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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 

 المعني باسترداد الموجودات
 2021أيلول/سبتمبر  10-6فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقَّت 3البند 

 الجوانب العملية السترداد الموجودات، بما في ذلك 
 االتجاهات والتحديات والممارسات الجيدة

   
الصيغة المنقحة لمشاريع المبادئ التوجيهية غير الُملِزمة بشأن تبادل المعلومات   

 من االتفاقية وتحسين االتصال والتنسيق   56في الوقت المناسب وفقا للمادة  
 بين مختلف شبكات ممارسي استرداد الموجودات

  
 مذكرة من األمانة  

  
 مقدمة  - أوال  

أل مؤفمر الــدول األ را  ف  ا -1 ــدَّ ــاأل مرا ا  شـــــــــــــ على أهم ــم  وفكرا ا   ففــاة ــم األمم المتحــدة لماــافحــم الف ـــــــــــــ
، الفقرة الحاأليم عشــــــــــــرة 5/3، والقرا   3، الفقرة  4/4، والقرا  2، الفقرة 3/3من االففاة م )انظر القرا    56 الماألة

، المعتمـــد ف  فشــــــــــــــر ن 6/2(. وأصــــــــــــــــد  المؤفمر ف  قرا   27و 26و 17و 15و 8من الـــديةـــاجـــم، والفقرا  
، فوجيهــا  ىلى الفر ا العــامــو الحاوم  الــدول  المفتوة الععــــــــــــــو ــم المعن   ــاســــــــــــــترألاأل 2015الثــان /نوفمبر 

الموجوألا  لبدء عمل م اســــتةانم مما ســــا  فعــــلى وويــــل مةاأل  فوجيه م لتةاألل المعلوما  على نحو اســــتةاق  
 من االففاة م.   56اين الدول األ را  من افخاذ اإلجراءا  المناسةم، وفقا  ألحاام الماألة وف  الوقت المناسب لتم

، الدول األ را   2016، المعتمد ف  كانون األول/ألي ــــــمبر 208/ 71وشــــــجعت الجمع م العامم، ف  قرا ها   - 2
حدوأل ما ي ــم    ز ز قنوا  افصــال رير  ســم م والنظر ف  فةاألل المعلوما  فلقا، فا، ف  ف  االففاة م على اســتخدام وفع 

ــاعدة القانون م،  ــم م لتةاألل الم ــــــــ ــم قبو فقديم  لةا   ســــــــ منها فعيين جها  من   ا ا،  طر  ه القانون الداخل ، وبخاصــــــــ

__________ 
 * CAC/COSP/WG.2/2021/1. 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/208
http://undocs.org/ar/A/RES/71/208
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/1
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مجال اســـترألاأل الموجوألا  ك  الم ـــؤولين أو المؤســـ ـــا ، ح ـــب االقتعـــاء، فمتل  خبرة فقن م ف  التعاون الدول  ف   
 (. 17ف اعد نظراءها ف  است فاء الشروط الالزمم لتةاألل الم اعدة القانون م )الفقرة 

وأجرى الفر ا العامو الحاوم  الدول  المفتوة الععـــــــــــو م، ف  اجتماعه الحاألق عشـــــــــــر، المعقوأل ف   -3
ســــــتةاق  وف  الوقت المناســــــب، ، مناقشــــــم موايــــــ ع م  شــــــ ن فةاألل المعلوما  على نحو ا2017آب/أر ــــــط   

( فتعــــــــــــــمن معلومـا  CAC/COSP/WG.2/2017/2من االففـاة ـم. وقـد أعـد  األمـانـم و  قـم ) 56للمـاألة  وفقـا
أسـاسـ م ف ـتند ىلى الرألوأل الوا ألة من ألول أ را  على مةكرة شـفو م فتعـمن  لةا للحصـول على معلوما   شـ ن 

من  5و 4ألولم  رفا والمتعلقم  الفقرفين  156هة  الم  لم، وكةل  ىلى االستعرايا  القطر م النها، م الخاصم بــ 
انم أن فواصــــــــو جهوألها،  التشــــــــاو  مل الفر ا العامو، الســــــــتةانم . وخلص الفر ا ىلى أنه ينةغ  لألم46الماألة 

 مما سا  فعلى وويل مةاأل  فوجيه م لتةاألل المعلوما  على نحو استةاق  وف  الوقت المناسب. 

