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 الدورة التاسعة

 2021كانون األول/ديسمبر   17-13شرم الشيخ، مصر، 
 *من جدول األعمال المؤقَّت 5البند  

 استرداد الموجودات
 

  

   

 والدروس المستفادة واإلجراءات التحديات المطروحة والممارسات الجيدة    
التي تتيح مصادرة عائدات الفساد دون صدور إدانة جنائية، من الدول 

  54من المادة   (ج )   1للفقرة    ا  طبقت هذه التدابير وفق  طراف التياأل
 من االتفاقية 

  
 مذكرة من األمانة  

 
 ملخَّص  

، 8/9أُعدَّت هذه المذكرة عماًل بقرار مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــاد  
ــاســـــــــــــــية عن التحـدـيات الم رو ـة  هي  وهي تســــــــــــــتـند هل  ألـياـنات جمتتاـا األمـاـنة و لَّلتاـا  و  تقـدم متلومـات أســــــــــــ

دات الفســاد دون وــدور هدانة جنا ية، والممارســات الدةدة والدروا المســتفادة واءجرااات التي تتيا مصــادرة عا  
ملخَّصــًا  أيضــا  تقدم  و من االتفاقية    54من المادة  (ج) 1من الدول األطراف التي طبقت هذه التداألةر وفقًا للفقرة 

ذلك المويـو  في اجتما  الفري  التام  الحكومي الدولي المفتو  التضـوية   بشـننأجريت عن مناقشـة موايـيةية 
  2021أيلول/سبتمبر   10هل   6المتني باسترداد الموجودات، المتقود في فةةنا، في الفترة من 

 

  

 __________ 

 * CAC/COSP/2021/1   
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 مقدمة   
من  15أوعز مؤتمر اـلدول األطراف في اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد )المؤتمر(، في الفقرة  -1

، هل  الفري  التام  الحكومي الدولي المفتو  التضـــــوية المتني باســـــترداد الموجودات )الفري  التام (،  8/9قراره  
ممـارســــــــــــــات الدـةدة واـلدروا المســــــــــــــتفـادة  دمـلة أمور مناـا، جمم متلومـات عن التحـدـيات الم رو ـة والـباليـيام ب 

واءجرااات التي تتيا مصــــــادرة عا دات الفســــــاد دون وــــــدور هدانة جنا ية، من الدول األطراف التي طبقت هذه 
نن يبلغـ،، ألـدعم  بـ من االتفـاقيـة  كمـا أوعز المؤتمر هل  الفري  التـامـ     54من المـادة    (ج)  1التـداألةر وفقـًا للفقرة  
 من هذه األمور  كالا رت، المقبلة بالنتا ج التي توو  هلةاا فيما يخص من األمانة، في دو 

ــلة تبادل  -2 ــفوية تدعو فةاا الدول األطراف هل  مواوـــ ــيًا مم هذه الوالية، أرســـــلت األمانة مذكرة شـــ وتماشـــ
  المتلومات عن التحديات الم رو ة والممارســــــــــات الدةدة والدروا المســــــــــتفادة واءجرااات التي تتيا مصــــــــــادرة

دولة طرفًا  44عا دات الفسـاد دون وـدور هدانة جنا ية  وتضـمنت المذكرة الشـفوية أيضـًا اسـتبيانًا مفصـاًل قدمت  
 ( 1)  2021أيلول/سبتمبر  22ردودًا بشنن،،  ت  

ــادر مفتو ة ومنشـــــورات مو وقة،  -3 ــتنادًا هل  التتليقات الواردة من الدول والمتلومات الواردة من مصـــ واســـ
أعـدت األمـانـة مـذكرة بتنوان راءجرااات التي تتيا مصـــــــــــــــادرة عـا ـدات الفســـــــــــــــاد دون وـــــــــــــــدور هدانـة جنـا يـةر 

(CAC/COSP/WG.2/2021/4)    ــو ــيةية  ول المويــــ ــة موايــــ ــية عن مناقشــــ ــاســــ باعتبارها ورقة متلومات أســــ
الفترة من   الـــــذ  فةةنـــــا في  في  المتقود  التـــــامـــــ   الفري   اجتمـــــا    2021أيلول/ســــــــــــــبتمبر    10هل     6تنـــــاولـــــ، 

(CAC/COSP/WG.2/2021/5 50-42، الفقرات)  

  CAC/COSP/WG.2/2021/4وتتضــــــمن هذه الو يقة شــــــكاًل مختصــــــرًا من التحلة  المقدم في الو يقة  -4
 وتتضمن ملخصًا عن المناقشة المواييةية التي أجراها الفري  التام   

