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 فريق استعراض التنفيذ
 الدورة التاسعة

 ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

      ة األمم املتحدة ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقي
املتحدة  تنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من اتفاقية األمم    

 ملكافحة الفساد
  

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    
  

  ملخَّص 
يتضـــمن هذا التقرير جتميعًا ألشـــيِع وأنســـِب ما يرد من معلومات عن التجارب الناجحة   

واملمارسات اجليِّدة والتحديات املستبانة واملالحظات اليت ُأبديت أثناء الدورة الثانية آللية استعراض 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) تنفيذ 

  من االتفاقية.
  

   

__________ 

  *  CAC/COSP/IRG/2018/1. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/1
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 مقدِّمة التقرير ونطاقه وهيكله  -أوًال  
 
 ٣/١اعتمد مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد يف قراره   -١

اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد، الوارد يف املرفق اإلطاَر املرجعي آللية 
بذلك القرار، وكذلك مشــــــروع املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشــــــأن إجراء 
االستعراضات الُقطرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراضات الُقطرية، الواردين يف 

عه األول املعقود ا فريق استعراض التنفيذ يف صيغتهما النهائية خالل اجتماتذييل املرفق، ليضعهم
 .٢٠١٠متوز/يوليه  ٢يونيه إىل /حزيران ٢٨يف فيينا من 

املواضــــــيعي  من اإلطار املرجعي لآللية، يتضــــــمن هذا التقرير ٤٤و ٣٥ووفقًا للفقرتني   -٢
رية من معلومات عن التجارب ما ورد يف تقارير االســــتعراضــــات الُقط جتميعًا ألشــــيِع وأنســــب

ضيع، لعرضها على فريق الناجحة واملمارسات اجليِّدة والتحدِّ يات واملالحظات، مرتَّبة حسب املوا
 استعراض التنفيذ لكي يستند إليها يف عمله التحليلي.

ويتضمن هذا التقرير املواضيعي معلومات عن تنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات)   -٣
اقية من جانب الدول األطراف املســــــتعَرضــــــة يف الدورة الثانية لآللية. وهو يســــــتند إىل من االتف

شارفت على االكتمال،  ستعراض قطرية كانت قد اكتملت، أو  ستة تقارير ا املعلومات الواردة يف 
لة عنه،  ية يف التنفيذ ويورد أمث حلال هذا التقرير. ويركز التقرير على االجتاهات ا ياغة  وقت صــــــ

 دة.يات واملمارسات اجليُِّتجمَّع فيها البيانات وتبيِّن أشيع التحدِّ ًاجداول وأرقامويشمل 

ضيعية األربعة لالتفاقية مرتبطة ارتباطًا  -٤ وثيقًا،  ومبا أنَّ خمتلف املواد الواردة يف الفصول املوا
يســتند هذا التقرير إىل التقارير املواضــيعية الســابقة عن تنفيذ الفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية، 
اللذين اســتعرضــا يف الدورة األوىل. ويتبع هيكل هذا التقرير هيكل اخلالصــات الوافية ومن مث فهو 

 ات.يف جمموع وثيقًا جيمِّع بعض املواد واملواضيع املترابطة ارتباطًا
  

مالحظات عامة بشأن التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة يف تنفيذ الفصل   -ثانيًا  
 اخلامس من االتفاقية

 
ــــــيع التحــدِّ  -٥ ــــــتعراض التنفيــذ، يورد هــذا التقرير حتليًال ألش يــات عمًال مبــا طلبــه فريق اس

وترد يف األشكال  واملمارسات اجليِّدة يف سياق تنفيذ الفصل اخلامس، مرتبة حبسب مواد االتفاقية.
 )١(اصة بالبلدان الستة املستعَرضة.اخل البياناتواجلداول الواردة أدناه 

   

__________ 

 .٢٠١٨شباط/فرباير  ١٥تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات القطرية اليت أجريت حىت   )١(  
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 الشكل األول
 التحدِّيات املستبانة يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية

