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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٨يونيه /حزيران ٧و ٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 
        تانمواضيعي تانمناقش

 اتفاقيةمن  ٥٦قت املناسب وفقًا للمادة املعلومات يف الوتبادل     
خمتلف  حتسني التواصل والتنسيق بنيو ،املتحدة ملكافحة الفساد األمم

      شبكات املمارسني املختصني باسترداد املوجودات
      وثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

    مةمقدِّ  -أوًال  
أمهية  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مرارًا وتكرارًا علىد مؤمتر الدول األطراف يف شدَّ  -١

، أصــــــدر املؤمتر توجيهات ٦/٢ه ). ويف قرار٥/٣و ٤/٤و ٣/٣قرارته نظر امن االتفاقية ( ٥٦املادة 
الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات لبدء عملية حتديد أفضل   إىل

املمارســـات ووضـــع مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات على حنو اســـتباقي ويف الوقت املناســـب لتمكني 
  من االتفاقية. ٥٦الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناسبة، وفقًا ملا تنص عليه املادة 

، الدول األطراف يف االتفاقية على اســتخدام ٧١/٢٠٨عت اجلمعية العامة، يف قرارها وشــجَّ  -٢
وتعزيز قنوات االتصــال غري الرمسية وإمكانية تبادل املعلومات التلقائي، مبا يســمح به القانون املحلي، 

بلللمســــاعدة القانونية املتبادلة، من خالل  التماســــًا قبل تقدمي طلبات رمسية وخصــــوصــــًا  عدة ســــُ
يف التعاون  من ذوي اخلربة االختصــاصــية، حســب االقتضــاء، تعيني مســؤولني أو مؤســســات منهاو

نظرائهم يف تلبية متطلبات املســاعدة القانونية  بغية تقدمي املســاعدة إىلالدويل يف اســترداد املوجودات 
  .تلبية فعَّالةاملتبادلة 
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وأجرى الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــــوية، يف اجتماعه احلادي عشــــــر،   -٣
اضـــيعية بشـــأن تبادل املعلومات ، مناقشـــة مو٢٠١٧ آب/أغســـطس ٢٥و ٢٤فيينا يف  املعقود يف

ــــــتباقي ويف الوقت املناســـــــب، وفق حنو  على ت األمانة تفاقية. كما أعدَّمن اال ٥٦للمادة  ًااس
دول  ١٠ســــية تســــتند إىل ردود على معلومات أســــا ) حتتويCAC/COSP/WG.2/2017/2(  وثيقًة

 وإىلعلى مذكرة شفوية حتتوي على طلب للحصول على معلومات بشأن هذه املسألة  )١(أطراف
األطراف فيما يتعلق بالفقرتني  دولة من الدول ١٥٦خبصــــوص االســــتعراضــــات القطرية النهائية 

تماع احلادي عشـــر، أطلع املشـــاركون . وخالل املناقشـــة املواضـــيعية يف االج٤٦من املادة  ٥و  ٤
 على جتارهبم يف هذا الصدد. وخلص الفريَق بلجيكا وسويسرا وجمموعة إيغمونت مناملناقشة   يف

لتحديد أفضـــــل  مل،، بالتشـــــاور مع الفريق العاجهودها األمانة ينبغي أن تواصـــــلأنَّ إىل  الفريق
ست لتبادلاملمارسات ووضع مبادئ توجيهية  باقي ويف الوقت املناسب. كما املعلومات على حنو ا

نقـــاط املنـــاقشـــــــــة املقترحـــة يف الوثيقـــة  إىل أيضـــــــــًا إىل أنـــه، بـــاإلضـــــــــافـــة الفريق خلص
CAC/COSP/WG.2/2017/2 نــاقش كيف ميكن مجع جهــات االتصــــــــال من خمتلف ي، ميكنــه أن

  بكات وكيف ميكن حتسني االتصال والتنسيق بني خمتلف الشبكات.الش
، الدول األطراف على الســــــعي إىل اختاذ تدابري تســــــمح هلا ٧/١املؤمتر، يف قراره  وحثَّ  -٤

بإرســـال معلومات عن عائدات اجلرمية من أجل تســـهيل اســـترداد املوجودات من خالل اإلجراءات 
والفصــــــل الرابع من االتفاقية، وذلك دون  ٥٦للمادة  ارية وفقًااجلنائية واملدنية أو اإلجراءات اإلد

ر أيضًا أن يواصل الفريق العامل عمله من املساس بالنظم واإلجراءات القانونية واإلدارية املحلية. وقرَّ
بلخالل  منها االســـتمرار يف مجع البيانات عن أفضـــل املمارســـات، هبدف وضـــع مبادئ و عدة ســـُ

توجيهية غري ملزمة بشــــــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســــــب لتمكني الدول األطراف من اختاذ 
إجراء حتليل للكيفية اليت ميكن هبا حتسني  وكذلكمن االتفاقية،  ٥٦اإلجراءات املناسبة، وفقًا للمادة 

استرداد املوجودات، هبدف  االختصاصيني املمارسني لشؤونالتنسيق بني خمتلف شبكات االتصال و
  وضع مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات على حنو استباقي ويف الوقت املناسب.

وهي  ؛مطلع القرن العشرين يف استرداد املوجودات تتأسس شؤون وبدأت شبكات ممارسي  -٥
فعاليتها يف مســـــاعدة  الشـــــبكات اجلرائم. وقد أثبتت ه منوغري هتدف إىل مكافحة غســـــل األموال

البلدان على إنشاء نظم للحصول على معلومات عن املصدر والوجهة واملستفيد النهائي من عائدات 
يف ايل يف مواجهة التحديات العملية اجلرمية. كما أهنا تســـهم يف توفري قنوات اتصـــال مباشـــرة، وبالت

تالفات يف النظم القانونية أو إجراءات املســــــاعدة القانونية املتبادلة مثل االخ ،اســــــترداد املوجودات
صلة يف هذا  يف النظم وتعقيد التحقيقات شبكات ذات ال القضائية املتعددة. وتوجد ثالثة أنواع من ال

الصـــدد: تلك اليت تســـتهدف يف املقام األول مصـــادرة املوجودات واســـتردادها (شـــبكات اســـترداد 
ة بني الوكاالت)؛ وشـــبكة جهات االتصـــال العاملية املعنية باســـترداد املوجودات املوجودات املشـــترك

اخلاصــة مببادرة اســترداد املوجودات املســروقة (ســتار) واملنظمة الدولية للشــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، 

                                                                    

) ومنغوليا البوليفارية-زويال (مجهوريةشيكيا وسويسرا وفناالحتاد الروسي وأرمينيا وأملانيا وأوكرانيا وبريو وت  )١(  
 والواليات املتحدة األمريكية.
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نفاذ اليت هلا عضــــوية عاملية وتركز على اســــترداد املوجودات؛ والشــــبكات ذات الوالية األوســــع إل
  املمارسون يف سياق استرداد املوجودات. ًاانون واليت يستخدمها أيضالق
وهتدف هذه الوثيقة إىل توفري قاعدة ملناقشــــــة املبادئ التوجيهية غري امللزمة املتعلقة بتبادل   -٦

املعلومات يف الوقت املناســب، مبا يف ذلك حتســني االتصــال والتنســيق بني خمتلف شــبكات ممارســي 
ت لمعلومات اليت ُأعدَّلالتلقائي  عن التبادلللمعلومات  ، تقدم حتديثًاأوًالوهي . اســـترداد املوجودات

ــام  ــان ( ٢٠١٧يف ع ــذا ). CAC/COSP/2017/8و CAC/COSP/WG.2/2017/2الوثيقت ــد ه ويســــــتن
أيار/مايو  ٢على املذكرة الشــفوية املرســلة يف  )٢(ردود الواردة من ســبع دول إضــافيةالتحديث إىل ال

اسُتكملت منذ االجتماع  ،٤٦من املادة  ٤، وسبعة استعراضات قطرية إضافية بشأن الفقرة ٢٠١٧
اســُتكملت  ،٥٦ادة للمرة األوىل، ســتة اســتعراضــات قطرية بشــأن املكذلك األخري للفريق العامل، و

، ُقدِّمت ملحة عامة عن شبكات ممارسي استرداد املوجودات، بغية حتديد ثانيًاواإلبالغ. تقرير بتاريخ 
دور جهات االتصـــال يف تبادل املعلومات وكيف تكفل هذه الشـــبكات حاليا االتصـــال والتنســـيق. 