، أوــدرت مبادرة اســترداد الموجودات المســروقة )مبادرة رســتارر( المشــتركة ألةن مكت  2009وفي عام  -5
ــة بتنوان    مخدراتاألمم المتحدة المتني بال ــترداد  روالدريمة )المكت ( والبنك الدولي دراســــ ــول المناو  اســــ :  ةاألوــــ

ومن المتوخ  أن تكون    رهدانة كم هل  األوــــــــول دون االســــــــتناد مصــــــــادرة  الحســــــــنة بشــــــــنن دلة  للممارســــــــات  
 المتلومات الواردة في هذه الو يقة مرجتًا مفةدًا للتحديثات المستقبلية لتلك الدراسة 

  
 المصطلحات  - ثانيا   

 المصادرة والممتلكات   
ــادرةر، في المادة  -6 ــاد، بنناا رالحرمان الدا م من الممتلكات (  ز) 2تترَّف رالمصــــ من اتفاقية مكافحة الفســــ

التدريد  رتشـم  التدريد  ةثما ان ب ر، مم أن مصـ لا  هيبنمر وـادر عن محكمة أو سـل ة مختصـة أخر ر  و 
ــاماًل في الف ( 2) غةر مترَّف وــــــــــــــرا ـًة  ، وين و  عل  2قرة )د( من المـادة ومفاوم الممتلكـات مترَّف تتريفـًا شــــــــــــ

رالموجودات بك  أنواعاا، ســــــواا أاانت مادية أم غةر مادية، منقولة أم غةر منقولة، ملموســــــة أم غةر ملموســــــة، 
 والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود    فةاار  

 __________ 

البحرين، البرازي ، البرتغال، ألروني دار السالم، أللغاريا، ألوتان، ألوركةنا فاسو،  أستراليا، ألبانيا، ألمانيا، هندونيسيا، باراغوا ،  ( 1) 
البوسنة والارسك، ألولندا، ألةرو، تشيكيا، توغو، جزر البااما، الدماورية الدومةنيكية، جماورية مولدوفا، جورجيا، سلوفةنيا،  

كندا، كو ا، كةنيا، التفيا، لبنان، مال ة، المغرب،  كرواتيا،  سنغافورة، سويسرا، شةلي، الصةن، طاجيكستان، فرنسا، ق ر، 
 المكسيك، المملكة التر ية الستودية، موريشةوا، النمسا، النيدر، نيكاراغوا ونةوزيلندا 

 ألغراض هذه الو يقة، يتتبر مص لحا المصادرة والتدريد مترادفةن، ولو أناما ال ُيستخدمان دا مًا كمترادفةن في النظم القانونية ( 2)  
 الوطنية )هذ يشةر تتبةر التدريد أ يانًا هل  الحرمان من الممتلكات، وتتبةر المصادرة هل  أمر ألدفم مبلغ من المال(  

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/4
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/5
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/4
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تة المصادرة غةر المستندة هل  هدانة مقاأل  المصا     درة الموسَّ
، ترد هشــــــــــارة هل  المصــــــــــادرة دون هدانة جنا ية، ومن  م ال تســــــــــتبتد همكانية فرض 54)ج( من المادة   1في الفقرة   - 7

المصـــادرة عندما يكون الشـــخص متامًا بارتكاب جريمة ولكنَّ اءجرااات الدنا ية ال تفضـــي هل  هوـــدار  كم هدانة  وفي  ةن  
لتي ال يمكن فةاا مال قة الدانير، يبدو أن، يشــــم  الحاالت التي تبدأ فةاا المال قة القضــــا ية  يشــــةر ذلك الحكم هل  رالحاالت ا 

ــتندة   ــادرة غةر المســــ ولكن يتتذر هنااؤها )مثاًل، في  الة وفاة المتام أو فراره بتد توجي، االتاام هلي،(  و ةبارة أخر ، فإنَّ المصــــ
ر أ  محكمة  كم هدانة يــد المتام، وهذه الســمة هي التي تمةهذز هذا المفاوم  هل  هدانة هي التدألةر الذ  ُيفرض عندما ال ُتصــد 

تة،  ةا يمكن أن تشـــــم  المصـــــادرة أشـــــياا غةر عا دات الدريمة مويـــــو  اءجرااات الدنا ية،   أيضـــــًا عن المصـــــادرة الموســـــَّ
 ( 3) فقط في  الة هدانة الشخص   ولكن 

 
 

 تداألةر التقةةد أو التدمةد أو الحدز المؤقت المصادرة غةر المستندة هل  هدانة مقاأل     

قب  المصـــــــــادرة    ُتتتمد يمكن أن تســـــــــب  التداألةرة المســـــــــتندة هل  هدانة أوامُر تقةةد أو تدمةد أو  دز مؤقت   - 8
 االت مصـــادرة غةر مســـتندة هل  هدانة  ولكن، عمومًا،    األوامر الســـب ، تتتبر بتل البلدان )مث  تشـــيكيا( هذه   ولاذا 

