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      خالصة وافية  - ثانياً  
    ليختنشتاين    

سي لليختنشتاين يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

 كـانون األول/  ١٠ملكافحـة الفسـاد (االتفاقيـة) يف    وقَّعت ليختنشـتاين علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة      
وأَودعت صـكَّ تصـديقها    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٦، مث صدَّقت عليها يف ٢٠٠٣ديسمرب 

  .٢٠١٠متوز/يوليه  ٨يف 
الـدورة   السنة الرابعـة مـن   تنفيذ ليختنشتاين للفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف اسُتعرض وقد

 ٢٠١٥آذار/مـــــــارس  ٣٠اخلالصـــــــة الوافيـــــــة لـــــــذلك االســـــــتعراض يف األوىل، وُنشـــــــرت 
)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.9.( 

يف تنفيذ املعاهدات الدولية. وهكذا صـارت   التوحيديوتعتمد ليختنشتاين نظام اإلدماج أو النظام 
االتفاقية جزءاً ال يتجزَّأ من القانون الداخلي لليختنشتاين عقب التصديق عليها ودخوهلا حيِّز النفاذ 

. وضمن التسلسل اهلرمـي للقواعـد القائمـة، تتمتَّـع االتفاقيـة، بوصـفها       ٢٠١٠آب/أغسطس  ٧يف 
األسـبقية علـى    ي على األقل يف النظـام القـانوين الـداخلي وهلـا    معاهدةً دوليةً، بصفة القانون التشريع

  ).القانون الالحق ناسخباعتبار أنَّ القوانني السابقة (
ملكية دستورية وراثية تقوم على أسس دميقراطية وبرملانية. وتتجسَّـد سـلطة الدولـة    دولة وليختنشتاين 

ــا مــع سويســرا، ومــن مثَّ تنطبــق   يف األمــري احلــاكم والشــعب. وتشــكِّل اإلمــارةُ احتــاداً نقــد   ا ومجركيي
ــانون         ــائي وق ــانون اجلن ــوانني السويســرية يف ليختنشــتاين أيضــاً. ويســتند الق ــن الق ــة م ــة متنوِّع جمموع

  اإلجراءات اجلنائية إىل حدٍّ بعيد إىل قوانني النمسا.
مالً وبوصـــف ليختنشـــتاين عضـــواً يف املنطقـــة االقتصـــادية األوروبيـــة، فهـــي ختضـــع خضـــوعاً كـــا  

ــاظم      ــة لالحتــاد، مبــا يشــمل اإلطــار القــانوين الن لتشــريعات االحتــاد األورويب بشــأن الســوق الداخلي
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وقد بلغت ليختنشتاين، على اخلصـوص، املراحـل النهائيـة    

ــيد   ــة جتس ــام يف عملي ــم  أحك ــه رق ــان األورويب و   2015/849 (EU)التوجي ــن الربمل ــس اجملالصــادر ع ل
نظــام املــايل لغــرض غســل األمــوال  بشــأن منــع اســتخدام ال ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٠األورويب املــؤرَّخ 

متويل اإلرهاب (املعروف باسـم توجيـه االحتـاد األورويب الرابـع بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال)          أو
 ؛٢٠١٧/مـايو  ة يف الربملـان يف أيار يف صلب القوانني الوطنية (ُيرتقب أن خيضع التوجيه لقراءة هنائيـ 

ــد ُجسِّــ  ــام    عناصــرهدت بعــض وق ــالً يف ع ــد فع ــوانني البل ــإنَّ   ٢٠١٦يف ق ــك، ف ). وفضــالً عــن ذل
ليختنشتاين طرف يف منظمات واتفاقات دولية ومتعدِّدة األطراف، مبا يف ذلـك جلنـة اخلـرباء املعنيـة     

ي هيئـة إقليميـة   بتقييم تدابري مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، التابعـة جمللـس أوروبـا، وهـ         
على شاكلة فرقة عمل معنية باإلجراءات املالية، ويف جمموعة الدول املناهضة للفسـاد التابعـة جمللـس    
أوروبا، ويف جمموعة إيغمونت لوحـدات االسـتخبارات املاليـة. وصـدَّقت ليختنشـتاين مـؤخَّراً علـى        

  وتوكوهلا اإلضايف.الفساد وعلى بر مكافحة اتفاقية جملس أوروبا للقانون اجلنائي بشأن

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.9


CAC/COSP/IRG/II/1/1 

 

V.17-02518 3/14 
 

وأهــم املؤسســات املعنيــة مبنــع ومكافحــة الفســاد هــي الفريــق العامــل املعــين مبنــع الفســاد والشــرطة   
  .النيابة العامةاملالية ووحدة االستخبارات املالية و األسواقالوطنية وهيئة 

    
    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  - ٢  

 االستعراضمالحظات على تنفيذ املواد قيد   - ١- ٢  
 

 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية   
 )٦و ٥(املادتان 

 
جلميـع أحكـام االتفاقيـة بشـأن      واسـع النطـاق  أرست ليختنشـتاين، إمجـاالً، إطـاراً قانونيـا وتنظيميـا      
فيمـا يـأيت. ومل تعتمـد ليختنشـتاين اسـتراتيجية      التدابري الوقائية، على النحو املبيَّن مبزيد من التفصيل 

واحــدة مكتوبــة ملكافحــة الفســاد، وإمنــا تتَّخــذ التوصــيات املقدَّمــة يف ســياق استعراضــات األقــران    
الدولية يف جمال مكافحة الفساد أساساً ملواصلة تعزيـز اإلطـار القـائم. ويراعـي هـذا النـهج حمدوديـة        

رص علـى ضـمان أن تسـتند قـرارات السياسـة العامـة إىل       حجم اإلدارة الوطنيـة ومواردهـا، مـع احلـ    
  املعايري الدولية السارية.

اهليئة الرئيسية يف جمـال مكافحـة الفسـاد يف ليختنشـتاين. فهـو       هو والفريق العامل املعين مبنع الفساد
يتوىل تقييم اإلطار الوطين ويقدِّم مقترحات لتعديله يف ضوء ما يقدَّم مـن توصـيات دوليـة. وفضـالً     

تنظـيم دورات تدريبيـة   تـدابري وقائيـة شـىت، منـها     ذ، حـىت اآلن،  ن ذلك، اقترح الفريق العامل ونفع
وميني والسلطات احمللية، ووضـع مدونـة قواعـد السـلوك للمـوظفني العمـوميني       لصاحل املوظفني العم

يف جمال منع الفساد وإنشاء نظام جديـد لإلبـالغ عـن أنشـطة الفسـاد. ويتـألف الفريـق العامـل مـن          
، النيابــة العامــةممـثلني عــن مكتــب الشــؤون اخلارجيــة، ووحــدة مكافحـة الفســاد التابعــة للشــرطة، و  

مكتـب رئـيس الـوزراء، ومكتـب املـوارد البشـرية       و، العـدل ملاليـة، ومكتـب   ووحدة االسـتخبارات ا 
 ، وال يبـدو أنَّ مسـألة االسـتقاللية تـثري أيَّ    ككـل واإلدارية. والفريق العامل مسؤول أمـام احلكومـة   