املوضــــــوعني لكي ينظر فيها وأخريا، حتتوي الوثيقة على مشــــــروع مبادئ توجيهية غري ملزمة لكال 
  الفريق العامل.

    
    ٥٦، واملادة ٤٦املادة من  ٥و ٤عن الفقرتني  حمدَّثةمعلومات   -ثانيًا  

  من اتفاقية مكافحة الفساد كما يلي: ٥٦يرد نص املادة   -٧
تســــــعى كل دولة طرف، دون إخالل بقانوهنا الداخلي، إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن حتيل،   

بتحقيقاهتا أو مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن العائدات املتأتية دون مساس 
مة وفقا هلذه االتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مســــــبق، عندما من األفعال املجرَّ

إفشـــاء تلك املعلومات قد يســـاعد الدولة الطرف املتلقية على اســـتهالل أو إجراء أنَّ ترى 
و إجراءات قضــــــائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك الدولة الطرف حتقيقات أو مالحقات أ

  مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية. طلبًا
(املســاعدة القانونية املتبادلة)  ٤٦من املادة  ٥و ٤، تتناول الفقرتان ٥٦وباإلضــافة إىل املادة   -٨

كما اإلرســــال التلقائي للمعلومات.  مســــألة (التعاون يف جمال إنفاذ القانون) من االتفاقية ٤٨واملادة 
: ما يلي تلك الصـــكوكشـــمل تاإلقليمية األخرى هذه املســـألة. وتناول عدد من املعاهدات العاملية وي

ــان  ــة (الفقرت ــة املنظمــة عرب الوطني ــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرمي ــاقي ــادة  ٥و ٤اتف )؛ ١٨من امل
املتعلقة باملســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية؛ واملادة  والربوتوكول اإلضــايف الثاين لالتفاقية األوروبية

من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغســل عائدات اجلرمية وكشــفها وضــبطها ومصــادرهتا وبتمويل  ٢٠
بني حكومات دول  ١٩٨٥حزيران/يونيه  ١٤اإلرهاب؛ واالتفاقية املنفذة التفاق شــــــنغن املربم يف 

ومجهورية أملانيا االحتادية واجلمهورية الفرنســــية بشــــأن اإللغاء التدرجيي احتاد بنيلوكس االقتصــــادي 

                                                                    

ا على ردًّ  ١٤شر اإلبالغ، ُنتقرير باراغواي والبحرين وبلجيكا والدمنارك والسودان والفلبني وميامنار. حىت تاريخ   )٢(  
-www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG( صفحة اإلنترنت اخلاصة باالجتماع احلادي عشر للفريق العامل

AssetRecovery/session11.html(. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/8
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session11.html
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 ١من االتفاقية العربية ملكافحة الفســــاد؛ والفقرة  ٢٩املراقبة عند حدودها املشــــتركة؛ و املادة  لنقاط
ة؛ من اتفاق التعاون بني الدول األعضــاء يف رابطة الدول املســتقلة يف جمال مكافحة اجلرمي ٤من املادة 

 ٧٨من اتفاقية اجلماعة الناطقة بالربتغالية بشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة. وتتضــمن املادة  ٨واملادة 
بشــأن مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب يف  CM/UEMOA/02/2015رقم  اإلداري من التوجيه

التلقائي  بالتبادلقة الدول األعضــــــاء يف االحتاد االقتصــــــادي والنقدي لغرب أفريقيا القواعد املتعل
ــتخبارات املالية. وقد ل ــارت بلدان كثريةلمعلومات من جانب وحدات االس ــتعراضــات أش ، يف االس

ويف الردود على املذكرة الشــفوية، إىل صــكوكها اإلقليمية وإىل املعاهدات أو االتفاقات أو الترتيبات 
  علومات التلقائي.أو مذكرات التفاهم الثنائية اليت تتضمن أحكامًا بشأن كشف امل

ــــــفوية املعلومات اليت ُجمِّ عمومًا دتوأكَّ  -٩ ملذكرة الش ية على ا عت من الردود اإلضـــــــاف
. ٢٠١٧واالســتعراضــات املنجزة منذ االجتماع األخري للفريق العامل التحليل الذي أجري يف عام 

 ٥و  ٤الفقرتني  ختالف كبري بني تنفيذاأيِّ وعالوة على ذلك، ال ميكن يف الوقت احلاضر مالحظة 
التقارير  . ومع ذلك، فإنَّةعلى النحو املبني يف تقارير االســـتعراض القطري ٥٦واملادة  ٤٦من املادة 

أغلبية الدول  تشــــــمل ٤٦من املادة  ٥و ٤بشـــــــأن الفقرتني  تقريرًا ١٦٣القطرية البالغ عددها 
ــــــتة املتعلقة (ثالث دول من  ٥٦باملادة  األطراف من مجيع األقاليم، يف حني مل متكن التقارير الس

هلادئ وواحدة من جمموعة دول  يا واملحيط ا ــــــ تان من جمموعة آس لدول األفريقية، واثن جمموعة ا
  أوروبا الغربية ودول أخرى) من استنباط االستنتاجات النهائية يف وقت اإلبالغ.

اعدة القانونية املعلومات التلقائي، شــأنه شــأن املســ إفشــاءأنَّ دت املعلومات اجلديدة وأكَّ  -١٠
 املتبادلة بشــــكل عام، ال يتطلب بصــــفة عامة وجود أســــاس تعاهدي. وميكن جلميع البلدان تقريبًا

مببدأ املعاملة باملثل أو على أساس ترتيبات  عمًالا يف غياب أساس تعاهدي، كشف املعلومات تلقائيًّ
أو مذكرات تفاهم بشـــأن كل حالة على حدة. وكان لدى العديد من البلدان اتفاقات أو ترتيبات 

لبلدان وجود أساس تعاهدي أو بعض ا مع البلدان املجاورة. واشترط وخصوصًاتبادل املعلومات، 
. ومع ذلك، معينًا ًاات بدون أســاس تعاهدي يتطلب ترخيصــاإلرســال التلقائي للمعلومأنَّ  ىارتأ

املعلومات اجلديدة. وأشــار ظلت تلك اســتثناءات نادرة ومل يتم اإلبالغ عن مثل هذه املتطلبات يف 
عدد من الدول، مبا يف ذلك دولة تقدم املعلومات اجلديدة، إىل أهنا ميكن أن تســــــتخدم االتفاقية 

املعاهدات والترتيبات ليست ضرورية ملعظم أنَّ  ومعكأساس قانوين للكشف التلقائي للمعلومات. 
توفري الوضوح القانوين حول  تسهل وتشجع الكشف التلقائي للمعلومات عن طريق فهيالبلدان، 

جوازها. وعموما، مل تؤد االســتعراضــات القطرية إىل توصــيات حمددة إلبرام مثل هذه االتفاقات، 
سياسات أوصتنَّ أل سات ال راء عملي اتفاقات كإج بإبرام االتفاقية ال تضعها كالتزام، ولكن درا

لتبادل املعلومات بشـــــكل عفوي يف  ويتم تناول األســـــاس التعاهدي )٣(لتقوية الكشـــــف التلقائي.
  ، الوارد يف القسم الرابع أدناه.١مشروع املبدأ التوجيهي غري امللزم 

تشــــريعات خاصــــة بشــــأن  إىل ســــنِّ من البلدان تقريبًا يف املائة ٢٠ وقد عمد ما نســــبته  -١١
 املســـاعدة أدرجت غالبية البلدان هذه األحكام يف قوانينها العامة، مثل قواننيوالكشـــف التلقائي. 