ر   - علي، أنَّ المصادرة غةر المستندة هل  هدانة هي التداألةر الناا ية للحرمان من الممتلكات   من المتف   أ  عندما تصادة
الممتلكات ويدرَّد مناا  ا زها بصــــــــورة ال رجتة فةاا  وال تندرج التداألةر المؤقتة المتَّخذة في هطار هجرااات المصــــــــادرة  

 ن، يد  هلغاؤها في نااية الم اف في  ال عدم هدانة الداني  المستندة هل  هدانة يمن هذه الفئة، من  ةا ه 
 
 

 مفاوم راءدانةر   
تتتبر بتل البـلدان أنَّ راءداـنةر تتني قرارًا تتخـذه ه ـد  المحـاام بتـد هجراا محـاامـة،  ت  ولو كـان ذـلك  - 9

(  األمر المقضـــــي ب، في الدرجة االألتدا ية فقط، في  ةن تترهذفاا أللدان أخر  بنناا قرار ال رجتة في، )مشـــــمول بقوة 
 ـاـلة   درة الصــــــــــــــادر بتـد اءداـنة في اـلدرجـة االألـتدا ـية همـا وـلذـلك، ـقد تتتبر الفـئة األخةرة من البـلدان ـتدألةر المصــــــــــــــا 

 مصادرة غةر مستندة هل  هدانة أو  الة  دز مؤقت تسب  مصادرة مستندة هل  هدانة  

ــادرة الموجودات  ت  في هطار اءجرااات الدنا ية عندما   -10 ــبة  المثال، يمكن مصـــ ففي هي اليا، عل  ســـ
فقط هذا كــان الدــاني قــد أدين في الــدرجــة االألتــدا يــة  وفي مر لــة    بــالتقــادم، ولكنقــد ســــــــــــــق ــت  الدريمــة  تكون  

ــادر عـاـ دات الدريمـة   االســــــــــــــتئـناف، يمكن أن تؤكـهذد المحـاام التلـيا أنَّ القضـــــــــــــــية ســــــــــــــق ـت ـبالتقـادم وأن تصــــــــــــ
 اثةرون هذه اءمكانية  الة مصادرة غةر مستندة هل  هدانة  ويتتبر

بم عادًة في البلدان التي تتتبر اءدانة  كمًا ناا يًا غةر قاأل  أما بالنســــــــــــبة للســــــــــــةناريو الثاني فاو المتَّ  -11
لالســـــــــتئناف  ويســـــــــتتبم ذلك أنَّ تدألةر المصـــــــــادرة الذ  ُيفرض بتد هدانة أول  ُيتتبر في بتل البلدان )اما هو 

 تزال قـةد الحـال في كـندا(  ـاـلة تدمـةد أو  دز في هطـار اءجرااات الدـنا ـية، عل  األـق  طـالمـا أنَّ اءجرااات ال
 نظر محاام االستئناف أو المحاام التليا لمراجتتاا 

ــونيغوتمة  البلدان التي ت ب  القانون األن  -12 ــكسـ ــدر فةاا هدانة  لوسـ هل  اعتبار جميم التداألةر التي لم تصـ
في أ  من المرا   تداألةرة غةر مســـــــــتندة هل  هدانة، في  ةن أنَّ عدة واليات قضـــــــــا ية أخر  )مث  أللدان أورو ا  

  ويمكن أن يؤد  هذا االختالف  األمر المقضي ب،القارية وكندا( تمة  هل  تفسةر مفاوم اءدانة في يوا مفاوم  
 مص لحات دورًا في التنفةذ التملي للتتاون القضا ي في ال

 
 

 __________ 

  (3 ) Johan Boucht, The Limits of Asset Confiscation: On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal 

Proceeds (Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hart Publishing, 2017), p. 5   
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 الدعو  التةنية مقاأل  الدعو  الشخصية   
نَّ هتترَّف المصــــــــــــــادرة غةر المســــــــــــــتنـدة هل  هداـنة، في بتل األ يـان، ـبنناـا دعو  عةنيـة، من  ةـا   -13

د هذا  ز عل  الممتلكات ال عل  مسـؤولية شـخص ما  ويدسـهذ التتريف جوهر بتل النظم الوطنية، اءجرااات تركذه
 سيما تلك النظم القا مة عل  مفاوم المصادرة المدنية للموجودات غةر المشروعة  وال
 
 

 نماذج وطبيعة آليات المصادرة غير المستندة إلى إدانة  - ثالثا   
 مال ظات عامة   

ــتبيان -14 ــريتات الغالبية التظم  من البلدان التي ردَّت عل  االســــ ــمن تشــــ ــما لاا   تتضــــ  كمًا أو أاثر يســــ
ــتركة،  ــمة المشــ ــدور  كم هدانة  وعل  الرغم من هذه الســ ــادرة الموجودات المرتب ة بالدريمة  ت  ألدون وــ بمصــ

