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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
 املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩فيينا، 
 *تقَّمن جدول األعمال املؤ ٤البند 
      تانعييمواض انمناقشت

وتعويضهم املمارسات الفضلى لتحديد هوية خمتلف أنواع الضحايا    
ألحكام االتفاقية والتحدِّيات اليت تواجه األطراف الثالثة وتأثريها  وفقًا

  على استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس
    

      رة من األمانةمذكِّ    
    مقدِّمة  -أوًال  

فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد ه مؤمتُروجَّ  -١ لدول األطراف يف ات ، ٧/١يف قراره ، ا
 بذل واصــــــلي وجودات أنامل ردادالعامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــــوية املعين باســــــتالفريق 
ــــــات عن املعلومات مجع  الرامية إىل "جهوده خمتلف أنواع  حتديد هويةيف جمال  الفضــــــلىاملمارس
 اليت تواجه ياتتحدِّلإجراء حتليل ل"و "تلك املمارســـاتحتليل  ع يفالتوســـُّ وهم وتعويضـــ الضـــحايا

  الفصل اخلامس". قتضىاألطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات مب
 نيعواملوضبشأن هذين املناقشة املواضيعية  إجراء تيسريبغية رة ت األمانة هذه املذكِّأعدَّ وقد  -٢

إىل  اســـــتجابًة املقدَّمةاملعلومات  منرة املذكِّ ســـــتمدوُت االجتماع الثالث عشـــــر للفريق العامل. أثناء
الدورة األوىل آللية اســتعراض  أثناء ةعجمَّواملعلومات امل )١(،أرســلتها األمانةاليت  املذكرتني الشــفويتني

فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد رات تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ من و ،تنفيذ ات
__________ 

 * CAC/COSP/WG.2/2019/1. 
أيرلندا،  األرجنتني، ،االحتاد الروسي: ًادولة طرف ٢٦األمانة مسامهات من  لقت، ت٢٠١٩مارس آذار/ ١٠حىت   )١(  

 املتحدة، زانياتن ومجهورية اجلزائر، تشيكيا، بيالروس، ،يات)القوم املتعددة - دولة( بوليفيا بولندا، بنما،
 مصر، مايل، الكويت، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيماال، العراق، السلفادور، النكا، سري كوريا، ومجهورية
 .ةاألمريكي املتحدة هنغاريا، الواليات منغوليا، املكسيك، املغرب،
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ــــــاد )،أو املكتب رات واجلرميةمكتب املخدِّ(واجلرمية  حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ر بعنوانالص
 ات املســتخلصــةاجنتتاالســ منوكذلك  )٢(،ملكافحة الفســاد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل

ـــت ،كتباملها أعدَّاليت  خصـــوصـــًاخمتلف األدوات واملنشـــورات ذات الصـــلة، ومن   ردادومبادرة اس
زء من هذه اجل أماو .الدويلبنك الاملشتركة بني املكتب و) StAR" ستار"( )ةنهوبامل( املسروقة لاوماأل

ن املمارسات اجليدة عهتا األمانة أعدَّ أن رة سبقىل مذكِّإ يستندفالصلة بتعويض الضحايا  ورة ذاملذكِّ
  ).CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1يف حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم (

    
  هويتهمتعريف ضحايا الفساد وحتديد   -ثانيًا  

قائمة لديها آليات على أن يكون ضــحايا الفســاد و ةعلى حتديد هوي الدوَل تشــجع االتفاقيُة  -٣
"ضحية الفساد"، بشأن  ال تقدم تعريفًاومع أهنا . عن الضرر تعويض السعي إىل التماسللضحايا  تتيح

فاقية توضح أن إمكانية التا " عناألعمال التحضريية" وثيقة يف ٣٥املادة  علىالتفسريية  فإن امللحوظة
  التماس التعويض ينبغي أن تكون متاحة للدول وكذلك لألشخاص االعتباريني والطبيعيني.

ينبغي اعتباره ضــحية  نَمبشــأن تقرير وضــع معايري يف ة متباينجًا واعتمدت الدول ُنُهوقد   -٤
على  تعول لب، "ضــحية الفســاد"  بشــأنصــرحيًا ال تقدم تعريفًا يف أكثرها الدولعلمًا بأن . فســاد

الوطنية،  ارد يف قوانينهحســـــبما ي تعويض عن األضـــــرارالأحكام عامة بشـــــأن ضـــــحايا اجلرمية و
  ما يلي:التشريعية  السُّبل شيعأتشمل وسيما القوانني اجلنائية واملدنية.  وال

قوق اليت جلرمية وما هي احلان هو ضحية بعض الدول يف قوانينها اجلنائية َم عرِّفت  (أ)  
  التعويض)؛ التماسلضحية (مبا يف ذلك احلق يف لحق ستُت

يف قوانينها اجلنائية  قرُت اإىل الضــحايا، فإهن صــراحًةبعض الدول  ريشــت يف حني ال  (ب)  
  ؛ًاتعويضني" أو "املتضررين" ظلومين" أو "املأذِّأو "املت "املصابني" األشخاص لتماساحلق يف ا
 يف القوانني لتماس التعويض من خالل أحكامالمكانية اإلتوفر تيف بعض الدول،   (ج)  

  .املسؤولية التقصرييةالتعويض أو من خالل قانون  بشأناملدنية 
الضــحية  يةوضــع تعرِّف خاصــة بشــأن ضــحايا اجلرمية قواننياعتمد عدد قليل من الدول و  -٥
  وتنص على شروط التعويض املايل. ةعام صفةب
احًة احلق يف التماس التعويض يف ســياق جرائم الفســاد، وتناولت بضــع دول فحســب صــر  -٦

شأنليات التعويض املتاحة آل الرقايب تنظيمبال إمالفساد واضحية  هوتقدمي تعريف ملن بإما  قضايا  ب
مكافحة الفســـاد، بناًء على بشـــأن عادة يف قوانني منفصـــلة وهذه النهوج تكون مدرجًة الفســـاد. 
ية، و موجودة يف القوانني أحكام ية واملدن "أي  عبارةالطفيفة يف  نويعاتحتتوي على تلكنها اجلنائ

  إلشارة إىل ضحايا الفساد.املستخدمة يف اد" افعل فس من جرَّاء ًاضرر تكبَّدشخص 
على "فورية االنتهاك" باعتباره العنصــــــر الذي مييز مفهوم أهنا تعول  ة واحدةت دولوذكر  -٧

  يف القانون املدين. ردلذي يالضحية عن مفهوم الطرف املتضرر ا

__________ 
 وهو متاح يف املوقع الشبكي:التنفيذ.  استعراضالدورة األوىل آللية  أثناء ةَضستعرَ مدولة  ١٥٦حيلل التقرير ردود   )٢(  

www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/state_of_uncac_implementation.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/state_of_uncac_implementation.html
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ــــــتراط صفيما خيأما و  -٨ أمام  حضــــــور املرافعاتاالتفاقية منح الدول األجنبية احلق يف  اش
القانونية  هاهذا احلق يف أحكام صراحًة الدول ال تتناول أكثريبدو أن فتعويض،  تلقييف املحاكم و

 يف إطارأن الدول األجنبية تندرج  بيَّنتأن عدة دول  ريغ .عن الضــــــررالتعويض بشــــــأن العامة 
  تعويض.ال التماسعلى األقل،  انظريًّ من مثَّ فإن مبستطاعها،التعريف العام لألشخاص االعتباريني، و

أيضا  لبيًّايؤثر س فإنه ميكن أنمباشرة،  ضحايا اإليذاء الناس ميكن أن يوقع الفسادومع أن   -٩
 ،فهوم الضرر االجتماعي يف بعض الواليات القضائيةيف هذا السياق، يوجد مو. بأسرهاملجتمع  يف
الضـــرر  ذلك شـــمليوميكن أن  ة.ومياملصـــلحة العممتس لتعويض عن األضـــرار اليت تيح املجال لوي
ـــســـات ،لحق بالبيئةيي ذال ـــلم واألمن والصـــحة ك ،أو باحلقوق اجلماعية ،أو مبصـــداقية املؤس الس

متكن النائب العام  إحدى الدولذلك أن  على ةلموسامل ةمثلومن األ )٣(.واحلوكمة الرشيدة والتعليم
  )٤(.لمجتمعل ًاضرر املرتكبسبب اجلرم يتعويض عندما ب بشأن املطالبةمن رفع دعوى مدنية 

ــــــبة  -١٠ الدول األطراف  فإن كلالتعويض عن الضــــــرر،  خبصــــــوص، ٣٥املادة إىل  وبالنس
علها جيأو اجلزئي للمادة، مما  يلتنفيذ الكلأجل امن تدابري  اعتمدت منها ةقلَّ اعدما ةضــــــَ ســــــتعَرامل

  من االمتثال. مبستوى عاٍل حيظىاالتفاقية من  ًاحكم
ما كون الكثري  -١١ مة  وأ عا ها واليف من أحكام التعويض  ناول صــــــر طبيعت تعويض  ًةحاتت

ن واألشــــخاص الطبيعي فمادام مشــــكلة. ضــــونعتربه املســــتعِري فلمالضــــحايا يف حاالت الفســــاد 
التعريف الوطين لألشــخاص الذين إطار  يف جهات عتربُتوالدول األجنبية  عتباريوناالواألشــخاص 

يكن هناك ومل  )٥(أي تغيريات تشــريعية إضــافية. تشــترطحيق هلم املطالبة بتعويض، فإن االتفاقية ال 
ــــــوى قلَّ ل اليت تبني أهنا من الدول األطرافة س  فيه منحُي ا التقييديًّ ًاهنج ألهنا تتبع، إما ةغري ممتث