                                                                    

 Kevin M. Stephenson and others: Barriers to Asset Recovery: An Analysisعلى سبيل املثال املرجع التايل:  انظر  )٣(  

of the Key Barriers and Recommendations for Action (Washington, D.C., World Bank, 2011), p. 22. 
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سال املعلومات. كَّوانني اإلجراءات اجلنائية، مما مالقانونية املتبادلة أو ق ضائية من إر سلطات الق ن ال
ومشلت البلدان اليت قامت بذلك، على وجه اخلصــــوص، عدًدا من البلدان من جمموعة دول أوروبا 

من ك، أدرجت ثالثة بلدان أخرى وجمموعة دول أوروبا الشــرقية. وباإلضــافة إىل ذل ودوًالالغربية 
بشــــأن الكشــــف التلقائي للمعلومات يف قوانينها املتعلقة مبكافحة  ًاجمموعة الدول األفريقية أحكام

الفســــــاد، وأدرج عدد من البلدان من مجيع املجموعات اإلقليمية هذه األحكام يف قوانني مكافحة 
خبارات املالية. وكان حدات االســتغســل األموال، ومن مث التركيز على تبادل املعلومات من قبل و

 ٤٠ التوصية وخصوصًالإلصالحات الرامية إىل تنفيذ معايري مكافحة غسل األموال ( ًاذلك انعكاس
ية  قة العمل املعن حة غســـــــل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشـــــــار لفر كاف ية مل لدول عايري ا من امل

ضــــاء يف االحتاد االقتصــــادي والنقدي باإلجراءات املالية). وعالوة على ذلك، أدرجت الدول األع
لغرب أفريقيا تبادل املعلومات بصــورة تلقائية يف تشــريعاهتا املتعلقة بغســل األموال أكثر من غريها 

لدول، أل ملذكور أعاله رقم اإلداري التوجيه نَّ من ا ، بشـــــــأن مكافحة CM/UEMOA/02/2015ا
ا من جانب وحدات علومات تلقائيًّبشـــــــأن تبادل امل حكمًا يتضــــــمَّنمتويل اإلرهاب واألموال 

  من خالل التشريعات. تنفذ عمومًااإلدارية توجيهات االحتاد نَّ االستخبارات املالية وأل
 ومل يكن لدى الغالبية العظمى من الدول تشريعات حول الكشف التلقائي. ومع ذلك، فإنَّ   -١٢

تشريع. واعترب ور معاجلة هذه املسألة يف مشروع يف بلدين، أحدمها كان يف طإالَّ ذلك ال يعترب عقبة 
 ًاممكن يعداإلرســال التلقائي للمعلومات، حىت لو مل يكن مســموحًا به صــراحة، أنَّ عدد من البلدان 

اعتربت إضــــفاء طابع رمسي  بلدانًا كثريةأنَّ  إىل التحليل وأشــــارإىل احلد الذي مل يكن حمظورًا فيه. 
 ، أمرًااعد الوطنية، لتوفري مزيد من الوضـــــوح على املســـــتوى املحليعلى اإلجراءات من خالل القو

الئحة تشــــريعية تتضــــمن مبادئ توجيهية أو  فيه. كما اســــتبدل بعض البلدان أو اســــتكمل مرغوبًا
تعميمات أو بروتوكوالت. ويف بعض البلدان، اعُتربت التشــــريعات ضــــرورية أيضــــًا ملنح الســــلطة 

اليت التنظيمية ا فيما يتعلق باللوائح ات وجتاوز متطلبات السرية. أمَّللمؤسسات من أجل تبادل املعلوم
  ، يف القسم الرابع أدناه.٢ غري امللزم مشروع املبدأ التوجيهي انظراملعلومات العفوية،  تبادلتدعم 
التلقائي  للتبادلخمتلفة  ًات البلدان اليت لديها تشــــريعات ســــارية متطلبات وشــــروطوســــنَّ  -١٣
سبيًّ على إدراج بعض البلدان واقتصرلمعلومات. ل فقط، أو تلك الواردة من قبل  اشروط بسيطة ن

ستخدام املعلومات ألغراض أخرى غري  ٤٦يف املادة  صية (ال جيوز ا من االتفاقية، مثل مبدأ اخلصو
أو  ،إىل تقدمي املعلومات أو القانون الناظم للتقدمي)، ومتطلبات الســـــرية العامة يؤديالغرض الذي 

أنه ال ميكن للبلد ســوى تبادل املعلومات دون بشــرط الأو  ،تحفظ ألســباب تتعلق باألمن القوميال
ضمناملساس بتحقيقاته أو مالحقته أو إجراء بعض القوانني الوطنية  اته القضائية. ومع ذلك، فقد ت

اليت احلذف ومتطلبات على ســــبيل املثال متطلبات محاية البيانات ومنها متطلبات صــــارمة للغاية، 
تتجاوز متطلبات الســرية، أو متطلبات احلد األدىن للعقوبة (الســجن ملدة تصــل إىل مخس ســنوات) 

علـــى سبيل منها ن مـــن اجلســـامة، يَّأو املتطلبات اليت تتعلق باملعلومات املتعلقة جبرائم ذات قدر مع
ا أو تعاهديًّ ًااســبعض البلدان أســ لشــروط تســليم مرتكبيها. كما اشــترطاملثال اجلرائم املســتوفية 

يف وعلى املستوى الوزاري.  صدور قرارعلى سبيل املثال، و، لديه متطلبات إجرائية صارمة وجود
  متطلبات إضافية أو صارمة بشكل خاص.أيِّ املعلومات اجلديدة، مل يتم اإلبالغ عن 
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املختصـة  فيما خيص املؤسسة املرِسلة، تسمح الدول األطراف عمومًا بأن تبـادر السـلطات  -١٤
ا إىل جهـــة خـــارج البلـــد. وإمجاًال، مل يعني سوى الـــيت تصـــدر منـــها املعلومـــات إىل إرســـاهلا تلقائيًّ

ــــال  ــــا بإرسـ ــــؤذن هلـ ــــددة ُيـ ــــلطة حمـ بلدين (وال بلد من البلدان اليت تقدم املعلومات اجلديدة) سـ
ن األحيـان، تصـدر املعلومـات عـن املعلومـات الناشـئة عـن مجيـع السـلطات املختصـة. ويف كـثري مـ

جهاز من أجهزة إنفاذ القـانون أو أيِّ وحدات االستخبارات املالية، كما ميكن أن تصدر أيضًا عن 
ــدان أيِّ  ــن البلـ ــة مـ سلطة قضائية ضالعة يف التحقيق يف قضايا الفساد أو احلكم بشأهنا. وتسمح قلـ

اإلرسـال غـري املباشـر إىل سـلطة ليسـت الـنظري املباشـر ، أي جانيبأيضًا بإرسال املعلومـات باجتـاه 
ـى نطـاق واسـع، ومن ذلك  ـوات غـري رمسية لالتصاالت عل للسلطة املصِدرة. وُتسـتخدم أيضـًا قن
مثال قنـــاة املـــوظفني الـــرمسيني املعيـــنني يف البعثـــات اخلارجيـــة وضـــباط االتصال املعينني، وترتيبات 

ـــروع املبدأ التوجيهي غري امللزم خمصـــصـــة الغرض. وي ـــم الرابع أدناه، ٣تناول مش ، الوارد يف القس
  التلقائي للمعلومات. للتبادلالشروط القانونية واملتطلبات املؤسسية 

