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      خالصة وافية  -ثانيًا  
    أستراليا    

  مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي ألستراليا يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 كانون األول/ ٧وصدَّقت عليها يف ، ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٩وقَّعت أستراليا على االتفاقية يف 

فاذ يف ٢٠٠٥ديســــــمرب  ية حيز الن فاق ناير  ٦؛ ودخلت االت ثاين/ي قانوين ٢٠٠٦كانون ال . والنظام ال
  األسترايل مزدوج. ولذلك، فإنَّ االتفاقية غري واجبة التطبيق مباشرة.

ــــــتوري. ولديها نظام احتادي تتألف فيه احلكو ــــــتراليا نظام حكم دميقراطي دس مة من ثالثة وألس
مســــتويات، وهي: الكومنولث (املســــتوى االحتادي)، ومســــتوى الواليات واألقاليم، واملســــتوى 

  املحلي. ويقتصر االستعراض اخلاص بأستراليا على املستوى االحتادي.
وقد اسُتعرض تنفيذ أستراليا للفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف السنة الثانية من الدورة األوىل، 

). CAC/COSP/IRG/I/2/1( ٢٠١٢أيار/مايو  ١٥شــرت اخلالصــة الوافية لذلك االســتعراض يف وُن
كما خضع إطار أستراليا القانوين الناظم ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لتقييم مشترك من 

ـــــيا واملحيط اهلافرقة العمل املعنية باإلجراءات امل ـــــل األموال يف الية وفريق آس  عاميدئ املعين بغس
  .٢٠١٥و ٢٠١٤

زاهة األسترالية لضمان الن فوضيةوتشمل املؤسسات ذات الصلة يف جمال منع الفساد ومكافحته امل
األســترالية املعنية باجلرمية  فوضــيةاألســترالية لالســتخبارات اجلنائية (امل فوضــيةيف إنفاذ القانون، وامل

ســـابقًا)، وأمني املظامل للكومنولث، واملركز األســـترايل لإلبالغ عن املعامالت وحتليلها، والشـــرطة 
  االحتادية األسترالية.

ويشـــمل التشـــريع املنفِّذ للفصـــلني الثاين واخلامس، على وجه اخلصـــوص، قانون املدونة اجلنائية لعام 
، وقانون احلوكمة واألداء واملســـــاءلة ١٩٩٩؛ وقانون اخلدمة العمومية لعام (املدونة اجلنائية) ١٩٩٥

سنة  سنة ٢٠١٣يف املجال العام ل صاحل العام ل شاء املعلومات من أجل ال ، وقانون ٢٠١٣، وقانون إف
  .٢٠٠٢، وقانون عائدات اجلرمية لعام ٢٠٠٦مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب لعام 

    
    ثاين: التدابري الوقائيةالفصل ال  -٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
    )٦و ٥سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (املادتان     

تستند أستراليا إىل جمموعة من األحكام التشريعية ذات الصلة، وخصوصًا قانون اخلدمة العمومية، 
ــــــاء ١٩١٨، وقانون الكومنولث االنتخايب لعام ١٩٩٩وقانون اخلدمة الربملانية لعام  ، وقانون إفش

ساءلة يف املجال العام، وقانون حرية  صاحل العام، وقانون احلوكمة واألداء وامل املعلومات من أجل ال
راء، ، وصــكوك تشــريعية مثل قواعد الكومنولث لالشــت٢٠٠١املعلومات، وقانون الشــركات لعام 

  اهة والشفافية واملساءلة يف القطاعني العام واخلاص ومنع الفساد.زنمن أجل تعزيز ال
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 ٢٠١٨-٢٠١٦وإضافًة إىل ذلك، فإن أستراليا وضعت خطة عمل وطنية حكومية مفتوحة للفترة 
 التزامًا حمدَّدًا هبدف حتسني نظام مكافحة الفساد ١٥باالشتراك مع املجتمع املدين. وتشمل اخلطة 

اهة يف القطاع العام واملشـــــاركة العامة والوصـــــول إىل املعلومات احلكومية زنيف أســـــتراليا، مثل ال
والشــــفافية واملســــاءلة يف األعمال التجارية. وحيدد كل التزام هدفه واهليئة الرئيســــية املعنية بتنفيذه 

  واألطر الزمنية واملعامل البارزة لذلك.
االت لتنفيذ وتنسيق السياسات املذكورة أعاله ملنع الفساد ومكافحته وتعتمد أستراليا هنجًا متعدد الوك

بفعالية. وتتوىل إدارة املدعي العام اإلشــراف على تنفيذ الســياســات والربامج الداخلية ملكافحة الفســاد 
وتنســــــيقها على نطاق اإلدارات واهليئات احلكومية، وتشــــــارك يف املحافل الدولية الرامية إىل مكافحة 

اخلدمة العمومية  مفوضــية. وتشــمل الوكاالت الرئيســية األخرى الشــرطة االحتادية األســترالية، والفســاد
ــــترالية، وامل ــــترايل فوضــــيةاألس ــــتثمار، واملكتب الوطين األس ــــترالية لألوراق املالية واالس  ملراجعة األس

بات، ومكتب املفو ئة احلســـــــا لة ض اإلعالمي األســــــترايل، وأمني مظامل الكومنولث، واهلي املســــــتق
زاهة يف إنفاذ القانون، واملركز األسترايل لإلبالغ األسترالية لضمان الن فوضيةللمصروفات الربملانية، وامل

عن املعامالت وحتليلها. وباســــــتثناء إدارة املدعي العام، فإن مجيع هذه اهليئات والوظائف عبارة عن 
واملوارد وامليزانية الكافية واملوظفني  ســــــلطات أو وظائف قانونية، وحتظى مبا يلزم من االســــــتقاللية

  املتخصصني للقيام بعملها.
وتضـــطلع هذه الوكاالت بأنشـــطة لزيادة الوعي بشـــأن الفســـاد واالحتيال داخل القطاع العام. وتدير 
الشـــــرطة االحتادية األســـــترالية، بالتعاون مع أجهزة أخرى، مركزًا ملكافحة االحتيال والفســـــاد لتبادل 

ســـــتخبارات بشـــــأن التهديدات والتحديات الناشـــــئة فيما يتعلق باجلرائم املالية، مبا فيها املعلومات واال
زاهة يف إنفاذ القانون بانتظام على زيادة املعارف املتعلقة األسـترالية لضـمان الن فوضـيةالفسـاد. وتعمل امل

  فراد اجلمهور.مبنع الفساد ونشرها بشكل منهجي فيما بني الوكاالت يف واليتها القضائية ولدى أ
فســــاد الرئيســــية بيد أن النتائج وُتســــتعرض دوريًّا العمليات املنفَّذة مبوجب تشــــريعات مكافحة ال

  الع العام.تتاح دائمًا لالط  ال
وأســـــتراليا جزء من خمتلف املنتديات اإلقليمية والدولية ملكافحة الفســـــاد، مثل جمموعة العشـــــرين 

