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 الدورة الثامنة
 ٢٠١٩األول/ديسمرب   كانون ٢٠-١٦أبوظيب، 

  من جدول األعمال املؤقَّت* ٢البند 
        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

(استرداد املوجودات) من اتفاقية األمم املتحدة تنفيذ الفصل اخلامس    
  ملكافحة الفساد

    
 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة     

    
 صخَّمل 

ميثل هذا التقرير جتميعًا ألشيع وأهم ما اسُتبني أثناء الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية  
ساد من معلومات عن  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة، والتحديات األمم املتحدة ملكافحة الف

 واملالحظات، مع التركيز على تنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية.

  
   

__________ 
 * CAC/COSP/2019/1.  
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    النطاق واهليكل  -أوًال  
 املواضــــيعي جتميعًا ألشــــيع وأهم ما اســــُتبني من معلومات عن التجاربهذا التقرير  ميثل  -١

اليت وردت يف اخلالصــــات الوافية وتقارير واملالحظات يدة والتحديات الناجحة واملمارســــات اجل
من اإلطار املرجعي آللية اســتعراض تنفيذ اتفاقية  ٤٤و ٣٥ للفقرتنياالســتعراضــات القطرية، وفقًا 
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

ـــــترداد املوجودات) التقرير معلومات عن تنفيذ الفصـــــل اخلامس هذا ويتضـــــمن   -٢ ن م(اس
يف الدورة الثانية آللية االستعراض. وهو يستند إىل  املستعَرضةالدول األطراف  من جانباالتفاقية 

ــتعراضــات القطرية  يف اخلالصــات الوافية الســبع والعشــريناملعلومات اليت وردت  ويف تقارير االس
القائمة التقرير على االجتاهات  ويركِّز. ٢٠١٩آب/أغســطس  ٢٠يف  الوشــيكة اإلجنازاملنجزة، أو 

يتضـــــمن جداول تراكمية وأرقامًا تبني أكثر التحديات واملمارســـــات و يف التنفيذ ويورد أمثلة له،
شيوعًا. ونظرًا املعلومات  نَّ، فإإىل العيِّنة املوجودة أصال ملحدودية مقدار املعلومات املضافة اجليدة 

ع ما ورد من معلومات يف التقرير الســابق، الذي ُعرض الواردة يف هذا التقرير املواضــيعي تتســق م
االختالفات أنَّ  غري). CAC/COSP/IRG/2019/4على فريق اســــتعراض التنفيذ يف دورته العاشــــرة (

من  من البيانات ومىت توافر مزيد )١(.حســـــــب االقتضـــــــاءيف هذا التقرير،  جســــــِّدتاإلقليمية 
استبانة اجتاهات وفوارق أكثر مشوًال يف اإلصدارات املقبلة االستعراضات القطرية املنجزة، سيجري 
  للتقارير املواضيعية واإلضافات اإلقليمية.

ستند هذا الوثيقة بني خمتلف مواد الفصول  للصالتونظرًا   -٣ املوضوعية األربعة لالتفاقية، ي
سابقة عن تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية، التقرير  ضيعية ال  وكذلك إىل األجزاءإىل التقارير املوا

استعراضهما يف  جرىالفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، اللذين املتعلقة بذات الصلة من التقارير 
، ومن مث فهو . ويتبع هيكل هذا التقرير هيكل اخلالصــــات الوافيةاالســــتعراضلية آلالدورة األوىل 

  .يف شكل جمموعات ارتباطًا وثيقًااملترابطة بعض املواد واملواضيع يتناول 
    

واملمارسات اجليدة يف تنفيذ القائمة مالحظات عامة بشأن التحديات   -ثانيًا  
  الفسادالفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

القائمة التحديات  عن أشـــــيعملحة عامة  ٢و ١واجلدوالن  األول والثاينيقدم الشـــــكالن   -٤
  مواد االتفاقية.مرتبة حسب ترتيب واملمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية، 

  
   

__________ 
استعراضات ملجموعة دول آسيا  ٦استعراضًا منجزًا ملجموعة الدول األفريقية، و ١٢يستند هذا التقرير إىل   )١(  

استعراضات ملجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، واستعراضني ملجموعة دول أمريكا  ٦واملحيط اهلادئ، و
عدد التوصيات واملمارسات  نَّقية. ومن مث، فإملجموعة دول أوروبا الشر ًاواحد ًاي واستعراضالالتينية والكاريب

 اجليدة املستبانة بشأن بعض املجموعات اإلقليمية قد ال يكون ممثًال كما هو بشأن املجموعات األخرى.
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  األولالشكل 
  يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية التحديات املستبانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١اجلدول 
    تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقيةالتحديات األكثر شيوعًا يف 

اليت عدد الدول   
  توصيات تلقت

عدد التوصيات 
  الصادرة

حسب ترتيب مرتبة التحديات األكثر شيوعًا يف التنفيذ (
  مواد االتفاقية)

د إجراءات استرداد املوجودات؛ عدم كفاية عقُّ َت  ١٧  ١٢  ٥١املادة 
التشريعات و/أو إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة؛ 

  قدرات السلطات املختصة نقص
 حتديد هويات األشخاص األجانب واملحليني املعرضني  ٧٦  ٢٥  ٥٢املادة 

املصاحل  عن؛ اإلبالغ االنتفاعينيوهويات املالكني  سياسيًّا
الذمة املالية؛ حظر  اتفعالية نظام إقرارعدم األجنبية؛ 
  السلطات املختصة نقص موارد؛ الصوريةاملصارف 

عدم وجود آليات ُتمكِّن الدول األجنبية من تثبيت حقها   ٣٣  ١٥  ٥٣املادة 
متلكات أو تثبيت ملكيتها هلا، أو احلصول على ملكية امليف 

االعتراف هبا كمالك شرعي تعويض عن األضرار، أو 
  للممتلكات يف سياق إجراءات املصادرة األجنبية

غياب أو حمدودية املصادرة غري املستندة إىل إدانة؛ عدم   ٦٧  ١٨  ٥٤املادة 
اإلنفاذ املباشر ألوامر املصادرة األجنبية، أو استبعاد 

آليات  عدم وجوداالتفاقية؛ ب املشمولةبعض اجلرائم 
أو عدم  كات ألغراض املصادرةلحفاظ على املمتلل

؛ عدم وجود تدابري للتجميد أو احلجز استجابة كفايتها
  ألمر أو طلب صادر عن دولة أجنبية

ستصدار الاألوامر األجنبية، أو  لتفعيلعدم وجود آليات   ٤٤  ١٩  ٥٥املادة 
بالتفتيش أو احلجز أو املصادرة؛ عدم وجود  ،أوامر حملية

التزام مبنح الدولة الطرف الطالبة، قبل رفع أي تدبري 

 عدد الدول اليت تلقت توصياتعدد التوصيات 

 ٥١املادة  ٥٢املادة  ٥٣املادة  ٥٤املادة  ٥٥املادة  ٥٦املادة  ٥٧املادة  ٥٨املادة  ٥٩املادة 
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اليت عدد الدول   
  توصيات تلقت

عدد التوصيات 
  الصادرة

حسب ترتيب مرتبة التحديات األكثر شيوعًا يف التنفيذ (
  مواد االتفاقية)

مؤقت، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي 
مواصلة ذلك التدبري؛ عدم إمكانية استخدام االتفاقية 

  كأساس تعاهدي
؛ عدم الداخليالقانون يف املعايري اإلقليمية  جتسيدعدم   ٩  ٨  ٥٦املادة 

وقصور  املعلومات تلقائيًا كفاية التدابري الالزمة إلرسال
  نطاق تلك التدابري

عدم كفاية التدابري التشريعية والتدابري األخرى إلرجاع   ٦٩  ١٨  ٥٧املادة 
ضوابط لتكاليف العائدات إىل الدول الطالبة؛ عدم وجود 

اعدة القانونية أو وسائل القتطاع إجراءات تبادل املس
  النفقات املتكبدة يف سياقها

منح وحدات االستخبارات املالية صالحيات خاصة عدم   ١٢  ١٠  ٥٨املادة 
؛ عدم كفاية قدرات وحدة بالتجميد يف حاالت الطوارئ

  االستخبارات املالية، مبا يف ذلك يف جمال التعاون الدويل
القدرة على استخدام االتفاقية كأساس تعاهدي؛  نقص  ٨  ٨  ٥٩املادة 

غياب أو نقص االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو 
  املتعددة األطراف

 
 

  لشكل الثاينا
  املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥٥املادة 
 عدد الدول اليت لديها ممارسات جيدة عدد املمارسات اجليدة

 ٥١املادة  ٥٢املادة  ٥٣املادة  ٥٤املادة  ٥٦املادة  ٥٧املادة  ٥٨املادة  ٥٩املادة 
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  اجلدول الثاين
      أشيع املمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية

 لديهااليت  الدولعدد   
  ممارسات جيدة

  عدد املمارسات 
  اجليدة

  حسب ترتيب مرتبة أشيع املمارسات اجليدة (
  مواد االتفاقية)

مشاركة نشطة يف تطوير التعاون الدويل وتعزيزه؛ وجود   ١١  ٧  ٥١املادة 
  وجود ترتيبات مؤسسية السترداد املوجودات

األشخاص تعريف األشخاص املعرضني سياسيًّا مشول   ١٤  ١٠  ٥٢املادة 
؛ إنشاء سجل للحسابات سياسيًّا املحليني املعرضني

علومات امل تبادلاالنتفاعيني؛ لمالكني لاملصرفية أو 
  املالية مع الدول األخرى يةاالستخبار

  كأي شخصية اعتبارية أخرىمعاملة الدول األجنبية   ٢  ٢  ٥٣املادة 
قدرة على توفري التعاون الدويل يف تدابري وجود   ٨  ٨  ٥٤املادة 