، الدول األ را  على ال ــــــــــــع  ىلى افخاذ فدابير ف ــــــــــــم  لها    ســــــــــــال 7/1وحثَّ المؤفمر، ف  قرا     -4
من أجو ف ــــــــــــــهـيو اســــــــــــــترألاأل الموجوألا  من خالل اإلجراءا  الجـنا،ـ م والمـدنـ م  معلوما  عن عا،دا  الجر مـم

والفصــــــــــــــو الرا ل من االففـاةـ م، وذـل  ألون الم ــــــــــــــا  ـ النظم واإلجراءا   56اإلجراءا  اإلألا ـ م وفقـا  للمـاألة  أو
بو،  منها االسـتمرا  ف  القانون م واإلألا  م الداخل م. وقرَّ  أيعـا أن يواصـو الفر ا العامو عمله من خالل عدة سـ،

جمل الب انا  عن المما ســــــا  الفعــــــلى، بهد  ويــــــل مةاأل  فوجيه م رير م،لزعمم  شــــــ ن فةاألل المعلوما  ف  
من االففاة م، وإجراء  56الوقت المناســــــــــــب لتماين الدول األ را  من افخاذ اإلجراءا  المناســــــــــــةم، وفقا للماألة 

ــال وال ــين االفصـ ــترألاأل  فحليو للك ف م الت  يمان بها فح ـ ــين  اسـ ــين المختصـ ــةاا  المما سـ ــيا بين مختلب شـ تن ـ
 الموجوألا ، بهد  ويل مةاأل  فوجيه م لتةاألل المعلوما  على نحو استةاق  وف  الوقت المناسب. 

وفمـاشــــــــــــــ ـا مل فلـ  الواليـا ، قـدمـت األمـانـم ىلى الفر ا العـامـو و  قـم لك  ينظر فيهـا أ نـاء اجتمـاعـه  -5
ــر، المعقوأل يوم   الثان  ــا  ل المةاأل  التوجيه م رير الم،لزعمم 2018حز ران/يون ه  7و 6عشـ ــمن مشـ ، وه  فتعـ

من االففاة م، وفح ين التواصو والتن يا بين مختلب   56 ش ن فةاألل المعلوما  ف  الوقت المناسب وفقا للماألة 
  ( 1) شةاا  المما سين المختصين  استرألاأل الموجوألا .

ــتناألا ىلى  ى الفر ا العامو وق،د عمت ىل  - 6 ــا  ل المةاأل  التوجيه م رير الم،لزعمم، المحد م اســ ــ غم منقحم من مشــ صــ
 ( 2) . 2019أيا /مايو   30و   29، المنعقد يوم  ف  اجتماعه الثالث عشر التعل قا  الوا ألة من الدول األ را   

ــتةانم 9/ 8وف  القرا   - 7 ، أوعز المؤفمر ىلى الفر ا العامو   ن يواصـــــــــــو،  م ـــــــــــاعدة من األمانم، عمل م اســـــــــ
 من االففاة م.   56المما سا  الفعلى وويل مةاأل  فوجيه م للمةاأل ة بتةاألل المعلوما  ف  الوقت المناسب وفقا للماألة 

، ألعـت األمـانـم الـدول األ را ، ف  مـةكرة شــــــــــــــفو ـم أ ســــــــــــــلـت 8/9لواليـم الوا ألة ف  القرا  وعمال  ـا -8
 ، ىلى فقديم آ اء ىياف م  ش ن مشا  ل المةاأل  التوجيه م رير الم،لزعمم.  2020كانون األول/ألي مبر  ف 

ــا  ل المةاأل  التوج2021حز ران/يون ه   17وف   -9 يه م رير  ، كانت األمانم قد فلقت فعل قا  على مشـــــــــــ
واســـــــــتناألا ىلى التعل قا  الوا ألة، قامت األمانم بتنع   مشـــــــــا  ل المةاأل  التوجيه م  ( 3) ألولم  رفا. 14الم،لزعمم من 

 رير الم،لزعمم قد  اإلماان. وفرأل الص غم المنقحم ف  مرفا هة  المةكرة لمواصلم النظر فيها.
  