ط اهلادئ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي ورابطة التعاون االقتصـــادي آلســـيا واملحي
وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واملركز الدويل لتنسيق مكافحة الفساد آلسيا واملحيط اهلادئ 
وفرقة العمل الدولية املعنية برشو املوظفني األجانب، وهي تدعم اجلهود الرامية إىل التصدي للفساد 

  ية واملساءلة يف البلدان الشريكة على الصعيد الثنائي من خالل براجمها اإلمنائية.وحتسني الشفاف
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

اخلدمة العمومية األســـترالية، اليت ُأنشـــئت مبوجب قانون اخلدمة العمومية، مســـؤولة عن  مفوضـــية
اهة والســـلوك واملســـاءلة والفعالية واألداء، وهي تنظم اســـتقدام موظفي زنتعزيز املعايري الســـامية لل

  اخلدمة العمومية األسترالية وتعيينهم واستبقاءهم وترقيتهم وتقاعدهم.
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العمومية األســترالية تنافســي، ويســتند إىل مجلة أمور منها اإلنصــاف واجلدارة. واالســتقدام للخدمة 
مفّوض محاية اجلدارة. وجيوز وميكن للمرشـــــحني غري الفائزين الطعن يف قرارات االســـــتقدام لدى 

ض محاية اجلدارة أو جلنة العمل املنصف أو املحكمة االحتادية أو حمكمة الدرجة الثانية االحتادية ملفو
  جعة قرارات التوظيف.مرا

 ٤٤) وســـــقوط األهلية (املادتان ٣٤و ١٦ويتضـــــمن الدســـــتور معايري التأهل لالنتخاب (املادتان 
) فيما خيص أعضـــــاء الربملان وأعضـــــاء جملس الشـــــيوخ. وترد متطلبات إضـــــافية فيما خيص ٤٥و

  من قانون الكومنولث االنتخايب. ٣٨٦و ٣٦٢و ١٦٣الربملانيني واملرشحني يف املواد 
ــــــًا على نظام للتمويل االنتخايب وإقرارات الذمة املالية ُيلِزم  وينص قانون الكومنولث االنتخايب أيض
حة (املرشــحني واألحزاب الســياســية واجلهات املاحنة وما إىل ذلك) بتقدمي إقرارات  الكيانات املفصــِ

الع العام. وجيب اإلفصاح لالط رالية. وتتاح تلك اإلقراراتبعائداهتا املالية إىل اللجنة االنتخابية األست
) من قانون ١( ٢٨٧عن اهلبات والقروض والديون واهلدايا (حســـب تعريفها الوارد يف املادة الفرعية 

. وجيب اإلفصـــاح عن تفاصـــيل من قبيل تاريخ االســـتالم، واملقدار أو القيمة، )الكومنولث االنتخايب
دوالر  ١٣ ٨٠٠يت تتجاوز حدًّا معينًا (حاليًّا واســــــم املانح وعنوانه فيما خيص التربعات الفردية ال

ــترايل). وجيوز أن يســتحق املرشــحون احلصــول على التمويل العام. وتســتعرض اللجنة االنتخابية  أس
األسترالية إقرارات العائدات املالية، وقد حتيل املخالفات، مبا يف ذلك تقدمي إقرارات مضللة أو خادعة 

  قة، إىل السلطات املختصة ألغراض املالحقة اجلنائية.والتخلف عن تقدمي إقرارات دقي
الربملان نظام لإلفصاح املستمر عن مصاحل أعضائه وأفراد أسرهم املباشرين. ويف  ولكل من جملسي

سياق منفصل، يقتضي بيان رئيس الوزراء للمعايري الوزارية أيضًا أن يضطلع الوزراء ومساعدوهم 
أمور، منها إقرار وتســـجيل مصـــاحلهم ومصـــاحل أفراد أســـرهم املباشـــرين واألمناء الربملانيون جبملة 

  الع العام.عات الضغط. وتتاح اإلقرارات لالطوجتنب تضارب املصاحل يف تعامالهتم مع أفراد جممو
صاحل احلقيقي أو  ضارب امل ويتخذ مجيع موظفي اخلدمة العامة األسترالية خطوات معقولة لتفادي ت

ملادة الظاهر ويعلنون عنه إ قانون اخلدمة العمومية). وحتتفظ الوكاالت ٧( ١٣ذا نشـــــــأ (ا ) من 
اخلدمة العمومية األســترالية مواد تدريبية  مفوضــيةباإلقرارات وتســتعرضــها على حنو فردي. وتضــع 

بشــأن تضــارب املصــاحل وتتيحها جلميع الوكاالت. وإضــافًة إىل ذلك، ُيلِزم قانون احلوكمة واألداء 
جال العام مجيع مســـؤويل اإلدارات احلكومية أو الربملانية وغريها من اهليئات العامة واملســـاءلة يف امل

  من القانون بالكشف عن املصاحل الشخصية املادية. ١٠واالعتبارية املدرجة يف املادة 
ـــــترالية مبدونة قواعد الســـــلوك التابعة مل اخلدمة  فوضـــــيةويلتزم مجيع موظفي اخلدمة العمومية األس

من قانون اخلدمة العمومية). وجيوز هلم، إذا لزم األمر، أن يلتمســوا  ١٣األســترالية (املادة العمومية 
ـــتشـــارية يف جمال األخالقيات. ويفرض قانون  املشـــورة بشـــأن املســـائل األخالقية من اخلدمة االس
 احلوكمة واألداء واملســـــاءلة يف املجال العام أيضـــــًا جمموعة من الواجبات العامة على املســـــؤولني

يان املعايري الوزارية معايري حمددة لل فائدة الوزراء ومســـــــاعديهم زناملعنيني. وحيدد ب ياقة ل اهة والل
واألمناء الربملانيني يف تســـيريهم لألعمال العمومية. وقد تفضـــي االنتهاكات ملدونة قواعد الســـلوك 

الن عن التضــــارب يف اخلدمة العمومية األســــترالية، مبا يف ذلك التخلف عن اإلع فوضــــيةالتابعة مل
من قانون اخلدمة العمومية).  ١٥املصــــــاحل، إىل عقوبات تتراوح بني التوبيخ وإهناء اخلدمة (املادة 
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ســــــاءلة يف املجال العام الذين وميكن أيضــــــًا للموظفني املشــــــمولني بقانون احلوكمة واألداء وامل
يف قانون اخلدمة العمومية يضــــطلعون بواجباهتم العامة أن خيضــــعوا للجزاءات املنصــــوص عليها   ال

  من قانون احلوكمة واألداء واملساءلة يف املجال العام). ٣٢(املادة 
(و) من توجيهات  ١٤ويلتزم موظفو اخلدمة العمومية األسترالية باإلبالغ عن سوء السلوك (املادة 

 إطار ). وميكن أيضـــًا اإلبالغ عن ســـوء الســـلوك يف٢٠١٦املعين باخلدمة العمومية لســـنة  املفوض
قانون إفشــاء املعلومات من أجل الصــاحل العام. وإضــافًة إىل ذلك، ُيلَزم رؤســاء الوكاالت اخلاضــعة 

ــــــترالية لضــــــمان الن فوضــــــيةلوالية امل زاهة املعين بالن املفوضزاهة يف إنفاذ القانون بإخطار األس
زاهة املعين بالن املفوضنون من قا ١٩باملعلومات أو االدعاءات املتعلقة بالفســـاد يف وكاالهتم (املادة 

يف إنفاذ القانون). وجيوز أيضــــًا إحالة حاالت االحتيال والفســــاد املحتملة إىل الشــــرطة االحتادية 
  األسترالية إلجراء التحقيقات اجلنائية بشأهنا.