استرداد املوجودات يف سياق اإلجراءات املستندة وغري 
ثبات واملتطلبات اإل؛ قلة متطلبات إدانة املستندة إىل

أمر الستصدار الرمسية الالزمة إلنفاذ أمر أجنيب أو 
حملي بالتجميد أو احلجز أو املصادرة؛ إنشاء وحدات 

  استرداد املوجوداتمتخصصة يف 
بني الدولة الطالبة  وتشاور وثيقنيتعاون وجود   ٨  ٥  ٥٥املادة 

والدولة متلقية الطلب؛ استخدام االتفاقية كأساس 
مستشارين  تعينيقانوين لتبادل املساعدة القانونية؛ 

متخصصني يف البلدان ذات األولوية لتيسري عملية 
  املساعدة القانونية تبادل 

  املعلومات تلقائيًا مع طائفة واسعة من النظراء تبادل  ١  ١  ٥٦املادة 
املمتلكات إىل األطراف الثالثة احلسنة النية؛ إنشاء  إرجاع  ٢  ٢  ٥٧املادة 

  املصادرة لغرض تعويض الضحايا للموجوداتصندوق 
تعاون وثيق مع وحدات االستخبارات املالية وجود   ٢  ٢  ٥٨املادة 

  األخرى
تيسري  من أجلخمتلف الشبكات واالتفاقات  استخدام  ٣  ٣  ٥٩املادة 

        التعاون الدويل؛ استخدام االتفاقية كأساس قانوين
      تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية  -ثالثًا  
احلكم العام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف   -ألف  

  )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 
فادت  -٥ لدول األطراف  أ ــــــترداد املوجودات  عنمجيع ا باس خلاصـــــــة  هتا ا با ها أو ترتي   أطر

أطرها  إرســاءاســتخدام هنجني متباينني يف إىل  الدول تَنَح). وعلى الصــعيد التنظيمي، ٥١(املادة 
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 بينما َأمكَن، ًةعدة دول صــكوكًا قانونيًة خمصــصــ اشــترعتقد فالتشــريعية الســترداد املوجودات. 
، مثل لتشـــريعاهتا الداخليةمصـــادر خمتلفة يف عليها  منصـــوصلدول أخرى تطبيق إجراءات متنوعة 
رائم غســـل األموال، جباملســـاعدة القانونية املتبادلة أو املتعلقة بمدونة اإلجراءات اجلنائية أو القوانني 

ونية املتبادلة، تتعلق باملســاعدة القانوإرجاعها. ولكْن نشــأت مســائل مصــادرة املوجودات من أجل 
  .معينةدول أجنبية يف سياق استرداد املوجودات إال لتقدمي تلك املساعدة إذ مل يتسنَّ لبعض الدول 

توفرها الدول الطالبة لدى رشــادات اليت اإلوإىل جانب التشــريعات، اعتمدت الدول على   -٦
صاغت أربع دول  ساعدة. وقد  شاديًا السترداد  بالفعلالتماس امل املوجودات أو أوشكت دليًال إر

 ةبصـــدد وضـــع الصـــيغ كانتأو مبادئ توجيهية ، يف حني أصـــدرت أربع دول على إجناز إعداده
إضافة إىل ذلك، أفادت دولة واحدة ملبادئ بشأن توفري املساعدة القانونية املتبادلة. ولتلك االنهائية 

تشـــريعاهتا  نَّملوجودات، ألباســـترداد ا معينة تتعلقبأهنا تعد بشـــكل روتيين اتفاقات بشـــأن قضـــايا 
املتعلقة إعداد نظمها  نَّبضــــع دول بأ فادتال تتضــــمن حكمًا صــــرحيًا هبذا الشــــأن. وأ الداخلية

  زال يف مراحله املبكرة.ال ياسترداد املوجودات ب
مركزي. ويف الوعلى الصعيد املؤسسي، تباينت الدول األطراف يف اتباع هنج مركزي أو   -٧

يف ســـبيلها إىل  تعدة دول بتعيني هيئة مســـتقلة الســـترداد املوجودات أو كانقامت هذا الصـــدد، 
شركت  شاء هيئة من هذا القبيل، بينما أ السترداد كترتيب مؤسسي دول أخرى أجهزة متعددة إن

حتديات عملية. وأنشــأ أحد البلدان  تلك األجهزةل التنســيق بني املوجودات، ويف هذه احلالة، شــكَّ
سترداد املوجودات لكي توفر هنجًا منسقًا ومتكامًال ملصادرة املوجودات، فرقة عمل متخصصة ال

  .ًةجيد ممارسًة واعُترب هذا النهج
واستبينت اجتاهات مماثلة يف الترتيبات املؤسسية إلدارة املوجودات. فقد أنشأت عدة دول   -٨

النيابة ز جهامؤســســات خمتلفة، مثل  دوٍل هيئة متخصــصــة هلذا الغرض، يف حني أشــركت بضــُع
الشـــرطة، يف تتبع املوجودات واحلفاظ عليها وإدارهتا  وأجهزةالعامة والســـلطات الضـــريبية واملالية 

قبل املصادرة. وأفادت دولة واحدة بأهنا تستخدم مبادئ توجيهية بشأن إدارة املوجودات ملساعدة 
  واحلفاظ عليها.القيام بإدارة املوجودات املحجوزة جهاز من أجهزة إنفاذ القانون على كل 
يف املســـاعدة القانونية  معاجلة مســـألة تبادل، تباينت جتارب الدول يف العمليايتوعلى الصـــعيد   -٩

القضـــايا من خالل عدد كبري من  عدة دول جتارب راكمتناحية، فمن  اســـترداد املوجودات.ســـياق 
 قطأربع دول أهنا مل ترفض رمسيًا  ذكرتاملســاعدة القانونية، وتبادل لناجحة، وخصــوصــًا من خالل ا

بتاتًا أي ناحية أخرى، ذكرت بعض الدول أهنا مل تتلق أي طلب يتعلق باســــــترداد املوجودات، ومن 
  فر سبل قانونية ممكنة يف إطار واليتها القضائية.اطلب يتعلق باسترداد املوجودات، بالرغم من تو

من جمموعة الدول األفريقية ومن جمموعة  االجتاهات اإلقليمية، تلقت دولب يتعلقوفيما   -١٠
سيا واملحيط اهلادئ توصيات،  شأن مجلة أمور، منها تعزيز دول آ صلة بالتعاون الدويل ب التدابري املت

  الترتيبات املؤسسية وقدرات املمارسني يف هذا املجال. تدعيمواسترداد املوجودات و
سا واتساقًا  -١١ عرضت حىت ُتمجيع الدول اليت اس كانتبق، مع املعلومات املقدمة يف التقرير ال

اإلرســال التلقائي للمعلومات اليت ميكن أن تفضــي إىل طلب ب تســمحاآلن، فيما عدا دولة واحدة، 
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الذي س القانوين اعدد من الدول األســـذكر ). و٥٦الفصـــل اخلامس من االتفاقية (املادة  مبقتضـــى
كافحة مبأو املساعدة القانونية أو بتبادل ألموال، كافحة غسل ااستندت إليه يف تشريعاهتا املتعلقة مب

تالفســــاد، يف حني  هذا اإلرســــال يف معاهدات ثنائية بشــــأن إمكانية عدة دول أخرى على  نصــــَّ
االتفاقية. باالســـتناد إىل  ًاتلك املعلومات تلقائي إحالةاملســـاعدة القانونية املتبادلة أو ذكرت إمكانية 

املســـــاعدة القانونية املتبادلة تتضـــــمن املتعلقة بمبادئها التوجيهية  نَّوأفادت إحدى الدول أيضـــــًا بأ
دول ال توجد لديها ، كانت هناك يف حاالت أخرىاملعلومات اســتباقيًا. و تبادلتوجيهات بشــأن 

تتبع ممارســة قائمة لتوفري املســاعدة دون  لكنهارســال التلقائي للمعلومات وإلاخاصــة بتشــريعات 
متثَّل يف بني اجتاه آخر أو املمارســـات املحلية، اســـُتالداخلية التشـــريعات إىل جانب طلب مســـبق. و

شـــبكات أو منصـــات املمارســـني. وأجازت معظم الدول  من خاللإلرســـال التلقائي للمعلومات ا
عضويتها  مبقتضىملعلومات دون طلب مسبق تبادل ااملوجودة لديها الستخبارات املالية الوحدات 

تبادل اخلربات  لضــمانيف جمموعة إيغمونت لوحدات االســتخبارات املالية، اليت تســتخدم كمنصــة 
املالية من أجل مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب. وعالوة على  يةعلومات االســـــتخباراملو

إنفاذ القانون أو شـــبكات اســـترداد زة أجهقنوات  مثلث الدول تقريبًا اســـتخدا كان مبقدورذلك، 
. وقد اضــطلعت القنوات اليت تتيحها املنظمة الدولية للشــرطة املعلومات اســتباقيًا لتبادلاملوجودات 

اجلنائية (االنتربول) وشــــبكة كامِدن املشــــتركة بني الوكاالت الســــترداد املوجودات والشــــبكات 
هذه، ودات، بدور هام يف تيسري عمليات اإلرسال اإلقليمية املشتركة بني الوكاالت السترداد املوج

ــترداد املوجودات بوجه عام. وقد اعُتمد على تلك القنوات  دولة واحدة أشــارت إىل أنَّ  غرييف اس
  التبادل التلقائي للمعلومات بسبب عدم وجود أساس قانوين لذلك.عدم إمكانية 

سيما بشأن وقد تلقت مثاين دول توصيات بشأن التبادل التلقائي ل  -١٢  تدعيملمعلومات، وال 
  أوسع من الدول األجنبية. لطائفةاإلفصاح التلقائي عن املعلومات  تدابري
قت على السابق، أفادت مجيع الدول األطراف بأهنا صدَّ املواضيعيالتقرير يف  ُبيِّنحسبما و  -١٣

اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو اختذت ترتيبات ذات صــلة لتعزيز التعاون الدويل املضــطلع به 
). وُأشري يف هذا السياق إىل معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف ٥٩عمًال بالفصل اخلامس (املادة 

 قات تبادل البيانات أوذلك، أبرزت إحدى الدول اتفاجانب إىل واملساعدة القانونية. تبادل بشأن 
املعنية بإنفاذ القانون يف التعاون الدويل، يف حني ذكرت أجهزهتا التفاهم اليت تســـتخدمها  مذكِّرات

ــــــتخبارات املالية ونظرياهتا املعنية باالتفاهم املربمة بني وحدهتا  مذكِّرات دولة أخرى عددًا من الس
اســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين ألطراف ذلك، أمكن لكثري من الدول ااألجنبية. وعالوة على 

التطبيق املباشــــر الســــماح بللتعاون الدويل، وخصــــوصــــًا فيما يتعلق بالشــــركاء غري التعاهديني، و
. وقد تلقى حنو ثلث الدول من جمموعة الدول األفريقية ومن التلقائي التنفيذها اخلاصــــــة بألحكام

ف أعضــــاء جمموعة دول آســــيا واملحيط نصــــ وكذلكجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، 
  اهلادئ، توصيات تتعلق بتنفيذ هذا احلكم.