  .مطبَّقة أي تدابري ذات صلة ليس لديها هناألإما و ،ألشخاص الطبيعينيا سوى الضحية يةوضع
    

 أن يستهلَّهان ميكنه حلصول على تعويض: َمالدعاوى اإلجراءات القانونية   -ثالثًا  
  اإلجراءاتهذه وطبيعة 

  
  ؟اإلجراءات القانونية أن يستهلَّن ميكنه َم    

أي احلق يف وضـعية األهلية  ،حق املثول أمام حمكمة منحبشـأن خمتلفة  جًاوهناتبعت الدول   -١٢
ـــرة دعوى ـــيع تعويض. ويشـــملب مطالبة القانونية ملباش ـــرين  املتبعةج والنه أش حق الضـــحايا املباش

ســـمح ت بعض الدولفإن إضـــافة إىل ذلك، و تعويض.احلصـــول على  دعاوى إجراءات باســـتهالل
عويض، املطالبة بت دعوى به باستهالل إجراءات ةاملباشرذوي الصلة  تهلورثة الضحية أو أفراد أسر

__________ 
  )٣(  Jean-Pierre Brun and others, Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets 

(Washington, D.C., World Bank, 2015), pp. 96–98.. 
مؤمتر الدول إىل ، اليت قدمت CAC/COSP/2011/CRP.6 الوثيقة زيد من املعلومات، انظرملالطالع على   )٤(  

 الرابعة. تهدور أثناءاألطراف 
  )٥(  CAC/COSP/WG.2/2014/2 ٣٩، الفقرة. 
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قل عن الضــــــحية و على حنو اإمَّ ــــــت طاعا مَّإمس ــــــت ما ال يكون مبس  الضــــــحية رفع دعوى حين
  .بتعويض للمطالبة

 ينواملباشــر ينالوحيد اياالضــح هم حىت أولئك الذين ليســوافإنه ، املعيَّنةيف بعض احلاالت و  -١٣
بعض كما إن  .ملباشـرة هذه الدعاوى قانونيةاألهلية ال احلق يف الوضـعية هلم بأن عترفاجلائز أن ُي نم

أو املعنية املنظمات  جانبماعية من اجلصلحة تتعلق بامل أو دعاوىمجاعية  برفع دعاوىسمح تالدول 
اجلماعية إجراءات  املصــــــلحةاملتعلقة ب القانونية جراءاتاإل دُّ، تعومًاعمواملدعي العام.  جانب من

 نيابة عن جمموعة أكرب من األشـــخاص.بالقانونية  دعوىفيها عدة أشـــخاص  ســـتهلي ،مدنيةقانونية 
 ُيزعم بأنه وقعاألذى الذي ب قاليت تتعل القانونية وىاعدد املمثلني يف الدع من تقليلالميزة وهذه هلا 

اجلنائية  القانونيةاجلائز أيضًا أن جتري يف سياق اإلجراءات  كما إهنا من عدد كبري من الضحايا.ى لع
  .ي العامدعامل يباشرهاجمموعة من األشخاص دعوى جنائية أو تنضم إىل قضية اليت تباشر فيها 

املدعي يرفعها منطيًّا التعويض املطالبة بدعوى  فإن د الدولة،اأفعال الفســــــ سعندما متوأما   -١٤
  .الدولة نيابة عنلباالعام  النائبالعام أو 

شــــكل من  و عبارة عنهو ؛صــــدر "أمر تعويض"أن تملحاكم ا تســــتطيعدول،  ةيف عدو  -١٥
منها ملحكمة، إما مببادرة لدى ا يةلتقديرمبقتضــى الصــالحية اصــدر ي ،اجلاين بشــأنب اأشــكال العق

املطالبة يف ق احلالضــحايا بالضــرورة ال مينح  لكذغري أن  املدعي العام. يوجههطلب ل إما تبعًاو هي
ـــــتهاللبتعويض وب ـــــتعراض، اعترب هذا النهج غري كاٍف و. قضـــــائية إجراءات اس أثناء عملية االس
  )٦(.أغراض االمتثال لالتفاقيةبالنسبة إىل 

    
    طبيعة اإلجراءات القانونية    

ــبلهناك ثالث   -١٦ ــية  س ، األضــرار من أجل احلصــول على تعويض عنالضــحايا  هاتبعيرئيس
ــة وهي ــدني ــار: (أ) اإلجراءات امل ــة؛  ضــــــمن إط ــائي ــة؛ واإلجراءات اجلن ــدني (ب) اإلجراءات امل
  اإلجراءات اإلدارية.  و(ج)

  
  ة يف إطار اإلجراءات اجلنائيةاملدنيَّاإلجراءات     

ضحايا يف اإلجراءات اجلنائية  خَّىوتت  -١٧ . ةمدنيَّ  ًافاطربوصفهم أدول كثرية إمكانية مشاركة ال
ـــــخاص الذين ت فتتيح نظمها ـــــتفادة من اجلجرم لنتيجة ل أذى واكبَّدلألش ـــــبةنائي إمكانية االس  مناس

يصــبح الضــحايا إذ ، اإلجراءات هذه عند االنضــمام إىلوملطالبة بتعويض. غرض الاإلجراءات اجلنائية 
مثلما ، يف الدعوى ايًّمدن طرفًاصــفها ودولة بالأن تنضــم  ميكن أيضــًايف القضــية. و مدنية فًااطرأذاك 
أقل كثريًا ما تكون (أ) أنه آلية أسرع و ذلك هي: املزايا الرئيسية يفو. ي آخراعتبار ي كيانأل ميكن

حقوق  يكون له ايًّمدن طرفًابوصــفه ضــحية أن ال(ب) وعن األضــرار؛  التماس التعويضــاتتكلفة يف 

__________ 
حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦(  

 .٦٠ الصفحة)، ٢٠١٧الطبعة الثانية (فيينا،  ،وإنفاذ القانون والتعاون الدويل
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أن يكون على  هتيح لي امدنيًّطرفًا طرف الكون أن دعوى جنائية؛ و(ج)  رفع شارك يفي حينماأكرب 
  )٧(املسؤول عن القضية. ،قاضي التحقيق أو املدعي العامباتصال أوثق 

عدة ل ًا مدنيًّا أن يكون مؤهالطرفبوصــــفه للضــــحية  وز، جيية املعنيةالقضــــائ وتبعًا للوالية  -١٨
 ويف ؛إثباتيةتقدمي أدلة ويف القضــــــية؛  صــــــوصخب ةاإلدالء بشــــــهاد يف قاحل ومنهاحقوق خمتلفة، 

 يف تلقي؛ وااللتماستقدمي طلبات ويف املحكمة؛  االســــتماع لإلفادات يف ملشــــاركة يف جلســــاتا
  تعويض عن اخلسائر.ال

 االشــــتراطاتالطرف املدين بعض  ســــتويفيبأن تقضــــي  قانونية أحكام كثرية لدى دولو  -١٩
 ،اإلجراءات اجلنائيةالنضمام إىل باها ضمنسمح يت يال ،تشمل القيود الزمنيةهي و املعينة؛ اإلجرائية

يف إحدى الدول، و. حســــــبأمام املحكمة االبتدائية ف برفعها التعويضب املطالبة دعاوى تقييدأو 
أو  مســوغ لهال إذا كان من الواضــح أنه  القضــائية ترفض املحكمة طلب االنضــمام إىل اإلجراءات

 اجلرمجسامة  أدىن من دح وجود إحدى الدول على قوانني تنصَّ  كما م بعد فوات األوان.قدِّ أنه
  ملطالبة بالتعويض.ا خيص فيما
 تدابري أيضــــا بشــــأن حكم جنائي يبت عن القضــــائية هذا النوع من اإلجراءات ويســــفر  -٢٠

لقواعد  وطريقة حسابه لتعويضل األساسيةختضع الشروط  ويف احلاالت النمطية، االنتصاف املدنية.
ية، يف حني  ملدن نة  ختضــــــعاإلجراءات ا قانون اجلنائي.لاإلدا بالن ل عة الىلإظر و هلذه طبي  املزدوجة 

من غرامة املســتمد نح التعويض ملة الصــالحيلمحاكم يف بعض الدول ل كون، تالقانونيةاإلجراءات 
تهم، تنص املة اءربب ويف األحوال اليت حيكم فيهــازة اجلــاين. يــايف ح توجــديت أو من األموال ال

 االنتصـــاف يف تمساملدين أن يلباحلق للمدعي  مع ذلك وزبعض الدول على أنه جييف تشـــريعات ال
  إجراءات مدنية.