ر قانون إفشــــاء املعلومات من أجل الصــــاحل العام الكشــــف عن املخالفات وســــوء اإلدارة  وييســــِّ
ية من والتحقيق في باحلما عام. وحيظى املبلِّغون  ية املبلِّغني يف القطاع ال محا كال  ــــــ هما، وينظم أش

من قانون إفشــــاء املعلومات من أجل الصــــاحل  ١٠املســــؤولية املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية (املادة 
على  ١٩و ٢٠العام). وُيجرَّم الكشــف عن هوية املبلِّغني واختاذ إجراءات انتقامية ضــدهم (املادتان 

التوايل من قانون إفشــــاء املعلومات من أجل الصــــاحل العام). وجيوز على ســــبيل االســــتثناء إجراء 
من قانون إفشـــاء املعلومات من أجل الصـــاحل العام). ويرد  ٢٦عمليات الكشـــف اخلارجية (املادة 

 ٢٩ادة تعريف واسع للسلوك القابل للكشف، وهو يشمل الفساد واالحتيال والسلوك الفاسد (امل
  من قانون إفشاء املعلومات من أجل الصاحل العام).

من الدستور،  ٧٢وختضع إجراءات التعيني يف مناصب اجلهاز القضائي االحتادي والعزل منها إىل املادة 
  وتسترشد باألعراف واملمارسات.

ـــأن ال ـــجَّزنوال يوجد تدريب إلزامي بش عون على اهة لفائدة قضـــاة املحكمة االحتادية، ولكنهم ُيش
حضور برامج للتدريب الداخلي واخلارجي والتثقيف القضائي قد تشمل دورات بشأن األخالقيات 
والســلوكيات القضــائية. وتعاَلج الشــكاوى يف املقام األول وفقًا لقانون تعديل تشــريعات املحاكم 

شكاوى القضائية) لعام  سلوك والعجز القضائيني (اللجان الربمل ٢٠١٢(ال سوء ال انية) لعام وقانون 
. وحيدد قانون الشــكاوى القضــائية اإلجراءات الداخلية للنظر يف الشــكاوى والتحقيق فيها ٢٠١٢

والتوصية بتدابري االستجابة إليها. ويساعد قانون سوء السلوك القضائي الربملان لدى النظر يف عزل 
  من الدستور. ٧٢أحد القضاة مبوجب املادة 

 ١٩٨٣للكومنولث أســاســًا إىل قانون مديرية النيابات العامة لســنة  وختضــع مديرية النيابات العامة
منه على أن قانون احلوكمة واألداء واملساءلة يف املجال العام وقانون  ٢٧و ٥الذي ينص يف املادتني 

اخلدمة العمومية ينطبقان بالكامل على مدير وموظفي مديرية النيابات العامة للكومنولث. وإضـــافًة 
 ٢٤غي للمدير ومعاونه أن يكشفا عن أي مصاحل مالية مباشرة أو غري مباشرة (املادة إىل ذلك، ينب

من قانون اخلدمة العمومية). وعالوة على ذلك، أصـــدرت مديرية النيابات العامة للكومنولث بيانًا 
بالقيم والســلوكيات كدليل ملوظفيها، وهي تلزمهم باإلعالن عن أي أصــول وخصــوم مالية كجزء 

  التصريح األمين. من عملية



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.1
 

6/15 V.18-08728 
 

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
تضــطلع الكيانات العمومية األســترالية املعنية بعملياهتا اخلاصــة باالشــتراء واملنح ضــمن اإلطار العام 
 املحدد يف قانون احلوكمة واألداء واملســــاءلة يف املجال العام. وينص القانون على أن يصــــدر وزير

املالية قواعد الكومنولث لالشــتراء اليت تشــكل القواعد األســاســية املحددة جلميع عمليات االشــتراء 
  )).١باء ( ١٠٥العمومي (املادة الفرعية 

وتقضــــي قواعد الكومنولث لالشــــتراء بأن تبلِّغ الكيانات املعنية عن عقودها االشــــترائية اليت تبلغ 
، وهو نظام مركزي للمعلومات العمومية يوفر AusTenderعتبات حمددة أو تتجاوزها على نظام 

  املعلومات عن خطط الشراء واملناقصات املفتوحة والعقود املمنوحة.
ــــــتخدام منوذج العقد املوحد (جمموعة الوثائق التعاقدية للكومنولث) إلزاميًّا  فيما خيص وُيعترب اس

اســتخدامه فيما خيص دوالر أســترايل، وُيشــجَّع على  ٢٠٠ ٠٠٠ملشــتريات اليت تصــل قيمتها إىل ا
املشــتريات اليت تصــل قيمتها إىل مليون دوالر أســترايل. ويلتزم املســؤولون بصــون الوثائق املناســبة 

من قواعد الكومنولث لالشتراء).  ٧لتدقيقها حسب األصول فيما خيص كل عملية اشتراء (اجلزء 
ــتراء داخل إدا رة الشــؤون املالية أو أمني وجيوز تقدمي الشــكاوى إىل اجلهة املشــترية أو منســق االش

ــــــترايل  ــــــابات الوطنية األس املظامل للكومنولث أو املحكمة االحتادية. وجيري مكتب مراجعة احلس
عمليات املراجعة بشــأن أنشــطة االشــتراء، وينشــر تقارير املراجعة على موقعه الشــبكي ويقدمها إىل 

  الربملان كي ينظر فيها.
حتادية الســـنوية ويقرها الربملان. وتقدَّم امليزانية ضـــمن اإلطار املحدد وتتوىل احلكومة إعداد امليزانية اال

، الذي ُيلِزم وزير اخلزانة بأن ينشــر تقارير ١٩٩٨اهة بشــأن امليزانية لعام زنيف امليثاق اخلاص بقانون ال
ومعايري اإلحصــاءات دورية عن التوقعات االقتصــادية واملالية يف امليزانية اســتنادًا إىل املعايري املحاســبية 

  املالية احلكومية اليت وضعها صندوق النقد الدويل.
ــــــنوية للحكومة بأكملها اليت يعدها وزير املالية، ينبغي لإلدارات  وإضــــــافًة إىل البيانات املالية الس

ملادة  جة يف ا ملدر ية ا مة واالعتبـار ها من اهليئـات العـا ملانيـة وغري قانون  ١٠احلكوميـة أو الرب من 
واألداء واملســــاءلة يف املجال العام أن تعد بيانات مالية ســــنوية وتقدمها إىل املراجع العام  احلوكمة