سلطات القضائية املتلقية، فإنَّ  -١٥ ضمن االلتزام  ٤٦من املادة  ٥الفقرة  وفيما يتعلق بدور ال تت
في معظم ي، أو فرض قيود على اســـــتخدامها. وت ســـــرية، ولو مؤقتًاباالمتثال لطلب بقاء املعلوما

البلدان هبذا االلتزام، مع أنه مت تقدمي توصــــيات إىل بعض الدول األطراف، مبا يف ذلك دولة طرف 
ــــــرية هذه. ولكي تكون عملية  واحدة تقدم املعلومات اجلديدة، لضــــــمان االمتثال لطلبات الس

ضًا احلرص على فإنَّالكشف التلقائي فعالة وناجحة،  شطة من جانب الدولة  من املهم أي املتابعة الن
ـــاة، ُأ ـــات املتلقـ ـــة للمعلومـ ـــي املتلقية. وبغية إتاحة املجال ملتابعة ناجحـ ـــي ملتلقـ ـــه ينبغـ ـــي بأنـ وصـ

ـة اال ـات التلقائي ـة، تصـال بسـلطة املصـدر لكـي يتبيَّإفشـاءات املعلوم ـا هـي القضـية األجنبي ـوا م ن
ضـــمنوا بقاء املوجودات جممدة، ويتناقشوا بشـــأن اخلطـــوات التاليـــة املزمـــع القيـــام هبـــا. وعالوة وي

حتقيقًا تقوم يف إطاره بإعداد طلب للمســــاعدة  للطلب على ذلك، من املهم أن تفتح الدولة املتلقية
ـــــتكما ـــــال املعلومات واس ل املعلومات القانونية املتبادلة من أجل إضـــــفاء الطابع الرمسي على إرس

وجودات سيكون مسموًحا طلب (مواصلة) جتميد أو مصادرة امل املتلقاة. يف كثري من احلاالت، فإنَّ
ا. ، الوارد يف القســـــم الرابع أدناه، دور ٤ويتناول مشـــــروع املبدأ التوجيهي غري امللزم  )٤(به أيضـــــً

  اهليئات القضائية املتلقية.
ـة. وُيعد إفشاء املعلومات التلقائي في  -١٦ ـة خاصة وهام ـد اإلداري حال ما خيص حاالت التجمي

. "الربيـــع العريب"ذت علـــى نطـــاق واســـع يف ســـياق هـــذه التـــدابري ألول مـــرة وُنفِّوقـــد اعُتمـــدت 
ابريا لتجميـد املوجـودات واختـذت كندا وسويسـرا والواليـات املتحـدة ودول االحتـاد األورويب تـد

ـني اإداريًّ ـام يف الفترة ب ـام  ٢٠١٠ ع ـه ع . ومن أجل إحراز تقدم يف حاالت ٢٠١٢وحزيران/يوني
اســـــترداد املوجودات، من املهم أن تكون الســـــلطات القضـــــائية الطالبة على علم بأوامر التجميد 

ـــيت ـــائية الـ ـــد عمــــدت الواليات القضـ ـــذلك فقـ قامــــت  وموقع املوجودات املجمدة ومقدارها. ولـ
إىل إفشـــاء املعلومـــات التلقـــائي مـــن أجـــل توفري معلومات عن تلك  اإداريًّبتجميـــد موجـــودات 

                                                                    

  )٤(  Jean-Pierre Brun and others, Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Washington, D.C., 

World Bank, 2011), p. 137; and Larissa Gray and others, Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset 

Recovery (Washington, D.C., World Bank, 2014), p. 3. 
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أبعد مـن ذلـك بتوفري تـدريب علـى بنـاء القـدرات ذهبت بعـض الواليـات القضـائية واملوجودات. 
لالختصاصـــيني املمارســـني يف واليـــات قضـــائية أجنبيـــة مـــن أجـــل متابعة هذه التدابري، وذلك من 

ويف االجتماع احلادي عشـر للفريق العامل،  )٥(شـارين إقليميني على سـبيل املثال.سـتخالل تعيني م
شارك  شة أوضح امل سن بمن بلجيكا يف املناق سابق لتونس، بن علي، مل يتم  ضية الرئيس ال أنه يف ق

 كانون الثاين/ ٣١بتاريخ  CFSP/2011/72تشـــــريع داخلي لدعم تنفيذ قرار جملس االحتاد األورويب 
ضوء الوضع بشأن التدابري التقييدية املوجَّ ٢٠١١يناير  ضد أشخاص معينني وكيانات معينة يف  هة 

ـــــارعت، مســـــتخدمًة  يف تونس. ومع ذلك، فتحت بلجيكا حتقيقًا وطنيًا يف غســـــل األموال، وس
ـــاء نظام لتبادل  ـــاس يف ذلك، إىل جتميد املوجودات ذات الصـــلة ومصـــادرهتا، وإنش االتفاقية كأس

شر مع تونس للمساعدة يف طلب تبادل املساعدة القانونية. املعلومات اال ستباقي وإقامة اتصال مبا
املعلومات عن العمليات يف التحقيقات املتعلقة بتعقب املوجودات  لتبادلوبعد ذلك، ُأنشئت منصة 

  اآلمنة التابعة لإلنتربول. I-24/7علي وأفراد أسرته على شبكة بن املتعلقة بالسيد 
ـائي بشـأن تسـويات  وهناك  -١٧ ـات التلق ـة أخـرى تتمثل يف إفشـاء املعلوم ـة خاصـة هام حال

على عدد  )٦(تملت دراسة أجرهتا مبادرة "ستار"جاريــــة أو مربمة حلل قضايا الرشوة األجنبية. واش
ـى تسـويات أن تعمـد  ـاوض عل ـيت تتف ـات القضـائية ال من التوصيات، مبا يف ذلك أنه ينبغـي للوالي

ّـً  ـ اليت متسها القضيةا إىل إعـالم الواليـات القضـائية تلقائي هنـاك تفاوضـًا جيـري صوب التوصل أنَّ ب
ــادر اس ــتباقيًّإىل تسوية، وينبغي هلا أن تبـ ــويات املربمة مع  اإلطالع علىإىل  اـ ــن التسـ ــات عـ املعلومـ

عـي بتلقـي مسـؤولني منــها الـيت ادُّكمـا ينبغـي للبلـدان  .متسها القضية أيضًابلدان أخرى حيتمل أن 
ـزِّ ـ ـوة أن تع ـائية فعَّرشـ ـات قضـ ـ ـات ومالحق ـ ـام بتحقيق ـ ـل القي ـن أجـ ـ ـا م ـ ـاه ز جهوده ـ ـة جت ـ ال

الراشني واملرتشني. ويف اجتماعه احلادي عشر، أعاد الفريق العامل التأكيد على ضرورة قيام الدول 
ات واآلليات البديلة األخرى املتاحة، مبا يف ذلك من خالل األطراف بتقدمي معلومات عن التســـــوي

 التبادل)، عند االقتضـــــاء. ويرد ٦٩ ، الفقرةCAC/COSP/WG.2/2017/4الوثيقة الوســـــائل العامة (
مشــــروع املبدأ التوجيهي  لمعلومات يف حاالت التجميد اإلداري وإجراءات التســــوية يفلالتلقائي 

  ، الوارد يف القسم الرابع أدناه.٥غري امللزم 
    

شبكات املمارسني القائمة واعتبارات بشأن خطوات حتسني التواصل   -ثالثًا  
    والتنسيق بني خمتلف شبكات ممارسي استرداد املوجودات

 النظراء. ولذلك فـــإنَّ  يتطلب إرسال املعلومات التلقائي درجة عالية من الثقة واالئتمان لدى  -١٨
ا يف هذا الصدد. ا جــــــدًّشـــبكات إنفـــاذ القـــانون واملنصـــات اإللكترونيـــة اآلمنة تـــؤدي دورًا أساســـيًّ

، توجد ثالثة أنواع من الشــــبكات ذات أمهية يف هذا الشــــأن: شــــبكات اســــترداد وكما ذكر آنفًا
عاملية التابعة لـــــمبادرة ستار/اإلنتربول املوجودات املشتركة بني الوكاالت؛ وشبكة جهات االتصال ال

                                                                    

  )٥(  Gray and others, Few and Far, p. 42. 