  صعوبات عملية، بالنظر إىل الطابع التنسيقي لعمل الفريق.
وتضطلع هيئات وطنية أخرى أيضـاً بـدور هـام يف منـع الفسـاد، تشـمل كـالًّ مـن الفريـق العامـل           
املعــين مبكافحــة االنتشــار ومتويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال، الــذي يتــوىل تنســيق مجيــع األنشــطة 
ــة للشــرطة        ــل اإلرهــاب، ووحــدة مكافحــة الفســاد التابع ــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتوي املتعلق

. للمحاســباتاملاليــة، ووحــدة االســتخبارات املاليــة، واملكتــب الــوطين   األســواقيئــة الوطنيــة، وه
الـة ومبنـأى عـن    وتتمتع مجيع هذه اهليئات مبا يلزم من االستقاللية لالضطالع بوظائفها بصورة فعَّ

 غ له.تأثري ال مسوأيِّ 

ة سـلطةً معنيـة مبنـع    وقد أبلغت ليختنشتاين األمني العام باعتزامها تسمية مكتب الشؤون اخلارجيـ 
من االتفاقية، نظراً لتويل نائب مدير املكتـب رئاسـة الفريـق     ٦من املادة  ٣الفساد مبوجب الفقرة 

  العامل املعين مبنع الفساد.
ليختنشــتاين، فهــي تشــارك مشــاركة نِشــطة يف خمتلــف املبــادرات والــربامج   مســاحةورغــم صــغر 

لدول املناهضة للفساد، وهي أيضـاً دولـة طـرف    عضو يف جمموعة االفساد، فهي اخلاصة مبكافحة 
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ليختنشتاين تضطلع بدور جهـة ماحنـة    يف اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد. كما أنَّ
طوعية يف األكادميية املذكورة ويف املبادرة العاملية ملكافحـة الفسـاد التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة       

فساد ألوروبا الشرقية ووسط آسيا التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة   اإلمنائي، ويف شبكة مكافحة ال
  يف امليدان االقتصادي وكذلك يف املركز الدويل السترداد املوجودات.

    
 يالقطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائ  

 )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 
 

 املـوظفني العمـوميني   تعينيينظِّم قانون املوظفني احلكوميني واملرسوم املتعلق باملوظفني احلكوميني 
  واستخدامهم واستبقاءهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد.  

ــدة ا     و ــتم، بوجــه عــام، اإلعــالن عــن الوظــائف الشــاغرة علــى اإلنترنــت مــن خــالل اجلري ــة ي لرمسي
فتني الــوطنيتني. وفيمــا يتعلــق بالوظــائف األدىن درجــة، تقضــي      يف الصــحياإللكترونيــة وكــذلك  

باإلعالن عن الوظائف الشاغرة علـى الصـعيد الـداخلي أوالً بغيـة إتاحـة       املعمول هباالسياسة العامة 
التناوب على املناصب داخل اإلدارة واالستعانة بـاملوارد القائمـة. ومـع ذلـك، مـن الـالزم يف مجيـع        

ــدورهم  األحــوال أن يســتويف امل  ــداخليون ب ــرَّرة للوظي  كــلَّرشــحون ال ــات املق ــة املطروحــة  املتطلب ف
وا بتلـك املقتضـيات، أُعلـَن الحقـاً عـن الوظيفـة الشـاغرة للعمـوم. وجيـب دائمـاً           مل يف للتنافس، فإن

. وال توجد آليـة  يف حال شغورها املدير (رئيس املكتب)الوظائف من مستوى اإلعالن للعموم عن 
إالَّ إذا طعن تتيح للمرشحني الذين مل ُيقبلوا لشغل الوظيفة املعنيـة االعتـراض علـى قـرار التوظيـف،      

املرشح يف وجـود تضـارب للمصـاحل. وحيـتفظ مكتـب املـوارد البشـرية واإلداريـة مبلـف لكـل            اشتبه
ملوظفون العموميون أجوراً تنافسـية.  ى اموظف، مبا يف ذلك التدابري التأديبية املتَّخذة يف حقه. ويتلقَّ

  االت، مبا يشمل مكافحة الفساد.تدريب يف شىت اجمل علىموظفو اإلدارة الوطنية  وحيصل
مـن الدسـتور).    ١٠٨ضـى املـادة   وكل موظف عمومي ملَزٌم عنـد بـدء اخلدمـة بـأداء الـيمني (مبقت     

) ٣٧الء املوظفــون (املــادة العامــة الــيت يؤديهــا هــؤ  الواجبــات قــانون املــوظفني احلكــوميني ويــبني
السـرية  قواعـد  م القـانون اجلنـائي انتـهاك    ). وجيـر ٣٨(املـادة   األسـرار املهنيـة  وُيلزمهم بعدم إفشاء 

  ).  ١، الفقرة ٣١٠الرمسية (املادة 
ــة (ال ســيما املــواد    ــيِّن قــانون اإلدارة العامــة الوطني ــه) قواعــد تنحــي املــوظفني   ٢٣و ٧و ٦ويب من

  يتهم عندما ينشأ تضارب للمصاحل.  العموميني وإسقاط أهل
ــل     ــة عمـ ــوميني مبزاولـ ــوظفني العمـ ــؤذن للمـ ــايفوال ُيـ ــؤثِّ   أنإالَّ  إضـ ــل ال يـ ــك العمـ ــون ذلـ ر يكـ

علـى  من قانون املوظفني احلكوميني). وجيـب   ٤٠الرمسية للموظف العمومي (املادة  الواجبات يف
قــانون املــوظفني احلكــوميني)، مــن  ٤٠(املــادة  عمــل إضــايف يزاولــهأيِّ املوظــف أن يبلــغ مــديره بــ

مـذكورة  احلصول على موافقة احلكومة أيضـاً (وهـي    ويلزم ملزاولة بعض أنواع األعمال اإلضافية
  من املرسوم املتعلق باملوظفني احلكوميني). ٣٣املادة  يف

تصـل إىل  انقضاء مدة  قبلمن االنتقال إىل العمل يف القطاع اخلاص وجيوز منع املوظف العمومي 
  (أ) من قانون املوظفني احلكوميني). ٣٩(املادة من تركه لوظيفته العمومية سنتني 
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مــن  ٣٠٤وخيضــع فعــل قبــول اهلــدايا للعقــاب مبوجــب القــانون اجلنــائي باعتبــاره ارتشــاء (املــادة   
مــن املرســوم املتعلــق بــاملوظفني احلكــوميني قائمــة حصــرية    ٣٢املــادة  وتــوردالقــانون اجلنــائي). 

هـذه اهلـدايا املسـموح     أنَّإالَّ دايا الصغرية واملعتادة اليت جيوز أن يقبلها املوظفـون العموميـون.   باهل
  بقبوهلا بصفة استثنائية تتطلب هي أيضاً احلصول على موافقة املشرف.

مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني يف جمـال منـع    ٢٠١٦وقد اعتمدت ليختنشتاين يف عام 
ــا     الفســاد، تضــم فصــوالً  ــق بتضــارب املصــاحل والتنحــي واهلــدايا وغريهــا مــن املزاي ــة  تتعل ومزاول

، والترشح للوظائف العامة وااللتزام باإلبالغ عن الفساد. ولـئن كانـت املدونـة    األعمال اإلضافية
وليست أداة تأديبية، فإهنا تستند إىل األحكـام ذات الصـلة مـن قـانون املـوظفني       للتوعيةجمرد أداة 

ــة. وتشــمل        احلكــوميني  ــدابري تأديبي ــى ت ــنص عل ــيت ت ــاملوظفني احلكــوميني، ال ــق ب واملرســوم املتعل
اجلزاءات التأديبية ما يلي: توجيـه إنـذار؛ أو توجيـه تـوبيخ كتـايب؛ أو خفـض األجـر؛ أو تكليـف         

؛ أو الفصــل مــن العمــل الدرجــة الوظيفيــةأخــرى؛ أو النقــل؛ أو خفــض  بواجبــاتاملوظـف املعــين  
  ن املوظفني احلكوميني).من قانو ٤٩(املادة 

االمتثـال  مـدى  ويتعني على كل مدير مكتب، بدعم من مكتب املوارد البشرية واإلداريـة، رصـد   
ألحكام قانون املوظفني احلكوميني واملرسوم املتعلق بـاملوظفني احلكـوميني وقـانون اإلدارة العامـة     

  .خمالفأيِّ واختاذ الالزم ضد  الوطنية ومدونة قواعد السلوك
(أ) مـن   ٣٨من جرائم (املـادة  فيه  يشتبهونعما  إبالغ مديريهمومن واجب املوظفني العموميني 

سـلطات إنفـاذ القـانون (املـادة      بـإبالغ قانون املوظفني احلكـوميني)، وعندئـذ يكـون املـدير ملَزمـاً      
 من قانون اإلجراءات اجلنائية). وفضالً عن ذلك، تنص مدونـة قواعـد السـلوك اخلاصـة مبنـع      ٥٣

إىل  مباشـرةً  بـالغ ه جيـوز أيضـاً الوفـاء بواجـب اإلبـالغ مـن خـالل تقـدمي         الفساد صراحةً على أنَّـ 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية.   ٥٥الشرطة الوطنية وفقاً للمادة 

وقــانون الســلطات احملليــة معــايري الترشُّــح للمناصــب العموميــة        الشــعبحقــوق ويبــيِّن قــانون  
ــدِّمترط أن . وال ُيشــاملترشــحنيوانتخــاب  ــة   يق ــة  املترشــحون للمناصــب العمومي ــرارات بالذم إق

. ومن الواجب إبـالغ ترشـيحات املـوظفني العمـوميني للمناصـب العموميـة املتبـارى بشـأهنا         املالية
ر يف املهـام  باالنتخاب إىل احلكومة، اليت جيوز هلا بصفة استثنائية منـع ذلـك الترشـح إذا كـان يـؤثِّ     

  من قانون املوظفني احلكوميني). ٤١(املادة الرمسية للمترشح 
نظر الفريق العامل املعين مبنع الفساد يف مسـألة إقـرار الذمـة املاليـة للمـوظفني العمـوميني        وبعد أن

اإلفصـاح عـن    مـن االتفاقيـة، فقـد خلـص إىل أنَّ     ٨مـن املـادة    ٥واملوظفني املنتَخبني وفقاً للفقرة 
 أنَّ . إالَّخصوصـياهتم األشخاص املعنيني وأفراد أسـرهم يف صـون   الذمة املالية للعموم ينتهك حقَّ 

تنفيذ توجيه االحتاد األورويب الرابع بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال سـيجعل املـوظفني العمـوميني        
خيضــعون ملتطلبــات  ســوفاحمللــيني مصــنَّفني يف عــداد كبــار املســؤولني واملقــرَّبني منــهم ومــن مث   

ملزمـون  مجيع املوظفني العموميني  فإنَّية الواجبة. وفضالً عن ذلك، صارمة فيما يتعلق ببذل العنا
  ضريبية على دخوهلم وموجوداهتم أينما ُوجدت عرب العامل. بتقدمي إقرارات
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. ويـنص  والتربعـات احلزبيـة  شـتراكات  االلقـانون   املال العاموخيضع متويل األحزاب السياسية من 
ىل األحزاب السياسية، ويشـترط أن حتـتفظ األحـزاب    هذا القانون على تقدمي دعم مايل عمومي إ

 وال ختضـع بياناهتـا املاليـة السـنوية.     تنشـر ن أوجـه صـرف املسـامهات وأن    السياسية بسجالت تبـيِّ 
اخلاصة اليت تتلقاها األحزاب السياسية للتنظـيم، كمـا أنَّ مـن غـري الـالزم الكشـف عنـها.        اهلبات 

توصيات جمموعة الدول املناهضة للفساد بشـأن شـفافية    وتعكف ليختنشتاين حاليا على النظر يف
معاملـة اجلمعيـات   السياسـية   وتعامـل األحـزاب  اخلاصـة.   اهلباتمتويل األحزاب السياسية ومسألة 

  (ب) من قانون األشخاص والشركات). ٢٥١(املادة  حساباهتامراجعة  ويلزم
مــن الدســتور وقــانون تنظــيم ). ويــنظم كــل ٩٥اســتقاللية القضــاء (املــادة علــى الدســتور نص ويــ

احملاكم وقانون اإلدارة العامة الوطنية (فيما يتعلـق باحملكمـة اإلداريـة) وقـانون احملكمـة الدسـتورية       
القضـاة لقـانون اجلهـاز القضـائي، وتتـوىل جلنـة االختيـار القضـائية          تعـيني هيكل احملـاكم. وخيضـع   

اختيار القضاة. وتستعني احملاكم بالقضاة احملترفني وغري احملترفني. وعالوة على ذلك، يعيَّن قضـاة  
بعـض  ويعمـل  احملاكم االبتدائية وأيضاً أغلبية قضاة حماكم االستئناف مـدى احليـاة بـدوام كامـل.     

تئناف وقضـاة احملكمـة العليـا واحملكمـة الدسـتورية بـدوام جزئـي ويعيَّنـون لفتـرة          قضاة حماكم االس
يهم يف حالة وجـود تضـارب   ضائي قواعد الستبعاد القضاة وتنحقانون اجلهاز الق ويوردحمدودة. 