ــــابات ملراجعتها (املادتان  ــــاءلة يف املجال العام).  ٤٨و ٤٢للحس من قانون احلوكمة واألداء واملس
ان أيضًا فحص وتتوىل اللجنة املشتركة املعنية باحلسابات العمومية ومراجعة احلسابات التابعة للربمل

  الشؤون املالية للسلطات ومجيع تقارير مراجع احلسابات العام.
  من املدونة اجلنائية التالعب بالوثائق املحاسبية. ٢-٤٩٠و ١-٤٩٠وجترِّم املادتان 

    
    )١٣و ١٠؛ مشاركة اجملتمع (املادتان الناسإبالغ     

نًا يف احلصــــول على الوثائق الرمسية مينح قانون حرية املعلومات كل شــــخص حقًّا واجب النفاذ قانو
للوزراء أو الوكاالت احلكومية، رهنًا باالســــتثناءات واإلعفاءات املحددة (مبا يف ذلك اخلصــــوصــــية 
الشـــخصـــية واألمن القومي واألســـرار التجارية وما إىل ذلك)، ويرســـي نظامًا لنشـــر املعلومات ُيلِزم 

ى حنو اســــــتباقي. وقد تنطوي الطلبات على دفع اهليئات العمومية بنشــــــر جمموعة من املعلومات عل
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رسوم أيضًا. وينبغي أن ُتنشر الردود على الطلبات مع بعض االستثناءات القليلة. ويضع قانون حرية 
  املعلومات مواعيد هنائية حمددة للتعامل مع الطلبات، ويشترط إبداء األسباب يف حال رفض الطلب.

شرف مكتب شأ مبوجب قانون املفوض اإلعالمي األسترايل لعام ، اُملاملفوض اإلعالمي األسترايل وي ن
، على عمل قانون حرية املعلومات، ويصـــــدر مبادئ توجيهية بشـــــأن عمله. وينبغي للوزراء ٢٠١٠

والوكاالت مراعاة املبادئ التوجيهية عند تطبيق قانون حرية املعلومات. وجيوز للمفوض اإلعالمي 
الت ومراجعة القرارات املتخذة مبوجب قانون حرية املعلومات. أن جيري حتقيقات يف تصرفات الوكا

، جيوز ألمني املظامل للكومنولث أيضًا أن حيقق يف الشكاوى ١٩٧٦ومبوجب قانون أمني املظامل لعام 
  املقدمة ضد اإلجراءات اليت تتخذها الوكاالت مبوجب قانون حرية املعلومات.

شـــاورات العامة باختالف اهليئات العمومية. ويتطلب وتتباين ُنُهج إشـــراك أصـــحاب املصـــلحة وامل
وضع السياسات عمومًا إجراء مشاورات حقيقية وجيدة التوقيت مع املنشآت التجارية واملنظمات 

  .٢-٥املجتمعية واألفراد. وتسعى خطة العمل الوطنية إىل حتسني النهج الوارد يف التزامها 
الواليات يف أســتراليا خدمات لإلبالغ عن اجلرمية وتوجد لدى إدارات الشــرطة االحتادية وشــرطة 
هلاتف واإلنترنت. ويتيح مشــــــروع  لوقف اجلرمية واخلط  Crime Stoppers Australiaعن طريق ا

  املباشر لألمن الوطين اإلبالغ عن اجلرائم مع حجب هوية املبلِّغ.
    

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
الرقايب األسترايل ملنع الفساد يف القطاع اخلاص أساسًا من  يتألف اإلطار الفردي واملشترك للتنظيم

األســـترالية لألوراق املالية واالســـتثمار لعام  فوضـــيةاملدونة اجلنائية، وقانون الشـــركات، وقانون امل
، وقانون مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب، والصــــكوك التشــــريعية واإلرشــــادات ٢٠٠١

  الرقابية ذات الصلة.
الشــــرطة االحتادية األســــترالية بانتظام مع القطاع اخلاص ألغراض منها التثقيف بشــــأن وتتواصــــل 

التشــريعات املتعلقة مبكافحة الفســاد والرشــوة على الصــعيدين املحلي واألجنيب وتعزيز الشــفافية يف 
  املعامالت التجارية الدولية.

ر األســـترالية بأنشـــطة توعية وتضـــطلع إدارة الشـــؤون اخلارجية والتجارة وجلنة التجارة واالســـتثما
للتأكد من إدراك املنشــآت التجارية األســترالية اللتزاماهتا مبوجب قوانني مكافحة الرشــوة. وترتبط 
مبادئ وتوصـــيات احلوكمة املؤســـســـية الصـــادرة عن جملس حوكمة الشـــركات التابع للبورصـــة 

ات املدرجة على اعتماد ممارسات األسترالية بقواعد اإلدراج يف البورصة األسترالية، وتشجِّع الكيان
  احلوكمة الرشيدة.

ــــــأن من قانون  AAA 9.4محاية املبلِّغني عن املخالفات يف القطاع اخلاص يف اجلزء  وترد أحكام بش
الشـــركات الذي يشـــمل اإلبالغ عن االنتهاكات لقانون الشـــركات وقانون املفوضـــية األســـترالية 

أنشــــأت املفوضــــية مكتبًا للمبلِّغني عن املخالفات، . وقد ٢٠٠١لألوراق املالية واالســــتثمار لعام 
وعززت إجراءاهتا الداخلية للتعامل مع تقارير املبلِّغني عن املخالفات، ووضــــــعت معلومات حمددة 

  األهداف لتوعية املبلِّغني املحتملني بشأن أشكال احلماية املتاحة ودور املفوضية.
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شركا ٣١وتتعهد املفوضية  ت واألمساء التجارية والسجالت املهنية، وما إىل ذلك) سجالًّ قانونيًّا (ال
ماليني كيان. ومعظم الســـــجالت متاحة لالطالع العام على  ٤,٨تتضـــــمن معلومات عن أكثر من 

شـــبكة اإلنترنت. وُتكَفل دقة املعلومات الواردة يف الســـجالت من خالل التزامات قانونية مســـتمرة 
ــوم املتأخرة واجلرائم املنصــوص بتحديث املعلومات، مبا يف ذلك شــرط املر ــنوية ونظام الرس اجعة الس

  ).٢-١٣٧و ١-١٣٧ن ايها يف املدونة اجلنائية (املادتعل
وال توجد قيود تشـــــــريعية عامة مفروضـــــــة على العمل بعد االنفصـــــــال فيما خيص املوظفني 

ـــياســـات املالئمة، مبا يتماشـــى مع قانون اخلدمة حيث  ،العموميني جيوز للهيئات أن تعتمد الس
ــترالية. وتوفر امل فوضــيةالعمومية ومدونة قواعد الســلوك التابعة مل  فوضــيةاخلدمة العمومية األس

إرشــادات لفائدة اهليئات بشــأن تضــارب املصــاحل، مبا يف ذلك إدارة التوظيف بعد االنفصــال. 
ايري الوزارية على بعض القيود، ولكن من غري الواضـــــــح ما إذا كان ميكن كما ينص بيان املع

  إنفاذها وكيفية ذلك.
ومبوجب قانون الشــركات، ينبغي للكيانات ذات الصــلة االحتفاظ بســجالت مالية خطية تســجل 
وتبني على النحو الصــــــحيح معامالهتا ومركزها املايل وأداءها، وتتيح إعداد بيانات مالية دقيقة 

من قانون الشركات مجيع الشركات، عدا الشركات  ٢٩٢). وُتلِزم املادة ٢٨٦جعتها (املادة ومرا
  الصغرية املسجَّلة امللكية، بإعداد تقرير سنوي ونشره بتقدميه إىل املفوضية.

