلد املتلقي ما  (د)  
االتصال بالوالية القضائية املرِسلة من أجل إجراء مناقشات غـري رمسيـة بشـأن اخلطـوات       •  

  هبا قُدماًام اليت ينبغي القي
مبقتضــى القــانون وإذا كانــت العناصــر كافيــة  ،فــتح حتقيــق إن مل يكــن قــد مت ذلــك بعــُد  •  

  الداخلي يف البلد
إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة ذات الصـلة لتكملـة املعلومـات وطلـب إصـدار         •  

  أوامر بشأن (مواصلة) احلجز أو التجميد.
ري، لعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر فيمــا إذا كــان    فيمــا خيــص التجميــد اإلدا   (ه)  

  يلي يعترب من املمارسات اجليدة: ما
يف املعلومات عن املوجودات اليت ُجمـدت إداريـاً، مـع بلـد املنشـأ حاملـا        تلقائياالتشارك   •  

  ي بذلكيسمح الوضع السياس
  املتبادلة الناجتة.تقدمي املساعدة، حسب االقتضاء، يف إجراءات املساعدة القانونية   •  
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قضايا التسوية، لعل الفريق العامل يـود أن يقـدم إرشـادات بشـأن مـا إذا كـان        يف  (و)  
  ينبغي إدراج ما يلي باعتباره من املمارسات اجليدة:

إىل البلـدان األخـرى    تلقائيـا بالنسبة إىل البلدان اليت تباشر تسويات، أن حتيل املعلومـات    •  
  ساسية للقضيةضررة عن الوقائع األاملت

التشارك االستباقي يف املعلومات عن التسويات املربمـة مـع البلـدان األخـرى الـيت حيتمـل         •  
  أن تكون متضررة.

  
  