)، وأيضــاً بشــأن ٢٢ي اهلــدايا (املــادة )، وقواعــد بشــأن حظــر تلقــ٥٧و ٥٦ان يف املصــاحل (املادتــ
  ).٢٥و ٢٤اليت ُيحظَر على القضاة مزاولتها (املادتان  اإلضافيةل األنشطة واألعما

تها ويعمـل هبـا   لقانون االدعاء العام. ويتوىل املدعي العام رئاسـ  العامة النيابةوختضع هيكلة وعمل 
مـن قـانون االدعـاء     ٣٤(مبوجـب املـادة    املعتمـدين ستة مدَّعني. ويعيَّن مدى احلياة مجيـع املـدَّعني   

) ويـنص  ٤٧إىل  ٣٦يِّن قانون االدعاء العام حقوق املدَّعني العامني وواجبـاهتم (املـواد   العام). ويب
). ٤٠) واهلـدايا (املـادة   ٢٤إىل  ٢٢على قواعد بشأن تضـارب املصـاحل وإسـقاط األهليـة (املـواد      

 ، منـها منـع احلكومـة مـن إصـدار تعليمـات      النيابة العامةوقد اتُّخذت عدة تدابري لتعزيز استقاللية 
  اإلجراءات أو وقفها. االهتام أو إسقاطه أو عدم بدءتوجيه  بعدم

    
 )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة   

 
ــام للمشــتريات يف ليختنشــتاين       ــة املســؤولة عــن التنســيق الع ــة هــي اهليئ إدارة املشــتريات العمومي

توجيهــات االحتــاد  إجــراءات االشــتراء بنــاًء علــىوُتــنظَّم املتعاقــدة.  اجلهــاتوتقــدمي املشــورة إىل 
يف صـلب القـوانني    بعـد إدراجهـا  يف ليختنشـتاين   تصبح واجبـة التطبيـق  األورويب ذات الصلة اليت 

. وباإلضافة إىل ذلك، تطبَّق أيضاً لـوائح  ٢٠٠٥الوطنية، وال سيما قانون االشتراء العمومي لعام 
االتفاقية املنشـئة للرابطـة األوروبيـة للتجـارة     كام كل من أحاالحتاد األورويب اليت تسري مباشرةً و

  احلرة واتفاق منظَّمة التجارة العاملية املنقَّح املتعلق باالشتراء احلكومي.  
املشـتريات الـيت   فتوحـة إلرسـاء عقـود    املاملناقصـات   باسـتخدام ويقضي قـانون االشـتراء العمـومي    

 ويـتم عليه يف توجيهات االحتاد األورويب املنطبقـة.  تتجاوز قيمتها احلد األدىن ذا الصلة املنصوص 
رى مثـل  األنسـب مـن الناحيـة االقتصـادية، وجيـوز مراعـاة معـايري أخـ        املناقصة على العطـاء  إرساء 

  اجلودة واخلصائص البيئية.
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امليزانيـة الوطنيـة واعتمادهـا.     بوضـع وحيدِّد قانون امليزانية املالية اإلجراءات والصـالحيات املتعلقـة   
توىل احلكومة إعداد امليزانية الوطنيـة مث حتصـل علـى موافقـة الربملـان. وجيـب علـى احلكومـة أن         وت

  تقدِّم إىل الربملان تقارير سنوية مفصَّلة عن اإليرادات والنفقات.
تـدقيق احلسـابات    للمحاسـبات ووفقاً لقانون مراجعة احلسـابات الوطنيـة، يتـوىل املكتـب الـوطين      

ــة. كمــا     ــة واملــدفوعات واملشــتريات العمومي املكتــب نظــم  يفحــصالوطنيــة واإلعانــات احلكومي
ُوجد خطأ مـا، جـاز    قياس مدى كفاءهتا وفعاليتها. فإنعمومية ل لدى كل إدارةاملراقبة الداخلية 

  ء عقد العمل.أن يقترح املكتب تصويبات أو يتَّخذ تدابري تأديبية، مثل توجيه إنذار أو إهنا
احملفوظـات يف قـانون احملفوظـات     واالطـالع علـى  وترِد اإلجراءات اخلاصة حبفـظ الوثـائق الرمسيـة    

  ويف املرسوم املتعلق به.
    

 )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان   
 

قــانون اإلعــالم واملرســوم املتعلــق بــاإلعالم. وتتــاح      أحكــام احلصــول علــى املعلومــات مــنظَّم ب   
ــات  ــااملعلوم ــق نشــرها    تلقائي ــة عــن طري ــدة الرمسي ــات    يف اجلري ــوطين والبيان ــون ال أو عــرب التلفزي

الع علـى  شخص أن يطلب االطيِّ . وباإلضافة إىل ذلك، جيوز ألاألخرى الصحفية واملنشورات
 إذا اقتضــت ذلــكإالَّ الع عليهــا بصــفة اســتثنائية د االطــســائر الوثــائق الرمسيــة الــيت ال جيــوز تقييــ 

الطعـن   لـه  ، جـاز طلبـه ُرفض  ) من قانون اإلعالم). فإن٣( ٣مصلحة عليا عامة أو خاصة (املادة 
  يف قرار الرفض لدى احلكومة واحملكمة اإلدارية.

تفـي بطائفـة مـن املتطلبـات      فعليهـا أن  عضواً يف املنطقة االقتصادية األوروبيـة، ليختنشتاين  وباعتبار
كومـة اإللكترونيـة تيسـرياً لتواصـل اجلمهـور مـع سـلطات صـنع         املتصلة بتكنولوجيا املعلومـات واحل 

وقـانون احلكومـة اإللكترونيـة     ٢٠١٠القرار. وتنفَّذ هذه املتطلبات من خالل قانون اخلدمات لعام 
  ران الوصول إىل السلطات العمومية.يعززان التواصل اإللكتروين وييس ، اللذين٢٠١١لعام 

صــنع القــرارات العامــة مــن خــالل االنتخابــات واملبــادرات  وُتكفَــل مشــاركة اجملتمــع يف عمليــات
شــخص اإلدالء بتعليقــات علــى مشــاريع يِّ فتاءات. وفضــالً عــن ذلــك، جيــوز ألالشــعبية واالســت

املنظمـات املعنيـة، مبـا يف     القوانني أثنـاء سـري إجـراءات التشـاور ضـمن العمليـة التشـريعية، بـل إنَّ        
صـراحةً إىل تقـدمي تعليقـات علـى مشـاريع القـوانني املـراد         تـدعى ذلك املنظمـات غـري احلكوميـة،    

ن منـاهج املـدارس االبتدائيـة والثانويـة يف البلـد      اعتمادها، كلٌّ يف جمـال خربتـه وختصصـه. وتتضـمَّ    
  أنشطة تتعلق بالسلوك األخالقي ومكافحة الفساد.