وُتلَزم كيانات عدة ختضع لقانون الشركات بتطبيق املعايري املحاسبية األسترالية املستندة إىل املعايري 
))، ٢( ٢٨٦ولية لإلبالغ املايل. وينبغي اإلبقاء على الســجالت املالية ملدة ســبع ســنوات (املادة الد

تان  ملاد بذلك (ا يام  عدم الق ملادة ٢( ٢٨٦) و١( ٢٨٦وُيجرَّم  نة  ٤٩٠)). وجيرَّم يف ا ملدو من ا
  اجلنائية التالعب بالوثائق املحاسبية يف القطاع اخلاص.

قيودًا صرحية على اقتطاع الرشاوى للموظفني العموميني  ١٩٩٧ل لسنة ويضع قانون تقييم ضريبة الدخ
). بيد أنه جيوز ٥٤-٢٦) والنفقات املتعلقة باألنشطة غري املشروعة (املادة ٥٣-٢٦و ٥٢-٢٦(املادتان 

)، وتواصل أستراليا االستعراض الدوري ٤( ٥٢-٢٦اقتطاع املدفوعات التيسريية الصغرية مبوجب املادة 
  ا وهنجها بشأن املدفوعات التيسريية من أجل مكافحة هذه الظاهرة بفعالية.لسياساهت

    
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

 ،لدى أســــتراليا نظام ُمحكم ومتكامل ملكافحة غســــل األموال، وإن ظلت بعض املجاالت الرئيســــية
بعد. وتتمثل الصـــكوك التشـــريعية  مل تعاَلج ،وخباصـــة نطاق بعض املنشـــآت واملهن غري املالية املحددة

الرئيســــــية يف جمال منع ومكافحة غســــــل األموال يف قانون مكافحة غســــــل األموال ومكافحة متويل 
   ٢٠٠٧اإلرهاب، وصــــــك القواعد املتعلقة مبكافحة غســــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب لعام 

 ٢٠١٨ظيمية لعام نلالئحة الت) (قواعد مكافحة غســــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب)، وا١(رقم 
بشـــــأن مكافحة غســـــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب (بلدان أجنبية حمددة)، وقانون اإلبالغ عن 

من املدونة اجلنائية. ويعتمد قانون مكافحة غسل األموال  ٢-١٠، واجلزء ١٩٨٨املعامالت املالية لعام 
هو يرســــــي ثالثة مســــــتويات من العناية الواجبة ومكافحة متويل اإلرهاب هنجًا قائمًا على املخاطر، و

ط). وُأجري تقييم خلطر غســل األموال على املســتوى الوطين يف عام  . ٢٠١١(القياســي واملعزَّز واملبســَّ
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عام  بدأت يف  جات، اليت  عات واملنت طا بالق طة  مات املخاطر املرتب هذا التقييم بتقيي دعم  . ٢٠١٦وُي
مكافحة غســل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب بشــأن امللكية وُأدخلت تغيريات جوهرية على قواعد 

  .٢٠١٤النفعية واألشخاص املعرَّضني سياسيًّا خلطر الفساد والعناية الواجبة جتاه الزبائن يف عام 
وتعتمد أســـتراليا النهج الشـــامل جلميع اجلرائم إزاء غســـل األموال. وجيرَّم غســـل األموال يف إطار 

  اجلنائية، وهو يشمل التعامل مع عائدات اجلرمية وأدواهتا. من املدونة ٤٠٠املادة 
وميثل املركز األســترايل لإلبالغ عن املعامالت وحتليلها وحدة االســتخبارات املالية ومنظِّم مكافحة 
غســـــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب يف أســـــتراليا. وتشـــــمل الكيانات املبلِّغة مبوجب قانون 

فحة متويل اإلرهاب املؤســــســــات املالية وقطاعات القمار والتحويل مكافحة غســــل األموال ومكا
من القانون  ٦املايل وصــــرف العمالت الرقمية والســــبائك، اليت تقدم خدمات حمددة ترد يف املادة 

("الكيانات املبلِّغة"). ويعين هذا أن املنشــــــآت واملهن غري املالية املحددة عدا نوادي القمار وجتار 
  لاللتزامات املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب. السبائك ال ختضع

ــــــل األموال  ٣٥إىل  ٢٨ من وُينص على التحقق من هوية الزبائن يف املواد من قانون مكافحة غس
من قواعد مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب.  ٤ومكافحة متويل اإلرهاب، والفصل 

ــــــتمرار مبوجب املادة  من القانون. وترد التزامات  ٣٦ويلزم توخي العناية الواجبة جتاه الزبائن باس
من قواعد مكافحة غســـل األموال  ١١-١٥إىل  ٨-١٥ من بتوخي العناية الواجبة املعزَّزة يف اجلزء

 ٢ومكافحة متويل اإلرهاب. وُتبيَّن إجراءات مجع معلومات املالك املنتفع والتحقق منها يف اجلزء 
من قواعد مكافحة  ١٢-٤من قانون مكافحة غســــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، واجلزء 

من القواعد على توخي العناية  ١٣-٤زء غســـــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب. وينص اجل
الواجبة املعزَّزة جتاه الزبائن فيما يتعلق باألشخاص املعرَّضني سياسيًّا خلطر الفساد. وتلتزم الكيانات 

من  ٤١املبلِّغة بإبالغ املركز األسترايل لإلبالغ عن املعامالت وحتليلها عن املسائل املشبوهة (املادة 
ــــــية وال ومكافحة متويل اإلرهاب). ولدى القانون مكافحة غســــــل األم  -كيانات املبلِّغة الرئيس

فهم مستنري ملا تواجهه من خماطر وما يقع عليها من التزامات فيما  -فيها أكرب املصارف املحلية   مبا
  يتعلق مبكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب.
وكالة  ٤٦بالغ عن املعامالت وحتليلها مع ومن حيث التعاون الوطين، يتعامل املركز األســترايل لإل

ــــــريكة حملية على نطاق قطاعات إنفاذ القانون واألمن الوطين واخلدمات اإلنســـــــانية ومحاية  ش
ــــــراكــة بني القطــاعني العــام Fintel، أطلق املركز "حتــالف ٢٠١٧اإليرادات. ويف عــام  "، وهو ش

  واخلاص لتبادل االستخبارات املالية.
القانونية املتبادلة، فيما يتعلق بغســل األموال أيضــًا، يف قانون املســاعدة املتبادلة يف وتنظَّم املســاعدة 