  
وحدة املعلومات االستخبارية املالية منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛   -باء  

  )٥٨و ٥٢(املادتان 
اتســاقًا مع املعلومات الواردة يف التقرير املواضــيعي الســابق، اختذت مجيع الدول األطراف   -١٤

). ٥٢املتأتية من اجلرمية (املادة  العائداتالرامية إىل منع وكشــــــف إحالة  التدابريطائفة متنوعة من 
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نظمتها على نطاق واســــــع يف أالقائمة على تقييم املخاطر  للنُُّهجعن اســــــتخدامها وأفادت الدول 
غســــل األموال. وتتضــــمن قوانني مكافحة غســــل األموال أو التشــــريعات املالية املتعلقة مبكافحة 

ــــــتراطات تتعلق بتوخي ، وبدرجات متفاوتة، تقريبًا األخرى يف مجيع الدول األطراف احلرص اش
). وأفادت إحدى الدول أيضـــــــًا بأهنا ٥٢املادة من  ١الفقرة الواجب للتحقق من هوية الزبائن (

الشــــــتراطات توخي احلرص الواجب بشــــــأن إدارية على االنتهاكات املرتكبة  جزاءاتســــــتطبق 
لدى  كانت  بة. وعالوة على ذلك  ــــــ ناس ية يف احلاالت امل بائن، وجزاءات جنائ لدول، الز مجيع ا

شـــمل تدابري تتعلق باألموال املودعة يف ، تاالنتفاعينيباســـتثناء دولتني، تدابري لتحديد هوية املالكني 
ميكن ز. واحلرص الواجب املعزَّمتطلبات حســــــابات عالية القيمة، حيث جيري على الدوام تطبيق 

احلرص الواجب متطلبات بعض الدول اليت مل حتدد ما هي "احلســـــــابات العالية القيمة"، تطبيق ل
غســـل األموال. ويف االســـتعراضـــات املنجزة، ق بخماطر عالية تتعلالزبائن عند اســـتبانة  بشـــأناملعزز 

  من بلدان االحتاد األورويب. كثرييف  ًةجيد ممارسًةاالنتفاعيني لمالكني لسجل  اعُترب إنشاُء
ـــابات اليت ُيطَل مجيعوتوجد يف   -١٥ ب فتحها أو الدول تقريبا تدابري إلجراء فحص دقيق للحس
املقربني شخاص األوأفراد أسرهم و سياسيًّا املعرضنيعن، األشخاص  ، أو نيابًةِقبلظ هبا من ُيحتَف
 ميَّزت. فقد ســـياســـيًّا . ولكن الدول األطراف ختتلف يف حتديد نطاق األشـــخاص املعرضـــنيمنهم

ـــخاص  ـــيًّا املعرضـــنياملحليني بعض البلدان األش ـــياس بلدان  طبَّقتاألجانب، بينما عن نظرائهم  س
املحليني منهم واألجانب. ويف احلالة  ،ســـياســـيًّا أخرى املعايري نفســـها على األشـــخاص املعرضـــني

صعوبات  واجهتولكنها  سياسيًّا املعرضنياملحليني بعض الدول تعريفًا لألشخاص  وفَّرتاألوىل، 
ــتثنت دول أخرى ببســاطة األشــخاص نظرائهم يف حتديد   عرضــنياملاملحليني األجانب، يف حني اس
من تعريفها. وميكن عزو ذلك إىل اختالف آراء الدول بشـــــأن املخاطر اليت يشـــــكلها  ســـــياســـــيًّا

األجانب. فعلى ســـبيل املثال، اعتربت  مقارنة بنظرائهم ســـياســـيًّا املعرضـــوناملحليون األشـــخاص 
 دائمًا خماطر أعلى، يف حني يشـــكلون ســـياســـيًّا األشـــخاص األجانب املعرضـــنيأنَّ  إحدى الدول

ويف  إال ِتبعًا لكل حالة. ســـياســـيًّا املعرضـــنياملحليني باألشـــخاص  املرتبطةميكن حتديد املخاطر   ال
ــــــرقية لدول األفريقية ودولة واحدة من جمموعة دول أوروبا الش رب اعُت ،ثالث دول من جمموعة ا

  الذي يشمل املحليني منهم مبثابة ممارسة جيدة. سياسيًّا تعريف األشخاص املعرضني
 املؤسساتللكيانات املبلِّغة، مبا فيها وأصدرت غالبية الدول إرشادات أو مبادئ توجيهية   -١٦

هــذه املبــادئ وعــادة مــا كــانــت ). ٥٢ املــادةمن  ٢املــاليــة، بغيــة تطبيق الفحص الــدقيق (الفقرة 
، ووحدات االستخبارات املالية وأجهزة إنفاذ القانون. اإلشراف املايلهيئات صادرة عن التوجيهية 

املؤســـــســـــات املالية هبويات  تبليغمع ذلك، فقد تلقى ما يقارب ربع الدول توصـــــيات بشـــــأن و
  الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت يتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق فحصًا دقيقًا حلساباهتا.

على احتفاظ مؤســـســـاهتا املالية بســـجالت وافية  تنصتشـــريعات  الدوللدى مجيع  وكان  -١٧
فترات احتفاظ الدول بتلك السجالت  وتتراوح). ٥٢املادة من  ٣الفقرة للحسابات واملعامالت (

  تنفيذ هذين احلكمني.واضح بشأن وجود أي اختالف إقليمي  بني. ومل يتسنة ١٥إىل  ٥ من
ظر إنشــاء مصــارف ليس هلا حضــور لدى مجيع الدول، باســتثناء دولتني، تدابري حل وكان  -١٨

فقد تلقى  ،مث). ومن ٥٢من املادة  ٤مالية خاضـــعة للرقابة (الفقرة  جمموعةمادي وال تنتســـب إىل 
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تقريبًا  البلدان بلد مل حيظر صــراحة إنشــاء املصــارف الصــورية توصــية هبذا الشــأن. وألزمت مجيُع
ثلثا  فاد. كما أصـــوريةمع مصـــارف  برفض الدخول يف عالقات املوجودة فيهااملؤســـســـات املالية 

ــلية عالقة مصــرفية أي اختذهتا حلظر مواصــلة عن تدابري الدول تقريبًا  من هذا  مع مؤســســاتتراس
ليس أخرى تســمح باســتخدام حســاباهتا من ِقبل مصــارف مؤســســات مالية أجنبية مع  ، أوالقبيل

متماثلة ُأصدرت توصيات د قلديها حضور مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة. و
  املجموعات اإلقليمية.إىل خمتلف دول 

ية  اتإلقرار ًالديها نظم نَّوأفادت معظم البلدان بأ  -١٩ ملال لذمة ا من املوظفني  معيَّنةملراتب ا
من هذا القبيل اللتزامات فئات املوظفني اخلاضــــــعني أنَّ  ). بيد٥٢املادة من  ٥الفقرة العموميني (

تباينت فيما بني الدول. فعلى ســـبيل املثال، وســـعت املوجودات اخلاضـــعة لتلك اإلقرارات ونطاق 
شملبعض الدول  رت عدة دول صَ مجيع املوظفني العموميني، يف حني َق نطاق االلتزام باإلفصاح لي
وأدرجت عدة  على القادة العموميني والوزراء أو كبار املســــــؤولني اآلخرين.االلتزام أخرى ذلك 

املوظفني العموميني يضــًا يف قائمة األشــخاص امللزمني باإلفصــاح أعضــاء األســرة املقرَّبني من دول أ
الثمانية (دون والد على األزواج واأليسري دائمًا "أعضاء األسرة املقربون" . وكان تعبري املختارين

كرت ذلك، ذجانب الشــركاء أيضــًا. وإىل يف حني مشلت القائمة يف بضــع دول )، عشــر من العمر
العضـــوية يف املالية و املصـــاحل، مبا فيها فصـــاحعدة دول طائفة واســـعة من املوجودات اخلاضـــعة لإل

ية ية واإليرادات  جمالس إدار نات العموم مارية والتعيي ــــــتث ــــــهم واملمتلكات االس وحافظات األس
على  االلتزامات املالية. وتســــــري متطلبات اإلفصــــــاح عن املوجودات يف بعض البلدان أيضــــــًاو
  بلدان أخرى على املوجودات األجنبية. تسري يفاألجنبية، يف حني ال  املصاحلمتلكات وامل

الذمة املالية،  اتوكانت هناك بعض االختالفات بني الدول فيما يتصـــل بفعالية نظم إقرار  -٢٠
فيما يتعلق بالتحقق من صـــحة تلك اإلقرارات. ومشلت التحديات اليت أبلغ عنها هبذا وخصـــوصـــًا 