 

  
  
  
  
  
  
  
        
  
  

  ١اجلدول 
    أشيع التحدِّيات يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية

 االتفاقية مادة
اليت صدرت  عدد الدول

 إليها توصيات
عدد التوصيات 

 الصادرة
  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ 

 (مرتَّبة حسب شيوعها، وجممَّعة حسب مواد االتفاقية)

حتديد كبار املسؤولني واملقربني منهم على املستويني  ١٣ ٥ ٥٢املادة 
األجنيب واملحلي. وختصيص املوارد؛ واإلبالغ عن 

وافتقار املوظفني املكلفني بإنفاذ  املصاحل األجنبية؛
القوانني إىل صالحيات التجميد الطارئ؛ والتحديد 
 ".املنهجي للملكية االنتفاعية؛ وحظر "املصارف الومهية

عدم كفاية األحكام املتعلقة باملصادرة والضبط  ٧ ٤ ٥٤املادة 
 .والتجميد؛ واملصادرة غري املستندة إىل إدانة

صالحيات التجميد الطارئ إىل وحدة إسناد  ٤ ٣ ٥٨املادة 
 .االستخبارات املالية

االفتقار إىل آليات االسترداد اليت متكِّن الدول األجنبية  ٣ ٢ ٥٣املادة 
من إثبات سند أو حق ملكية املمتلكات، أو احلصول 

 .على تعويض عن أضرار

 .تبسيط إجراءات استرداد املوجودات ٢ ٢ ٥١املادة 

كفاية التدابري املتخذة إلعادة العائدات املتأتية من  عدم ٢ ٢ ٥٧املادة 
اجلرمية إىل الدول اليت تطلبها يف حاالت اختالس 

 .األموال العمومية
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 االتفاقية مادة
اليت صدرت  عدد الدول

 إليها توصيات
عدد التوصيات 

 الصادرة
  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ 

 (مرتَّبة حسب شيوعها، وجممَّعة حسب مواد االتفاقية)

االلتزام مبنح الدولة الطرف الطالبة فرصة لعرض ما لديها  ٢ ٢ ٥٥املادة 
 .من أسباب تستدعي مواصلة العمل بتدبري قبل رفعه

 .املعايري اإلقليمية يف القانون املحليإدماج ٢ ٢ ٥٦املادة 

 .يًّاتعاهد ًاأساسباعتبارهااالتفاقية استخدام ١ ١ ٥٩املادة 
    

  الشكل الثاين
    املمارسات اجليِّدة املستبانة يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية

  
  
  
  
  
  
  
  
         

  ٢ اجلدول
    اجليِّدة يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية املمارساتأشيع 

 االتفاقية مادة
اليت لديها عدد الدول 

 ممارسات جيِّدة
املمارسات عدد 
 اجليِّدة

   املمارسات اجليِّدةأشيع 
 (مرتَّبة حسب شيوعها، وجممَّعة حسب مواد االتفاقية)

املتبادلة؛ والتعاون الوثيق مرونة قوانني املساعدة القانونية  ٥ ٢ ٥٥املادة 
 .والتشاور، واستخدام االتفاقية كأساس قانوين للرد

يشمل تعريف كبار املسؤولني واملقربني منهم كبار  ٤ ٤ ٥٢املادة 
املسؤولني واملقربني منهم على املستوى املحلي. وإنشاء 
سجل احلسابات املصرفية؛ وتبادل االستخبارات املالية 

 .مع الدول األخرى

 .املنح الصريح للشخصية االعتبارية للدول ٢ ٢ ٥٣املادة 

طلب إثباتات لالعتراف بأوامر املصادرة األجنبية؛  ٣ ٣ ٥٤املادة 
واإلصدار االستباقي ألوامر التجميد؛ واملصادرة غري 

 .املستندة إىل إدانة
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 االتفاقية مادة
اليت لديها عدد الدول 