  .١٩٨٧املسائل اجلنائية لعام 
وترد األحكام املتعلقة باإلقرار أو اإلفصــــاح عن حركة العملة والصــــكوك القابلة للتداول حلامليها 

ــــــل األموال ومكاف ٤عرب احلدود يف اجلزء  حة متويل اإلرهاب. وعلى وجه من قانون مكافحة غس
دوالر أســــترايل أو  ١٠ ٠٠٠اخلصــــوص، جيب اإلبالغ عن النقل املادي عرب احلدود للنقدية مببلغ 

من قانون مكافحة غســــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب). وال توجد قيمة  ٥٣أكثر (املادة 
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عرب احلدود، لكن جيب  قصـــوى الشـــتراط اإلبالغ عن حتركات الصـــكوك القابلة للتداول حلامليها
على كل فرد أن يبلِّغ عن حركة الصـــــكوك القابلة للتداول حلامليها عندما يطلب إليه شـــــرطي أو 

شمل اجلزء  من قانون مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب  ٥موظف مجارك ذلك. وي
ألف  ٦يرســي اجلزء ســجالًّ لقطاع التحويالت، و ٦التحويالت املالية اإللكترونية، ويرســي اجلزء 

ســـجالًّ ملنشـــآت صـــرف العمالت الرقمية. وينبغي للكيانات املبلِّغة اليت تقدم خدمات حتويل مايل 
من قانون مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب) أن تتسجل لدى املركز  ٦معينة (املادة 

غري مســـجَّل بتقدمي خدمات قبل تقدمي خدمات التحويل املايل إىل زبائنها. وجيرَّم قيام أي شـــخص 
  التحويل املايل، مبا يف ذلك احلواالت.

وأستراليا عضو مؤسس يف فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وكذلك فريق آسيا واملحيط اهلادئ 
املعين بغســـل األموال، وهو هيئة إقليمية على غرار فرقة العمل. كما أنَّ املركز عضـــو مؤســـس يف 

  حدات االستخبارات املالية.جمموعة إيغمونت لو
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
  دة:سلط االستعراض الضوء على ما يلي باعتباره من املمارسات اجليِّ

مشــاركة أســتراليا النشــطة يف املنظمات والربامج اإلقليمية والدولية اليت تعاجل مكافحة   •
  ))؛٤( ٥الفساد (املادة 

ــتراليا  • صــًا يتضــمن معلومات عن امليزانية الوطنية ويعرض  إقامة أس موقعًا شــبكيًّا خمصــَّ
  ))؛٢( ٩بوضوح معلومات امليزانية مع شروح مفصلة وأدوات تفاعلية (املادة 

" بني القطاعني العام واخلاص من أجل تبادل االستخبارات املالية Fintelإنشاء "حتالف   •
  ) (ب))؛١( ١٤(املادة 

ائفة واســـعة من املســـاعدة والتدريب إىل البلدان املجاورة واملبادرات تقدمي أســـتراليا ط  •
  )).٥( ١٤الدولية (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  ُيوصى بأن تقوم أستراليا مبا يلي:
مواصــــلة جهودها يف إطار شــــراكة احلكومات املنفتحة من أجل اختاذ وصــــون تدابري   •

  ))؛١( ٥اد (املادة فعالة ومنسقة ملنع الفس
النظر يف خفض العتبة الدنيا اليت ينبغي عندها لألحزاب السياسية وغريها من الكيانات   •

حة أن تبلِّغ عن التربعات، أو إزالة تلك العتبة بالكامل، والســــــعي إىل نشــــــر  املفصــــــِ
حة األخرى يف مواعيد أنســب  العائدات املالية لألحزاب واملرشــحني والكيانات املفصــِ

  ))؛٣( ٧ادة (امل
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النظر يف اســــتحداث لوائح تفصــــيلية بشــــأن اهلدايا املقدمة إىل املوظفني العموميني يف   •
اخلدمة العمومية األســــترالية وجملس الوزراء وإنشــــاء ســــجل للهدايا؛ والنظر يف اختاذ 
تدابري حمددة الستعراض إقرارات املصاحل املقدمة من املوظفني العموميني والتحقق منها 

  ))؛٥( ٨و منهجي (املادة على حن
مواصــلة تدابريها الرامية إىل تعزيز شــفافية امللكية االنتفاعية للشــركات واســتبانة هوية   •

  ) (ج))؛٢( ١٢املدير (املادة 
تعزيز التدابري التشريعية أو اإلدارية ملنع تضارب املصاحل عن طريق فرض القيود املناسبة   •

نشــطة املهنية وعمل املوظفني العموميني الســابقني يف وآليات االمتثال الفعالة لتنظيم األ
  ))؛) (ه٢( ١٢القطاع اخلاص (املادة 

  )؛٤( ١٢مواصلة التنفيذ الكامل للمادة   •
تعديل قانون مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب لضمان خضوع املنشآت   •

واملهن غري املالية املحددة عدا نوادي القمار وجتار الســــــبائك، مثل مساســــــرة العقارات 
واملحاســــــبني واملحامني، اللتزامات مكافحة غســــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب 

  ))؛١( ٥٢) (أ) و١( ١٤نية باإلجراءات املالية (املادتان مع معايري فرقة العمل املع متاشيًا
ضـــمان صـــون املعلومات املتعلقة باملالكني املنتفعني للشـــخصـــيات االعتبارية والترتيبات   •

) (أ) ١( ١٤القانونية وتيسُّر وصول السلطات املختصة إليها يف الوقت املناسب (املواد 
  ))؛١( ٥٢و

ــــــرط إدخال قيمة حد  • لة للتداول اإلبالغ عن حركات الصــــــكوك القابية بشــــــأن ش
  )).٢( ١٤احلدود (املادة   عرب

    
    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 
راليا إطار تشــريعي وســياســايت شــامل بشــأن اســترداد املوجودات. ويوفر قانون عائدات لدى أســت

سائل اجلنائية وقانون مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل  ساعدة املتبادلة يف امل اجلرمية وقانون امل
ادهتا. اإلرهاب أساسًا قانونيًّا لتحديد املوجودات املتأتية من ارتكاب جرم وتقييدها ومصادرهتا وإع

). ويف إطار ٣-٤وقد أنشــئ صــندوق املوجودات املصــادرة مبوجب قانون عائدات اجلرمية (اجلزء 
  جمموعة العشرين، نشرت أستراليا دليًال مفصَّل اخلطوات يف جمال استرداد املوجودات.

البلدان وخيضع تبادل املعلومات اليت حيتفظ هبا املركز األسترايل لإلبالغ عن املعامالت وحتليلها مع 
ــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب.  ١٣٢-١٣٢األجنبية إىل املواد  جيم من قانون مكافحة غس

ــــــتخبارات املالية األخرى من خالل جمموعة إيغمونت. وميكن  ويتعاون املركز مع وحدات االس
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 للمركز أن يتبادل املعلومات على حنو اســــتباقي، دون طلب مســــبق، وهو يقوم بذلك فعًال. وأبرم
بادل  ٩٢املركز  جل ت ناظرة من أ ية امل لدول ية ا ملال بارات ا ــــــتخ حدات االس فاهم مع و مذكرة ت

  االستخبارات املالية واملعلومات املتعلقة بالرقابة التنظيمية واالمتثال.
    