، وعدم كفاية حلفظ امللفات فر نظم إلكترونيةاوجود نظام شــــامل للتحقق، وعدم تو عدَمالشــــأن 
العملية، مل تبلغ ســــوى بضــــع دول عن  يف املمارســــةتتعلق بالقدرات. و ووجود معوقات ،املوارد

إضــافة اإللكترونية أو تطويرها لغرض تقدمي اإلقرارات والتحقق منها. و األدواتام إمكانية اســتخد
جزاءات على عدم االمتثال ملتطلبات إقرارات الذمة  فرضأقل من نصــــــف الدول  ذكر ،ذلكإىل 

  .زائفةقرارات فيها تقدمي إاملالية، مبا 
هلذا احلكم  -٢١ لدول  يذ ا باين آخر يف تنف ناك ت ية ، وه كان ناس على إقرارات  العإطهو إم ال

. ويوفر عدد صـــغري من جانب عامة الناسلفحص لالذمة املالية، ألن تلك اإلقرارات ال تتاح دائمًا 
، بينما وميســـجل عمخالل ن مأو  ملخَّصيف شـــكل  املالية لعامة الناسإقرارات الذمة  الدولمن 
ال تتيح إنفاذ القانون، أو إال ألجهزة االطالع على اإلقرارات ببعض الدول األخرى  تســــــمح  ال

على ســــبيل املثال، أفادت دولتان فاحلصــــول على موافقة. االطالع عليها إال عند الطلب أو رهنًا ب
يف املحكمة االطالع عليها املباشر ولكن ميكن  احلاسويباإلقرارات باالتصال  عن عدم توافرطرفان 

لتيسري الوصول إىل املعلومات. ومثة دولة أخرى توفر طلب، من خالل طلبات ال عندالدستورية أو 
الشـــــؤون شـــــكوى حبســـــن نية إىل مفوض  تقدميفحص املعلومات من خالل لعامة الناس إمكانية 

هذه املعلومات مع  تبادلوبعد دفع الرســوم. ومل تبلغ ســوى بضــع دول عن قدرهتا على  ةاألخالقي
للتحقيق يف جرائم فســاد،  ما يكون هذا الزمااألخرى عند األطرافالســلطات املختصــة يف الدول 

وإعداد مطالبات بالعائدات املتأتية منها واســـــتردادها. ويف هذا الســـــياق، أفادت دولة واحدة بأنه 
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وأن  املعلومات طالعه علىإالذي ســـــيجري عن هوية الشـــــخص العمومي  املوظُف أن يبلَّغينبغي 
املعلومات  تبادل نَّدولة أخرى أ ذكرتيومًا، يف حني  ١٤غضـــون  لالعتراض يفتتاح له الفرصـــة 

  يف سياق إجراءات جنائية. إالمع السلطات األجنبية ليس ممكنا  اإلقراراتيف  الواردة
شــــرط اإلقرار املايل ال يفرض  نَّوأفاد أحد البلدان املتلقية لتوصــــيات تتعلق هبذا احلكم بأ  -٢٢

ــــؤولة عن مراجعة  بناء على إالَّ معينني على موظفني عموميني ــــة احلكومية املس ــــس طلب من املؤس
قدرة الدولة على اكتشاف الفساد من خالل اإلقرار املايل. وذكر بلد آخر أنه  يقيِّداحلسابات، مما 

صدد اعتماد قانون  شمل األزواج  يرتئيب شأن اإلقرار املايل. ولكن هذه االلتزامات لن ت التزامات ب
ية  وال حتدد ثال أو عقوبات على عدملآل ثال المت لدان  فاد. وأاالمت ها نظام أحد الب لدي اليت ليس 

شأن األوضاع املالية الشخصية إقرارات ذمة مالية ملوظفيه العموميني  شفافية هذا ب أنه يعترب نظام ال
ن موظفيه العموميني خيضـــعون لإلقرارات الضـــريبية بشـــأأنَّ  تدخال يف احلق يف اخلصـــوصـــية. بيد

  يف مجيع أحناء العامل. وموجوداهتمإيراداهتم 
جمموعيت الدول استبينت حتديات يف ُقرابة نصف دول وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية،   -٢٣

ــــــيــا واملحيط اهلــادئ ويف ثلــث دول جمموعــة أوروبــا الغربيــة ودول أخرى.  األفريقيــة ودول آس
  ملجموعة األفريقية.دول ا إحدىممارسة جيدة واحدة فقط يف  اسُتبينتو

وهناك عدد حمدود من الدول اليت توجد فيها تدابري ُتلزم املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم   -٢٤
سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا  سلطة توقيع أو  مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو 

الفقرة فيما يتعلق بتلك احلسابات (عن تلك العالقة وأن حيتفظوا بسجالت مالئمة  املختصةالسلطات 
). وكبديل لالمتثال هلذا احلكم، ُتلزم إحدى الدول موظفيها العموميني باإلفصـــاح عن ٥٢املادة من  ٦

مجيع أحنــاء العــامل يف إقراراهتم الضــــــريبيــة، يف حني حتظر دولــة أخرى على  موجوداهتم يفإيراداهتم و
دون  السيطرة عليهو تشغيل حساب من هذا القبيل أو موظفيها العموميني فتح حساب مصريف أجنيب أ

مكافحة الفساد. وتلقت معظم الدول توصيات بأن تنظر يف اختاذ تدابري  مفوضيةاحلصول على موافقة 
باإلبالغ  فاظ ُتلزم املوظفني العموميني املعنيني  يل واالحت هذا القب ية من  عن وجود عالقات مصــــــرف

  مناسبة على عدم االمتثال.فرض جزاءات بسجالت هلا، مبا يف ذلك تدابري ل
التنفيذ يف نصـــف دول املجموعة األفريقية وجمموعة دول أوروبا  يفالتحديات  واســـتبينت  -٢٥

كلتا دوليت جمموعة أمريكا يف الغربية ودول أخرى ويف ثلث دول جمموعة آســـــيا واملحيط اهلادئ و
  ي.الالتينية والكاريب

واتساقًا مع املعلومات اليت قدمت يف التقرير املواضيعي السابق، توجد يف مجيع الدول وحدات   -٢٦
لالســـتخبارات املالية مســـؤولة عن تلقي التقارير املتعلقة باملعامالت املالية املشـــبوهة وحتليلها وتعميمها 

ـــلطات املختصـــة (املادة  ـــتخبارات املعنية با). ولكن إحدى الدول أفادت بأن وحدهتا ٥٨على الس الس
وحدات  نَّالدول األطراف بأ وأفاد أكثر من ثالثة أرباع النشــأة وتواجه حتديات عملياتية. ةاملالية حديث

أنَّ  االســـــتخبارات املالية التابعة هلا أعضـــــاء يف جمموعة إيغمونت، يف حني أبرزت بعض الدول املتبقية
طلب االنضمام إىل عضوية تلك املجموعة. وعمومًا، يف سبيلها إىل الستخبارات املالية املعنية باوحداهتا 

جمموعة تنضـــم وحداهتا املعنية باالســـتخبارات املالية لعضـــوية مخســـًا من الدول الســـت اليت مل أنَّ  تبني
وخصــوصــًا طائفة من التحديات األخرى، عن أيضــًا  فيدجمموعة الدول األفريقية. وُأ هي منإيغمونت 
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ــتخبارات  شــملياملجموعة األفريقية، مبا من جانب دول  عدم كفاية املوارد املخصــصــة لوحدات االس
  املعامالت املشبوهة. تقدمي البالغات عناخلي وعدم كفاية املالية، وغياب التنسيق الد

لديها وظائف وحدات االســـتخبارات املالية. فبعض الوحدات قدر من التباين بشـــأن ومثة   -٢٧
. األولواليات إدارية وحتقيقية على السواء، يف حني تؤدي وحدات أخرى وظائف إدارية يف املقام 

إطار  ضــمنالســتخبارات املالية تندرج املعنية باوحدهتا  أنَّ إحدى الدولالصــدد، ذكرت ويف هذا 
أجهزة إنفاذ القانون صالحية الوصول ملوظفيها املعتمدين داخل  نَّوأكافحة اجلرمية الوطين ملهاز اجل

تتمتع ذلك، جانب املباشـــر إىل قاعدة البيانات اليت حتتفظ بالتقارير عن املعامالت املشـــبوهة. وإىل 
ــــــتخبارات املالية يف بعض الدول  صــــــالحية اختاذ تدابري طارئة مؤقتة، مثل جتميد بوحدات االس

وبدون تلك الصـــــالحيات، حلاالت الطارئة. ســـــاعة يف ا ٤٨املوجودات أو تعليق املعامالت لغاية 
 ئيالقضااجلهاز يتعني على وحدات االستخبارات املالية الرجوع إىل جهاز إنفاذ القانون أو سوف 

  يف حاالت من هذا القبيل، وقد ُأصدر عدد من التوصيات هبذا الشأن.
    

  تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات   -جيم  
من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض 

  )٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة (املواد 
متلكات أو ملكيتها هلا يف امليف  هاميكن للدول األجنبية أن ترفع دعوى مدنية لتثبيت حق  -٢٨

ــــــتعراض مجيع الدول اخلاضــــــع ). وميكن يف معظم الدول ٥٣املادة الفقرة (أ) من (تقريبًا ة لالس
االتفاقية (املادة  مبقتضــىجمرَّمة نتيجة الرتكاب أفعال  املتكبدةاحلصــول على تعويض عن األضــرار 

من التعويض بصـــــدار أمر اســـــت(ب)) من خالل دعوى مدنية، يف حني ميكن يف بعض الدول  ٥٣
مدنية يف حماكم جنائية أو باالنضــمام إىل  دعاوىإجراءات جنائية. وتســمح عدة دول برفع خالل 

ثلث دول املجموعة األفريقية وثلثا دول  فاددعاوى مدنية إىل حني النظر يف اإلجراءات اجلنائية. وأ
 سترالغربية ودول أخرى عن رفع دول أجنبية دعاوى مدنية يف حماكمها، وَأ أوروباجمموعة دول 

دولتان من جمموعة الدول األفريقية والية قضــــائية صــــرحية على الدعاوى املدنية اليت ترفعها الدول 
حقوق ملكية املمتلكات املحتازة من خالل أفعال األطراف يف االتفاقية فيما يتعلق بالتعويض عن 

مام القضــاء من الدول حق املثول أ كثريومتنح التشــريعات يف  الفســاد أو باالعتراف بتلك احلقوق.
الئحة تنظيمية يف املقام وجد ت. وحيثما ال لألشـــــخاص االعتباريني، الذين يشـــــمل تعريفهم الدوَل

ــــــاكســــــوين  األول يف بلدان القانون عادًة أن تتابع مجيع املناطق، حيق للدول األجنبية  يفاألنغلوس
ادئ العامة للدعاوى املدنية. املب مبقتضــىبشــأن املســؤولية التقصــريية مطالباهتا التعاقدية أو مطالباهتا 

حام حملي، االستعانة مب، مبا يف ذلك ضرورة مراعاة اإلجراءات املدنية املحليةوأشارت عدة دول إىل 
ـــتماع إىل الدعوى القانونية. ومل تبلغ ســـوى  وديعةأو إثبات مصـــلحة مشـــروعة أو دفع  قبل االس

ــــــبيلدولتني عن عدم وجود أي  له رفع دعوى للحصــــــول على ُيمكن للدول األجنبية من خال س
  امللكية املشروعة.لالعتراف مبطالبة دولة أخرى بسبيل أي يف إحدامها  ومن مث، مل يكن تعويضات؛

األشــخاص االعتباريني،  وســائرعدم التمييز بني الدول الســائد املتمثل يف جتاه االواتســاقًا مع   -٢٩
ســـنة النية يف احلاألطراف الثالثة أو ضـــحايا محاية الكثرية إىل لوائح تنظيمية عامة بشـــأن أشـــارت دول 
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لســلطات املختصــة باالعتراف مبطالبة لأو  للمحاكماإلجراءات اجلنائية باعتبارها تدابري كافية للســماح 
الفقرة للممتلكات عندما يتعني اختاذ قرار بشـــأن املصـــادرة ( اشـــرعيًّ بصـــفتها مالكًادولة طرف أخرى 

بشــــأن ما جتارب عملية، يظل هناك يف العادة التباس ونظرًا لعدم وجود قضــــايا و). ٥٣املادة من  (ج)
ــــن نية الدولة و/أو ملكيتها  ــــروعة. ومن بني الدول اليت يلزم اختاذه حمليًا للتثبت من حس ــــابقة املش الس

 مالالعتراف مبطالبات الدول األجنبية، ذكرت إحدى الدول أهنا، عندقدمت عرضــــــًا آلليات معينة 
إرجاعها للضــحايا يف أي مرحلة من مراحل إجراءات ون هناك أي شــك بشــأن امللكية، تســمح بيك  ال

التحقيق أو عندما تكون عدم تقدمي أي مطالبة بشــــــأن امللكية، أثناء مرحلة  يف حالاالســــــترداد، حىت 
ملعلقة أو أن تؤخذ يف االعتبار الدعوى املدنية ااملصــادرة غري مســتندة إىل إدانة. ويف دولة أخرى، ميكن 

يرمي إىل نقل عند البت بشـــــأن أمر املصـــــادرة، وقد اســـــتحدث إجراء يتمثل يف تقدمي طلب املعتزمة 
إمكانية أنَّ  عائدات إجرامية. وأكدت إحدى الدول ليســتأهنا  يتبيَّناملمتلكات إىل دولة أخرى عندما 

مثليهم وورثتهم هبدف رفع دعوى جنائية ال تقتصــــر على الضــــحايا وحدهم وإمنا جيوز ذلك أيضــــًا مل
مقابل ذلك، أشـــار عدد من الدول األطراف إىل عدم وجود ســـبل ويف االعتراف مبلكيتهم املشـــروعة. 

يف ســياق إجراءات املصــادرة،  ملشــروعةالدول األجنبية من احلصــول على اعتراف مبلكيتها ا متكِّنحملية 
  هذا الشأن. يف ية إجراء إصالحات تشريع تعكف حاليًا علىوذكرت إحدى الدول أهنا 

سبل عرضًا بضع دول أطراف فقط وقدمت   -٣٠ شعار إىلل الضحايا املحتملني  معينة لتوجيه إ
ملالكني الشــــــرعيني للممتلكات  ناء أو ا بات ملكيتهم أث ــــــترداد لكي يتســــــىن هلم إث إجراءات اس

ــــــر  تعذُّراملوجودات. ويف دولة أخرى، عندما يكون املالك جمهوال أو عند  العثور عليه، يلزم نش
 للتعرف علىيف صــــحيفتني يوميتني على األقل من الصــــحف الواســــعة التداول يف حماولة  شــــعارإ

يف اجلريدة الرمسية بشأن  ومثة دول أربع ُتلِزم بنشر إشعاراتسنة النية. املحتملة احلاألطراف الثالثة 
  أي طرف ذي مصلحة حمتملة يف املمتلكات املعنية. تبليغمن أجل والتحفظ أوامر املصادرة 

وبينما تلقت دولة واحدة فقط من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى وثلث دول   -٣١
ة األفريقية ، تلقت معظم دول املجموع٥٣جمموعة آســــيا واملحيط اهلادئ توصــــيات بشــــأن املادة 

ــــترداد تتيح ووكلتا دوليت جمموعة أمريكا الالتينية  الكارييب توصــــية بأن حتدد يف قوانينها آليات اس
تعويضــها عن األضــرار  يتســىنلألطراف املتضــررة إثبات حقها يف املمتلكات أو ملكيتها هلا، لكي 

مبطالبتها على اعتراف تدابري تتيح لدولة أخرى احلصـــــول بأن تعتمد إجراءات حملية، أو من خالل 
  إجراءات املصادرة.املشروعة أثناء مبلكيتها 

دون إدانة جنائية باختذت غالبية الدول األطراف تدابري للســماح مبصــادرة املمتلكات قد و  -٣٢
إما عن طريق مصــــادرة ممتلكات عينية يف إطار إجراءات جنائية، و)، ٥٤املادة (ج) من  ١الفقرة (

أهنا تفرض عادة  ، مع اتسام املصادرة املدنية مبزية تتمثل يفمصادرة مدنيةمن خالل إجراءات  وإما
وفاة  مناملصـــادرة غري املســـتندة إىل إدانة ب تســـمح. وتتراوح الســـيناريوهات اليت أخفعبئًا إثباتيًا 

اجلاين أو عدم معرفة هويته، وإىل التوصــــــيف الفضــــــفاض املتهم أو هروبه، وأحيانا جمرد غياب 
املصادرة. وقد  تسوغكافية"  باب" أو "أسمن أي نوعسبة أخرى" أو "أي سبب آخر "حلاالت منا
ن عمومًا"، مبن ياألشخاص الذين يعتربون "خطريف حالة إحدى الدول إلزامًا باملصادرة  استحدثت

االحتيال واألشـــخاص  طريقعمومية عن حصـــوهلم على أموال يف فيهم األشـــخاص الذين يشـــتبه 
الذين يعتربون من "معتادي الرشــو" أو األشــخاص الذين "تعودوا على العيش من عائدات أنشــطة 
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غري مشــروعة". وميكن اســتهالل إجراءات املصــادرة يف تلك الدولة حىت بعد وفاة املشــتبه فيه، مع 
ى مسحت مبصـــادرة ومثة دولة أخرعن ورثة تلك املمتلكات.  ةالثالثاألطراف حجب حقوق محاية 

  املوجودات املجهولة املصدر اليت تقرر املحكمة أهنا متأتية من أفعال فساد أو جرائم اقتصادية.
املصادرة املدنية دولتان قصرتا و ،ة دول مل تأخذ باملصادرة غري املستندة إىل إدانةوهناك عد  -٣٣

تلقت قد إلثراء غري املشـــروع. وعلى عائدات أو أدوات "األنشـــطة املتعلقة باجلرائم اخلطرية"، أو ا
ــــــيا واملحيط اهلادئ، وكلتا دوليت جمموعة أمريكا  نصــــــف دول املجموعة األفريقية وجمموعة آس

ية والكاريب يات بأن تنظر يف الالتين ية توصــــــ ــــــرق لدولة املنتمية إىل جمموعة دول أوروبا الش ي وا
  ه.إىل إدانة أو توسيع نطاقلمصادرة غري املستندة لاستحداث نظام 

دول ومعظمها من املجموعة األفريقية  عضب، أفادت ٥٤(ج) من املادة  ٢ويف إطار الفقرة   -٣٤
يا واملحيط اهلادئ،  ــــــ املحجوزة. تتعلق بإدارة املوجودات موجودة لديها تدابري عن وجمموعة آس

نة املتبعة النُُّهجوكانت  باي عاجل يإنفاذ القانون كان كل جهاز من أجهزة . ففي بعض احلاالت مت
املحجوزة واملصــادرة وصــوهنا وبيعها أو اســتخدامها من خالل الســلطة إدارة املوجودات  مســائل

أجهزة أو وحدات خمصــــــصــــــة إلدارة املعنية بتلك املوجودات؛ ويف حاالت أخرى، كانت هناك 
املصــادرة يف مع وجود دولة واحدة أخضــعت صــراحة إدارة املمتلكات املحجوزة أو املوجودات، 
إدارة  كانتويف إحدى الدول، ضــــــمن نطاق صــــــالحية جهازها املعين. عاون الدويل ســــــياق الت
ظ عليها، مثل ااملوجودات وحتديد اخلطوات الالزمة للحف نوعيةصــراحة تقييم تتضــمن املوجودات 

عمليات بيع واســــتثمار وإيداع العائدات يف صــــندوق اســــتئماين. ويف حني أبرزت دولتان إجراء 
يف إدارة املوجودات  املتخصصةالشعبة أنَّ  ، ذكرت إحدى الدولوامليزنيةلية طرفان التحديات العم

قضايا  كانت تواجه معوقات ناشئة عن اقتصار نطاق واليتها على مكتب املدعي العامضمن إطار 
ثالث دول من املجموعة األفريقية خيار تعيني وصــي  وكان لدىغســل األموال ومتويل اإلرهاب. 