  )٦(  Jacinta Anyango Oduor and others, Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and 

Implications for Asset Recovery, (Washington, D.C., World Bank, 2014) أيضًا انظر؛ CAC/COSP/WG.2/2016/2.  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/2
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شبكات ذات الوالية األوسع إلنفاذ القانون ولكْن سترداد املوجودات؛ وال شأن ا ستخدامها  جيري ب ا
  أيًضا من قبل املمارسني يف سياق استرداد املوجودات.

ستردا  -١٩ فريق ستار" لل" د املوجودات اليت طورهتا مبادرةوسوف ُيتاح دليل عاملي لشبكات ا
  .CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.2العامل يف ورقة االجتماع 

ــــروعا املبد  -٢٠ ــــم الرابع أدناه  الواردان ٧و ٦ين التوجيهيني غري امللزمني أويتناول مش يف القس
  التواصل والتنسيق فيما بينها. وكذلكفعالية الشبكات 

    
    شبكات استرداد املوجودات املشتركة بني الوكاالت  -ألف  

توفر شـــبكات اســـترداد املوجودات املشـــتركة بني الوكاالت للممارســـني يف جمال مصـــادرة   -٢١
املوجودات واســـتردادها فرصـــة ملواجهة التحديات يف جمال التعاون الدويل. وكانت شـــبكة اســـترداد 

املشـتركة بـني الوكاالت أول شبكة من هذه الشبكات، حيث ُأنشئت الشبكات  "كامـِدن"املوجودات 
، وهو حتديد املوجودات املتعلقة جبميع اجلرائم نفســه اهلدف الرئيســي من أجليف وقت الحق  األخرى

  وحجزها وجتميدها ومصادرهتا واستردادها. وتعتمد مجيعها منهجيات وأهداف مشتركة.
ــــترداد عائدات اجلرمية. وعلى   -٢٢ ــــبكات من تركيزها على مصــــادرة املوجودات واس وتزيد الش

البلدان يف مالحقة قضايا الفساد، تبقى حاالت مصادرة املوجودات واستردادها  الرغم من جناح معظم
نادرة. ومع زيادة التركيز على التنسيق وتبادل املعلومات يف الوقت املناسب وبطريقة غري حاالت ا فعليًّ

  رمسية، طرأت زيادة كبرية يف جهود التنسيق املتعددة االختصاصات الرامية إىل املصادرة.
ز الشــبكات التعاون الدويل من خالل قنوات االتصــال غري الرمسية بني الدول الطالبة وتعزِّ  -٢٣

مجيع  بشــأنوالدول متلقية الطلب. ويف هذا الصــدد، فهي جتمع الســلطات املختصــة ذات الصــلة 
قبل تقدمي  ،يف ذلك املمارســــون العاملون يف اســــترداد املوجودات ومكافحة الفســــاد مبناجلرائم، 
رمسية للمســاعدة القانونية املتبادلة. ومن خالل بناء الثقة وإرســائها بني املمارســني، ُأنشــئت طلبات 

مؤسسة للتعاون الدويل السلس. وقد أدى ذلك بالفعل إىل زيادة عدد طلبات املعلومات اليت هتدف 
يم. إىل حتديد عائدات اجلرمية وحتديد أماكنها وحجزها ومصــــــادرهتا يف بلدان أخرى وعرب األقال

ولتحقيق هذه الغاية، عادة ما يتم تعيني اثنني من املســؤولني أو املؤســســات من كل والية قضــائية 
هلما خربة فنية يف مصــادرة املوجودات كجهات اتصــال. وعادًة ما تكون إحدى جهات االتصــال 

إىل  ةمباشـــر ســـبل وصـــولمن إحدى الوكاالت املعنية بتتبع املوجودات ومصـــادرهتا أو يكون هلا 
املمارســـني يف هذا املجال، مثل وكاالت إنفاذ القانون وســـلطات النيابة. وتعمل جهات االتصـــال 
ـــتردادها، مبا يف  ـــات اجليدة املتعلقة مبصـــادرة املوجودات واس على تعزيز تبادل املعلومات واملمارس

ــــاعدة القانونية املتب ــــاعدة القانونية املتبادلة، مع أنه جيب تقدمي طلبات املس ادلة من خالل ذلك املس
  وات القانونية الرمسية املناسبة.القن
لشـــبكات اســـترداد املوجودات املشـــتركة بني الوكاالت يف أداء  املشـــتركويتمثل اهلدف   -٢٤

وظيفة بناء املعرفة، من خالل التدريب على مجيع جوانب التعامل مع عائدات اجلرمية. ويف كثري 
ماعاهتا لتبادل اخلربات حول قضــــــايا خمتلفة. من األحيان، تســــــتخدم الشــــــبكات اإلقليمية اجت
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دة وصياغة التوصيات لكل التجمعات املتخصصة من اخلرباء مفيدة يف حتديد املمارسات اجليِّ  وتعترب
  اع السياسات واملمارسني يف استرداد املوجودات. من صنَّ
داخل كل شــــبكة من خالل عقد اجتماعات شــــخصــــية أو  ًاوتعمل جهات االتصــــال مع  -٢٥
مرة واحدة اجتماعات معظم الشـــبكات  ويعقدســـتخدام منصـــة إلكترونية أو التواصـــل عرب األمانة. ا

أكثر من ذلك. ومن أجل تعزيز االتصــــال اآلمن وتوليد  ًاولكنها قد جتتمع أحيان ا،على األقل ســــنويًّ
 هأعضــائها. وهذ خالل من إالَّإليها  الوصــولميكن ال اإلحصــائيات، تطور الشــبكات منصــات آمنة 

املشـــتركة بـــني الوكاالت،  "كامـــِدن"احلال على سبيل املثال بالنسبة لشبكة استرداد املوجودات  يه
وشــــبكة اســــترداد املوجودات املشــــتركة بني الوكاالت التابعة ألفريقيا اجلنوبية، وشــــبكة اســــترداد 

لفرقة  املوجودات التابعةترداد املوجودات املشتركة بني الوكاالت آلسيا واملحيط اهلادئ، وشبكة اس
منصـــــة  هذهالعمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية. ومتلك شـــــبكة اســـــترداد املوجودات 

إلكترونية تقع يف وحدة االســــتخبارات املالية يف كوســــتاريكا، يف حني توفر وكالة االحتاد األورويب 
آمنة للرســـــائل من خالل تطبيق شـــــبكة تبادل  للتعاون يف جمال إنفاذ القانون (يوروبول) منشـــــآت

املعلومات اآلمن اخلاصة هبا. كما تعمل أمانات الشبكات على تسهيل االتصال بني نقاط االتصال. 
وعموما لدى الشبكات رئيس وجمموعة توجيهية تشرف على أنشطة الشبكة واالتصاالت اخلارجية 

  والتحضري لالجتماعات الدورية.
    