  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
    )٥٨و ٥٢(املادتان 

من قانون مكافحة  ٣٥إىل  ٢٨ترد األحكام الناظمة هلوية الزبائن واملالكني املنتفعني يف املواد من 
من قواعد مكافحة غســـل األموال ومكافحة  ٤غســـل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب والفصـــل 

  متويل اإلرهاب. وال يوجد سجل للمالكني املنتفعني.
من قواعد مكافحة غســـل  ٢-١خلطر الفســـاد يف اجلزء  وُيعرَّف األشـــخاص املعرَّضـــون ســـياســـيًّا

سياسيًّا خلطر الفساد.  األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، ويشملون األشخاص املحليني املعرَّضني 
من قواعد مكافحة غســـــــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، خيضــــــع  ١٣-٤ومبوجب اجلزء 

خاصة وملستوى معزَّز من العناية الواجبة. بيد أن  األشخاص املعرَّضون سياسيًّا خلطر الفساد لتدابري
يبني بعض االســتثناءات بشــأن حتديد هوية املالكني املنتفعني واألشــخاص املعرَّضـــني  ١٤-٤اجلزء 

ســـياســـيًّا خلطر الفســـاد. وميكن للكيانات املبلِّغة أن تســـتفيد من املعلومات اليت تقود إليها الروابُط 
ـــادات املركز  ـــترايل لإلبالغ عن املعامالت وحتليلها ومن خالل قواعد البيانات الواردة يف إرش األس

التجارية القائمة لتحديد األشــخاص املعرَّضــني ســياســيًّا خلطر الفســاد واألفراد املدرجة أمساؤهم يف 
  قوائم عقوبات األمم املتحدة.

ولســبع ســنوات وينبغي أن ُيحتفظ بســجالت إجراءات حتديد هوية الزبون طوال مدة العالقة معه، 
من قانون مكافحة غسل  ١١٣بعد توقف الكيان املبلِّغ عن تقدمي خدمات حمددة إىل الزبون (املادة 

األموال ومكافحة متويل اإلرهاب). وُتعرَّف املصــارف اليت ليس هلا حضــور مادي وال تنتســب إىل 
صورية") يف املادة  ضعة للرقابة ("املصارف ال كافحة غسل األموال من قانون م ١٥مجاعة مالية خا

من قانون مكافحة غســــــل األموال ومكافحة متويل  ٩٥ومكافحة متويل اإلرهاب. وحتظر املادة 
صوري، أو مع  سلة مصرفية مع مصرف  اإلرهاب على املؤسسات املالية الدخول يف عالقات مرا
صنفت فرقة صوري. ومع ذلك، فقد  سلة مصرفية مع مصرف   مؤسسة مالية أخرى هلا عالقة مرا

من توصيات فرقة  ١٣العمل املعنية باإلجراءات املالية أستراليا باعتبارها غري ممتثلة ألحكام التوصية 
العمل بســــبب نقص املعلومات اليت ُيشــــترط على الكيانات املبلِّغة مجعها والتحقق منها يف ســــياق 

  عالقة املراسلة املصرفية.
مومي للمصاحل، مبا يف ذلك احلسابات املحلية وُيطلب إىل كل برملاين يف الكومنولث تعهُّد سجل ع

 فوضيةواألجنبية واملوجودات واهلدايا وأي مصدر للدخل. ومبوجب مدونة قواعد السلوك التابعة مل
اخلدمة العمومية األسترالية، يقدم مجيع موظفي اخلدمة العمومية األسترالية إقرارًا بشأن أي تضارب 

تتغري الظروف. وال يشــــــمل اإلقرار املوجودات. وال توجد  حمتمل يف املصــــــاحل، مع حتديثه عندما
اشــــتراطات تفرض على املوظفني العموميني الذين هلم مصــــلحة يف حســــاب مايل يف بلد أجنيب أو 

  صالحية توقيع أو صالحية أخرى فيما يتعلق بذلك احلساب بأن يبلِّغوا عن هذه العالقة.
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ليلها عبارة عن وحدة إدارية لالستخبارات املالية تابعة واملركز األسترايل لإلبالغ عن املعامالت وحت
لداخلية. ويرد االلتزام بإبالغ املركز عن املعامالت املشــــــبوهة يف اجلزء  من قانون  ٢-٣لوزارة ا

  مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب.
    

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

يف إطار القانون األنغلوسكسوين ورهنًا باملتطلبات القضائية واإلجرائية ذات الصلة، جيوز للدول األجنبية 
  أو التماس تعويض.رفع دعوى مدنية أمام املحاكم املدنية األسترالية إلثبات حق ملكية ممتلكات 

ألف من قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية إنفاذ األوامر األجنبية. -٢-ويتناول اجلزء رابعًا
وميكن للمدعي العام أن يأذن لســـلطة حملية معنية بعائدات اجلرمية أن تســـجل أمر مصـــادرة أجنيب يف 

ألف من  ٣٤و ٣٤بلد أجنيب (املادتان  ي طلب منية قضــائية على العائدات لدى تلقحمكمة ذات وال
قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية). مث يصـــبح األمر نافذًا، وجيوز إنفاذه، كما لو كان أمر 

باء من قانون املساعدة القانونية  ٣٤مصادرة صادرًا عن حمكمة مبوجب قانون عائدات اجلرمية (املادة 
. وجيوز تســجيل األوامر املســتندة إىل اإلدانة وغري املســتندة إليها على حد املتبادلة يف املســائل اجلنائية)

هاء من  ٣٤و ٣٤ســــواء. وجيوز تســــجيل األمر األجنيب بالتجميد أو احلجز وإنفاذه مبوجب املادتني 
أمرًا  قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية. ويف احلاالت اليت ال يقدم فيها البلد األجنيب

ــتراليا، ينص قانون املســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل اجلنائية على أن يتقدم املدعي  تقييديًّا إىل أس
ياء).  ٣٤دة العام بطلب إلصــــــدار أمر تقييدي مؤقت حملي إذا طلب منه البلد األجنيب ذلك (املا

ل إليها األمر التقييدي األجنيب غري وأن يســـجَّل يف غضـــون فترة زمنية  أن أســـتراليا تشـــترط أن ُيرســـَ
حمددة بعد صــدور األمر املؤقت. ومعيار اإلثبات املنطبق هو االشــتباه املعقول بأن اإلجراءات اجلنائية 

  أو إجراءات املصادرة على وشك أن تبدأ يف بلد أجنيب.
تنص املادة ، ٥٥على حالة ملموســــة مبوجب املادة  ٥٤وفيما يتعلق بتطبيق األحكام املنفِّذة للمادة 

من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية على أن للمدعي العام السلطة التقديرية  ٣٤
ــــــاعدة القانونية املتبادلة  فيما إذا كان ينبغي اختاذ أي تدابري أم ال. ويتحدد مضــــــمون طلبات املس

  املسائل اجلنائية.ألغراض املصادرة يف قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف 
وال تشـــترط أســـتراليا وجود معاهدة لتقدمي املســـاعدة ألغراض املصـــادرة. بيد أن أســـتراليا أبرمت 

  معاهدات ثنائية تتضمن إطارًا السترداد املمتلكات ومصادرة املوجودات.
املســـاعدة، من قانون املســـاعدة القانونية املتبادلة يف املســـائل اجلنائية أســـباب رفض  ٨وتبني املادة 

وهي ال تشمل احلد األدىن من قيمة املمتلكات. وال توقف السلطات األسترالية التدابري املؤقتة دون 
  أن متنح أوًال الدولة الطالبة فرصة لتبيني األسباب الداعية إىل استمرار التدابري.