شاركة كطرف مدين يف اإلجراءات اجلنائية، ت وإىل جانب  -٢١ ضحية بامل سماح لل بعض  تيحال
بناًء على تعليمات الضـــحية، إذا تصـــرَّف لمدعي العام لقانونيني أو ال هممثليأو ملالدول للضـــحايا 

 صـــدور اإلدانة اجلنائية وقبل صـــدور على تعويض إىل املحكمة اجلنائية بعدحلصـــول ابتقدمي طلب 
أن درجة مشاركة الضحايا يف هذه  ومع الضرر أثناء املحاكمة.وقوع ثبت  ا، إذا مبالعقوبةاحلكم 

الصالحية  املحاكم خمولةفإن ، الدعوىيف إجراءات  السيناريوهات أقل من درجة مشاركة الطرف
يف احلقوق  بردِّ ًاصـــــدر أمرأن تأو الضـــــرر أو اخلســـــارة و األذى عن اعويضـــــنح تأن متب مع ذلك

د افراألأحد املحكمة اليت أدانت  إىلإحدى الدول للضــــــحايا أن يطلبوا  وتتيح املمتلكات املعنية.
يف اجلنائية  الدعاوىيف واجلاين.  علىة قامالدعوى املدنية امل تنظر أيضــــا يفحكم هنائي أن  مبوجب

ين تضـــرروجه األشـــخاص املتأو  هامطالبات التعويض بكاملتوافق على املحاكم  فإنبعض الدول، 
  .بذاهتا تأكيد بقية املطالبات يف دعوى مدنية منفصلة ىلإ

لتعويض ليف اإلجراءات اجلنائية  اتمن التسوي متنوعةأشكال  ستخدمتعلى ذلك،  وزيادة  -٢٢
ضحايا. على  شرة بعض الدول فتجيزال سياق اإلجراءات اجلنائية إ مبا سويات يف  جراءات مماثلة للت

__________ 
  )٧(  Jacinta Anyango Oduor and others, Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and 

Implications for Asset Recovery (Washington D.C., World Bank, 2014), pp. 87–88. 
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اليت ميكن أن تشــــمل تعويض و على التماس التخفيف من العقوبة، تفاقاتاالمن خالل اســــتخدام 
وخباصــة عندما تكون  الدول لضــمان تعويض الضــحايا، . ومن الســبل األخرى اليت تتبعهاالضــحايا

توعز ، جيوز للمحكمة أن الدوليف إحدى و كم.ااملح نطاق التســويات خارج ،الدولة هي ضــحية
  من خالل عملية وساطة. ةزعاناملدعى عليه مبحاولة تسوية املإىل الطرف املتضرر و إىل

  
    املدنيةاإلجراءات     

للحصــــــول على مدنية منفصــــــلة  اســــــتهالل إجراءاتمعظم الدول للضــــــحايا  تتيح  -٢٣
قوانني  مثًالومنها ، التشــــريعية قواننيالإىل اإلجراءات قد تســــتند هذه واألضــــرار. عن   تعويض

 مثالً  (األنغلوسكسوين)، ومنها نظريات القانون العامإىل أو  ،العطاءاتتقدمي قوانني أو  ءشترااال
اســــتهالل جيوز ود. والعق، وإىل احلقوق املدنيةواإلمهال و قوانني املســــؤولية التقصــــريية نظريات

  مستقل. حنوتلك الدعاوى على إجراءات 
 بعيدًا ذهببل تمعظم الدول للضحايا االختيار بني السبل املدنية واجلنائية،  اتتشريع كما تتيح  -٢٤

أي فعل أو إغفال  ة علىدنياملنتصاف من سبل االتعليق أي سبيل  جيوزنص صراحة على أنه ال الإىل حد 
ـــائية،  تلك. يف اجلرم يبلغ حدأو اإلغفال ذلك الفعل  كون بســـبب اســـتهالل مكن املمن الواليات القض

  نائية.اجلقضية ال دعوى ن التقدم املحرز يفع بصرف النظردنية يف أي وقت، امل اإلجراءات
يف  ةماعبصــــفة  األســــاســــي أعلى بالنســــبة إىل التصــــرف يةاإلثبات وتكون االشــــتراطات  -٢٥

جراء  منأصيب بالضرر أن يثبت أنه  يعلى املدع كوناملدنية، ي دعاوىيف الواإلجراءات اجلنائية. 
ضرورة أن   يكون عليهألفعال، ولكن الا تلك في بعض الدول فلذلك، واجلرمية. يثبت ارتكاب بال

 من شأن حتصيل أو إذا كان ،تعويضاليف اإلجراءات اجلنائية غري كاف ملنح اإلثبايت  يلإذا كان الدل
اإلجراءات حتيل الطرف املتضرر إىل قد ، فإن املحكمة ال مسوغ له ًايسبب تأخري ذلك التعويض أن

اليت نتائج العلى أن  ًالدى بعض الدول تشـــــريعات تنص حتديد فإناملدنية. وباإلضـــــافة إىل ذلك، 
 بغية يف اإلجراءات املدنية الالحقة ة إثباتيةدلأاإلجراءات اجلنائية ميكن اســــتخدامها كتســــفر عنها 

  .ئيةاإلجرا العمليةب التعجيل
املدنية مشــــــروطًا بنجاح اإلجراءات يف بعض الدول، يكون احلق يف املطالبة بتعويض يف و  -٢٦

 يالنهج العكســــ ختتار اتباع دول أخرى ومثةعن جرم جنائي.  تجإثبات أن الضــــرر ناباملقاضــــاة أو 
أن متس  جيوزصراحة على أن أوامر التعويض املمنوحة يف سياق اإلجراءات اجلنائية ال  قوانينها نصفت

األضــــرار، ولكن ينبغي للمحاكم  املتعلق باحلصــــول على تعويض عنأي حق يف االنتصــــاف املدين 
  اإلجراءات اجلنائية. ُأمر من قبل بدفعه يف إطارالتعويض الذي  مبلغ احلسباناملدنية أن تأخذ يف 

أن اختاذ قرار بش ةمدني ةزعانم يف ألطرافلبعض الواليات القضائية  وتتيح عالوة على ذلك  -٢٧
وتتباين حمكمة مدنية. ذلك بعد ميكن أن تؤكده  مما ،املحكمة إطار تعويض خارجاحلصــــــول على 

ماعي عن األضـــــرار اجلماعية اجل االنتصـــــافدول على ال إحدى نصفت. تهااإلجراءات يف طبيع هذه
من  -أو "فئة"  -ربم بني رابطة واحدة أو أكثر متثل جمموعة ُيىل اتفاق تســــــوية وذلك اســــــتنادًا إ

ضرر قدالذين شخاص األ واحد من واحد أو أكثر من  طرفعليهم  هعووق تسبب يف يزعمون أن ال
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هذه األطراف،  جانبإبرام اتفاق تسوية من  وعقب. عليها ةياملسؤول تبعةاليت ُيزعم وقوع األطراف 
   مة.لِزالتسوية اجلماعية ُمأن علن أن تاملحكمة  إىلطلب تأن  اجيوز هل

    
    اإلجراءات اإلدارية    

لضحايا الذين بشأن ا ُتتبع بعض الدول على سبل إداريةقوانني نص تعالوة على ذلك،   -٢٨
 اتمارساملتتباين وة. وميسلطة عما تقوم هبا قانونجائزة أنشطة غري  من جراءانتهكت حقوقهم 

ة اليت تســــببت أنشــــطتها يف الضــــرر موميالســــلطة العفُتلزم  الصــــدد.الدول يف هذا اليت تتبعها 
ت عن إصــدار قرار فما ختل، وإذا عن الضــرر الذي وقع عليه ضــررتالشــخص املعلى تعويض بال

يف ذلك  تســـببالذي  الضـــرر عن تعويضبال تلزمذ التدابري املناســـبة، فاأو اخت بالتصـــرف إداري
لطرف لالقضــائية  ى الوالياتحدإالتعويض املايل، جيوز يف  وإىل جانب التصــرف. التخلف عن

 القراراملترتبة على  ًاقانوناجلائزة غري  العواقب زالةة إموميعالســــــلطة ال إىلاملتضــــــرر أن يطلب 
  ا.ل جزئيًّعدَّاملداري اإلتدبري أو ال القرارلغى أو املداري اإل

    
    يري التعويضعام  -رابعًا  

ية   -٢٩ فاق حتدد االت ها تعويضال بغير اليت يناضــــــرأنواع األما هي ال  لدول و. عن األمر متروك ل
 م أنه ميكنأ عنهاالتعويض  ميكن التماسوحدها هي اليت األضرار املادية  تتقرر ما إذا كانأْن األطراف 
على ثل، يتعني اعلى حنو ممر غري املالية. وئواخلســا عةائضــال رباحباملطالبات املتعلقة باأل أيضــًا االعتراف

  )٨(.قدروإىل أي  تحصيلهل قابًال ةر غري املباشراضرالدول أن تقرر ما إذا كان التعويض عن األ
لدول ت وبدوي  -٣٠ باحوافق على أن معظم ا ية واألر ية الفعل ملاد  منح تعويض عن األضــــــرار ا

األخرى ر اضــــرتعويض عن األصــــول على صــــراحة باحلأيضــــا ســــمح بعض الدول وت. الضــــائعة
ــــدية.  ذىاأل مثالومنها ية، داملا  غري  إذاة تبعيمنح تعويضــــات  وميكن أيضــــااملعنوي واملعاناة اجلس

عن لدول منح تعويض ايف هذه احلاالت، ميكن أن تقرر وفســــــاد أثناء تنفيذ عقد. جرم الحدث 
  )٩(عدم الوفاء بالتزام تعاقدي. الناجتة عنتعاقدية األضرار ال

    
    عند منح التعويضالعوامل اليت تؤخذ يف االعتبار     

الضحية أن األضرار هو التعويضات عن يف معظم الدول، املبدأ األساسي املطبق يف حتديد   -٣١
شأنه أن يكونالذي كان  الوضع من ما ميكنأقرب  ب أن يكونجي  الفاسدفيه لو مل يقع فعل  من 
عوامل  سبانالدول يف احل ضعه، تمقدار عند منح التعويض وحتديدو )١٠(الذي تسبب يف الضرر.و

ــــــىت ذى ودرجة وطبيعة األ تهخطورمدى املرتكب و اجلرمعادة طبيعة  العوامل . وتشــــــمل هذهش
ظهر العوامل التالية يف توإضــــافة إىل ذلك،  املمتلكات. املتكبد يفوالضــــرر  الواقع على الشــــخص

وضوعية والعقبات امل ،الضرر إمكانية توقع حدوثيف بعض الدول: مدى  القانونية أحكام التعويض
__________ 