    ترداد املوجودات املشتركة بني الوكاالتقائمة شبكات اس    
املشـــــتركة بـــــني الوكاالت أول وأقدم شبكة  "كامـــــِدن"تعد شبكة استرداد املوجودات   -٢٦

ــترداد املوجودات. وقد تأســســت عام  ومعظم أعضــائها من  ،٢٠٠٤مشــتركة بني الوكاالت الس
أستراليا وكندا والواليات املتحدة كأعضاء فيها.  البلدان يف أوروبا، على الرغم من أهنا تضم أيضًا

ــــــبكة بشــــــبكات مماثلة مكتب ويقع مقر أمانتها يف  اليوروبول يف الهاي هبولندا. كما ترتبط الش
الســــــترداد املوجودات يف جنوب أفريقيا وشــــــرق أفريقيا وغرب أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة 

سيا واملحيط اهلالبحر الكاريب شاؤها بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين ي ومنطقة آ ادئ اليت مت إن
  مة للمساعدة التقنية.دات واجلرمية وغريه من اهليئات املقخدِّربامل
ــــترداد املوجودات املشــــتركة بني الوكاالت للجنوب اإلفريقي عام  -٢٧ ــــبكة اس  وُأنشــــئت ش

من مكتب  ًااليت تعترب جزءة جلنوب أفريقيا، . وتستضيف وحدة مصادرة املوجودات التابع٢٠٠٩
  املدير الوطين للنيابات العامة، أمانة الشبكة.

نية وُأنشئت شبكة استرداد املوجودات لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتي  -٢٨
  .من أمانة فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية ًا. وتشكل أمانتها جزء٢٠١٠عام 
 وُأنشـــئت شـــبكة اســـترداد األصـــول املشـــتركة بني الوكاالت آلســـيا واملحيط اهلادئ عام  -٢٩

  . ويضم مكتب املدعي العام األعلى جلمهورية كوريا أمانة الشبكة كما يقدم الدعم هلا.٢٠١٣
. ٢٠١٣وُأطلقت شـــبكة اســـترداد املوجودات املشـــتركة بني الوكاالت لشـــرق أفريقيا عام -٣٠
  فريقيا لسلطات مكافحة الفساد.أها الدعم من احتاد شرق لقى أمانتوتت
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ــترداد املوجودات املشــتركة بني الوكاالت لغرب أفريقيا عام   -٣١ ــبكة اس . ٢٠١٤وُأطلقت ش
  وتعمل الوكالة القضائية خلزينة كوت ديفوار مبثابة أمانة دائمة هلا.

ملنطقة الكارييب عام  كما ُأطلقت شـــــبكة اســـــترداد املوجودات املشـــــتركة بني الوكاالت  -٣٢
  . وتندرج أمانتها يف وحدة استعادة املوجودات يف نظام األمن اإلقليمي يف بريدجتاون.٢٠١٧

    
    التعاون بني الشبكات اإلقليمية    

أغلب احلاالت تتطلب املســــــاعدة عرب املناطق اجلغرافية، فقد كان هناك حراك نَّ نظًرا أل  -٣٣
ب االزدواجية يف العمل ويزيد من كات. وهذا يســاعد على جتنُّكبري حنو إقامة اتصــاالت بني الشــب

ـــبكات اإلقليمية كما ميكِّ ن جهات االتصـــال من التدخل يف مجيع أحناء العامل االمتداد اجلغرايف للش
  خارج منطقتها. دوًالعندما تشمل احلاالت 

ودات ومن أجل تعزيز العالقات بني الشـــــبكات، ســـــتقوم أمانة شـــــبكة اســـــترداد املوج  -٣٤
ــــِدن" ــــني الوكاالت واليوروبول باستضافة ومتويل االجتماعات السنوية ملمثلي  "كامـ ــــتركة بـ املشـ

مجيع الشـــبكات اإلقليمية املشـــتركة بني الوكاالت الســـترداد املوجودات من أجل تدريب النظراء 
املعلومات والتواصـــل الشـــبكي. ويعترب حضـــور اجللســـات العامة وتيســـري  وتبادلوتبادل املعارف 

بعض الشــــبكات للشــــبكات  يتيحالتدريب وســــائل أخرى لتعزيز الروابط بني الشــــبكات. كما 
إىل منصاهتا عرب اإلنترنت. فعلى سبيل املثال، تتيح شبكة استرداد  بسبل الوصولاإلقليمية األخرى 

إىل منصة االتصاالت اخلاصة  سبل الوصولاالت للجنوب األفريقي املوجودات املشتركة بني الوك
هبا لالتصــــال جبهات تابعة لشــــبكات إقليمية أخرى. كما ســــتطلق شــــبكة اســــترداد املوجودات 

شتركة بني الوكاالت ملنطقة الكاريب سيكون أيض٢٠١٩نترنت عام ي موقعها على اإلامل  ًا، والذي 
  للشبكات األخرى. ًامتاح
الكثري منها  الشـــبكات اإلقليمية حتترم اللغات الرمسية ألعضـــائها، فإنَّأنَّ لرغم من وعلى ا  -٣٥

واحدة لتعزيز تواصــــــل يكون أكثر فعالية وتلقائية بني جهات  عملياتيةُيقر باحلاجة إىل وجود لغة 
االتصــال. فعلى ســبيل املثال، ُيطلب من جهات االتصــال يف كل من شــبكة اســترداد املوجودات 

نوب املشـــتركة بـــني الوكاالت وشبكة استرداد املوجودات املشتركة بني الوكاالت للج "نكامـــِد"
لتســــــهيل الطلبات من البلدان األجنبية. ويف الوقت  عملليزية كلغة كاألفريقي التحدث باللغة اإلن

نية نفســه، ميكن توفري الترمجة الشــفوية خالل االجتماعات العامة الســنوية أو أنشــطة املســاعدة التق
  اليت تقدمها شبكة استرداد املوجودات املشتركة بني الوكاالت للجنوب األفريقي.

تتواصــل فيها جهات االتصــال من خالل أماناهتا.  حبيثســة للتعاون، ومثة أيضــا ممارســة مكرَّ  -٣٦
ة. وتسهل األمانات االتصال األويل مع الشبكات اإلقليمية األخرى ضمن األطر القانونية الدولية املتاح

ـــبيل املثال، ب مًاالدفع ُقُدوقد أظهرت هذه االتصـــاالت فعاليتها يف  ســـري القضـــايا عرب الوطنية. فعلى س
أقامت شـــبكة اســـترداد املوجودات املشـــتركة بني الوكاالت يف اجلنوب اإلفريقي يف إحدى القضـــايا 

ــــِدن"االتصاالت يف سويسرا من خالل شبكة استرداد املوجودات  ــــني الوكاالت،  "كامـ ــــتركة بـ املشـ
  لتطلب من سلطات إنفاذ القانون يف سويسرا جتميد األموال املودعة يف البنوك السويسرية.
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مبادرة شبكة جهات االتصال العاملية املعنية باسترداد املوجودات املسروقة (ستار)   -باء  
    واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

ــبكة جهات  ٢٠٠٩ُأنشــئت يف   -٣٧ ــترداد املوجودات املســروقة ش االتصــال العاملية املعنية باس
 العملياتيةهبدف مســـــاعدة املمارســـــني على التغلب على احلواجز  ســـــتارالتابعة ملبادرة اإلنتربول /

املرتبطة باسترداد املوجودات الدولية من خالل توفري منصة آمنة لتبادل املعلومات من أجل استرداد 
إنفاذ القانون املعتمدون من كل بلد  املوظفون املســـــؤولون عنرمية. وُيعني املوجودات املرتبطة باجل

عضو (البلدان األعضاء يف اإلنتربول) كجهات اتصال لالستجابة لالحتياجات الفورية للمساعدة 
جهة اتصــال خمصــصــة،  ٢٣٤ا بلد عضــو آخر يف اســترداد املوجودات. وتضــم الشــبكة حاليًّيِّ أل

ــــــلطات القضــــــائية واإلدارية كما أهنا متثل تعينها وكاالت إنفاذ ا بلًدا.  ١٣٣لقانون الوطنية والس
ــــترداد املوجودات الدعم  ــــبكة جهات االتصــــال العاملية الس ــــاعدة التقنية  العمليايتوتوفر ش واملس

عن االجتماعات واملؤمترات وورشات العمل التدريبية اليت تنظم يف مناطق خمتلفة  فضًالألعضائها، 
  تستضيف األمانة العامة لإلنتربول الشبكة.من العامل. و