بعـة للشـرطة،   افحـة الفسـاد التا  شخص اإلبالغ عـن الفسـاد مباشـرة لـدى وحـدة مك     يِّ وميكن أل
يف ذلــك عــن طريــق الصــندوق الربيــدي واخلــط الســاخن املخصَّصــني هلــذا الغــرض. وتــنظِّم      مبــا

تعزيـز نظـام    مـن أجـل  لتـدريب والتوعيـة للمـوظفني العمـوميني     خمتلفـة ل الوحدة املـذكورة أنشـطة   
  اإلبالغ عن األنشطة غري املشروعة.
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 )١٢القطاع اخلاص (املادة   
 

يشترط قانون األشخاص والشركات تسجيل بعض الكيانات يف السجل التجـاري العـام. وتنظـر    
الكيانـات االعتباريـة املنـتفعني. ويـورد      ملـالك ليختنشتاين أيضاً يف إمكانيـة إنشـاء سـجل مركـزي     

تكون مجيـع التـدابري املتَّخـذة     القانون املذكور ما يسمى قاعدة احلكم التجاري اليت تنص على أن
ــاري أيِّ احل لصــ ــان اعتب ــةً مــن تضــارب املصــاحل وأن تصــب  كي  أخــذت. وقــد مصــلحتهيف  خالي

  .٢٠١٠يف عام  للشركاتاملسؤولية اجلنائية  مببدأ ليختنشتاين
تـرخيص.  ملزمـة باحلصـول علـى    املاليـة   األسواقمجيع الكيانات االعتبارية اليت تشرف عليها هيئة و

ون األشــخاص والشــركات وقــانون مراجعــي احلســابات  وتــنظِّم توجيهــات االحتــاد األورويب وقــان 
معــايري مراجعــة احلســابات واملعــايري احملاســبية. وجيــب علــى الكيانــات االعتباريــة أن حتــتفظ بــدفاتر   

خضعت للجزاءات املنصوص عليها يف قانون األشخاص والشـركات. وجيـوز    حماسبية سليمة، وإالَّ
اجلنـائي) واالحتيـال   مـن القـانون    ٢٢٣(املـادة   ملستنداتاأيضاً تطبيق األحكام اجلنائية بشأن تزوير 

  من القانون اجلنائي). ١٠٨من القانون اجلنائي) واخلداع (املادة  ١٤٧دة (املادة يف ظروف مشد
املالية آليـة إبـالغ خاصـة لرصـد االنتـهاكات الفعليـة أو احملتملـة يف         األسواقوقد اسَتحدثت هيئة 

  .مسؤوليتهانطاق 
(ك)  ٣لفقـرة  ، ا٤٧متثـل رشـاوى مـن الوعـاء الضـرييب (املـادة        باقتطاع النفقـات الـيت  وال ُيسمح 

  ي).ـمن القانون الضريب
    

 )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة   
 

، بصفتها عضواً يف جلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األمـوال  ليختنشتاينيتعني على 
وتطبيــق مجيــع توصــيات فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة. وهــي   ومتويــل اإلرهــاب، تنفيــذ 

ــإنَّ        ــك، ف ــوطين. وباإلضــافة إىل ذل ــى الصــعيد ال ــيم للمخــاطر عل ــى إجــراء تقي ــا عل تعكــف حالي 
ــه االحتــاد      ــة، بصــدد جتســيد توجي ليختنشــتاين، باعتبارهــا عضــواً يف املنطقــة االقتصــادية األوروبي

  غسل األموال يف التشريعات الوطنية. األورويب الرابع بشأن مكافحة
للرقابـة واإلشـراف علـى املصـارف واملؤسسـات       واسع النطـاق  نظاماً داخليا ليختنشتاينوأرست 

املتعلـق مبكافحـة    ليختنشـتاين املالية غري املصرفية، يقوم أساساً على قانون العنايـة الواجبـة (قـانون    
ــة      ــى هيئ ــل اإلرهــاب) وعل ــوال ومتوي ــام    اقاألســوغســل األم ــيت أُنشــئت يف ع ــة، ال  ٢٠٠٥املالي

يف يف هـذا الشـأن   الوحيـد   اإلشـرايف باعتبارها سلطة رقابية متكاملة ومستقلة. واهليئة هـي اجلهـاز   
ليختنشتاين، وهي ممثلة يف اهليئـات اإلشـرافية علـى الصـعيد العـاملي (مثـل املنظمـة الدوليـة هليئـات          

ــة للمشــرفني    ــة الدولي ــة، والرابط ــهيئات     األوراق املالي ــدويل لل ــدى ال ــأمني، واملنت ــى شــؤون الت  عل
املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات) وعلى الصعيد األورويب (مثل اهليئة املصرفية األوروبيـة واهليئـة   

  األوروبية لألوراق املالية واألسواق واهليئة األوروبية للتأمني واملعاشات املهنية).  
العتماد على مراجعي احلسابات من القطـاع اخلـاص يف إجـراء    أنَّ هناك نوعاً من اإلفراط يف اإالَّ 

 كفــاءةعمليــات التفتــيش الراميــة إىل مكافحــة غســل األمــوال، وهــو مــا مــن شــأنه أن حيــدَّ مــن     
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ر على نوعية الرقابة عموماً. ولئن كانت االسـتعانة علـى حنـو مكثَّـف     ويؤثِّ تلك عمليات التفتيش
يح إجــراء عمليــات تفتــيش ســنوية يف جمــال مكافحــة مبراجعــي احلســابات مــن القطــاع اخلــاص تتــ

غسل األموال تشمل مجيع املؤسسات املالية، وهي ممارسة جـديرة بالثنـاء، فـإنَّ مـن الـالزم زيـادة       
املاليـة نفسـها بغيـة اإلملـام علـى حنـو كـاٍف بكيفيـة          األسـواق عدد عمليات التفتيش من ِقَبـل هيئـة   

أنَّ احلسابات وإدراك املخاطر احملتملة إدراكاً تامـا. كمـا   الكيانات اخلاضعة لعملية مراجعة تسيري 
 تفــرز تضــارباً يف املصــاحل، حيــث إنَّقــد االســتعانة مبراجعــي احلســابات التــابعني للقطــاع اخلــاص 

أهنم يسـمَّون ويتلقّـون أجـورهم    إالَّ املالية،  األسواقأولئك املراجعني معيَّنون ومعتَمدون من هيئة 
 امللَزمة اليت تعمد دائماً إىل تسمية مراجعني نظاميني تابعني هلا.من جانب الكيانات 

، حبيـث  ٢٠١٦آذار/مـارس   ١ح حيـز النفـاذ يف   وقد دخل قانون وحدة االستخبارات املالية املـنقَّ 
وسَّــع مــن نطــاق صــالحيات الوحــدة الــيت ختوهلــا طلــب معلومــات إضــافية مــن الكيانــات املعــدَّة   

ــارير.  ــتخدام للتقـ ــن اسـ ــذ وميكـ ــالحيات هـ ــله الصـ ــدما ترســـ  باملثـ ــدات  عنـ ــن وحـ ــات مـ ل طلبـ
ــة هــذه        ــة. ومتــارس وحــدة االســتخبارات املالي ــة إىل الوحــدة الوطني ــة األجنبي االســتخبارات املالي
الصالحيات بانتظام ويف الوقت املناسب وتتبادل هذه املعلومـات علـى الصـعيد الـدويل متشـياً مـع       

املاليـة سـواء عنـد الطلـب أو مـن تلقـاء نفسـها.         معايري جمموعة إيغمونت لوحدات االسـتخبارات 
 اإلبـالغ وجيب على الكيانات امللَزمـة تقـدُمي تقـارير عـن األنشـطة واملعـامالت املشـبوهة. ويـتعني         