  )٨(  CAC/COSP/WG.2/2014/2 ٤٠، الفقرة. 
  )٩(  Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 90. 
 املرجع نفسه.  )١٠(  
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الذي تقع قدرة الشخص وم؛ تأذِّيالظروف الشخصية للشخص املوالضرر؛  وقوعاليت حتول دون 
صوص ة خبساريال عرافالنفقات اليت تكبدها الضحية؛ واألو؛ تعويضعلى دفع  يةاملسؤولتبعة عليه 

ه ليف بعض الدول، جيوز ختفيض حق الضــــــحية يف التعويض أو حىت عدم الســــــماح والتعويض. 
  )١١(حاالت اإلمهال من جانبه. باحلصول عليه يف

ضات عن حساب وأما   -٣٢ ستند ف األضرارالتعوي  وكثريًاإىل قوانني اإلجراءات املدنية. منطيًّا ي
ية لدى املحاكم. ويف بعض ريقدإىل الصــــــالحية الت للتعويض الفعلياملبلغ ر اقدديد محت عودما ي

إحدى الدول تشريعات على سبيل املثال، تنص و - اتيضد العليا للتعووداحل يقرر القانون الدول،
يف دولة و عليها عن طريق الفســــــاد.قيمة املوجودات املتحصــــــل التعويض مقدار يتجاوز   على أال

أو املعاناة الواقع لقيمة الضــــــرر  التعويض وفقًا مقدارأخرى، ينص القانون صــــــراحًة على حتديد 
 القضــــائي بشــــأن قرارالاليوم الذي ارتكب فيه اجلرم أو اليوم الذي صــــدر فيه  تاريخ ة، يفتكبدامل

 مثًالمنها و، ةعيني اتعلى تعويض أيضًا عدة دول قوانني تنصوأكرب.  تكون قيمته التعويض، أيهما
صدار اعتذار علين أو إعالن  شأن اإ ساعدة ب ستعادة  علىمل ضحية؛ لسمعة حسن الا شر حكم ول ن

  .ة إخباريةفي؛ ونشر القضية يف صحشمولة حبقوق امللكيةر غري املاضرصالح األاإلدانة كوسيلة إل
سترداد األصول يوضح تقرير مبادرة  -٣٣  Identification "ستار"، املعنون )املنهوبةاملسروقة ( ا

and Quantification of Proceeds of Bribery األضــرار النامجة  التعويضــات عن حســاب عملية أنب
الفســاد،  جنيها من جراءفيما يتعلق باألرباح اليت مل يتم  مهمة عســرية بصــفة خاصــةعن الفســاد 

على ســبيل املثال، قد و )١٢(.ًافور اهباوكذلك األضــرار غري املباشــرة أو غري املالية اليت ال ميكن حســ
ا السلع واخلدمات اليت يقدمه نوعيةتقدير الفرق بني سعر و الرشوة، قضايايف  ،املحاكمعلى  يتعني
قد و )١٣(وكيله الرشـــوة. أخذمل ي لواحلصـــول عليه  زبونكان حيق لل مماة نوعيوالســـعر وال يشـــاالر

 :"ستار" ما يليمبادرة  تبيَّنت

 بيد أن. ةتعادل قيمة الرشو ةتكبداملالرشوة، تعترب بعض الدول أن اخلسارة  قضايايف  • 
تقاضـــي ت عن أســـفرتكون قد  ميكن أنألن الرشـــوة  ،ال يكون كافيًاذلك املبلغ قد 

أن تكون قد أتاحت  ميكنأو  ،الســـــوقية تهاســـــعر للســـــلع واخلدمات أعلى من قيم
ستخدام ممتلكات حكومية  سوقية. تهابأقل من قيم هاأو بيعا شوة  على ثالامليف و ال الر

قدتكون أرباح امل ميكن أنملشـــــــاريع احلكومية، ايف عقود  عا غري كاٍف  مقياســـــــًا ت
شوة ف. قيمًة ألن اخلسارة املتكبدة قد تكون أكرب ،ضرارتعويض عن األلل إذا أثرت الر

__________ 
  )١١(  Jean-Pierre Brun and others, Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners  

(Washington D.C., 2011), p. 163.  
 .(StAR) )ةنهوبامل( املسروقة األصول ردادومبادرة است (OECD)ة يف امليدان االقتصادي لتنميامنظمه التعاون و  )١٢(  

Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery: A Joint OECD-StAR Analysis, revised ed. 

(Washington D.C., World Bank, 2012), p. 21. 
 .٣٣ فحةصالاملرجع نفسه،   )١٣(  
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التعويضــات عن أن تكون  نبغي، فيهباذ نفِّ يتالطريقة النوع املشــروع أو حجمه أو  يف
  )١٤(الكلية. ملشروعااألضرار أقرب إىل تكلفة 

الواقعة أو  ةأو املعنوي ةأو البيئي ةر االجتماعياضــــراأل أن تأخذ يف االعتبار أيضــــًا ينبغي • 
  )١٥(.لفسادعن اجتة انالالسمعة على 

، أو اليت ها الراشيكتسبيت اال ةحساب إيرادات الفائد التعويضبطالبات امل ستلزمقد ت • 
 بعني االعتبار عند النظروضرار. عن األ ًاتعويض ، على املبالغ املمنوحةدَّعيها املخسر
حتتســــب والفترات اليت  ســــاريةأســــعار الفائدة الن حتديد فإلة، طوَّمفترات زمنية  إىل

 )١٦(ة.مساح على امتدادها سوف تكون ذات أمهية الفوائد

ىل إ فراد على اللجوءاملدعني األدافعًا حيفز األضــرار  كون التعويضــات اجلزائية عنقد ت • 
ـــاليت ُتمنح املحكمة ألن التعويضـــات  غري أنَّ تكون أكرب بكثري. وف عن األضـــرار س

أن  ينبغي األضرار ال فتشدد على أن التعويضات عنهذا النهج،  تعارض الدولبعض 
ذات التعويضــــات وأن مضــــاعفات  ،من اخلســــارة اليت تكبدها الضــــحية كربتكون أ
  )١٧(.اتمع املبادئ العامة للتعويض سقال تتاجلزائية الطبيعة 

    
    ؟يةاملسؤولالذي تقع عليه تبعة ن مَ      

عن دفع  يةاملســـؤولتبعة  مالذي تقع عليهن األشـــخاص فإى من الدول، كربية الكثريف األ  -٣٤
ذين هم األشــخاص ال وإما ،القوانني اجلنائية اتتناوهل اتالتعويضــكانت ، إذا اجلناة إما هم التعويض
القوانني  كانت التعويضــات تعاجلهاالضــرر، إذا  وقوع التســبب يف املطاف عن ن يف هنايةومســؤول
يشــاركون  الذين فراداألكيانات وال عاتق عادة على تقع ةســييرئاملســؤولية التبعة  علمًا بأناملدنية. 
سهلوا  على منأيضا  املسؤوليةتبعة حمل ُتقد ملحاكم ا، غري أنَّ د؛افسالال فعوعن علم يف أ ًةمباشر

الفســـاد. وقوع فعل منع من أجل اخلطوات املناســـبة ب عن القياموا قد ختلَّفأو  الفســـادفعل اقتراف 
أو  ،دافســـالال فعملحامني أو الوســـطاء الذين ســـاعدوا يف أ اىلإبالنســـبة  ةاحلال يه هكون هذتقد و

 ة املناســــبة علىقابممارســــة الرعن وا ختلَّفأصــــحاب العمل الذين أو لشــــركات األم  اىلبالنســــبة إ
  )١٨(.العاملني لديهمأو  يةفرعال الشركات

باملطالبة ســمح تعدة دول فإن ، ةاالعتباري ياتالشــخصــ ية علىاملســؤولتبعة وأما خبصــوص   -٣٥
 من أشكال شكًالوذلك باعتباره  ،فعو الرشوةااألفراد د الذين يتبع هلمن أصحاب العمل مبالتعويض 

الذي يتبع له يف إحدى الدول، ميكن املطالبة بالتعويض من صـــاحب العمل واملســـؤولية الثانوية.  تبعة
ــ فعل عنلشــخص املســؤول ا ــ إذا كان فعلد االفس أداء  ل أواعمأيتعلق بتنفيذ  د جرى فيماد قاالفس

__________ 
  )١٤(  Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 90, and Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 163. 
  )١٥(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 163. 
  )١٦(  Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 95. 
 .٩٦و ٩٥فحتان صالاملرجع نفسه،   )١٧(  
  )١٨(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 162. 