    
    شبكات إنفاذ القانون األخرى  -جيم  

على اســترداد املوجودات كجزء من والية أوســع إلنفاذ  يشــتملعدد من الشــبكات  هناك  -٣٨
  توضيحية ال شاملة. أدناه قائمًة القائمُة دَُّعالقانون. وُت

ــــــتخبارات  -٣٩ " يف هيئة مؤلفة من Egmontاملالية " وتتمثل جمموعة إيغمونت لوحدات االس
. وتوفر جمموعة إيغمونت منصة لتبادل تلقائي ١٩٩٥وحدة استخبارات مالية تأسست عام  ١٥٥

وآمن للخربات واملعلومات املالية ملكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب. كما يتعاون أعضـــاؤها 
ــــــ أيضـــــــًا تخبارات املالية داخل املجموعة من خالل االجتماعات العادية. وُتزوَّد وحدات االس

بتوجيهات حمددة حول االتصــال والتعاون مع وحدات االســتخبارات املالية األخرى يف مجيع أحناء 
مجيع وحدات االســتخبارات املالية العاملية مؤهلة للحصــول على العضــوية، شــريطة أنَّ العامل. كما 

  أن تستويف معايري حمددة.
 ١٩٩٨وروبية فتتمثل يف شــبكة من جهات االتصــال أنشــئت يف أما الشــبكة القضــائية األ  -٤٠

لتيســـري التعاون وإقامة اتصـــاالت مباشـــرة بني الســـلطات القضـــائية يف الدول األعضـــاء يف االحتاد 
األورويب. وتعني كل دولة عضـــو جهات اتصـــال وطنية من بني الســـلطات املركزية املســـؤولة عن 

ئية والسلطات املختصة األخرى اليت تضطلع مبسؤوليات التعاون القضائي الدويل والسلطات القضا
حمددة يف جمال التعاون القضـــائي الدويل. كما يوفر موقع الشـــبكة اإللكتروين األدوات اإللكترونية 
الالزمة لتشغيل الشبكة وتيسري التعاون من قبل جهات االتصال واملدعني العامني والقضاة وغريهم 

جهة اتصــال وطنية من الدول األعضــاء  ٣٠٠لف الشــبكة من أكثر من من املهنيني القانونيني. وتتأ
  يف االحتاد األورويب، واملفوضية األوروبية وأمانتها، ويقع مقرها يف الهاي.

وُأنشــئت الشــبكة القارية لتبادل املعلومات ألغراض املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية   -٤١
من أجل زيادة وحتســــــني تبادل  ٢٠٠٠البلدان األمريكية عام وتســــــليم املطلوبني التابعة ملنظمة 

املعلومات بني الدول األعضـــاء يف منظمة البلدان األمريكية يف جمال املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل 
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اجلنائية. ولدى الشــبكة نظام اتصــاالت إلكتروين آمن لتســهيل تبادل املعلومات بني الســلطات اليت 
  دة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم املجرمني.تتعامل مع قضايا املساع

األمريكية شـــــبكة للتعاون يف القضـــــايا املدنية -وتعد شـــــبكة املســـــاعدة القانونية األيبريية  -٤٢
األمريكية -بلدًا من البلدان األيبريية ٢٢. ويضـــــم تعداد أعضـــــائها ٢٠٠٤واجلنائية ُأنشـــــئت عام 

بانية والربتغالية. وتتألف املحكمة العليا لبورتوريكو. كم وكذلك ــــــ ا تعتمد لغتني رمسيتني: اإلس
من وزارات العدل والســــــلطات املركزية ومكاتب النيابة  IberRedجهات االتصــــــال يف شــــــبكة 

  والفروع القضائية يف البلدان األعضاء.
ات واجلرمية منصــات إقليمية قضــائية لتعزيز خدِّروقد أنشــأ مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -٤٣

سي  صبُّ تركيزها الرئي ساحل واملحيط اهلندي. وين سائل اجلنائية يف منطقيت ال التعاون الدويل يف امل
ــــــكال اجلرمية اخلطرية، مثل اجلرمية املنظمة والفســــــاد واالجتار بامل ات خدِّرعلى منع ومكافحة أش

املجرمني ل املنصات شبكات تعاون دولية جلهات االتصال تقوم بتسهيل تسليم شكِّواإلرهاب. وت
  واملساعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات اجلنائية مع الدول األعضاء يف منصاهتا.

كما ُأنشئت شبكة الكومنولث ملوظفي االتصال من أجل تيسري التعاون الدويل يف القضايا   -٤٤
م املجرمني اجلنائية بني الدول األعضــاء يف الكومنولث، مبا يف ذلك تبادل املســاعدة القانونية وتســلي

وتقدمي املعلومات القانونية والعملية ذات الصــلة. وتضــم الشــبكة موظف اتصــال واحد على األقل 
  من كل سلطة قضائية يف الكومنولث.

    
دليل السلطات الوطنية املختصة على اإلنترنت ملكتب األمم املتحدة املعين   -دال  

    ات واجلرميةخدِّربامل
، يف أغلب األحيان قبل غري الرمسي املعلومات تبادلات بشكل عام على بينما تركز الشبك  -٤٥

طوال العملية.  ًاحامس عامًالتقدمي طلبات رمسية للمســاعدة القانونية املتبادلة، يبقى تبادل املعلومات 
مثة وال تعترب املعلومات اليت مت تبادهلا قبل مرحلة املســـــاعدة القانونية أدلة بعد، ولتحويلها إىل أدلة، 

حاجة إىل املزيد من اآلليات الرمسية. والدليل اإللكتروين للســـلطات الوطنية املختصـــة، مبا يف ذلك 
ــــــترداد املوجودات، متوفر على املوقع  الســــــلطات املركزية املعنية بتبادل املســــــاعدة القانونية واس

 .www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlاإللكتروين 

وواصــلت األمانة حتديث الدليل اإللكتروين للســلطات الوطنية املختصــة. فقد احتوى هذا   -٤٦
  على املعلومات املتعلقة مبا يلي: ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٧الدليل يف 
  ؛طرفًادولة  ١٢٩السلطات املركزية املعنية بتبادل املساعدة القانونية يف   أ)(  
  ؛دولة طرفًا ١١٢سلطات منع اجلرمية يف   ب)(  
  ؛دولة طرفًا ٨٠جهات االتصال املرتبطة باسترداد املوجودات يف   ج)(  
  ؛دولة طرفًا ٢٣السلطات املركزية املعنية بتسليم املجرمني يف    د)(  

http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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ــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف  )ه(    ٣٢ جهات االتصــال للتعاون الدويل يف اس
  .دولة طرفًا

    
حنو مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن تبادل املعلومات يف الوقت املناسب   -رابعًا  

من االتفاقية وحتسني االتصال والتنسيق بني خمتلف  ٥٦وفقًا للمادة 
    شبكات ممارسي استرداد املوجودات

كأســاس لوضــع مبادئ  مشــروع املبادئ التوجيهية التايل اســتخدام يودُّ الفريق العامل لعل  -٤٧
توجيهية غري ملزمة بشـــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســـب وحتســـني االتصـــال والتنســـيق بني 

  شبكات ممارسي استرداد املوجودات.
تقدمي توصــيات بشــأن املنهجية اليت ينبغي اعتمادها لوضــع  ًاأيضــ يودُّ الفريق العامل ولعل  -٤٨

رضــــها على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة الصــــيغة النهائية للمبادئ التوجيهية وع
  .٢٠١٩تعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب وف ملكافحة الفساد يف دورته التاسعة، اليت س

    
    ١مشروع املبدأ التوجيهي     
 تبادلعلى أساس ترتيبات  تلقائيًّاأن تكون قادرة على إرسال املعلومات للدول ينبغي     