عن األنشطة املشبوهة عند االشتباه يف نشاط ما يف إطـار عالقـة سـارية مـع زبـائن منـتظمني (أي       
ك من املوجـودات) ولـيس يف إطـار معاملـة حمـدَّدة.      األشخاص أو الكيانات أو األموال أو غري ذل

 تقارير املعامالت املشبوهة فتقدَّم يف حال االشتباه يف معامالت بعينها.أمَّا 

وتعتمد ليختنشتاين نظاماً مفتوحاً قائماً على الكشف يف مراقبة حركة العملـة والصـكوك القابلـة    
ويسـري)، ونظامـاً شـامالً يشـمل     نـك س آالف فر ١٠أدىن  حبـد عـرب حـدودها (  حلامليهـا  للتداول 

  يل األموال وعمليات حتويل األموال إلكترونيا.حمو
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
أرسـت ليختنشـتاين نظامـاً حمليـا راسـخاً ملكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، مــع             •  

مكافحــة غســل  بغــرضاالنتظــام يف إجــراء مراجعــة ســنوية حلســابات املؤسســات املاليــة  
  (أ))؛ )١( ١٤األموال (املادة 

ويل علـى الصـعيد الـد   أن تعمـم  وحـدة االسـتخبارات املاليـة يف ليختنشـتاين     ل جييز القانون  •  
  (ب)). (أ) ١٤  مجيع املعلومات اليت ميكن مجعها حمليا (املادة

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

يف غياب سياسة صـرحية ملكافحـة الفسـاد، تشـجَّع ليختنشـتاين علـى أن تكفـل خضـوع           •  
مـن جانـب الفريـق العامـل      سـتمر مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية الستعراض شـامل وم 

  ))؛١( ٥املعين مبنع الفساد (املادة 
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املـوظفني العمـوميني وترقيتـهم،     تعـيني تشجَّع ليختنشتاين علـى زيـادة تعزيـز الشـفافية يف       •  
بوسائل منها، عند االقتضاء وقـدر اإلمكـان وضـمن نطـاق اإلدارة الوطنيـة، تعزيـز نظـام        

للفسـاد بصـفة خاصـة، وتوسـيع نطـاق اإلعـالن       التناوب على املناصب اليت ُتعترب عرضـة  
  ))؛١( ٧الشاغرة (املادة  الوظائفعن 

اخلاصــة املمنوحــة إىل األحــزاب  اهلبــاتتشــجَّع ليختنشــتاين علــى النظــر يف تعزيــز شــفافية    •  
تلــك التربعــات  عتبــة إلعــالنالسياســية، وُيستحســن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اعتمــاد  

  ))؛٣( ٧(املادة 
ــتاين وصــى ليختنت  •   ــى  ش ــلوب ميــس أالَّ مبواصــلة احلــرص عل ــري    أس ــتعانة بالقضــاة غ االس

زاهـة واسـتقاللية السـلطة القضـائية يف كـل       املتفرغني الذين يعيَّنون لفترة زمنية حمـدودة بـن  
  )؛١١من احملكمة العليا واحملكمة الدستورية (املادة 

الصـــناديق االســـتئمانية واصـــلة النظـــر يف املخـــاطر الـــيت تشـــكلها  توصـــى ليختنشـــتاين مب  •  
 )؛١٢سبل ضمان شفافيتها (املادة   ويف

من عمليات التفتيش وتعزيـز التـدابري    املزيداملالية بنفسها  األسواقتتوىل هيئة  يوصى بأن  •  
ــاحل يف      ــارب املصـ ــر تضـ ــن خطـ ــف مـ ــة إىل التخفيـ ــركاتالراميـ ــة   الشـ ــة مبراجعـ املكلَّفـ

غسـل   املراجعـات املتعلقـة مبكافحـة   تتـوىل   احلسابات، بوسـائل منـها إمكانيـة اشـتراط أالَّ    
  ).١٤(املادة شركة واحدة األموال واملراجعات القانونية 

    
  الفصل اخلامس: استرداد املوجودات   - ٣  

 
 مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

 
 حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف   

 )٥٩و ٥٦و ٥١ (املواد
 

مبـالغ   إعـادة نـت بالفعـل مـن    لدى ليختنشتاين نظام قانوين راسخ السترداد املوجودات، وقـد متكَّ 
  مليون دوالر يف قضية واحدة). ٢٠٠مالية مهمة (فاقت قيمتها 

املعلومـات تلقائيـا مـن قبيـل      بعـض  ويتيح إطار املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف ليختنشـتاين إرسـال    
ملعلومات اخلاصة باملعـامالت املشـبوهة أو املـدفوعات غـري العاديـة مـن ِقَبـل الكيانـات االعتباريـة          ا

  املساعدة القانونية املتبادلة). (أ) من قانون ٥٤(املادة 
 كفــاءةوتشــارك ليختنشــتاين بنشــاط يف عمليــة لــوزان الراميــة إىل وضــع مبــادئ توجيهيــة تكفــل  

ملموســة يف جمــال دة وحتقيــق خطــوات بانة املمارســات اجليِّــقة واســتاســترداد املوجــودات املســرو
  التعاون الدويل لضمان الفعالية يف إجراءات جتميد املوجودات املسروقة وإعادهتا.

اسـتهلتها   دل التلقـائي للمعلومـات الضـريبية الـيت    التبـا  مبـادرة  وتعكف ليختنشتاين حاليا على تنفيـذ 
ــدان االقت   ــة يف املي ــا يســمى   منظمــة التعــاون والتنمي ــروادجمموعــة صــادي، بوصــفها عضــواً يف م ، ال

  .٢٠١٧عام يف وستشرع يف أول عمليات التبادل التلقائي للمعلومات اخلاصة باحلسابات املالية 
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 املالية منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية   
 )٥٨و ٥٢(املادتان 

 
مـن قـانون العنايـة الواجبـة، ختضـع مجيـع املؤسسـات         ٣مـن املـادة    ٢و ١عمالً بأحكام الفقـرتني  

املاليــة وكــذا مجيــع املنشــآت واملهــن غــري املاليــة احملــدَّدة ألحكــام هــذا القــانون وأيضــاً ملقتضــيات    
ملرســوم املــذكوران نظامــاً شــامالً ملبــدأ املرســوم املتعلــق ببــذل العنايــة الواجبــة. ويرســي القــانون وا

هويـة كبـار املسـؤولني     حتديـد املـالك املنـتفعني وبيـان    " وينصان علـى الشـفافية يف   زبونك"اعرف 
واملقرَّبني منـهم. ولـئن كـان كبـار املسـؤولني احمللـيني واملقرَّبـون منـهم ال ينـدرجون حاليـا ضـمن            