CAC/COSP/WG.2/2019/5
 

10/19 V.19-01851 
 

مجيع االحتياطات اختذ  هصــاحب العمل أن ثبتتســىن أن ُيصــاحب العمل، إال إذا ختص  يةفيوظ مهام
بعد إجراء تقييم شـــامل لظروف القضـــية أن بوضـــوح تبيَّن وإذا  ،فســـادوقوع منع من أجل املعقولة 

لى األفراد مسؤولية مشتركة عتبعة دول أخرى  وتقرر .يةسؤولامل حمَّلُيُيعقل أن صاحب العمل ال 
ون واجبات ة أو يؤديوظيف كان اجلناة يقومون مبهام يتالاالعتبارية  اتاملديرين أو الكيانو من اجلناة

جيوز للطرف  ،ثل، يف بعض الواليات القضــــــائيةاممعلى حنو وقت ارتكاب اجلرمية. و لصــــــاحلها يف
فعل قام به موظف عمومي أثناء اليت وقع فيها الضــــرر بســــبب الدولة  علىاملتضــــرر أن يرفع دعوى 

  .املسؤولية الثانوية تبعة من أشكال شكًال ، باعتبار ذلكةومية العمياإلدار تهوظيف ةممارس
املدعي  علىوقع الســـببية ومدى الضـــرر الذي  ن قبيلإثبات عناصـــر املســـؤولية، م وال بد من  -٣٦

العالقة اليت حتكم  ،ي لكل دولةداخلملبادئ القانون ال فقًاذلك ")، ولـــــ بسبب فعل فساد ("ضرر نتيجة
 عدم إدراك والضحية، أو اينإن عدم وجود تفاعل شخصي بني اجلو التعويض الواجب. قدارالسببية وم

دفاع ك صــلح اســتخدامهاي ينبغي أن ، المعيَّن ةضــحي شــخص الذي حلق مبصــاحل عيَّنلضــرر املل ايناجل
  )١٩(.تعويضبالة طالبامل يسعون إىلالضرر و تكبدوا من إىلعقبة قانونية بالنسبة  أن ُيعتربا  الو

ـــألة عبء اإلثبات،  صفيما خيوأما   -٣٧  ، بناًءيثبت أنالضـــحية هو الذي يتعني عليه عادة فإن مس
لواجب ووقوع الضــــــرر، وكذلك الصــــــلة اب وقوع اإلخالل ،قاعدة األخذ بأرجح االحتماالتعلى 

  )٢٠(الواقع. والضرر املرتكب رم الفسادالسببية بني ُج

    
    إنفاذ األحكام الصادرة بشأن التعويض    

اجلناة، وإن كانت اليت ميلكها وجودات امل يف أكثر احلاالت الشــــائعة مند التعويض ســــدَُّي  -٣٨
  .هلا الدولةلدى بعض الدول خمططات تعويض قائمة متوِّ

ووضــــعت بعض الدول تدابري مؤقتة لضــــمان أن تظل التعويضــــات متاحة للضــــحايا بعد   -٣٩
مؤقتا للتعويض قبل  مقدارًاعزو ففي إحدى الدول، ميكن للمحكمة أن ت صــــــدور احلكم النهائي.

ثل، جيوز للمحكمة يف دولة أخرى أن تتخذ تدابري مؤقتة اممعلى حنو صـــــــدور احلكم النهائي. و
وأشارت إحدى الدول إىل أهنا تسعى إىل استخدام املمتلكات املصادرة  بالتعويض.لضمان املطالبة 

  بعض األضرار النامجة عن السلوك اإلجرامي. بغية حتسني
عن دفع التعويض  يةاملســؤولتقع عليه تبعة الذين يف بعض الدول، جيب على األشــخاص و  -٤٠

ففي  سـداد التعويضـات.لاملحاكم إطارا زمنيا  ددحتما  وكثريًا د.سـداد الفائدة أيضـًا باملعدل املحدَّ
ـــــهر واحد  ـــــريان احلكم  عقبإحدى الدول، إذا مل يســـــدد اجلاين التعويضـــــات خالل ش بدء س

ويف عدة  صادر موجوداته وبيعها باملزاد لتغطية مبلغ التعويضات.أن يجيوز للمدعي العام القضائي، 
  ؤمر هبا أثناء إجراءات املحكمة.ات اليت ُيدول، تكون للتعويضات األولوية على غريها من الغرام

ويف إحدى الدول، تضــع  وجيوز للمحاكم أيضــًا وضــع تدابري لضــمان دفع التعويضــات.  -٤١
وجيوز  لغرض حتديد وقت الســـــــداد وطريقته.وذلك املحاكم يف اعتبارها املقدرة املالية للجاين 

__________ 
  )١٩(  State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption, p. 160. 
  )٢٠(  Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery, p. 21. 
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وإذا مل يســـــدد اجلاين  ت حمددة.للمحاكم، يف دولة أخرى، أن تأمر بدفع التعويضـــــات على دفعا
  املبلغ يف املوعد املحدد، ميكن للضحايا رفع دعوى مدنية السترداد املبلغ الكامل.

    
املمارسات اجليدة و التوصيات الصادرة واحتياجات املساعدة التقنية  -خامسًا  

    التنفيذ أثناء استعراضاملستبانة 
صدي غيةدول بد قليل من العدإىل صدرت توصيات ُأ  -٤٢  سياق يفاليت تواجه لتحديات ل الت

ــــــيعمن االتفاقية. وكانت أ ٣٥ال للمادة التنفيذ الفعَّ عدم املوارد و ةيحمدود ةواجهالتحديات امل ش
من  املتكبِّدة راضــرعن األ اتتعويضــال ســداد ،تضــمنال أو   تتيح،اليت ال ،التدابري املعياريةمة ءمال
املســاعدة التقنية، مبا يف ذلك إىل  اعدة دول احتياجاهت اســتبانتإىل ذلك،  وإضــافًة لفســاد.ا جرَّاء

الدول  جانب ملمارســــــات اجليدة والدروس املســــــتفادة منعن ا لخصإعداد مإىل حتياجات الا
من دعم وتقدمي المكافحة الفســـاد؛ يف خرباء  جانبمن  يةاملوقعاملســـاعدة واألطراف يف االتفاقية؛ 

الوعي من من أجل إذكاء دعم وتقدمي الاملشورة القانونية؛ اء دسوإوضع خطة عمل للتنفيذ؛ أجل 
  بناء القدرات.جمال خالل التدريب املتخصص للقضاة واملدعني العامني؛ واملساعدة يف 

تعلق بالتعويض عن ا يمفيممارسات جيدة  يف عدة دولاستبينت  أثناء عملية االستعراض،و  -٤٣
التعويض أو  لتماسالقانونية ال ســـبلال ةأســـاســـي ةختص بصـــفاملمارســـات اجليدة  وتلك ر.اضـــراأل
ــــــعة من اعتربت في إحدى الدول، فالتعويض. الكمي ملقدار تحديد ال يارات اخلاملجموعة الواس

ــــًة قتضــــىلتماس التعويض مباملتنوعة ال ــــريعات الوطنية ممارس للدولة واألفراد  تتيحجيدة ألهنا  التش
يف و ل فســاد.افعأ من جراء فعل منهم علي يقعالضــرر الذي  جربة التماس وصــيوالكيانات اخلصــ

رفع دعوى مدنية أن تملنظمات غري احلكومية الناشــطة يف جمال منع الفســاد ا تســتطيعدولة أخرى، 
هذه اآللية ألهنا تزيد من  تعجِّشـــُ  قدالضـــحايا. و بالنيابة عناجلنائية  جراءات القانونيةاإل إطار يف
 بأنَّه وُِّن، أيضــــًا ية. ويف دولة أخرىداخلالقانونية الجراءات يف اإل تهاركومشــــ املجتمع املدين دور

ــــــيلة لتأمني يف مرحلة ما  وجوداتعلى امل احلجزإمكانية  تلك املوجودات بغية قبل املحاكمة كوس
  ممارسة جيدة. يالضحايا ه على تعويضال

 جيدة أمثلةباعتبارها مارســات أخرى مب االســتشــهاد، ميكن وإىل جانب نتائج االســتعراض  -٤٤
ح يتي، مما الضــائعةالتعويض الفائدة  دفع أوامر أيضــًا شــملتفي بعض الدول، فلتنفيذ الفعال. على ا
دفع  خَّىوتاليت تاملتبعة يبدو أن اإلجراءات كما  أوســـع. جرب الضـــرر على نطاقلضـــحايا وامحاية 

تعويض. وعالوة ال اياالضــح تلقي طريقة جيدة لضــمانأيضــًا  تعدُّ التعويض من الغرامات املفروضــة
ــــــتخدام نتائج اإلجراءات املطالبات يف دعاوى  ة إثباتيةدلأاجلنائية ك القانونية على ذلك، فإن اس

خمططات أو  كذلك ميكن أن يعترب وضــعالضــحايا. على تعويض ال تيســرياملدنية ميكن أن يزيد من 
  جيدة. ةالضحايا ممارسعلى لتعويض ل إنشاء صناديق
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األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املتعلقة بتحديات المقدمة ملسألة  -ًاسادس 
    الفصل اخلامس قتضىمب وجوداتامل
ة يف ســــياق اســــترداد املوجودات يمهذات أاألطراف الثالثة املتعلقة بتحديات المســــألة  إن  -٤٥
عائدات الفســـاد،  قدرة الدول األطراف على اســـتردادم يفميكن أن تؤثر  ألهنااالتفاقية،  قتضـــىمب
من  (املنهوبة) املوجودات املسروقة يف لكيةق املطالب حبأن ت أيضًاهي ميكنها ألطراف الثالثة ا إن  إذ

  الدول األطراف الطالبة.
 ضــــبطهاو وجوداتامل حصــــريف حاالت  ةف الثالثاطرمطالبات األحتمًا تنشــــأ وف ســــول  -٤٦

 ذاتثالثة  ًاتشــــــمل أطراف وجوداتامل حوزات معقَّدة من ألهدافل كونما ت وكثريًا. هتاومصــــــادر
طرف ثالث مصلحة دى قد يكون لوواملستثمرين.  التجارية األعمال يف شركاءكالمصاحل مشروعة، 

  )٢١(شروعة.غري امل ااستخداماهتبال يعلم  هولكن ،يف ارتكاب جرم تاستخدم ية يف أجهزةأو ملك
ستطعمل  يتحسنة النية الحتمي األطراف  االتفاقية ومع أن  -٤٧ شأ  أن تعلم، ومل تعلم ت غري باملن

أن  أيضــــًا ، ميكنفيها كتســــب حقوق امللكيةتفيه  تاملشــــروع للموجودات يف الوقت الذي كان
 إمهال ممتلكات متثل عائدات فســاد.عن  عن علم أوت النية اكتســب ســيئةيكون هناك أطراف ثالثة 