__________ 

 (1) CAC/COSP/WG.2/2018/5.الق م الرا ل ، 
 (2) CAC/COSP/WG.2/2019/4. 
أسترال ا والبراز و وبنما وفش ا ا وال لفاألو  وسلوفاك ا وسنغافو ة وال نغال ولبنان والما    والمملكم العرب م ال عوأليم ومو  شيو   (3) 

 وم انما  وال من.  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2018/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2019/4
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 مالحظات عامة  - ثانيا  
األ را  ف ييدا عاما لويــــــل المةاأل  التوجيه م رير الم،لزعمم، والحظت أن المةاأل  الوا ألة الدول  أبد   -10

ف  مشـا  ل المةاأل  التوجيه م ف ـعى لتحقيا فوازن بين احترام التشـر عا  المحل م والمعايير الدول م، وأنها فت ـا 
الففاقا  والترفيةا  الثنا، م والمتعدألة مل المعايير المنصوص عليها ف  فشر عافها المحل م وكةل  ف  العديد من ا

 األ را  القا،مم  ش ن فةاألل المعلوما  ف  المما سم العمل م. 

وأ،كد على أن التةاألل المةاشــــــر والتلقا،  للمعلوما  بين ال ــــــلطا  المختصــــــم،  القد  الةق ف ــــــم   ه  -11
ــر مامو يـــــــرو ق لتةاألل الم ــر عا  المحل م والقانون الدول ، هو عنصـــــ ــد التشـــــ ــاعدة القانون م وأألاة هامم ل ـــــ  ـــــ

ــير ىلى أنه ال ينةغ  أن فف ــــــــــر المةاأل  واإلجراءا   الثغرا  ف  الكفاءة وف  صــــــــــحم األأللم الت  ج،معت. وأشــــــــ
المبينم ف  مشــــــا  ل المةاأل  التوجيه م على أنها ففرب متطلةا  أكثر صــــــرامم من فل  المنصــــــوص عليها ف  

 أل را   ش ن التةاألل التلقا،  للمعلوما . القواعد الداخل م الموجوألة ف  الدول ا

وأ،كد أيعـا على الدو  اإليجاب  لمنصـا  مجموعم ىيغمونت وفوصـ ا  فرقم العمو المعن م  اإلجراءا   -12
 المال م، وكةل  على ألو  شةاا  المما سين، وال س ما شةاا  استرألاأل الموجوألا . 

فعز ز التعاون ف  القعـــــــايا عبر الو ن م المتعلقم وأكد  الدول األ را  أيعـــــــا على أهم م مواصـــــــلم  -13
 اســــــــترألاأل الموجوألا ، والنظر ف  اســــــــتخدام الوســــــــا،و اإللكترون م إل ســــــــال المعلوما   صــــــــو ة أكثر نشــــــــا ا، 

 فقديم الم اعدة التقن م ىلى البلدان النام م ف  هةا ال  اق. وأهم م

  ذا  أهم م أســــاســــ م، وأنه يجب، من  م، وشــــدأل   عد الدول األ را  على أن م ــــ لم أمن الب انا -14
ــتخدمم لتةاألل المعلوما  وفرفيةا  االحتفاي  الب انا  وفخز نها   ــال الم ــــــ أن فكون قواعد الب انا  وقنوا  االفصــــــ
قاأل ة على منل الوصول رير الم ذون  ه من أجو حمايم الخصوص م، و جب فرب عقوبا  على عدم االمتثال 

 ا. لهة  اإلجراءا  المعمول به

دة ف  الصــ غم  -15 وقدمت عدة ألول أ را  فعل قا  مفصــلم على نص مشــا  ل المةاأل  التوجيه م، المج ــَّ
 المنقحم )انظر المرفا(. 