املســألة ســتعالَج  هــذه ن العنايــة الواجبــة، فــإنَّ(ح) مــن قــانو )١( ٢التعريــف الــذي تــورده املــادة 
مبقتضى األحكام اجلديدة النامجة عن جتسيد توجيه االحتاد األورويب الرابع املتعلق مبكافحـة غسـل   

  األموال يف التشريعات الوطنية.  
نـــة يف وباإلضــافة إىل املتطلبــات القانونيــة املتعلقـــة بتعزيــز التــدابري اخلاصـــة بالعنايــة الواجبــة املبيَّ       

من املرسوم املتعلق ببـذل العنايـة الواجبـة، نشـرت      ٢٣من قانون العناية الواجبة واملادة  ١١ املادة
) بشــأن تطبيــق النــهج القــائم علــى تقيــيم ٢٠١٣/١حمــدَّدة ( إرشــاديةاملاليــة وثيقــة  األســواقهيئــة 

املخاطر. وعالوة على ذلك، يتم بانتظامٍ إطالع مجيع الكيانات امللزمة ببذل العناية الواجبـة علـى   
ها هيئـة  الـيت ُتعـد  أمساء األشخاص املدَرجني يف القائمة عـن طريـق الرسـالة اإلخباريـة اإللكترونيـة      

رت احلكومــة تعــديل قــوائم اجلــزاءات ذات الصــلة اســتناداً إىل قــرارات املاليــة كلمــا قــر األســواق
من قانون العنايـة الواجبـة، جيـب علـى مجيـع       ٢٠جملس األمن التابع لألمم املتحدة. وعمالً باملادة 

العنايـة الواجبـة أن توثِّـق امتثاهلـا ملتطلبـات كـل مـن قـانون العنايـة الواجبـة            امللزمة ببذلالكيانات 
ــة. وهلــذا الغــرض، جيــب علــى تلــك الكيانــات أن حتــتفظ      واملرســوم ا ــة الواجب ملتعلــق ببــذل العناي

سنوات. وميكن فرض جزاءات علـى عـدم    ١٠بسجالت خاصة بالعناية الواجبة ملدة ال تقل عن 
  االمتثال للمتطلبات القانونية املنصوص عليها يف القانون واملرسوم املذكورين.

ــادة   ــورد املـ ــانون  )١( ٢وتـ ــن قـ ــي     (ز) مـ ــة. وتقضـ ــارف الومهيـ ــاً للمصـ ــة تعريفـ ــة الواجبـ العنايـ
وليسـت تابعـة    فعلـي ) من القانون املصريف حبظر إنشاء املصارف اليت لـيس هلـا مقـر    ٤( ١٥ املادة

  جملموعة مالية خاضعة لتنظيم قانوين يف ليختنشتاين.
وعـــة وانضـــمت إىل جمم ٢٠٠١يف عـــام  ليختنشـــتايننشـــئت وحـــدة االســـتخبارات املاليـــة يف وأُ

) مـن قـانون وحـدة    ٢( ٣. وتـنص املـادة   يف السـنة التاليـة   إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية
االستخبارات املالية على االستقاللية التشغيلية للوحدة. وتتمتـع الوحـدة مبيزانيـة مسـتقلة، ومجيـع      

ايل للوحـدة   املـدير احلـ  نـون لفتـرة غـري حمـدَّدة. وقـد تـوىل      مستخَدميها هم موظفون عموميـون معيَّ 
رئاســة خطــة عمــل اســطنبول لشــبكة مكافحــة الفســاد يف أوروبــا الشــرقية ووســط آســيا التابعــة   
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، كما توىل رئاسـة جلنـة اخلـرباء املعنيـة بتقيـيم تـدابري       

ــة بانت     ظــام يف مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. وشــاركت وحــدة االســتخبارات املالي
االجتماعــات الــيت ُعقــدت حتــت رعايــة املنتــدى العــريب الســترداد األمــوال، وكــذلك يف املنتــدى   

  األوكراين السترداد املوجودات.  
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، ُوسِّـعت صـالحيات الوحـدة يف    ٢٠١٦ومبوجب قانون وحدة االستخبارات املاليـة املـنقَّح لعـام    
ــدَّ    ــادل الوحــدة هــذه  ير. وجيــوز أن ة للتقــارجمــال طلــب معلومــات إضــافية مــن الكيانــات املِع تتب

يــة مــع ســائر األعضــاء يف جمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة دون   املعلومــات حبر
مـن   ٢٣عـت الوحـدة علـى مـذكرات تفـاهم مـع       احلاجة إىل إبرام مـذكرة تفـاهم. ومـع ذلـك وقَّ    

هم مــن أجــل تبــادل تلــك الوحــدات ملَزمــة قانونــاً بــإبرام مــذكرات تفــا  الوحــدات الشــريكة ألنَّ
  االستخبارات املالية.

حتويــل األمــوال املشــبوهة  وقــفب األمــروحــدة االســتخبارات املاليــة حاليــا صــالحية ولــيس لــدى 
توجيه االحتاد األورويب الرابـع بشـأن    إدراج أحكاممؤقَّتاً. على أهنا ستخوَّل هذه الصالحية لدى 

  التشريعات الوطنية. يفمكافحة غسل األموال 
    

تلكات من خالل التعاون الدويل تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املم  
 )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد  يف
 

. وتبعــاً لــذلك، جيــوز معاملــة األشــخاص االعتبــارينييعامــل قــانون ليختنشــتاين البلــدان األجنبيــة 
أن ترفع دعوى مدنية أمام حمـاكم ليختنشـتاين للحصـول علـى تعـويض. وتصـان       للبلدان األجنبية 

حقوق الدول األطراف األخرى بوصفها املالك الشرعي للممتلكات املكتَسبة الحقـاً عـن طريـق    
 ٣٥٤(ج) مـن القـانون اجلنـائي واملـادة      ٢٠(أ) و ٢٠ارتكاب جرم مشمول باالتفاقيـة (املادتـان   

    ية).من قانون اإلجراءات اجلنائ
ــيح       ــا شــامالً حيكــم إجــراءات املصــادرة. وهكــذا تت ــا حملي وقــد أرســت ليختنشــتاين نظامــاً قانوني

ــادة ــادرة   ١٩ املـ ــائي مصـ ــانون اجلنـ ــتخَدمة يف ارتكـــاب  األدوات(أ) مـــن القـ ــةاملسـ ــا . اجلرميـ أمَّـ
بصــفة وقائيــة أيضــاً دون إدانــة إذا  األدواتمــن القــانون اجلنــائي فتــنص علــى مصــادرة  ٢٦ املـادة 

العامـة أو بالنظـام العـام.     بـاآلداب أو متـس  للخطـر  كانت هذه األشياء تعرِّض سالمة األشـخاص  
) ٣( مــن القــانون اجلنــائي مصــادرة عائــدات اجلرميــة، إذ تــنص يف الفقــرة (ب)  ٢٠ وتــنظِّم املــادة

ائم الفســاد. وأخــرياً، تتــيح   صــراحةً علــى مصــادرة واســعة النطــاق للعائــدات املتأتيــة مــن جــر        
  من قانون اإلجراءات اجلنائية إجراء املصادرة دون االستناد إىل حكم اإلدانة. ٣٥٦  املادة