 ممارسات جيِّدة
املمارسات عدد 
 اجليِّدة

   املمارسات اجليِّدةأشيع 
 (مرتَّبة حسب شيوعها، وجممَّعة حسب مواد االتفاقية)

 .املشاركة النشطة يف تطوير القانون الدويل وتعزيزه ٢ ٢ ٥١املادة 

 .إعادة املمتلكات إىل األطراف الثالثة احلسنة النية ١ ١ ٥٧املادة 

 .التعاون دون اإلقليمي استنادًا إىل االتفاقية ١ ١ ٥٩املادة 
    

      تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية  -ثالثًا  
  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف   -ألف  

    )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 
ـــــترداد املوجودات، أبلغت مجيع الدول عن   -٦ فيما يتعلق باملشـــــاركة يف اجلهود الرامية إىل اس

). وعلى الصعيد املؤسسي، كان بلد ُأجنز ٥١الترتيبات املختلفة اليت اختذهتا ملعاجلة هذه املسألة (املادة 
ــترداد املوجودات. وكانت ثالث د ــتعراضــه قد أنشــأ كيانًا منفصــًال الس ول قد أنشــأت كيانات اس

صـــــة معنية باســـــترداد  منفصـــــلة إلدارة املوجودات. وتتبع الدول اليت مل يكن لديها كيانات خمصـــــَّ
املوجودات أو إدارهتا هنجًا يتَّســم مبزيد من الالمركزية، باالعتماد على مؤســســات مثل أجهزة النيابة 

ا وإدارهتا قبل املصـــادرة. وكان بلد العامة والســـلطات الضـــريبية والشـــرطة ملتابعة املوجودات وتأمينه
خمصصًا ينظِّم استرداد املوجودات وإدارهتا. وتستخدم الدول اليت مل يكن لديها  صكًّاواحد قد سنَّ 

صــة يف هذا الشــأن قوانني أكثر عموميًة مثل قانون اإلجراءات اجلنائية أو قوانني  ــريعات خمصــَّ أي تش
  مكافحة غسل األموال السترداد املوجودات.

ــــــبوهة   -٧ ــــــال التلقائي للمعلومات، مثل التقارير عن املعامالت املش وجتيز مخس دول اإلرس
واملدفوعات غري املعتادة، اليت قد تؤدي إىل تقدمي طلب يف إطار الفصـــــــل اخلامس من االتفاقية 

). وتنص قوانني حمدَّدة ألربع دول على اإلرســــــال التلقائي للمعلومات، ويف ثالث من ٥٦  (املادة
ك الدول، يشمل القانون املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة اإلرسال التلقائي للمعلومات. وينص تل

على اإلرســال التلقائي للمعلومات، يف حني ترد هذه األحكام  واحدقانون مكافحة الفســاد يف بلد 
ليت مل تكن قد لدى بلد آخر يف قانونه املتعلق مبكافحة غســـل األموال. وبصـــفة عامة، فإنَّ الدول ا

أصــــدرت على وجه التحديد تشــــريعات بشــــأن اإلرســــال التلقائي للمعلومات كان لديها بالفعل 
صدد، كانت مخس دول قد مكَّنت  ساعدة دون طلب مسبق. ويف هذا ال ممارسات ُمتَّبعة لتقدمي امل
عة وحدات اســـــتخباراهتا املالية من تبادل املعلومات دون طلب مســـــبق حبكم عضـــــويتها يف جممو

إيغمونت لوحدات االســــــتخبارات املالية. وتوفِّر جمموعة إيغمونت منربًا لضــــــمان تبادل اخلربات 
  واالستخبارات املالية من أجل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

وكانت مجيع الدول قد صــــــادقت على اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف لتعزيز التعاون   -٨
). وتســـتخدم أربع دول منها االتفاقية كأســـاس قانوين ٥٩(املادة  الدويل مبوجب الفصـــل اخلامس