ــ ارم الم ـــــــــتخدمم ف ما يتعلا  م ـــــــــتوى االلتزام  -16 ــ ن الصـــــــ وقدمت  عد الدول األ را  اقتراحا   شـــــــ
شــــا ة ف  هةا الصــــدأل ىلى أن القصــــد هو أن فكون  المنصــــوص عل ه ف  مشــــا  ل المةاأل  التوجيه م. وفجد  اإل

المةــاأل  التوجيه ــم فجم عــا لمةــاأل  رير م،لزعمــم يمان للــدول األ را  النظر ف  أخــةهــا ف  االعتةــا ، بــدال من 
 متطلةا  ينةغ  فنفيةها ىلزام ا.

  
 التطورات األخرى ذات الصلة  - ثالثا  

لمناقشــم التحديا  القا،مم والتدابير الالزمم لمنل الف ــاأل  االســتثنا، مألو فها اعتمد  الجمع م العامم ف   -17
، اإلعالن 2021حز ران/يون ــه  4ىلى  2وماــافحتــه وفو يا التعــاون الـدول ، المنعقــدة ف  نيو و ر ف  الفترة من 

الف األ  ال  اس  المعنون "التزامنا المشترر  العمو  فعال م على التصدق للتحديا  وفنفية التدابير الرام م ىلى منل
ــاأل وماـافحـته والنهوب  خطـم ماـافحـم  وماـافحـته وفعز ز التعـاون اـلدول "، اـلةق يتـناول جم ل جواـنب منل الف ــــــــــــ
الف ـــاأل، و تعـــمن ق ـــما خاصـــا عن اســـترألاأل الموجوألا  يتطرق ىلى عدة مجاال  فشـــملها واليم الفر ا العامو، 

 منها فةاألل المعلوما . 

جملم أمو ، التزام الدول األععـــاء بتعز ز فةاألل المعلوما  المو وق وأبرز اإلعالن ال ـــ اســـ ، يـــمن  -18
والجيد التوقيت والمشا كم ف  فةاألل المعلوما  على نحو استةاق  وسر ل االستجا م وفقا للنظم القانون م الو ن م، 
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ــاء ووفقا لالففاة م والقوانين  الو ن م، وذل   اســــتخدام جم ل الصــــاور المتاحم على نحو أفعــــو، ح ــــب االقتعــ
ــمولم  االففاة م وفعقبها وفجميدها   ــتةانم عا،دا  الجرا،م المشــــــــــ لطلب وفوفير التعاون الدول  ألرراب فعز ز اســــــــــ

 ويةطها ومصاأل فها وإعاألفها.

ــةام العمل ا  العالم م ل ـــلطا  ىنفاذ  2021حز ران/يون ه  3وعالوة على ذل ، أ لقت  ســـم ا، ف    -19 ، شـ
 األ أ ناء فعال م جانب م  ف عم الم توى على هامش الدو ة االستثنا، م. وفهد  الشةام القانون المعن م  ماافحم الف

ــاأل،  ما ف  ذل  ما يتعلا  ــير التعاون عبر الو ن  ف  ماافحم الف ـــــــ ــر عم ومرنم وفعالم لت  ـــــــ ىلى فوفير أألاة ســـــــ
القانون المعن م  ماافحم  اســــــترألاأل الموجوألا ، وفعز ز فةاألل االفصــــــاال  والتعلم من األقران بين ســــــلطا  ىنفاذ 

ــةام فحت  عايم  ــتكمال المنصـــــا  القا،مم والفعالم للتعاون الدول  والتن ـــــيا معها. وأنشـــــ ت الشـــ ــاأل، مل اســـ الف ـــ
ماتب األمم المتحدة المعن   المخد ا  والجر مم، وععــــــــــو تها مفتوحم ل ــــــــــلطا  ىنفاذ القانون المعن م  ماافحم 

ــمن نطاق الماألة  ــاأل، الت  فقل يــ ــاء ف  األمم المتحدة والدول األ را   36الف ــ من االففاة م، ف  الدول األععــ
 ف  اففاة م ماافحم الف األ. 