وجيــوز إنفــاذ أوامــر املصــادرة والتجميــد واحلجــز الصــادرة عــن احملــاكم األجنبيــة عمــالً بأحكــام    
 يف كـثري مـن األحيـان علـى     من قانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وقـد جـرى العـرف       ٦٤ املادة

  استهالل إجراءات حملية بالتزامن مع سري اإلجراءات يف البلد األجنيب.
وجيوز أن ُتْصدر ليختنشتاين أوامر بإجراء املصادرة والتجميد على الصـعيد احمللـي مـن دون وجـود     

تقارير إعالمية. أمر صادر عن حمكمة أجنبية، بناء على طلب لتبادل املساعدة القانونية أو بناء على 
  عن طريق القنوات الدبلوماسية. املتبادلة هذه يةوليس لزاماً إرسال طلبات املساعدة القانون

(أ) مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، وإجـراء التجميـد        ٩٨وميكن كشف العائدات مبقتضى املادة 
بعــدها مــن  ومــا ٩٢(أ) مــن القــانون نفســه وتفتــيش املســاكن مبوجــب املــادة  ٩٧مبوجــب املــادة 

  القانون املذكور.
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وال تشــترط ليختنشــتاين وجــود معاهــدة مــن أجــل التعــاون ألغــراض املصــادرة. وتنطبــق أحكــام  
قانون املساعدة القانونية املتبادلة ما مل تـنص االتفاقـات الدوليـة علـى خـالف ذلـك. وفضـالً عـن         

من قانون املسـاعدة   ٩دة ذلك، تطبَّق أحكام اتفاقية مكافحة الفساد بصورة مباشرة. وتقضي املا
قانون اإلجراءات اجلنائية يف إجـراءات املسـاعدة املتبادلـة. ومـع ذلـك يلبَّـى طلـب         بتطبيقاملتبادلة 

ــة يف       ــادئ اإلجــراءات اجلنائي ــة مــع مب اســتهالل إجــراءات خمتلفــة شــريطة أن تتوافــق هــذه العملي
ــادة   ــانون امل  ٥٨ليختنشــتاين (امل ــن ق ــة  م ــة املتبادل ــإنســاعدة القانوني ــدمي املســاعدة    ). ف ُرفــض تق

ــان األســباب.         ــرار، مــع بي ــة هبــذا الق ــة الطالب ــا، أُشــعرت الســلطة األجنبي ــا أو جزئي ــة كلي القانوني
آالف فرنــك سويســري فيمــا   ١٠نــاهز تدنيــا عتبــة ليختنشــتاين، يف املمارســة العمليــة،  وتفــرض

تدبري مؤقَّـت، مـن الـالزم     أيِّلشخصيات االعتبارية. وقبل وقف يتعلق بأوامر جتميد موجودات ا
(ج) مــن القــانون  ٢٠(أ) و ٢٠إجــراء مشــاورات مــع الدولــة الطــرف الطالبــة. وتكفــل املادتــان  

  ة.قوق األطراف الثالثة احلسنة النيمن قانون اإلجراءات اجلنائية ح ٣٥٤اجلنائي واملادة 
    

 )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة   
 

مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة إىل       ٦٤واألشياء املصاَدرة عمـالً باملـادة   َتُؤول املوجودات 
(أ) مـن قـانون اإلجـراءات     ٢٥٣دولة ليختنشتاين، ولكن جيـوز أن تـربم احلكومـة، عمـالً باملـادة      

  اجلنائية اتفاقاً بشأن نقل تلك املوجودات واألشياء إىل الدولة اليت ارُتكبت فيها اجلرمية.
 إلعـادة ق أحكام اتفاقية مكافحة الفساد بصورة مباشـرة وتـوفر أساسـاً قانونيـا لليختنشـتاين      وتطبَّ

ــة.         ــة احلســنة الني ــع مراعــاة حقــوق األطــراف الثالث ــدان األصــلية، م املمتلكــات املصــاَدرة إىل البل
  (أ) من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٢٥٣وعالوة على ذلك، تنطبق املادة 

أسـاس تشـريعي يتـيح اسـتبعاد اشـتراط صـدور حكـم هنـائي يف         أيِّ جـود  وعلى الرغم من عـدم و 
مع ذلـك إعـادة املوجـودات اسـتناداً إىل أسـاس آخـر. فعلـى سـبيل املثـال،           فيجوزالدولة الطالبة، 

صــودرت األمــوال يف قضــية أباتشــا، الــيت كانــت تتعلــق بــاختالس األمــوال يف نيجرييــا، يف إطــار   
. وفضالً عن ذلك، إذا صدر أمر مصادرة حملـي، جـاز   ات عينيةزع ملكية ممتلك لنمنفصلة  دعوى

طــرف متضــرر أن يشــارك يف يِّ إرجــاع األمــوال أيضــاً يف غيــاب حكــم هنــائي أجــنيب. وجيــوز أل 
. وجيـوز أن  األضـرار الـيت حلقتـه   اإلجراءات اجلنائية بصفته طرفاً خاصا وأن يطالب بتعـويض عـن   

ــة،    ٣٤إىل  ٣٢واد تقضــي احملكمــة بتعــويض الطــرف اخلــاص (املــ    ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
  من نفس القانون املذكور). كما جيوز اقتطاع نفقات معقولة. ٢٧٠إىل  ٢٥٧واملواد 

   
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

وتعزيـز التعـاون    توثيقأهنا تشارك مشاركة نشطة يف  ليختنشتاين، إالَّ مساحةرغم صغر   •  
  )؛٥١املوجودات املسروقة (املادة  وإعادةالدويل على مكافحة غسل األموال 

أصدرت ليختنشتاين أوامر جتميد حملية من دون أمر قضـائي صـادر عـن حمكمـة أجنبيـة،        •  
وذلك بناء على طلب للمساعدة القانونية املتبادلة أو علـى تقـارير إعالميـة. ولـيس لزامـاً      
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تدبري مؤقَّـت، مـن   أيِّ قبل وقف طلبات عن طريق القنوات الدبلوماسية. وإرسال هذه ال
  ))؛٨( ٥٥(أ) و )٢( ٥٤الالزم إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الطالبة (املادتان 

ــة، وهــي        •   ــة الطالب ــا للتعــاون مــع الدول ــة أساســاً قانوني يف قضــية أباتشــا، اتُّخــذت االتفاقي
  )).٦( ٥٥نيجرييا (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

توجيـه االحتـاد األورويب الرابـع بشـأن      االنتهاء من إدراج أحكامتشجَّع ليختنشتاين على   •  
) يف التشــريعات الوطنيــة ملعاجلــة الفجــوات الــيت ٢٠١٥/٨٤٩مكافحــة غســل األمــوال (

كبار املسـؤولني  تشوب تشريعاهتا املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بشأن 
  .املالك املنتفعنياحملليني واملقرَّبني منهم وسجالت 

 