  وجتيز التطبيق املباشر ألحكامها التلقائية التنفيذ.
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منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية   -باء  
    )٥٨و ٥٢(املادتان 

بأنَّ لديها تدابري خمتلفة رامية إىل منع العائدات فيما يتعلق بغســــــل األموال، أبلغت الدول   -٩
ـــــف عنها (املادة  ـــــل ١، الفقرة ٥٢املتأتية من اجلرمية والكش ـــــريعات املتعلقة بغس ). ويوجد يف التش

األموال واملؤسسات املالية جلميع الدول متطلبات معمول هبا للتحقق من هوية الزبائن. وعالوة على 
تداب لدول  لدى مجيع ا كان  ملالكني املنتفعني لألموال املودعة يف ذلك،  ري ســـــــارية لتحديد هوية ا

سارية من أجل فرض فحص دقيق للحسابات  حسابات عالية القيمة. وكان لدى مخس دول تدابري 
، ٥٢اليت يطلب فتحها أو حيتفظ هبا من جانب كبار املسؤولني واملقربني منهم، أو نيابة عنهم (املادة 

بتوخي احلرص الواجب  ابني تلك الدول بعد التزامًا عامًّفرض واحدة من ). ومع ذلك مل ت٢الفقرة 
مع الزبائن. وكان لدى بعض الدول تعريف لكبار املسؤولني واملقربني منهم، لكنها واجهت حتديات 
يف حتديد من يشملهم التعريف من كبار املسؤولني واملقربني منهم األجانب. وهناك دولتان مل تدرجا 

  كبار املسؤولني واملقربني منهم على املستوى املحلي.يف التعريف 
وكان لدى مجيع الدول تشــريعات تلزم املؤســســات املالية باالحتفاظ بســجالت وافية   -١٠

). وينبغي اإلبقاء على هذه الســـجالت لفترات تتراوح بني ســـتة وعشـــرة ٣، الفقرة ٥٢(املادة 
ع إنشــــاء مصــــارف ليس هلا حضــــور مادي أعوام. وكان لدى مجيع الدول إال واحدة تدابري ملن

تنتســـب إىل جمموعة مالية خاضـــعة للرقابة، تعرف باســـم "املصـــارف الومهية". وُتلِزم مجيع   وال
صارف الومه ، ٥٢ية (املادة الدول إال واحدة مؤسساهتا املالية برفض الدخول يف عالقات مع امل

دولة واحدة فقط أبلغت عن حظر اســــتمرار عالقة املصــــرف املراســــل هبذه  نَّ). بيد أ٤الفقرة 
  املؤسسات املحلية أو األجنبية اليت تسمح باستخدام املصارف الومهية حلساباهتا.

ماليـة فيمـا خيص املوظفني العموميني   -١١ مة  لديهـا نظم إقرارات ذ بأنَّ  فادت مخس دول  وأ
يكن لدى بلد واحد نظام إقرار مايل ملوظفيه العموميني على ). ومل ٥، الفقرة ٥٢املعنيني (املادة 

أساس شواغل تتعلق باحلق يف اخلصوصية. بيد أنَّ هذا البلد يشترط على موظفيه العموميني اإلبالغ 
عن دخلهم وموجوداهتم يف مجيع أحناء العامل يف اإلقرارات الضــــريبية. ويف أحد البلدان، كان نظام 

ينطبق على مجيع موظفي اخلدمة العمومية. وكانت تغطية هذه اإلقرارات يف  إقرارات الذمة املالية
بلد آخر حمدودة النطاق. وُقدِّمت توصية إىل ذلك البلد لكي ُيلِزم فئة أوسع من املوظفني العموميني 
كذلك أزواجهم وأوالدهم،  لد آخر، ُيلَزم املوظفون العموميون، و هذه اإلقرارات. ويف ب قدمي  بت