ضًا أن  يف املمارسة العملية، ميكنو سيءأي سيئةثالثة الألطراف ا ت ست ال احلماية املمنوحة  غاللالنية ا
ــــــنة النية. احلثالثة الطراف ألعادة ل تدابري النوع النظر يف  ودقد ت األطراف الدولفإن  لذلك،وس
س سيا ستخدامه  يذاملوجود والة واملمارسات اجليدة اتيال التمييز بوضوح بني األطراف  بغيةميكن ا
سيئةثالثة الطراف األو سنة النيةاحلالثالثة  ساد الكيفيوالنية  ال سترداد عائدات الف يف ة اليت ميكن هبا ا

  .من هذا القبيل مطالبات موازية اهفيتنشأ  األحوال اليت
    

  االتفاقية قتضىمبومحاية حقوقها سنة النية احلاألطراف الثالثة   -سابعًا  
هلذا الســـبب، وتدخًال يف املصـــاحل االقتصـــادية لألفراد.  قصـــديشـــكل نظام املصـــادرة عن   -٤٨

ه الدول األطراف على حقوق األطراف تضــعأن حيافظ النظام الذي  احلرص علىباالتفاقية  تقضــي
  )٢٢(.الثالثة احلسنة النية اليت قد تكون هلا مصلحة يف املمتلكات املعنية

ســـــن النية"، ولكن احلثالث لاطرف ال" لمصـــــطلحخمتلفة ل تعاريفميكن أن يكون هناك و  -٤٩
 مال علم هل أولئك الذين، على األقل، ذلكيشـــمل  ينبغي أنيف الدليل التشـــريعي،  حســـبما لوحظ
  )٢٣(باجلاين أو اجلناة. هلمصلة  باجلرم أو ال

ثة و  -٥٠ ثال فاقية إىل حقوق األطراف ال ية يف عداحلتشــــــري االت نة الن ــــــ ة يمهأ ذات أحكام ةس
؛ ٣١من املادة  ٩األحكام الفقرة  تلكمصـــــادرهتا. وتشـــــمل أو إلجراءات اســـــترداد املوجودات 

__________ 
  )٢١(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 87. 
، املتحدة ملكافحة الفساد لدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمما ،رات واجلرميةدِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخ  )٢٢(  

 .٤٢٤)، الفقرة ٢٠١٢حة (فيينا، الطبعة الثانية املنقَّ 
 .٤٢٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٣(  
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ملادة من ٩(ب) والفقرة  ٣ الفقرةو ملادة من  ٢؛ والفقرة ٥٥  ا هذه األحكام و. ٥٧ا ذات مجيع 
  .وجوداتبعملية استرداد املوثيقة ط جوهري وذات صلة ارتبا

من أحكام تلك املادة  أيٍّ عدم تأويل الدول األطراف نم ٣١من املادة  ٩الفقرة  وتستلزم  -٥١
  سنة النية.احلس حبقوق األطراف الثالثة مي مبا على الصعيد الداخليواملصادرة  جزبشأن احل

ــادة  ٣تنص الفقرة و  -٥٢ ــب أي على أن يتضــــــمن  ٥٥(ب) من امل ــإلنطل أمر  مفعول ذاف
صادر عن حمكمة يف إقليم الدولة الطرف الطالبة ب صادرة  بيان حيدد التدابري اليت  مجلة أمور ومنهاامل

ضـــمان لو ،ســـنة النيةاحلإىل األطراف الثالثة  وجيه إشـــعار مناســـباختذهتا الدولة الطرف الطالبة لت
 ٩لك يف الفقرة إضـافة إىل ذ تسـلط الضـوء املادة نفسـهاو .يف اإلجراءات مراعاة األصـول القانونية

  سنة النية.احلس حبقوق األطراف الثالثة ميا مبأحكامها  منها على عدم جواز تأويل
دولــة طرف  تعتمــدهــا كــلعلى أن التــدابري اليت  ٥٧من املــادة  ٢وأخريًا، تنص الفقرة   -٥٣

رف بناًء على طلب دولة ط تتخذ إجراًء ما مااملمتلكات املصادرة، عند رجاعلتمكني سلطاهتا من إ
  .سنة النيةاحلاألطراف الثالثة التفاقية، جيب أن تراعي حقوق حكام اوفقًا أل ،أخرى
قانونية النتصــــــاف االمدى تزويد األطراف الثالثة بســــــبل  ما هوغري أن االتفاقية ال حتدد   -٥٤
  .ااحلفاظ على حقوقه بغية اليت تتبع فعالةال

ــبما لوحظ  -٥٥ ــة اليف  وحس ــياق  )٢٤("،االتفاقية حالة تنفيذ"عن دراس ــتعراضيف س  دورة االس
 .ســــنة النيةاحلمســــألة حقوق األطراف الثالثة  لدى متحيص العديد من التحديات اســــُتبني األوىل،

لِّط الضـــــوء   قدو لتنفيذ، اليت اعتمدهتا الدول ى تدابري العاألمثلة التالية  على يف هذا الصـــــدد،ســـــُ
  األطراف بدرجات متفاوتة:

التشريعات ذات الصلة على أنه ال جتوز مصادرة أداة اجلرمية أو ممتلكات النص يف   (أ)  
كان  أخرى إذا كانت عائدة إىل طرف ثالث إالَّ إذا كانت قد ُنقلت إليه بعد ارتكاب اجلرمية، وإذا

يعرف، أو كان لديه سبب وجيه لالعتقاد، بأنَّ الشيء أو املمتلكات مرتبطة جبرمية ما، أو إذا كان 
 اها كهدية أو باملجان؛قد تلقَّ

إخطار األطراف الثالثة املهتمة باإلجراءات اليت قد تؤثِّر على حقوقهم يف امللكية  (ب) 
 أو التعريف على نطاق واسع هبذه اإلجراءات؛

الســـماح لألطراف الثالثة بالتقدم بطلب كي ُتســـتثىن ممتلكاهتم املكتســـبة بصـــورة  (ج) 
الطعن يف أمر التجميد أو املصادرة، وكذلك رفع دعوى مدنية مشروعة من التقييد أو املصادرة، و

 لالعتراض على األمر باملصادرة؛

ل عليها بصـــورة مشـــروعة، متكني الطرف  (د)  يف حالة مصـــادرة املمتلكات املتحصـــَّ
  املعين من تقدمي طلب تعويض يصل إىل قيمة املمتلكات املكتسبة بصورة مشروعة؛

__________ 
 .١٤١ ةالصفح، "حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"  )٢٤(  
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عني باحلق املدين يف حتديد مدى تدابري تملة للضــــحايا أو املدَّمراعاة املطالبات املح )(ه 
 ؛املصادرة والتصرف يف املوجودات املصادرة

التحقيق أو املحاكمة،  انتهاءشــــــتبه فيه قبل املهم أو تامل إذا توفِّي ،ملحكمةا نيكمت (و) 
 سنة النية.احلثالثة الطراف األإىل  وجوداتضمان إعادة امللمواصلة اإلجراءات املدنية من 

تتبع يف مماثلة  اجوعلى طلبات املعلومات الواردة من الدول األطراف هن ت الردودتضـــمنو  -٥٦
  سنة النية.احلحلماية التشريعية لألطراف الثالثة ا

ـــــترداد املوجودات مبوجب االتفاقية، فإن ملســـــتلزماتإىل اوبالنســـــبة   -٥٧  أحد اإلجرائية الس
سياالعن  ُوجه إليهاسنة النية قد احلأن األطراف الثالثة  يبني بوضوحأن ى قدرة علهو امل ةصر األسا

بالغرضإخطار  ف لكذ يتم توجيهإذا مل و .واف  لاإلخطار،  جه الدولة إن ا قد توا بة  طال طرف ال
التفاقية حكام ايف دولة طرف أخرى وفقًا ألعنها  الصادر يداخلصعوبات يف إنفاذ أمر املصادرة ال

  ).٥٥املادة من  (ب) ٣(انظر الفقرة 
سُ   -٥٨ سة اليف  ط الضوء أيضًالِّويف هذا الصدد،  على أنه " حالة تنفيذ االتفاقيةاملعدَّة عن "درا

ف اطراألطر الزمنية للطعن يف مصــاحل األ ال تكونينبغي للدول أن تضــمن على وجه اخلصــوص، أ
  )٢٥(احلقوق. تلكال متس مبمارسة أد ويقيالت مفرطة يفأو تأكيدها يف إجراءات املصادرة  ةالثالث

األطراف علم مباشـــرة ُتالدول إما  فإناإلخطارات،  خبصـــوص املتبعة داخليًّا يف املمارســـةو  -٥٩
 علنــًا تلــكتــاح تن أ إمــا حترص علىة، ومــولكــانــت مع مــا إجراءات املصـــــــادرة إذاعن  املهتمــة

  .منها وسائط التواصل االجتماعيوعدَّة وسائل ب ،املعلومات
    

    عملية يف استرداد املوجودات ومصادرهتاالصعوبات ال    
ة موجودات معينتكون قد تواجه الدول األطراف صعوبات يف استرداد املوجودات عندما   -٦٠

  حسن النية. وضعه بوصفه طرفًا ثبتي أن استطاعطرف ثالث  يف حيازة
يف سياق إجراءات التقييد واملصادرة،  ،نياملمارس لالختصاصينيمن الناحية العملية، ينبغي و  -٦١

نات ىلعفتحني نأن يكونوا م يا ثة، وينبغي هلم،  ةمقدَّامل الب ثال مامن أطراف   أن، جائزًا يكون حيث
يد أو اإلفراج عن املوجودات أو األدوات  أمرعلى تغيري  واوافقي  مشــــــروع. وعلى حن تازةحاملالتقي