    كات أو على أساس كل حالة على حدةاملعلومات العامة، من خالل الشب
دون احلاجة إىل أســـــاس  من اأن تكون قادرة على إرســـــال املعلومات تلقائيًّ للدول ينبغي  -١

  .ن املعاملة باملثل، إذا أمكن ذلكدون احلاجة إىل ضمامن تعاهدي، و
ـــــــاس الترتيبــات مثًالاملعلو تبــادلأن تكون قــادرة على للبلــدان ينبغي   -٢ أو  مــات، على أس

املعلومات أو على أســــــاس كل حالة على حدة. ويف احلاالت اليت ميكن  لتبادلالشــــــبكات العامة 
، وذلك ًالمعلومات ممكنلالتلقائي  التبادلللدول فيها تطبيق االتفاقية مباشرة، ينبغي أيضًا أن يكون 

  من االتفاقية كأساس يف ذلك. ٥٦باعتبار املادة 
لمعلومات يف املعاهدات الثنائية واإلقليمية لالتلقائي  التبادلأن تنظر يف إدراج  للدول ينبغي  -٣

  املعلومات. لتبادلاجلديدة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة أو إبرام ترتيبات جديدة 
    

    ٢مشروع املبدأ التوجيهي     
تبادل املعلومات وأنواع  رائقوطشروط  بشأنينبغي للدول أن تضع قواعد داخلية واضحة     

    تبادهلااملعلومات اليت ميكن 
تسمية السلطة أو السلطات املسموح هلا  من هذا القبيلالتنظيمية  ينبغي أن تتضمن اللوائح  -١

بإرسال املعلومات، والتفويض الصريح للموظفني املسؤولني عن اإلفصاح عن األنواع ذات الصلة 
  روط.من املعلومات عند استيفاء الش



CAC/COSP/WG.2/2018/5

 

14/15 V.18-02085 
 

ا، مع أنه حســب املعلومات اليت تقدمها وال يعترب إدراج هذه القواعد يف التشــريع ضــروريًّ  -٢
ــــــأن اإلجراءات  َسُمما يقارب ُخ األمانة، فإنَّ الدول األطراف قد فعل ذلك (التشــــــريع العام بش

  اجلنائية أو املساعدة القانونية املتبادلة أو قوانني مكافحة الفساد أو غسل أموال).
    

    ٣مشروع املبدأ التوجيهي     
    املعلومات تبادلينبغي للوائح التنظيمية أن تفضي إىل     

ــــــيًا   من االتفاقية، ينبغي للدول  ٥٦املادة  وكذلك، ٤٦من املادة  ٥و ٤مع الفقرتني  متاش
املعلومات وتسمح برد فعل سريع عند ظهور معلومات  تبادلاألطراف أن تسن قوانني تفضي إىل 

ذات الصلة. كما ينبغي للدول األطراف جتنب املتطلبات األكثر صرامة من تلك املتعلقة بإجراءات 
ــــــاعدة القانونية املتبادلة املتعارف عليها، مبا يف ذلك احلد األدىن املرتفع للعقوبات أو متطلبات  املس

ز متطلبات الســــرية العامة أو اليت تعترب أكثر صــــرامة من املعايري الدولية. محاية البيانات اليت تتجاو
  .، كاشتراط وجود قرار وزاري مثًالب القواعد اإلجرائية املقيدةجتنُّ كما ينبغي أيضًا

    
    ٤مشروع املبدأ التوجيهي     
    املرَسلةاملعلومات  بفعالية ينبغي للبلدان املتلقية أن تتابع    

، أو ًاتعلومات املتلقاة ســــــرية، ولو مؤقَّطلبات إلبقاء امل للبلدان املتلقية االمتثال أليِّي ينبغ  -١
  تطبيق قيود على استخدامها.

مة. وميكن أن تشمل كما ينبغي للبلدان املتلقية أن ترد حبرص وتعاون على املعلومات املقدَّ  -٢
  اإلجراءات اليت يتعني اختاذها من قبل هذه البلدان ما يلي:

االتصال بالسلطة القضائية املرسلة من أجل إجراء مناقشات غري رمسية بشأن اختاذ   أ)(  
  خطوات أخرى؛

فـــتح حتقيـــق إن مل يكـــن قـــد مت ذلـــك بعـــُد وكانـــت العناصـــر كافيـــة مبقتضـــى    ب)(  
  القـانون الداخلي يف البلد؛

إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة ذات الصـلة لتكملـة املعلومـات وطلـب    ج)(  
  إصـدار أوامر بشأن (مواصلة) املصادرة أو التجميد.

    
    ٥مشروع املبدأ التوجيهي     
  لمعلومات يف حاالت التجميد اإلداري ل التبادل التلقائيإىل  بعني اإلجياب النظر ينبغي عمومًا    

    التسويةوإجراءات 
لمعلومات لالتلقائي  التبادلأن تأخذ  ا تســــــتطيع جتميد املوجودات إداريًّاليت للدولينبغي   -١

أن تقدم املســاعدة يف  هلا كما ينبغي ،اأ بشــأن املوجودات املجمدة إداريًّبعني االعتبار مع بلد املنشــ
  إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة عند االقتضاء.
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ل اليت تســعى إىل إجراءات التســوية أن تنظر يف إرســال املعلومات التلقائي إىل وينبغي للدو  -٢
سية للقضية  ملعلومات بشأن ا على االستباقي واإلطالعالبلدان األخرى املتضررة عن الوقائع األسا

  التسويات املربمة مع البلدان األخرى اليت حيتمل أن تكون متضررة.
    

    ٦مشروع املبدأ التوجيهي     
    الة لشبكات املمارسنيأن حترص على تعيني جهات اتصال فعَّ للدول ينبغي    

أن تكون على دراية باإلجراءات الداخلية ذات الصـــلة للبلد وأن  لكل جهة اتصـــال ينبغي  -١
نها من تقدمي املساعدة بسرعة من خالل املشورة مبا يتماشى مع املمارسة املتبعة تكون يف وضع ميكِّ
   ووالية مؤسسته.يف نظامه القانوين

  االعتبار. بعنيوينبغي أن تؤخذ متطلبات اللغة   -٢
كما ينبغي وضـــع إجراء بســـيط وشـــفاف لتعيني جهات االتصـــال، مع مراعاة احلاجة إىل   -٣

االســتمرارية يف اجتماعات الشــبكة واألنشــطة األخرى. وعندما يكون هناك تغيري، ينبغي تشــجيع 
  ل على الفور.املؤسسات على استبدال جهات االتصا

وميكن أن تكون اإلرشــــادات الداخلية اليت تصــــف نوع املســــاعدة اليت ميكن تقدميها من   -٤
  خالل جهات االتصال ذات فائدة.

    
    ٧مشروع املبدأ التوجيهي     
    أن تستثمر يف الدعم املؤسسي ويف املوارد الالزمة للشبكات للدول ينبغي    

سيًّ يعد ختصيص املوارد الكافية أمرًا  -١ سا ضمان االستدامة واتساق العمل الذي أ ا من أجل 
  تقوم به الشبكات، وكذا حتسني االتصال والتنسيق فيما بينها.

وبالنســبة ألعضــاء الشــبكة، يشــمل ذلك التخطيط املســبق وختصــيص وقت كاف جلهات   -٢
شبك سؤولياهتا. وينبغي توفري املوارد للمشاركة يف اجتماعات ال صال لالضطالع مب صة االت ة، وخا

  من أجل التنسيق مع الشبكات األخرى.
كما حتتاج الشــــــبكات إىل موارد من أجل أمور منها التكفل باألمانة وتأمني منصــــــات   -٣

  االتصاالت واستضافة االجتماعات السنوية واجتماعات جمموعات التوجيه.
ساعدة التقنية وينبغي   -٤ شبللماحنني ومقدِّمي امل ساعدة لل ضع تقدمي امل كات يف احلسبان أن ي

  حىت تتمكن من القيام بأنشطتها.
  