تان فقط  باإلعالن مثة اثن ية،  ملال لذمة ا ها نظم إلقرارات ا لدي لدول اليت  كاهتم. ومن بني ا عن ممتل
وُيحاَفظ  ااإلقرارات باملوجودات إلكترونيًّ فرضـــتا جزاءات لعدم االمتثال. ويف بعض البلدان، ُتقدَّم

ــــــهولة للجمهور، لكنها كانت ــــــريتها. ومل تكن اإلقرارات يف تلك البلدان متاحًة بس يف  على س
متناول الســــــلطات املكلَّفة بإنفاذ القانون. وكانت اإلقرارات املتعلقة باملوجودات يف أحد البلدان 
تنطبق كذلك على املمتلكات واملصــــاحل املالية األجنبية. بيد أنه يف بلد آخر، مل تشــــمل اإلقرارات 

بتبادل  املوجودات األجنبية. وصـــدرت توصـــية يف إحدى احلاالت للســـماح للســـلطات املختصـــة
  املعلومات املتعلقة باإلقرارات املالية واملتحصل عليها من دول أخرى.

ـــــارية إللزام املوظفني العموم  -١٢ يني املعنيني الذين هلم مصـــــلحة وكان لدى أربع دول تدابري س
حســاب مايل يف بلد أجنيب أو صــالحية توقيع أو صــالحية أخرى فيما يتعلق بذلك احلســاب بأن   يف
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يما يتعلق بتلك احلســـابات ات املعنية عن تلك العالقة وأن حيتفظوا بســـجالت مالئمة فيبلغوا الســـلط
). وتبيََّن يف بعض البلدان أن هذه التدابري جزٌء من األحكام الضــــــريبية أو من ٦، الفقرة ٥٢  (املادة

طات تعليمات ذات صلة. ومل يكن لدى دولة واحدة أي تدابري تلزم املوظفني العموميني بإبالغ السل
  املعنية عن هذه العالقات، وصدرت إليها توصيات للنظر يف اعتماد تدابري يف هذا املجال.

وكان لدى مجيع الدول وحدات استخبارات مالية تعمل مبثابة مراكز وطنية لتلقي التقارير   -١٣
ع الدول ). كما أنَّ مجي٥٨وحتليلها وتعميمها على الســلطات عن املعامالت املالية املشــبوهة (املادة 

ــــــتخبارات املالية. ولكن كان لدى وحدات  كانت أعضــــــاء يف جمموعة إيغمونت لوحدات االس
االستخبارات املالية يف الدول املبلغة واليات ومناذج خمتلفة سارية، كان بعضها يف معظمه ذا طابع 
ن إداري، بينما كان بعضـــــها اآلخر ينطوي على مهام حتقيقية أيضـــــًا. وباإلضـــــافة إىل ذلك، كا

للوحدات املختلفة صالحيات خمتلفة. فعلى سبيل املثال، كان لدى بعض الوحدات صالحية جتميد 
 رئ، بينما مل يكن لوحدات أخرى أيســــــاعة يف حاالت الطوا ٤٨املوجودات ملدة تصــــــل إىل 

صــــــالحيــة لتجميــد املوجودات على اإلطالق. واقُترح على أحــد البلــدان النظر يف منح وحــدة 
الية صالحية األمر بالتجميد اإلداري أو وقف تنفيذ املعامالت املشبوهة لفترة حمددة. استخباراته امل

صــت موارد لوحدة اســتخباراهتا املالية وغريها من حتدٍّ واســتبني  آخر متثَّل يف أنَّ إحدى الدول خصــَّ
لة الســلطات املشــرفة غري كافية للتمكن من القيام بواجباهتا، وصــدرت توصــية بأن تكفل تلك الدو

  ).١، الفقرة ٥٢ختصيص موارد كافية لتلك الوحدة (املادة 
    

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

    )٥٥و ٥٤و ٥٣(املواد 
من البلدان اليت أجنزت اســتعراضــاهتا أحكامًا  يســن أي حالة اســتثنائية واحدة، ملفيما عدا   -١٤