ون املســــــاعدة الم من قان ٣٤وحتظى حقوق األطراف الثالثة احلســــــنة النية باحلماية مبوجب املادة 
  القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
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من قانون عائدات اجلرمية.  ١٩أو املادة  ١٨وجيوز اختاذ تدابري اســـــتباقية دون طلب مبوجب املادة 
وينبغي لألمر التقييدي أن يكون قد مرَّ على ســريانه ســتة أشــهر على األقل قبل أن ميكن مصــادرة 

 ٤٧ات اجلرمية على املصـــادرة دون االســـتناد إىل إدانة. وتتيح املادة املمتلكات. وينص قانون عائد
اختاذ إجراءات إذا اقتنعت املحكمة بأن شــخصــًا ما قد ارتكب جرمية خطرية، مبا يف ذلك الفســاد. 

من قانون عائدات اجلرمية املصــــــادرَة (العينية) للممتلكات اليت ُيشــــــتبه يف كوهنا  ٤٩وتتيح املادُة 
من جرائم خاضــــــعة للمالحقة أو جرائم أجنبية خاضــــــعة للمالحقة، مبا يف ذلك  عائدات متأتية

الفســـــاد. كما يتضـــــمن قانون عائدات اجلرمية آليات للتأكد من االعتراف مبصـــــلحة أصـــــحاب 
وما بعدها،  ٢٩املمتلكات املشــــــروعة فيها، مبا يف ذلك أوامر االســــــتبعاد وأوامر التعويض (املادة 

  وما بعدها). ٧٣واملادة 
    

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
ال ميكن ألستراليا أن ُترِجع املمتلكات املصادرة عن طريق التطبيق املباشر لالتفاقية. ومبوجب قانون 
عائدات اجلرمية، مبجرد أن تصدر حمكمة أمر مصادرة داخليًّا، ُتصفَّى املمتلكات وتقيَّد يف حساب 

). وميكن ألستراليا أن تتبادل مع بلد أجنيب نسبة من أي عائدات ٢٩٦(املادة املوجودات املصادرة 
مســتَردة إذا كان البلد األجنيب قد أســهم إســهامًا كبريًا يف اإلرجاع أو يف التحقيق أو يف املالحقة 

) (ج) ٤( ٢٩٦القضائية ملرتكيب النشاط غري املشروع (ما يسمى "برنامج التقاسم املنصف"، املادة 
ملادة من  من قانون عائدات اجلرمية،  ٧٠قانون عائدات اجلرمية). وعالوة على ذلك، ومبوجب ا

جيوز للوزير أن يوجِّه بالتصــــرف يف املمتلكات على حنو آخر. وميكن اســــتخدام هذه املادة إلعادة 
  املمتلكات إىل بلدها األصلي. بيد أن هذه اآللية تقديرية.

املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف املســــــائل اجلنائية على عملية ) من قانون ٣باء ( ٣٤وتنص املادة 
تكميلية لقانون عائدات اجلرمية حيث جيوز للممتلكات اليت عوجلت عمًال بأمر مصـــادرة أجنيب أن 

  ُيتصرف فيها أو أن تعاَلج على حنو آخر، وفقًا ألي توجيه صادر عن املدعي العام.
النية وحقوق املالكني الشرعيني باحلماية من خالل استخدام وحتظى حقوق األطراف الثالثة احلسنة 

. وتنفَّذ )الم من قانون املســــاعدة القانونية املتبادلة يف املســــائل اجلنائية ٣٤أوامر االســــتبعاد (املادة 
طلبات التعاون، من حيث املبدأ، بدون مقابل. وال تطالب أســتراليا باســترداد النفقات املتكبدة من 

ت أو املالحقــات أو اإلجراءات القضـــــــائيــة. ويف حــال تكبُّــد تكــاليف يف إدارة أجــل التحقيقــا
  املوجودات املصادرة، جيوز ألستراليا أن ختتار املطالبة باسترداد تلك التكاليف.

وال ترهن أســـــتراليا التعاون ألغراض إرجاع املوجودات والتصـــــرف فيها بوجود معاهدة. بيد أن 
ة تتضـــمن إطارًا للتعامل مع اســـترداد املوجودات والتصـــرف فيها. أســـتراليا أبرمت معاهدات ثنائي

ساس كل حالة على حدة من أجل التصرف النهائي  ضًا أن تربم اتفاقات على أ وميكن ألستراليا أي
  يف املمتلكات املصادرة.
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
إىل املعلومات املقدمة من جهاز إنفاذ جيوز للســلطات األســترالية أن تتصــرف اســتنادًا   •

القانون األجنيب للبدء يف إجراءات حملية ضــــد املمتلكات الكائنة يف أســــتراليا اليت هي 
  ) (ب)).٢( ٥٤عائدات جرمية أجنبية خاضعة للمالحقة (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ُيوصى بأن تقوم أستراليا مبا يلي:
يق االســــــتثناءات املتصــــــلة بتحديد هوية املالكني املنتفعني واألشــــــخاص مراجعة تطب  •

من قواعد مكافحة غســل األموال  ١٤-٤املعرَّضــني ســياســيًّا خلطر الفســاد يف اجلزء 
ومكافحة متويل اإلرهاب على فترات مناسبة، بغية التأكد من أهنا ال تفضي إىل ثغرات 

  ))؛١( ٥٢ويل اإلرهاب (املادة تتعلق بنظام مكافحة غسل األموال ومكافحة مت
مواصلة تنفيذ توصية فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية فيما يتعلق بعالقات املراسلة   •

  ))؛٤( ٥٢املصرفية مع املصارف الصورية (املادة 
) من اتفاقية األمم املتحدة ٢) و(١( ٥٥االلتزامات املترتبة مبوجب املادة  نَّالتأكد من أ  •

الفســاد يعتربها املدعي العام جزءًا من ممارســة ســلطته التقديرية مبوجب املادة ملكافحة 
  من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ ٣٤

 ٥٧النظر يف إدراج إشــارة يف التشــريعات إىل اآلليات املحددة واملتطلبات اإللزامية للمادة   •
 ) (أ) و(ب)).٣( ٥٧املوجودات (املادة  ورصد تطبيقها يف مجيع حاالت استرداد

  