  
 الخطوات المقبلة  - رابعا  

لعو الفر ا العامو يوأل أن ينظر ف  ىعداأل فوصــــ ا  أخرى  شــــ ن الخطوا  اإليــــاف م الالزمم لويــــل  -20
ــاو  ــا  ل المةاأل  التوجيه م والشــ ــ غم النها، م لمشــ الةق يمان أن ف،عرَب  ه على مؤفمر الدول األ را  ف  الصــ

 . 2021ألو فه التاسعم، المقر  عقدها ف  كانون األول/ألي مبر 

ــلم النظر فيها  -21 ــتفيد من مواصـ ــت ـ ــا  ل المةاأل  التوجيه م سـ ــا أن ينظر ف ما ىذا كانت مشـ ولعله يوأل أيعـ
 القانون المعن م  ماافحم الف األ المنش ة حديثا.فحت  عايم شةام العمل ا  العالم م ل لطا  ىنفاذ 
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 المرفق
الصيغة المنقحة لمشاريع المبادئ التوجيهية غير الُملِزمة بشأن تبادل المعلومات   

 من االتفاقية وتحسين االتصال والتنسيق   56في الوقت المناسب وفقا للمادة  
 بين مختلف شبكات ممارسي استرداد الموجودات

  
 1مشروع المبدأ التوجيهي   

ينبغي للدول أن تكون قادرة على إرسال المعلومات تلقائيًّا على أساس ترتيبات تبادل المعلومات العامة،   
 من خالل الشبكات أو على أساس كل حالة على حدة

ا ف  حــال عــدم وجوأل أســـــــــــــــا  فعــاهــدق،   1- 1 ينةغ  للــدول أن فكون قــاأل ة على ى ســـــــــــــــال المعلومــا  فلقــا، ــف
فجيز  أ رهــا القــانون ــم والتنظ م ــم الــداخل ــم، ومن ألون الحــاجــم ىلى يـــــــــــــمــان المعــاملــم  ــالمثــو،   لمــا  وفقــا 
 أمان ذل .  ىذا 

ــال المعلومـا  فلقـا،ـ فا على أســــــــــــــا  فرفيـةا  فـةاألل المعلومـا   1-2 ينةغ  لـلدول أن فكون ـقاأل ة على ى ســــــــــــ
الحاال  الت  يمان فيها للدول  العامم، من خالل الشـــــــــةاا  أو على أســـــــــا  كو حالم على حدة وف 

ــتناأل ىلى أحاام  ــا  فةاألل المعلوما  فلقا، فا  االســ فطبيا االففاة م مةاشــــرة، ينةغ  أن ياون  اإلماان أيعــ
 من االففاة م. 56الماألة 

ــاء، أن فنظر ف  ىأل ائ التـةاألل التلقـا،  للمعلومـا  ف  المعـاهـدا  الثـنا،ـ م  1-3 ينةغ  لـلدول، عـند االقتعــــــــــــ
  م م الجديدة  ش ن الم اعدة القانون م المتةاأللم أو أن فبرم فرفيةا  جديدة لتةاألل المعلوما .واإلقل

  
 2مشروع المبدأ التوجيهي   

ينبغي للدول أن تضع قواعد أو سياسات أو مبادئ توجيهية داخلية واضحة بشأن الشروط الخاصة   
 المعلومات وقنوات تبادلهابالمعلومات التي يمكن تبادلها وأنواع تلك 

يجوز أن فتعـمن فل  القواعد أو ال ـ اسـا  أو المةاأل  التوجيه م ف ـم م ال ـلطم أو ال ـلطا  الم ـموة  2-1
لها بتةاألل المعلوما  وأن فكون ال ـــــلطا  المنالرة على بينم بوجوألها، وأن فوفر التفو عـــــا  الالزمم 

 الصلم من المعلوما  عند است فاء الشروط. للمولفين الم ؤولين عن اإلفصاة عن األنواع ذا 

يجوز أن فتعــــــــــمن أيعــــــــــا قواعد ىجرا، م لتةاألل المعلوما  المتاحم لال الع العام  مقتعــــــــــى القانون   2-2
 الداخل .