على قيمتها، واحلفاظ املمتلكات صـــــون ومحاية م عليها مســـــؤول عن أو مدير للموجودات أو قيِّ
تلك املمتلكات أو توفري التأمني املناســـب  مدنية متس إجراءاتطرف يف أي كيف ذلك الدخول   مبا

. ميهاَدمبا يف ذلك مســــتختجارية املحجوزة أو املصــــادرة، عليها، أو العناية بالتجارة أو املنشــــأة ال
وكانت لدى دولتني لوائح تنظيمية لبيع املمتلكات القابلة للتلف أو التصرف فيها، مع وجود دولة 

  بيع املوجودات إذا جتاوزت تكاليف الصيانة قيمة املوجودات. بأيضًا واحدة تسمح 
موعة آســــــيا واملحيط اهلادئ وجمموعة أمريكا وتلقت نصــــــف دول املجموعة األفريقية وجم  -٣٥

 بتدعيمتوصـــية باســـتحداث آليات لصـــون املمتلكات إىل حني مصـــادرهتا أو تقريبًا ي الكاريبوالالتينية 
إنشــاء مكتب مركزي إلدارة  إجراء االســتعراض، كان ُينظر يفاآلليات القائمة هلذا الغرض. ويف وقت 
  فريقية ويف دولتني من جمموعة آسيا واملحيط اهلادئ.املوجودات يف إحدى دول املجموعة األ

أجنبية، مصــــــادرة تنفيذ أوامر لويف حني ذكرت عدة دول أهنا مل تتلق بعد أي طلبات   -٣٦
الفقرة يف معظم الدول ( أمرًا ممكنًان إنفاذ أوامر املصادرة الصادرة عن حمكمة يف دولة أخرى كا
مجيع املنــاطق أن تكون  يفالغــالبيــة العظمى من الــدول  مع اشــــــتراطو )،٥٤املــادة (أ) من  ١

إقرارها من ِقبل الســـــلطة إجراءات اإلنفاذ يف شـــــكل تســـــجيل إمكانية اإلنفاذ أو مراجعتها أو 
ية عادة املحل ية أو  ما تكون حمكمة،  طة مركز نًا ســــــل مًاأو أحيا عا بًا  طار االحتاد نائ . ويف إ
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ف املتبادل بأوامر التجميد واملصــــــادرة وتنفيذها دون األورويب، ُتلزم الدول األعضــــــاء باالعترا
ثالث دول من  وذكرتالحتاد األورويب. صـــــادر عن اشـــــكليات إضـــــافية، وفقًا لقرار إطاري 

تســــــمح أهنا جمموعة الدول األفريقية وثالث دول من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
إحدى الدول  ذكرتإدانة. وإىل غري املســـتندة أيضـــًا باإلنفاذ املباشـــر ألوامر املصـــادرة األجنبية 

عن دول ترتبط  الواردةهنجًا خمتلطًا، يتيح اإلنفاذ املباشــــر ألوامر املصــــادرة أهنا تطبق األطراف 
ـــتراط إجراء إنفاذي لألوامر الواردة من دول أخرى، ُتحدَّد بدورها  مبعاهدة معها، ولكن مع اش

إنفاذ أوامر املصــادرة األجنبية، ميكنها   دول أنه المبقتضــى التشــريعات الداخلية. وذكرت ثالث 
ما مل ألموال، أو لإدانة، ما مل تكن متعلقة بقضـــايا غســـل إىل مبا يف ذلك األوامر غري املســـتندة 

إنفاذ وذكرت دولتان أهنا تقصــــــر إمكانية يف حالة إحدى الدول، متعلقة جبرائم أصــــــلية. تكن 
" وفقًا للتشــــريعات ًا"خطريناء على جرم أصــــلي ُيعد بأوامر املصــــادرة على األوامر الصــــادرة 

عن ســـلطة أجنبية  صـــادرةللدولة متلقية الطلب. وتقبل إحدى هاتني الدولتني شـــهادة  الداخلية
تســـجيل أمر املصـــادرة لكدليٍل كاٍف  لالســـتئنافخمتصـــة بأن أمر املصـــادرة نافذ وغري خاضـــع 

ية  ثان لدولة ال عديالت عن األجنيب، يف حني أعلنت ا فاذ األوامر لإدخال ت ية إن مان إمكان ضــــــ
وامر إنفاذ أ هاال ميكن أنه ثالث دول أطراف أخرى ذكرتاألجنبية املتصــــــلة جبرائم أخرى. و

ــر أو املصــادرة األجنبية  ــواء بشــكل مباش إذ يتعني يف  ،املنفذة هلا الســلطات املحلية من خاللس
األجنيب. ويف دولتني ميكن فيهما  األمرهذه الدول اســـتصـــدار أمر مصـــادرة حملي باالســـتناد إىل 

من  موازيةتســـتهل إجراءات مصـــادرة حملية كثريًا ما اإلنفاذ املباشـــر ألوامر املصـــادرة األجنبية، 
ستخدم الطلب األجنيب  سريع العملية. وُي  رفق بإقرار كتايبيف اإلجراءات ويكدليل إثبات أجل ت

م تفتيش أو حجز أو حىت  ميكن بعد ذلك، إجراء. ويف إحدى هاتني الدولتني، مشـــــفوع ِبَقســـــَ
إنفاذ  بإمكانيةدول توصـــيات تتعلق  ١٠ســـاعة. وقد ُأصـــدرت إىل  ٢٤مصـــادرة يف غضـــون 

يف  النظر إىل أو معيَّنةعلى جرائم أصـــــلية  اإلمكانيةقصـــــر هذه تدعو إىل عدم األوامر األجنبية، 
  إدانة.إىل  ألوامر غري املستندةتشمل اتوسيع نطاقها ل

تنفيذ أوامر التجميد أو احلجز األجنبية، أو الطلبات املقدمة أنه ميكنها معظم الدول  وذكرت  -٣٧
ويف بعض تجميد املوجودات أو حجزها. وميكن لذلك التنفيذ أن يكون مباشــــــرًا، لمن دولة أخرى 

أو غري مباشـــر من  ،إىل معايري اإلثبات املحلية يســـتندبناء على قرار حملي بشـــأن قابلية اإلنفاذ األحيان 
رة، كما يف حالة أوامر املصاد). و٥٤املادة من  ) (أ) و(ب)٢الفقرتان (خالل إصدار أمر حملي مقابل (

إنفاذ أوامر التفتيش واحلجز األجنبية على األوامر املتعلقة جبرائم ذكرت أربع دول أهنا تقصــــــر إمكانية 
، مثل جرائم غســـــل األموال والرشـــــوة، أو اجلرائم اليت تعترب جرائم "خطرية" مبقتضـــــى معيَّنةأصـــــلية 

، إضـــــافة إىل ذلك ،كنهاأنه مي إحدى هذه الدولالداخلية للدولة متلقية الطلب؛ وذكرت التشـــــريعات 
التعاون ذكرت دولة أخرى أهنا تقصــر . وعن دول معينة فحســبإنفاذ أوامر التفتيش واحلجز الصــادرة 

أهنا تقصر إحدى الدول  ذكرتقانوهنا اخلاص مبكافحة غسل األموال، و مبقتضىعلى الطلبات املقدمة 
ري املتعلقة بإنفاذ طلبات التفتيش أو اختاذ التداب كاناملســاعدة على إصــدار أمر تفتيش. ويف بضــع دول، 

ذكرت دولتان أنه ميكنهما لســـــلطات املحلية. وخاضـــــعًا للصـــــالحية التقديرية لاحلجز أو املصـــــادرة 
آلية ال توجد لديهما  ولكنتنفيذه باالســـــتناد إىل أمر أجنيب، اســـــتصـــــدار أمر تفتيش أو حجز حملي و

ناًء على طلب من دولة  نه ميكنها أخرى. لتجميد أو حجز املمتلكات ب وذكرت أربع دول أطراف أ
حمكمة أجنبية، وميكن يف  عنإصـــدار أوامر جتميد حملية اســـتباقيًا، دون حاجة إىل طلب أو أمر صـــادر 
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 عدة دول أطراف أنهإعالمية فحسـب. وذكرت مر باالسـتناد إىل تقارير ذلك األإحدى الدول إصـدار 
طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة بتجميد لتقدمي اللجوء إىل القنوات الدبلوماســــــية يلزم ال 

يكفي لذلك وجود تعاون غري رمسي، مثل التعاون بني قوات الشــــــرطة أو  بلاملوجودات أو حجزها، 
وحدات االســــــتخبارات املالية أو مكاتب اســــــترداد املوجودات. ويف إحدى الدول، ميكن لوحدة 

  سبعة أيام. ملدة أقصاهاالستخبارات املالية أن تصدر أوامر جتميد إدارية ا
 ١، والفقرتني ٥٤من املادة  ٢إطار الفقرة  ضمنوقد تلقت إحدى عشرة دولة توصيات   -٣٨
تنفيذ طلبات أو أوامر ب يتعلقاالتفاقية فيما أحكام ، من أجل مواءمة نظمها مع ٥٥من املادة  ٢و