حمدَّدة تســــــمح صــــــراحًة لدول أخرى برفع دعوى مدنية أمام حماكمها إلثبات حق يف ممتلكات 
ضا  سبت بارتكاب فعل جمرَّم وفقا هلذه االتفاقية أو إلثبات ملكية تلك املمتلكات، مما يعرف أي اكت

، الفقرة الفرعية (أ)). وأشـــارت تلك ٥٣ية لرفع الدعاوى (املادة باملركز القانوين أو األهلية القانون
الدول إىل املبادئ العامة املنصــــــوص عليها يف قوانني إجراءاهتا املدنية أو أحكام الدعاوى املدنية 
مبوجب القانون العام. وأكدت أربع دول أن القانون يعامل الدول األجنبية معاملة الشــــخصــــيات 

ــــاد يف بلد واحد صــــراحًة حماكمه والية قضــــائية  االعتبارية. ومع ذلك، مينح قانون مكافحة الفس
  للنظر يف الدعاوى املدنية املتعلقة باالسترداد املباشر للممتلكات.

وباملثل، كان لدى قليل من الدول األطراف قواعد تســــــمح على وجه التحديد للمحاكم   -١٥
املتعلقـة بـأفعـال جمرَّمـة يف االتفـاقيــة بـاحلكم بـدفع تعويض لـدولـة طرف أخرى يف إطـار الـدعـاوى 

، الفقرة الفرعية (ب)). بيد أنَّ القواعد العامة للقانون املدين واإلجراءات املدنية متكن يف ٥٣  (املادة
مجيع احلـاالت املحــاكم من القيــام بـذلـك. وبنــاء على ذلـك، يكون على الـدول األخرى أن متتثــل 

البة بالتعويض أمام حمكمة يف تلك الدول، األمر الذي يعين، للقواعد العامة لإلجراءات املدنية للمط
على سبيل املثال، االستعانة مبحام مسجَّل لدى رابطة املحامني الوطنية. وتشترط دولتان تقدمي وديعة 
سدد قبل اإلجراءات القانونية اليت ميكن  ضمان أداء املحكوم به، وت ضائية، تعرف ب سوم الق مقابل الر



CAC/COSP/IRG/2018/5

 

8/9 V.18-02091 
 

ــــرعية للممتلكات يف  اختاذها. وتعترف أربع دول مبطالبات دول أطراف أخرى بصــــفتها املالكة الش
، بينما ال تعترف ٥٣ســياق إجراءات املصــادرة على النحو املطلوب يف الفقرة الفرعية (ج) من املادة 

  دولة واحدة بذلك.
حماكم وكان لدى مجيع الدول أطر تشــريعية إلنفاذ أوامر املصــادرة األجنبية الصــادرة عن   -١٦

ملادة  لدول األطراف األخرى (ا ية ٥٤ا هبذه  ١، الفقرة الفرع ما من خالل اإلقرار  ــــــي (أ))، ال س
األوامر مباشرة. ولكن ُشجِّعت دولة واحدة على تنفيذ األحكام بشأن املصادرة واحلجز والتجميد 

صة يف مجيع الدول  سلطات املخت سة العملية. وعلى الرغم من أنه كان لدى ال صالحيات يف املمار
(ب))، كان لدى إحدى الدولة  ١، الفقرة ٥٤إصدار أوامر املصادرة على املستوى املحلي (املادة 

قائمة من األعمال املجرَّمة اليت ميكن أن تصـــدر املحاكم املختصـــة بشـــأهنا أوامر مصـــادرة مبوجب 
ظر الدولة نفسها بعد يف القانون اجلنائي، لكنها ال تشمل مجيع األعمال املجرَّمة يف االتفاقية. ومل تن

الســــماح مبصــــادرة املوجودات يف حالة عدم وجود إدانة جنائية يف ظروف معيَّنة (املصــــادرة غري 
  (ج)). ١، الفقرة ٥٤املستندة إىل إدانة، املادة 