القضــية،  املعنية وملالبســات لقوانني الوالية القضــائية تبعًا أنه ،تدركأن  لدول األطراف أيضــًال وينبغي
أمر  خفقأُ  ام إذا األضــــرار عندفع تعويضــــات ت أناحلكومة  على يتعنيأن  يف طراخمقد يكون هناك 

مدير  علىكان  ما وإذا ،)إيراداهتايف أو  متلكات(يف قيمة امل ماخسارة  تكبُّدثبت أُ ما إذاواملصادرة، 
  )٢٦(ثالث. طرف لصاحل املمتلكات أن يفرج على املوجودات

املتلقية الدولة الطالبة و ةر كل من الدولوقدمبكون ين من املهم أن فإاحلاالت،  تلكيف و  -٦٢
بل ، فقطحمددة  بوصــفها أغراضــًاجرائم الفســاد  املتأتية من العائدات الفعلية صــادر الت أنللطلب 

__________ 
 .١٤١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  
  )٢٦(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 88. 
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ــــــتخدميثما تحو القيمة املقابلة لتلك العائدات. كذلك "مصـــــــادرة القيمة"،  الطريقة يف هذه س
ــــــتهداف  قد  وليس األغراض املحددة فقط ملرتكب الذنب أخرى موجوداتيكون من املمكن اس

  زة طرف ثالث.ياح اليت وصلت إىل
ــةل وفقًا لكنو  -٦٣ ، عدد كبري من البلدانيف ال يبدو، ، "االتفاقية حالة تنفيذ" عناملعدَّة  لدراس
 مشمولة، أو ال تكونبالفساد  ة ذات الصلةميعائدات اجلر قيمةتعادل  قيمةبن مصادرة املمتلكات أ

يف بعض تلك احلاالت، و غســل األموال). وصــًاخصــوة (ددفيما يتعلق جبرائم حم ســوى مشــمولة
تعترف باملصـــادرة القائمة  وال (لألغراض) ةاديلى مبدأ املصـــادرة املقائمة عالقوانني الوطنية  تكون

قد  نهاعيب األموالإذا كانت لالنتصـــاف،  فوري متاح ســـبيلعلى القيمة. ونتيجة لذلك، ال يوجد 
قد ُنقلت العائدات  كونما تحينباإلضـــافة إىل ذلك، تنشـــأ صـــعوبات وها. قبتعال ميكن ت أو قفنُأ

  )٢٧(ة.سألمعاجلة هذه املمن أجل ذلك، قدمت توصيات بناًء على إىل أطراف ثالثة حسنة النية. و

    
  ملعاجلتها النية واحللول املمكنة السيِّئة باألطراف املرتبطة املسائل  -ثامنًا  

ــة يف حني أن  -٦٤ ح أعاله، على محــايــة حقوق ووضــــــب على النحو املبنيتنص،  ال االتفــاقي
ملكية  نقللتهم املشـــتبه فيه أو املشـــخص ال اليت يتبعها مارســـةاملســـنة النية، فإن احلاألطراف الثالثة 

ويتزايد  ةشــائع تعد ممارســةب املصــادرة انتجا بغية باملوضــوععلم  لىاملمتلكات إىل طرف ثالث ع
  )٢٨(.على نطاق واسع اانتشاره

صادرة وإعادة امل حتديالنية  السيئةاألطراف الثالثة  مبستطاع كونييف كثري من األحيان، و  -٦٥
ــــرعيني، مبا يف ذلك الدول.  مالكيهاإىل  وجوداتامل األطراف  هؤالءاملصــــادرة من  تكون نولالش

  نية.الحسن  صفةت اثبإ حنيالثالثة ممكنة إال 
باينقد و  -٦٦ تأكيد مصـــــــاحل األ تت ية ل ثاطراخلطوات اإلجرائ ثال ما خيص ، ومًا. وعمةف ال في
، القضــية تقوم عليه الذيرم اجل تعاجل للدعوى اليت اإلجراءات اجلنائية إجنازملصــادرة اجلنائية، جيب ا
بشــأن  ةف الثالثاطراأل لدعاوىاالســتماع  املدعى عليه قبل ةصــادرة مصــلحاألمر مبر اصــدجيب إو

املثول يف املحكمة قبل صــــــدور احلكم بعض الواليات القضــــــائية وجتيز  املحكمة. يفمصــــــاحلها 
أن التقييد املؤقت يسبب مشقة ب مثالومن ذلك ع حمدودة، وتأكيد دف اليت تستطيعثالثة الطراف لأل

  )٢٩(نفقات املعيشة. ُيحتاج إليها من أجلع ووشرم مصدراملتأتية من  وجوداتأن املبشديدة أو 

يف  يًّاقانون لالعتراف هبا ةقابله مصــــــلحة ديأن يثبت أن لاملعين ، جيب على الطرف ومنطيا  -٦٧
أن الطرف نائي واجلرم اجلقبل ارتكاب  يهامت احلصــــــول علاملصــــــلحة قد (أ) إما وأنه  وجوداتامل
ــــبب يهيكن لد مل ــــمولة وجوداتالعتقاد بأن املا ىلإ يدعوه س ــــية؛ يف  كانت مش ــــاس اجلرمية األس

__________ 
 .١٢٨ فحةصال، "حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"  )٢٧(  
 ٢٠١٤أبريل نيسان/ ٣ يف الربملان األورويب وجملس أوروباالصادر عن  EU/2014/42 اإلداري رقم التوجيه  )٢٨(  

 Official Journal of theيب (اجلرمية يف االحتاد األورواخلاصة بعائدات البشأن جتميد ومصادرة األدوات و

European Union, L 127/39 of 29 April 2014(.  
  )٢٩(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, pp. 118–119. 
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هو الطرف  ذلك نأو ينشـــأت بعد ارتكاب النشـــاط اإلجرام وجوداتاملاملصـــلحة يف (ب)  إماو
  قيمة املوجودات.فيما خيص حسن النية  مشتٍر
ما يليت هذه املذكرةو  -٦٨ عاملت نهوجأدناه بعض ال درس في ة يف مواجهة التحديات املرتبطة ب
 ة النية.يئسالثالثة الطراف األب

الصادر  EU/2014/42 اإلداري ة النية يف التوجيهالسيئمشكلة األطراف الثالثة  وقد ُعوجلت  -٦٩
ومصــــادرة أدوات بشــــأن جتميد  ٢٠١٤أبريل نيســــان/ ٣ يف اأوروب عن الربملان األورويب وجملس

  وعائدات اجلرمية يف االحتاد األورويب.
الدول األعضــاء يف االحتاد  يتعني على، اإلداريمن التوجيه  ٦من املادة  ١ىل الفقرة إ واســتنادًا  -٧٠

أو غريها من املمتلكات اليت تقابل  مصــــــادرة العائدات من تمكنيلالتدابري الالزمة لأن تتخذ األورويب 
أطراف  ىلإمباشر أو غري مباشر، شخص مشتبه به أو متهم  على حنو، اليت نقلها، اتقيمتها تلك العائد

كانت تلك   ماعلى األقل إذا وذلك أطراف ثالثة من شخص مشتبه فيه أو متهم،  احتازهتاثالثة، أو اليت 
 مت تيازأن الغرض من النقل أو االحب ،علمكون على أن تهبا  درأو كان جي ،علمعلى األطراف الثالثة 

 جرىياز تحملموســـة، مبا يف ذلك أن النقل أو اال وقائع ومالبســـاتب املصـــادرة، على أســـاس انتجال
حقوق أن على  ٦من املادة  ٢تنص الفقرة كما الســــــوق.  يف أو مقابل مبلغ أقل بكثري من القيمة جمانًا

  .نفسها  من املادة ١الفقرة ا هبس مت لناألطراف الثالثة احلسنة النية 
 اتأن تشــريع املذكور اإلداريلتوجيه با اصــةخلا ٢٤توضــح احليثية رقم  ،إضــافة إىل ذلكو  -٧١

 يتقواعد ملزمة بشأن مصادرة املمتلكات التضمن ت تكن ملالصك  لكاالحتاد األورويب قبل اعتماد ذ
رمية اليت ارتكبت فيها اجل والحاأل شــملت ٦أن املادة  أيضــًاوتوضــح  أطراف ثالثة. احتازهتاأو  تهانقل

املتهم  الشــــــخص لدى فيهاال يكون  اليت االتاحلنيابة عن أطراف ثالثة أو لصــــــاحلها، وبالاجلنائية 
الطرف ممتلكات مصــادرة  بشــأن. كما إهنا تســلط الضــوء على أن القواعد اميكن مصــادرهت ممتلكات

  .سواء حد على ةواالعتباري ةالطبيعي ياتالشخص ليشمل نطاقها سعتيالثالث ينبغي أن 
مما ورد أعاله  -٧٢ ما ميكن أن ُيرى  ــــــب ملادة وحس  األورويب اإلداري من التوجيه ٦، حتتوي ا

2014/42/EU ثالث الطرف ال بشـــأن اســـتبانة ماهية ينبغي اســـتخدامها كمعايري معينة على عناصـــر
شخص مشتبه  جانباملباشر أو غري املباشر من  العائدات العناصر: نقل تلكالنية. وتشمل  السيِّء

ــــــخص  جانبالعائدات من  احتياز تلكإىل أطراف ثالثة؛  بُلمن َق أو متهم هفي أطراف ثالثة من ش
أن الغرض من النقل ب ،علم")ي أن ال بدَّن ا("ك لمالفعلي أو افتراض الع لممشـــتبه فيه أو متهم، والع

  ب املصادرة.انتجال كان تيازأو االح
ملموســــة، مبا يف  مالبســــاتعلى أســــاس وقائع و العلم، يبني العلم، أو افتراضأن  جيبو  -٧٣