  جنبية.احلجز أو التجميد األ
ـــــريويف حني توجد يف معظم الدول   -٣٩ ـــــاعدة القانونية  لوائح تنظيمية لتيس تنفيذ طلبات املس

ذكرت )، ٥٥واملادة  ٥٤املادة من  ٢و ١الفقرتان املتبادلة لغرض التفتيش أو احلجز أو املصـــادرة (
جتارهبا قليلة عمومًا  أنَّ دول كثرية أهنا مل تتلق حىت اآلن أي طلبات تتعلق بإنفاذ أوامر أجنبية، أو

شأن  سترداد املوجودات. ومن ب ساعدة على ا ساعدة القانونية املتبادلة، مبا فيها طلبات امل طلبات امل
يف بعض الدول. ومن بني الدول اليت  ٥٥من املادة  ٢و ١مث، مل يكن ممكنا تقييم تنفيذ الفقرتني 

ا أوليا يستند إىل طلب غري رمسي فقط، إجرائها حتقيق أثناءأهنا، واحدة تلقت طلبات، ذكرت دولة 
ممتلكات حيتمل أهنا تعود للجاين يف دولتني أخريني، وأهنا أحالت املعلومات إىل الدولة اكتشــــــفت 

من خالل تعاوهنا الناجح مع دولة طرف أخرى قدمت دولة أخرى عرضـــــــًا ل. والطالبةالطرف 
مما أفضــــى إىل النجاح يف مصــــادرة  اتصــــال غري رمسية، مثل الربيد اإللكتروين واهلاتف،وســــائط 

  املوجودات يف الدولة متلقية الطلب. 
عدا واحدة، أهنا وضـــــعت لوائح تنظيمية داخلية بشـــــأن مجيع الدول األطراف،  وذكرت  -٤٠

)، وأخضــــــعت تقدمي ٥٥من املادة  ٣املســــــاعدة القانونية املتبادلة (الفقرة املحتوى الالزم لطلبات 
ــــاعدة ألحكام القانون  ، أو ألي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو الداخليةوالقواعد اإلجرائية  الداخلياملس

بشرط الالزم للطلبات معلومات تفي ). ويشمل املحتوى ٥٥من املادة  ٤متعدد األطراف (الفقرة 
اليت يتعني االمتثال هلا، ومعلومات اخلاصــــة ازدواجية التجرمي، وتفاصــــيل اإلجراءات أو املتطلبات 

يف األمر أو احلد الزمين لتنفيذ الطلب. وذكرت دولتان أهنما تشـــــترطان بشـــــأن عدم جواز الطعن 
تقدمي بيان حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطالبة لتوجيه إشـــعار مناســـب لألطراف الثالثة احلســـنة 

للطلب إىل ادت دولة أخرى بأهنا تشترط تقدمي ترمجة . وأفاإلجرائيةالنية، ولضمان مراعاة األصول 
من جانب مترجم معتمد لدى حمكمة، يف حني موثقة إحدى لغاهتا الرمسية وأن تكون تلك الترمجة 

بتقدمي الطلب والوثائق املصــــاحبة بلغة الطرف الطالب أو الطرف ذكرت دولة أخرى أهنا تســــمح 
أو اســـتمارة منوذجية لى شـــبكة اإلنترنت إرشـــادات وذكرت عدة دول أهنا توفر عاملتلقي للطلب. 

عدم توفري معلومات كافية تعترب بعض تلك الدول ال أنَّ  غريلطلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة. 
  سببًا لرفض املساعدة.

مشــــروطًا بوجود معاهدة التعاون ألغراض املصــــادرة  جتعلال أهنا معظم الدول ذكرت و  -٤١
نائية أو متعددة األطراف، ميكن تقدمي ٥٥ املادةمن  ٦الفقرة ( ). ويف حال عدم وجود معاهدة ث

، أو الداخليةاملســـاعدة القانونية املتبادلة على أســـاس املعاملة باملثل، أو باالســـتناد إىل التشـــريعات 
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ــــــرًا، واالتفاقية تطبق فيها أنَّ  ذكرت دول كثريةكليهما. و بعض الدول عن أفادت تطبيقًا مباش
اســــتخدام االتفاقية كأســــاس وذكرت ثالث دول أنه ميكن يف التطبيق املباشــــر لالتفاقية. جتربتها 

الداخلية. وذكرت دولة  التشــريعات مبقتضــىحتديد الدول املعنية  أيضــًا قانوين للتعاون، ولكن يلزم
ر  معها  تقدمي املســاعدة القانونية على الدول األطراف التالية: (أ) الدول اليت يوجدأخرى أهنا َتقصــُ

، على أن نفسها (ب) الدول اليت هي أطراف معها يف االتفاقية املتعددة األطرافأو ترتيب مسبق؛ 
املحددة يف تشـــريعاهتا الداخلية. وكثريًا ؛ أو (ج) الدول الداخلية يف قانوهنا ســـدتكون االتفاقية جم

ملتعلق باملســــاعدة إىل إمكانية تقدمي املســــاعدة على أســــاس النظام ا الكومنولثما أشــــارت بلدان 
(نظام هراري). وقد تلقت مخس دول  الكومنولثالقانونية املتبادلة يف املســـــــائل اجلنائية داخل 

ضمن نطاق أنظمتها مجيع الدول األطراف  إدراجبشأن   توصيات بشأن التطبيق املباشر لالتفاقية أو
  املساعدة القانونية املتبادلة.الداخلية املتعلقة ب

مجيع الدول األطراف، باســـتثناء دولتني، أســـباب رفض طلبات املســـاعدة القانونية وذكرت   -٤٢
املســـــاعدة فذكرت دول كثرية أنه ميكنها تقدمي ). ٥٥املادة من  ٧و ٤الفقرتان املتبادلة اليت تتلقاها (

إلقاء  ضــــــآلة قيمة املمتلكات أوأنَّ  النظر عن قيمة املمتلكات، يف حني ذكرت بعض الدول بغضِّ
تشــترط معظم الدول تقدمي للرفض. و ميثل ســببًا حمتمًالموارد الدولة متلقية الطلب  علىء مفرط عب
من الدولة  عادةكافية من أجل تنفيذ طلب املســاعدة القانونية املتبادلة، وإن كانت الدول تطلب أدلة 

ــــــاعدة. وأدلة من هذا القبيل الطالبة تقدمي  دولتان من ذكرت قبل رفع التدابري املؤقتة أو رفض املس
أي طلب للتعاون  قطاملجموعة األفريقية ودولتان من جمموعة آســــــيا واملحيط اهلادئ أهنا مل ترفض 

بشـــــأن اســـــترداد املوجودات. وذكرت إحدى الدول أهنا تغلق القضـــــية مؤقتًا، يف حال عدم تلقيها 
 عند تلقيها تلكحها فترة زمنية معقولة، مث تعاود فت يف غضــــــوناملعلومات اإلضــــــافية اليت طلبتها 

، هو تعذُّر املالحقة القضــائية للجرم األصــلي يف الدولة املعلومات. وذكرت الدول ســببًا آخر للرفض
متلقية الطلب، وعلى ســــــبيل املثال، بســــــبب انتفاء ازدواجية التجرمي أو التعارض مع التحقيقات أو 

مدة التقادم يف الدولة الطالبة أو الدولة أو اإلجراءات القضــــائية اجلارية حمليًا، أو انقضــــاء املالحقات 
لرفض الطلبات إمكانية املســاس بالنظام العام للدولة  حمتملةأيضــًا كأســباب ذكرت متلقية الطلب. و

عبء مفرط على موارد الدولة متلقية لقاء إالقانونية األســـــاســـــية؛ ومببادئها أو ســـــيادهتا أو أمنها أو 
شخص للالطلب؛ و سالمة أي  ضائية جلاحتمال تعرض  سي خطر؛ واملالحقة الق سيا رائم ذات طابع 

أو ديانته جنســه أو نوع أو املعين تقوم على أســاس عرق الشــخص املالحقة القضــائية  نَّاالعتقاد بأأو 
. ويشـــكل انتهاك مبدأ عدم جواز من مث فهي تعترب ذات طابع متييزيجنســـيته أو آرائه الســـياســـية، و

طابع ًا للرفض حينما تعترب إجراءات اســترداد املوجودات ذات ســبباملحاكمة على اجلرمية ذاهتا مرتني 
ظل رفض الطلبات إذا كان القرار األجنيب قد صــــــدر يف حدى الدول أنه ميكنها إعقايب. وذكرت 

ذكرت دولة أخرى أنه ميكنها رفض ظروف ال توفر ضــــــمانات كافية فيما يتعلق حبقوق الدفاع، و
فعل إجرامي، أو إذا شـــكلت املســـاعدة إذا كان التحصـــل على األدلة األصـــلية قد جرى من خالل 

  اإلجراءات انتهاكًا حلقوق اإلنسان األساسية أو لسيادة القانون.
رفع وأفادت مجيع الدول، باســــتثناء أربع دول، بأهنا تتشــــاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل   -٤٣

أي تدبري مؤقت، وأهنا تتيح للدولة الطرف الطالبة فرصـــــة لعرض ما لديها من أســـــباب تســـــتدعي 
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صلة  شريعكانت ). و٥٥املادة من  ٨الفقرة بري (االتد تلكموا صة هب اتلدى البلدان ت سألة، خا ذه امل
سبيل املمارسة شاور على  قدمي توصيات تمما أفضى إىل  ،أو ميكنها، كما يف حالة مثانية بلدان، أن تت

االتفاقية فيها بإدخال تعديالت قانونية يف هذا الصــــــدد. ويف الدول اليت ُتنفذ  إىل تلك الدول الثماين
وذكرت دولتان أهنما أدرجتا إلزاميًا. أمرًا الدول األطراف املنفذة إجراء املشـــاورات  اعتربتتلقائيًا، 
مشــاورات إحدامها أهنا تعمل على عقد  ا الثنائية، وذكرتمبشــأن التشــاور يف مجيع معاهداهتحكمًا 
ـــــت أنَّ  اليت جتيز رفض الطلب. ويف اثنتني من الدول اليت ذكرت األحوالحىت يف  ـــــاورات ليس املش

إحدى  تنتدبشـــــائعة فيها، يوجه إشـــــعار إىل الدولة الطالبة قبل رفع أي تدابري مؤقتة. و إلزامية وال
الدول أخصائيني يف البلدان إلسداء املشورة بشأن العدالة اجلنائية واسترداد املوجودات وتنشر مدعني 

صال يف البلدان ذات األولوية  سؤولني عن االت ساعدهتا يف مجلة أمور، من من أجلعامني م  ها تبادلم
 كرت أهنا توجه دائما،، وذوأشارت دولة أخرى إىل خطاب الرفض كمالذ أخري املساعدة القانونية.