، اليت تشــــــترط على الدول األطراف الســــــماح ٥٤من املادة  ٢وُتنفِّذ معظم الدول الفقرة   -١٧
جميد أو حجز املمتلكات، إما بناء على أمر أجنيب أو بناء على طلب. وليس لســـــلطاهتا املختصـــــة بت

لدى السلطات يف إحدى الدول صالحيات إلنفاذ أوامر التجميد أو احلجز مباشرة، ولكن ميكنها أن 
تصــدر هذه األوامر يف إطار اإلجراءات املحلية، إما مببادرة منها أو اســتجابة لطلب من دولة أجنبية. 

الحية األمر بالتجميد اإلداري  نفس الدولة النظر يف منح وحدة اســــــتخباراهتا املالية صــــــوُطلب إىل
إيقاف تنفيذ املعامالت لفترة حمدَّدة. وكان لدى الســـلطات يف ثالث دول صـــالحية احلفاظ على   أو

  (ج)). ٢، الفقرة ٥٤املمتلكات على حنو استباقي، يف حال عدم وجود طلب (املادة 
مل  -١٨ جمال املصـــــــادرة، يف حني تنص  ٥٤ادة وُتعىن ا لدويل يف  عاون ا ية للت لداخل عد ا بالقوا

ملادة  ٢و ١الفقرتان  حاالت ملموســـــــة. وتطبَّق  ٥٥من ا على االلتزامات املحدَّدة اليت تطبَّق يف 
 متاشيًامباشرة يف مخس دول  ٥٥من املادة  ٢و ١ويف الفقرتني  ٥٤االلتزامات املشار إليها يف املادة 

يف معظم  ٥٥بيعتها التلقائية التنفيذ. وينبغي أن متتثل طلبات املصــــادرة املشــــار إليها يف املادة مع ط
احلاالت للتشـــريعات املتعلقة بالتعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية وقانون اإلجراءات اجلنائية للدولة 

ل أحكام حمددة يف قانوهنا املتلقية للطلب واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف. ولدى إحدى الدو
اخلاص مبكافحة الفســــــاد. وتشــــــكل هذه األحكام القانونية واالتفاقيات الدولية القانون املحلي 

ها يف الفقرة  ية املشـــــــار إلي عد اإلجرائ ملادة  ٤والقوا ، واليت تنظم القرارات واإلجراءات ٥٥من ا
اقية مبثابة األســــــاس التعاهدي الالزم املتعلقة باملصــــــادرة والتجميد واحلجز. وتعترب أربع دول االتف

ع دولة واحدة اســتخدام االتفاقية كأســاس قانوين، ولكنها يوالكايف الختاذ هذه التدابري. وال تســتط
  يف الوقت نفسه ال تشترط وجود معاهدة للتعاون من أجل اختاذ تدابري للمصادرة.

أن املصــادرة إىل األمني العام ومل تقدم العديد من الدول نســخًا من قوانينها ولوائحها بشــ  -١٩
، وُأبِلغت البلدان املســـــتعَرضـــــة ٥٥من املادة  ٥لألمم املتحدة على النحو املطلوب مبوجب الفقرة 

بانتظام بأنه ميكنها الوفاء هبذا االلتزام من خالل تقدمي التشـــــريعات ذات الصـــــلة إىل مكتب األمم 
االســـتعراض. وأبلغ أحد البلدان عن ممارســـته املتمثلة رات واجلرمية أثناء عملية املتحدة املعين باملخدِّ

يف عقد مشاورات مع الدول الطالبة، وإذا مل يرد أي رد من الدولة الطالبة، تتمثل املمارسة يف عدم 
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رفض الطلب، ولكن تعليقه بصــــفة مؤقتة، حىت يتســــىن إعادة تفعيله حاملا ترد معلومات إضــــافية. 
دوالر من دوالرات  ١٠ ٠٠٠ية عتبة حد أدىن تعادل حوايل ويطبق بلد آخر يف املمارســــــة العمل

شريطة أن تكون املوجودات ِملكًا لشخص  الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق بأوامر التجميد 
على منح دولة طالبة فرصـــة لعرض ما لديها  بلد واحد فقط أن تشـــريعاته ال تنصاعتباري. وذكر 

دبري مؤقت قبل رفعه. وحتظى حقوق األطراف الثالثة احلسنة من أسباب تستدعي مواصلة العمل بت
  النية باحلماية عموما يف التشريعات واالتفاقيات ذات الصلة.