  من القيمة السوقية. بقدر كبريأو مقابل مبلغ أقل  جمانًا ُأجرياياز قد تحذلك أن النقل أو اال
صحة  عدم ثباتافتراضات قابلة للدحض ميكن استخدامها إل نشئيبدو أن هذه الشروط تو  -٧٤

 يقرر حاملايف بعض النظم القانونية، وة النية. ســـــيئأطراف ثالثة  جانبمن  تيازاالحأو عمليات النقل 
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 ةقابل عًاودف ينشــئ لكي املطالبإىل املدعي  اإلثبات ينتقل عبء فإن، للمصــادرة القابليةاملدعي العام 
  )٣٠(.باملمتلكات انتفاعيةلديه ملكية  يثبت أن املطالب أوًال أناملدعي  علىجيب و. لالعتراف هبا

يف  ه اإلداريالتوجي أن تضمِّن مقتضياتيف االحتاد األورويب مطالبة بألن الدول األعضاء و  -٧٥
يف املقتضيات كيفية التعبري عن تلك  بشأن صيغ متنوِّعة كون هناكيية، فقد داخلتشريعاهتا الصلب 

  ية.داخلالتشريعات ال
ــــــبيل املثال، ينص القانون اجلنائي و  -٧٦ وجود عدم لدول على أنه يف حال يف إحدى اعلى س
ـــبأأو كان لديه  ،علمعلى الطرف الثالث كان  يفترض أن أن عني، يتيثبت العكس ام تدعوه  باس
جمانًا أو بثمن أدىن من  ت إليهنقل قدعائدات نشاط غري قانوين أو  هيأن املمتلكات ب ،الشتباها إىل

  السوق. مثنها يف
على أن  ة ينصنائيومن األمثلة أن أحد القوانني اجل ة يف بلدان أخرى.شــــــاهبتوجد أمثلة مو  -٧٧
أن يف حال  ،م تلك املمتلكاتي ُنقلت إليهذال أســرة اجلاينمن أفراد أيضــا صــادر منفعة املمتلكات ت

أطراف أي ل عليها، أو من حصَّتقيمة منفعة املمتلكات امل ابلأي تعويض يق تبني جبالء أهنم مل يقدموا
منفعة املمتلكات  بقيمة تقابل املمتلكات عن الغرض أو  مقابًالقدموا تعويضــــــًا ثالثة ما مل يثبتوا أهنم

ثقايف التراث ال من أهنابة غراض املعلناألوكذلك جيب أن تصادر من األطراف الثالثة ؛ املتحصَّل عليها
ف بصــروذلك الطرف املتضــرر،  شــخصــيًّا علق هبااألشــياء اليت يت فضــًال عن تلكطبيعية، الر وادنال وأ

تعويض سواء أكان ذلك بثالثة الطراف األقد ُنقلت إىل  غراض واألشياءالنظر عما إذا كانت تلك األ
  لدولة.ا من ممتلكات ؛ وإذا مل يكن هناك طرف متضرر، فتصبحأم من دونهمناسب 

مجيع  تكون، ذهبهلذا امل وفقًاو". الرجعية العالقة ذهبدول ما يســـمى "مال إحدىتطبق و  -٧٨
ثالث، الطرف العبء اإلثبات إىل  ذهبهذا امل وينقلالعائدات غري املشروعة باطلة.  بشأناملعامالت 

 معقول ســبب لديه القيمة، كان أســاس علىوقت الشــراء  قي بأنه املحكمة يقنع أن عليه تعنيالذي ي
 .حينذاك ية)إجرامثل عائدات متللمصادرة (أي مل  ةضعاخ تكن مل متلكاتأن امللالعتقاد ب

إعادة حالة يف  ةثالثالف اطروأشارت تلك الدولة نفسها أيضًا إىل حتدٍّ عملي خبصوص األ  -٧٩
 حاجج فيها الوكيل القانوين بأنه يطالب بأتعاب قانونية مســـتحقة له من البلد الطالب، وجوداتامل

فاذ إنتأخري الوكيل القانوين قد قدم عدة التماسات لالستئناف أدت إىل  إذ كان وجودات.إعادة امل
 يةمينظلوائحها الت، يف تودالدول  ويف هذا الصــــــدد، لعل أمر هنائي باملصــــــادرة ألكثر من عامني.

عاجل أن ت، ة ذات الصلة بذلكف الثالثاطراملصادرة وإعادة املوجودات وحقوق األب اخلاصة ةالقانوني
وخباصــة أتعاب الوكالء القانونيني (املحامني) يف حاالت الطوارئ،  ،مســألة أتعاب الوكيل القانوين

ها احلكومات مع قد في عا حلاالت اليت تت عاب يف ا بارة عن أت طاع  وهي ع قانونيني من الق وكالء 
نســـــبة مئوية من اخلاص لتمثيلها يف مســـــائل اســـــترداد املوجودات مقابل تلقي الوكالء القانونيني 

  .لهاقد يتم حتصياألموال اليت 

__________ 
  )٣٠(  Theodore S. Greenberg and others, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for  

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington D.C., World Bank, 2009), p. 63. 
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لثالثة مســــــألة األطراف ا اليت ميكن اتباعها يف معاجلة تبني بوضــــــوح النهوج هذه األمثلةو  -٨٠
قد اليت عينة املعايري بعض املاالحتاد األورويب على اإلداري الصادر عن توجيه الحيتوي وة النية. يئسال
يف  اواستحقاقه القانوين اوضعهفيما خيص ثالثة الطراف األ عاتق لىليقع ععبء اإلثبات  نقلح تيت

ــياق   يبدو أوســع نطاقًا" العالقة الرجعية ذهبأن "م يف حنيإجراءات املصــادرة، املوجودات يف س
غري املشروعة  مجيع املعامالت بشأن العائدات كونمع ذلك من خالل إنشاء قرينة قانونية بافتراض 

 .عكس ذلك يف املحكمة ثالثالطرف الباطلة ما مل يثبت 

  بعض االعتبارات العملية اهلامة. إىل الفريق العامل اجلائز أيضًا استرعاء انتباه منو  -٨١
  

  نوع امللكية    
ــــــب  -٨٢ عتربا لكي يالقيمة"  قابلالنقل "م زم القيام باالحتياز أوالفإن من ال ما ذكر أعاله،حس
أنواع خمتلفة من أيضــًا يف املمارســة العملية، ميكن أن يكون هناك ولكن نية. ســوء  دومناو نياحلصــ

مصـــلحة مباشـــرة أكثر  اهديل األطراف الثالثة اليت يبدو أنواملتنازع عليها.  وجوداتامللكية على امل
يف املمتلكات، مبا يف ذلك من خالل احلقوق يف امللكية، أو يف االســـتخدام أو املشـــاركة، ســـوف 

  .تكون مطالبتها أفضل من مطالبة الدائنني العامني غري املضمونني
  

  عنايةواجب ال    
افتراض  السيء النية ثالثالطرف لل ة يف التوصيف املميزاماهلصر اعنأحد الميكن أن يكون   -٨٣

 يف اجتناب املصـــادرة لدى داليت تشـــوب العائدات أو القصـــ الطبيعة غري املشـــروعةب وجود العلم
ثالث. ا عللذولطرف ال لدول لك فل حتديد ا يةواجبات ال" تنظر يف  نا لة اليت يلزم  "ع ذات الصــــــ

كما إن وضــع . بشــأن املوجوداتيف معامالت  متارســها عندما تكون مشــمولةأن لألطراف الثالثة 
  ع األطراف الثالثة.اوضبشأن أوضوح العزز يميكن أن عناية أحكام أكثر تفصيال بشأن واجب ال

  
  ةاالعتباري ياتمن الشخص ةصادرامل    

 لوقايتها من ةاالعتباري ياتالشخص إىل املوجودات واقلين نأأيضًا ألن املجرمني ميكنهم   -٨٤
 ذلك من البىن غريخاصــــة إقامة شــــركات أو  بصــــفة ومنهامن خالل ســــبل عدة  املصــــادرة،

ــة،الت ــإن من املهم  نظيمي ــادرأف ــدول األطراف ق املمتلكــات من  ةمصــــــــادر على ةن تكون ال
إىل  تقلُن قد املوجودات كونرد ن جمإ. ومن الناحية النظرية، فكذلك ةاالعتباري ياتالشــــخصــــ

رًا على شــمؤ باعتباره َزلســلطة ميكن أن مييَّ خاضــعةأو  املجرمنيها أحد أنشــأقانونية  تنظيمية بىن
 .اعتبار النقل باطًال ميكنمث  ومن النية،سوء 

    
  النظر فيهاملزيد من ا سائل اليت تتطلباالستنتاجات وامل  -تاسعًا  

عدد من على  تويســــــتعرض املعلومات الواردة أعاله اليت حتي يود أنالفريق العامل  لعلَّ  -٨٥
تعويض الوة ف الثالثاطرألواالضــحايا ب ات اخلاصــةتحدياســتبانة الاالعتبارات ذات الصــلة مبســائل 

  ة.الفصل اخلامس من االتفاقي قتضىاسترداد املوجودات مب ىها علريثتأوعليهم 
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علَّ  -٨٦ عامل  ل نة ا علمأن ُي يودالفريق ال بارات املعمَّا ألما كانت بعض االعت نإذا  ة تتطلب عي
  .يف املستقبل لفريق العاملاإضايف يف اجتماعات  ة على حنوومناقش حتليًال
 جهودها، رهنًابذل ن تواصل أ ةمانطلب إىل األالينظر يف  أن أيضا يودالفريق العامل  لعلَّ  -٨٧

  بتوافر املوارد، يف مجع املعلومات عن هذه املسائل.
 