األسباب املحتملة للرفض وتطلب منها  افيه ُتبنيإىل الدول الطالبة  رسالة مكتوبةوكممارسة عملية، 
تكميلي. وذكرت الدولة نفســــــها أهنا تعقد اجتماعات رمسية وغري رمسية طلب جديد أو توجيه 
معاجلة املســــــائل املتعلقة بطلبات األجنبية من أجل الطالبة مع املمثلني الدبلوماســــــيني للدول منتظمة 

املســــاعدة القانونية املتبادلة. وتشــــجع بضــــع دول أطراف الســــلطات األجنبية على تقدمي مشــــاريع 
دراج مجيع املعلومات الالزمة. ضــــمانًا إلتقدمي الطلب الرمسي،  من أجل اســــتعراضــــها قبلالطلبات 

على مدى عدة أشـــهر تناولت وأفادت إحدى الدول بأهنا عقدت مناقشـــات مع دولة طرف أخرى 
أهنا تســتخدم إحدى الدول ذكرت مما أفضــى إىل جناح تســجيل الطلب. وشــكل وحمتوى أمر معني، 

اجتماعات كبار املوظفني مع بلدان من املنطقة نفســها كمنصــة للمناقشــة والتنســيق. وذكرت دولة 
  يف تنفيذ الطلب.ك أخرى أنه ميكنها السماح للسلطات املختصة يف الدولة الطالبة بأن ُتشار

    
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة   -دال  

ها   -٤٤ ية يف إرجاع  جتربةهناك بضــــــع دول لدي كبرية من املوجودات، يف حني  مقاديرعمل
تلقي أو تقدمي ويعزى ذلك عادة إىل عدم رجع أي موجودات حىت اآلن، عدة دول أهنا مل ُت ذكرت

وحىت اآلن مثة دولة واحدة فقط َحظيت بالثناء من جانب مســــتعرضــــيها أي طلب هبذا الشــــأن. 
  لنجاحها يف إرجاع موجودات.

لكن ووتوجد يف معظم الدول األطراف أحكام بشـــأن إرجاع املوجودات أو التصـــرف فيها،   -٤٥
وف رجرائم معينة وضــــــمن نطاق ظتلك األحكام يف بعض الدول ال ترتئي اإلرجاع إال خبصــــــوص 

ضيقة التحديد أو حسب تقدير الوزير املعين. وميكن يف عدة  صادرة إجرائية  دول إرجاع املمتلكات امل
للتعاون الدويل يف  داخليةميكن العثور على أســــس قانونية  مع أنهالتطبيق املباشــــر لالتفاقية،  من خالل

اعدة القانونية املتبادلة، واإلجراءات اجلنائية أو العائدات املســــــاملتعلقة باملســــــائل اجلنائية يف القوانني 
، أو أحيانًا يف قوانني مكافحة الفســـاد، أو غســـل األموال أو متويل اإلرهاب. وأفادت دولتان اإلجرامية

  للسماح بإرجاع املوجودات إىل الدولة الطالبة. معدلةقوانني  إعدادبأنه جيري فيهما 
دولة، ولكن ميكن العند مصـــــادرهتا من ممتلكات املوجودات ويف معظم الدول، تصـــــبح   -٤٦

ــــــتثناء ٥٧املادة من  ٣و ٢الفقرتان لدولة الطالبة (إىل اإرجاعها الحقًا  ). ويف مجيع الدول، باس
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إجراءات ســـــنة النية يف احلدولتني، تنص التشـــــريعات املنطبقة على محاية مصـــــاحل األطراف الثالثة 
النقل بإحدى الدول  تسمح). و٥٧املادة  ٢الفقرة و ؛٥٥املادة من  ٩الفقرة ( واإلرجاعسترداد اال

أو  املباشــــر للموجودات املصــــادرة إىل الضــــحية يف دولة أجنبية، حىت بدون طلب من تلك الدولة
ســــــاس ألإدانة جنائية. ويف دولة أخرى، ال ُيمكن إرجاع املوجودات إال بعد تقدمي إثبات كاف 

. وتنص التشــــــريعات يف دولة أخرى على وجوب المتالك الدولة الطالبة لتلك املوجوداتمعقول 
  .حيازهتا نتيجة للجرم املرتكباملصادرة إىل األشخاص الذين فقدوا  األشياءإرجاع 

مل املصادرة،  تقاسم املوجوداتتشريعات معظم الدول إمكانية إبرام اتفاقات   ترتئيويف حني  -٤٧
ماية األطراف الثالثة احلسنة النية حلتعويض الضحايا ولألي من الدول آليات  الداخليةالتشريعات  ترتئي

ملختلسة غري املشروط يف حاالت اختالس أموال عمومية أو غسل تلك األموال اورجاع اإللزامي لإلأو 
تقدير السلطات املختصة، وبدًال من ذلك، جيري اإلرجاع عادة حسب ). ٥٧املادة (أ) من  ٣الفقرة (

ــــرًا  الصــــالحية التقديرية مقيدة بأحكام تلك  أنَّيف حني ذكرت الدول اليت تطبق االتفاقية تطبيقًا مباش
يف دليلها  ٥٧من املادة  ٣إحدى الدول ســـــيناريوهات الفقرة  جســـــدت. وقد ٥٧من املادة  ٣الفقرة 

مبقتضـــى االتفاقية، أما يف احلاالت املوجودات فيما خيص الطلبات املقدمة  اســـتردادبشـــأن اإلرشـــادي 
سم سترشد  أنَّاملوجودات، غري  األخرى فهي تعتمد على االتفاقات الدائمة أو الظرفية لتقا سلطات ت ال

احلاالت اليت يكون فيها تعويض ضحايا اجلرائم االقتصادية يف  استبانةتساعد على  مببادئ التعويض اليت
أو الشــــركات  البلدانبلدان أخرى أمرًا مناســــبًا، واليت تســــتدعي إجراًء ســــريعًا إلرجاع األموال إىل 

  املتضررة أو األشخاص املتضررين.
ـــــيا واملحيط اهلادئ، نصـــــف جمموع دول املجموعة األفريقية وجمموعة حنو وقد تلقى   -٤٨ آس

ــة ودول أخرى،  ــا الغربي ــة دول أوروب ــاوجمموع ــك كلت ــة  وكــذل ــة أمريكــا الالتيني دوليت جمموع
كاريب خاص على اإلرجاع اإللزامي يف وال بإرجاع املوجودات، مع تركيز  يات تتعلق  ي، توصــــــ

  حاالت اختالس األموال العمومية.
طاع   -٤٩ لدول األطراف اقت توميكن ملعظم ا بد لة يف ه من ما تك قات معقو قات أو نف التحقي

أو اإلجراءات القضـــائية اليت تفضـــي إىل إرجاع املمتلكات املصـــادرة أو التصـــرف فيها املالحقات 
املوجودات ُترجع عادة بأكملها، دون  أنَّب). وأفادت عدة دول أطراف ٥٧املادة من  ٤الفقرة (

طاعات.  تان أي اقت فادت  إالأهنما ال تقتطعان النفقات وذكرت دول ية؛ وأ نائ ــــــتث حاالت اس يف 
إحدامها بأهنا أرجعت املوجودات كاملة حىت اآلن، وذكرت الدولة الثانية أهنا تتفاوض بشـــــــأن 

  مع الدولة الطالبة. استباقية مقدار النفقات ذات الطابع الضخم أو االستثنائي يف مشاورات
اتفــاقــات أو ترتيبــات من أجــل ، تبعــًا للحــالــة، وميكن ملعظم الــدول األطراف أن تربم  -٥٠

اتفاقات أو ترتيبات من هذا بضـــــع دول نهائي يف املمتلكات املصـــــادرة، وقد أبرم الالتصـــــرف 
من  ٥الفقرة لطالبة (منها إىل الدولة ا إرجاع املوجودات كلها أو جزءإىل جناح  أفضــتالقبيل، 

فســـــاد الضـــــحايا جلرائم اعتربوا دافعي الضـــــرائب فيها  نَّ). وأفادت إحدى الدول بأ٥٧املادة 
  .نافعة للمجتمعاألموال اليت ُأرجعت استثمرت يف مشاريع اجتماعية  نَّأ، وصليةاأل
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  عاتقُّالتو  -رابعًا  
اســتعراضــًا قطريًا منجزًا، وهو يســتند إىل اخلالصــات الوافية  ٢٧هذا التقرير حتليل  دســِّ جي  -٥١

ــــــتعراضــــــات القطرية.  ومىت ُأجنز مزيد من وإىل معلومات أكثر تفصــــــيًال وردت يف تقارير االس
وإصــــــدار  كثر مشوًالمع مزيد من البيانات، ســــــوف جيري إعداد حتليٍل أالوافية وُجاخلالصــــــات 

ــــــتعراض التنفيذ على التجارب الناجحة إضـــــــافات إقليمية  لة إطالع فريق اس من أجل مواصــــــ
  والتحديات املستبانة يف سياق االستعراضات.

 