    
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة   -دال  

ليس لدى معظم البلدان اليت مت استعراضها حىت اآلن خربة عملية بشأن إرجاع املوجودات   -٢٠
بلد واحد فقط أرجع مبالغ ضـــخمة من األموال املصـــادرة من جراء أفعال  فيها. فثمةوالتصـــرف 

جمرَّمة يف االتفاقية. وأكدت مجيع الدول مع ذلك على إمكانية االمتثال للمبدأ العام. وأوضــــــحت 
شر لالتفاقية. وباإلضافة  ثالث دول أنه بإمكاهنا إرجاع املمتلكات املصادرة عن طريق التطبيق املبا

ــــــس القانونية املحلية بشــــــأن إرجاع إىل  ذلك، أو بدال من ذلك، لدى مجيع البلدان بعض األس
املوجودات والتصــرف فيها يف قانوهنا املتعلق بالتعاون الدويل يف املســائل اجلنائية أو قانون إجراءاهتا 

ل اإلرهاب. وتصبح اجلنائية أو قانوهنا املتعلق مبكافحة الفساد أو قانوهنا املتعلق بغسل األموال ومتوي
ضة بعد ذلك أن تنقل  ستعَر صادرة يف معظم احلاالت ملكًا للدولة، وميكن للبلدان امل املوجودات امل

  تلك املمتلكات إىل دولة أخرى.
وحتمي التشــــريعات الســــارية واالتفاقيات مصــــاحل األطراف الثالثة احلســــنة النية، مبا فيها   -٢١

  )).٢( ٥٧الطبيعيني واالعتباريني (املادة  من األشخاص الشرعيونأصحاب املمتلكات 
وأفادت إحدى الدول بأنه على الرغم من أنه ليس لديها أســاس قانوين تســتند إليه للتخلي عن   -٢٢

اشـــتراط صـــدور حكم هنائي يف الدولة الطالبة، فيمكنها إرجاع املوجودات على أســـاس خمتلف، مثل 
وعالوة على ذلك، ميكنها إعادة املوجودات على أســـاس زع ملكية ممتلكات عينية. دعوى منفصـــلة لن

إصــدار أمر داخلي باملصــادرة حىت يف حالة عدم وجود حكم هنائي أجنيب. وميكن أليِّ طرف متضــرر 
  أن يشارك يف اإلجراءات اجلنائية بصفته طرفًا خاصًّا وأن يطالب بتعويض عن األضرار.

لة  -٢٣ قات معقو لدول أن تقتطع نف يات التحقيق أو املالحقة أوتكبدهتا يف وميكن جلميع ا   عمل
). ٤، الفقرة ٥٧اإلجراءات القضــائية املفضــية إىل إرجاع املمتلكات املصــادرة أو التصــرف فيها (املادة 

ــــــاس كل حالة على حدة من أجل  وباملثل، ميكن جلميع الدول أن تربم اتفاقات أو ترتيبات على أس
دولة بذلك بعد. ويقتضـــي قانون مكافحة  رة، بيد أنه مل تقم أيكات املصـــاديف املمتل هنائيًّاالتصـــرف 

غسل األموال يف أحد البلدان أن ُتقسَّم املمتلكات املصادرة بالتساوي بني الدولة الطاِلبة والدولة املتلقية 
على خالف ذلك، كما  إال يف حال عدم وجود معاهدة تنص هذه القاعدة ال تنطبق للطلب. بيد أنَّ
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