ال ي،عَتبر ىأل ائ هة  القواعد أو ال ــ اســا  أو المةاأل  التوجيه م ف  التشــر عا  يــرو  فا، ما لم فشــترط  2-3
 والتنظ م م الداخل م للدولم خال  ذل . األ ر القانون م

  
 3مشروع المبدأ التوجيهي   

 نبغي للقواعد أو السياسات أو المبادئ التوجيهية أن تساعد على تبادل المعلوماتي  

ينةغ  للدول أن فعـــــل قواعد أو ســـــ اســـــا  أو مةاأل  فوجيه م ف ـــــاعد على فةاألل المعلوما  المتعلقم  3-1
 الجرا،م المشمولم  االففاة م وف م   التصر  العاجو عند فلق  معلوما  مهمم. عا،دا  
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ينةغ  للدول أن فتجنب، قد  اإلماان، فرب شــروط أشــد صــرامم من الشــروط المطةقم على ىجراءا   3-2
 الم اعدة القانون م المتةاأللم العاأليم، ح ةما فنص عل ه قوانينها الداخل م. 

 اإلجرا، م التقييديم، وفقا لما فجيز  األ ر القانون م والتنظ م م الداخل م للدولم.ينةغ  فجنب القواعد  3-3
  

 4مشروع المبدأ التوجيهي   

 علومات المرَسلة متابعة نشطة عند اللزومينبغي للبلدان المتلقية أن تتابع الم  

لم متا عم  4-1 ــَ نشــــــطم وفعاون م عند اللزوم.  ينةغ  للبلدان المتلع م أن ف ــــــعى ىلى متا عم المعلوما  المرســــ
 و مان أن فشمو اإلجراءا  الت  يتعين أن فتخةها الدولم المتلع م ما يل :

لم للمعلوما     م ىجراء مناقشـــا  رير  ســـم م  )أ(   االفصـــال  الواليم القعـــا، م المرســـع
 وبعد ؛  ش ن خطوا  أخرى،  ما ف  ذل  قبو ى سال  لةا  الم اعدة القانون م المتةاأللم وأ ناء  

ــم  مقتعــــى  )ب(   ــر كافيــ ــد، وإذا كانــــت العناصــ ــد جرى  عــ ــن هةا قــ ــا ىذا لم ياــ ــت  فحقيــ فــ
 القـانون الداخل  للدولم؛ 

ىعداأل  لةا  الم اعدة القانون م المتةاأللـم ذا  الصـلم الستكمال المعلومـا  و لـب  )ئ(  
 ىصـدا  أوامر حجز أو فجميد.

لــم    الكتمــان، ولو مؤقَّتــا ، ينةغ  للــدول  4-2 المتلع ــم أن فمتثــو ألق ع  لةــا  إل قــاء المعلومــا  المرســــــــــــــَ
 ففرب قيوألا  على استخدامها. أن أو

ال يجوز نقو المعلوما  الوا ألة ىلى أ را   الثم ألون ىذن م ــبا من الدولم المرســلم، أو اســتخدام فل   4-3
و نةغ  للـدول المتلع ـم أن فقـدم المعلومـا  الالزمـم المعلومـا   طر قـم فتعـا ب مل أرراب االففـاة ـم. 

 عن استخدام المعلوما  الوا ألة من الدول المرسلم ىذا  ،لعب منها ذل .
  

 5مشروع المبدأ التوجيهي   

ينبغي عمومًا النظر بعين اإليجاب إلى تبادل المعلومات تلقائيًّا في حاالت التجميد اإلداري وإجراءات   
 التسوية

ا مل ألولــم  5-1 ا أن فنظر ف  فةـــاألل المعلومــا  فلقـــا، ـــف ينةغ  للـــدول الت  يمانهـــا فجميـــد الموجوألا  ىألا  ــف
المنشــ   شــ ن الموجوألا  المجمَّدة ىألا  فا، وفقا  لما ف،جيز  أ رها القانون م والتنظ م م الداخل م، كما ينةغ   

 قانون م المتةاأللم المنبثقم عن ذل .ال الم اعدةف  ىجراءا   م اعدةاالقتعاء، لها أن فقدم، عند 

ــايا المنطو م على عا،دا  ىجرام م أن فنظر، ف  المراحو  5-2 ــو ا  ف  القعــــــــ ينةغ  للدول الت  فبرم ف ــــــــ
المناســــــــةم من ىجراءافها، ف  فةاألل معلوما  عن وقا،ل القعــــــــ م ذا  الصــــــــلم، وكةل  معلوما  عن  

المرفةطم  الف ـــاأل عند االقتعـــاء؛ وإذا ألعت الحاجم، الت ـــو ا  المبرمم ف  قعـــايا العا،دا  اإلجرام م  
 يمان للدول أيعا أن فبرم فرفيةا   نا، م  ش ن ى سال هة  المعلوما .
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 6مشروع المبدأ التوجيهي   

 ينبغي للدول أن تحرص على تعيين جهات اتصال فعَّالة لشبكات ممارسي استرداد الموجودات  

ــال أن فكون  6-1 ــلم وأن فكون ف  ويـــــــل ينةغ  لكو جهم افصـــــ على أل ايم  اإلجراءا  الداخل م ذا  الصـــــ
يما عنها من فقديم الم ــــاعدة   ــــرعم من خالل المشــــو ة  ما يتماشــــى مل المما ســــم المتةعم ف  نظامها 

 القانون  ومل واليم مؤس تها، وأن فكون لديها المها ا  اللغو م المناسةم.

ن جها  االفصــال، مل مراعاة الحاجم ىلى االســتمرا  م ف  ينةغ  ويــل ىجراءا    ــ طم وشــفافم لتعيي  6-2
اجتماعا  الشـــــــــةام وأنشـــــــــطتها األخرى. وحيثما يجرق فبديو المولفين، ينةغ  فعيين جها  افصـــــــــال 

 جديدة على وجه ال رعم. 

ــاعدة الت  يمان   6-3 ــوة نوع الم ــ ــر ع م ومةاأل  فوجيه م ألاخل م ف،بي عن بويــ ــل قواعد فشــ قد ياون مفيدا  ويــ
 فقدمها جها  االفصال.  نأ

  
 7مشروع المبدأ التوجيهي   

يمكن للدول، قدر اإلمكان، أن تسعى إلى االستثمار في الدعم المؤسسي والموارد المؤسسية من أجل   
 شبكات ممارسي استرداد الموجودات

ومقدم  الم ـــــــــــــاعدة ينةغ  للدول أن فد   ىماان م فخصـــــــــــــ ص موا أل كاف م وفحديد الجها  المانحم   7-1
ــيا  ــال والتن ـ ــين االفصـ ــاقه، وإلى فح ـ ــتدامته واف ـ ــين واسـ ــةاا  المما سـ ــمان فعال م عمو شـ التقن م لعـ

 فل  الشةاا .  بين

ــا   7-2 ــةاا   موا أل كاف م لعدة أمو ، منها ألعم أمانافها وف مين منصــ يمان للدول أن فنظر ف  فزو د الشــ
ــن  ــافم االجتماعا  ال ــــ و م واجتماعا  أفرقم التوج ه وويــــــل آل ا  لتةاألل االفصــــــال، وكةل  الســــــتعــــ

 المما سا  الجيدة ف ما يتعلا  التةاألل التلقا،  للمعلوما . 

ينةغ  ألععـــــاء الشـــــةاا ، قد  اإلماان، أن ف ـــــعى ىلى التخط   الم ـــــبا وفخصـــــ ص ما ياف  من  7-3
ا  الشـــــــــــةام والتن ـــــــــــيا  الوقت والموا أل للوفاء  م ـــــــــــؤول افها من خالل المشـــــــــــا كم الفعالم ف  اجتماع

 الشةاا  األخرى. مل

 ينةغ  للمانحين اآلخر ن ومقد عم  الم اعدة التقن م أن ينظروا ف  م اعدة الشةاا  على فنفية أنشطتها.   4- 7
 