 يبدو أنَّ النظم الوطنية تتباين تباينًا كبةرًا 
 

 نماذج مختلفة   
تصـــنَّم نماذج المصـــادرة غةر المســـتندة هل  هدانة ب را   مختلفة  ويحدد تقرير وـــدر عن المفويـــية  -15

أر تة نماذج مختلفة: )أ( المصــــــــــادرة التقلةدية غةر المســــــــــتندة هل  هدانة )عندما تتتذر    2019األورو ية في عام  
تةو و) ج( هجرااات الدعو  التةنيةو  المصـــــــــــــادرة اســـــــــــــتنادًا هل   كم هدانة ناا ي(و و)ب( المصـــــــــــــادرة الموســـــــــــــَّ

تة عل  نحو  ( 4) نموذج الثروة المداولة المصــــــــــدر  و)د( ولكن ينبغي، كما ُذار آنفًا، تناول المصــــــــــادرة الموســــــــــَّ
  منفص  عن التداألةر غةر المستندة هل  هدانة 

ما هذا كانت البلدان    يتمثالن في  وتسـتند الخ وة األول  في التصـنيف هل  التمةةز ألةن خيارين أسـاسـةةن -16
 ( 5) قد ويتت نظامًا للمصادرة غةر المستندة هل  هدانة في هطار نظام التدالة الدنا ية أو خارج، 

 
 

 نظم التدريد والمصادرة المدنية   
ذاُت  هي مصــــادرة  في بتل البلدان، يرذد النص وــــرا ًة عل  أنَّ المصــــادرة غةر المســــتندة هل  هدانة  -17

 ( 6) لوسكسوني غطابم مدني  وهذا هو الحال في كثةر من األ يان في البلدان التي ت ب  القانون األن 

 __________ 

 (4 ) European Commission, Commission staff working document: analysis of non-conviction based  

confiscation measures in the European Union, document SWD(2019( 1050 final     التصنيف القا م عل
ن المشتركة ألةن الوكاالت   أر تة نماذج مستو   من دلة  أنوا  المصادرة غةر المستندة هل  هدانة الذ  ويتت، شبكة كامدذ

   2015السترداد الموجودات ألتموي  من االتحاد األورو ي في عام 
مدلس أورو ا، بالتمةةز ألةن الناج الدنا ي والناج غةر الدنا ي هذا هو أيضًا الناج الذ  اتَّبت، تقرير ودر مؤخرًا عن  ( 5) 

المصادرة غةر المستندة هل  هدانة، هذ يمةز التقرير ردعاو  االسترداد التي ُترفم في سياق اءجرااات الدنا ية ولكناا  هزاا 
عن أ  هجرااات جنا يةر  تتتمد عل  هدانة جنا ية و ةن الدعاو  التي تستادف الممتلكات نفساا عل  نحو منفص   ال

(Bright Line Law, “The use of non-conviction based seizure and confiscation” (Strasbourg, Council of 

Europe, October 2020))   
  (6 ) Ian Smith and Tim Owen, Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery (London, 2003); 

Stefan D. Cassella, “An overview of asset forfeiture in the United States”, in Civil Forfeiture of Criminal 

Property: Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime, Simon N.M. Young, ed. (Northampton, 

Massachusetts, United States of America, Edward Elgar Publishing, 2009), p. 24; and Stefan D. Cassella, 

“Nature and basic problems of non-conviction-based confiscation in the United States”,  
Veredas do Direito, vol. 16, No. 34 (May 2019), p. 43   
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الموجودات المرتب ة بالنشــاا اءجرامي، والفكرة التي تقوم علةاا هذه النظم هي  يازة جميم الممتلكات و/أو   - 18
بصــرف النظر عن مســؤولية الفرد )ومال قت،(  وغالبًا ما تســم  هجرااات الدعو  التةنية ألناا تســتادف التنصــر غةر 
القانوني  فإذا اعُتبرت الممتلكات مشـــــــــــبوهة، جر   دزها، أو فرض قةد علةاا، مم همكانية  ماية أوـــــــــــحاب الحقوق 

م أ  م ـالـبة، أو هذا ُرفضــــــــــــــت الم ـالـبة، وـــــــــــــودرت الممتلكـات   لحقهذام في الملك  ـية أمـام المحكمـة ال قـًا  فـإنت لم تقـدَّ
رمدنير ألنَّ اءجرااات القضـــا ية المتتلقة بمصـــدر الممتلكات وااتســـاألاا أو  يازتاا عل  نحو  ــــــــــــــــ هذا النظام بال  وُينتت 

 ( 7) مشرو  تتم وفقًا لقواعد اءجرااات المدنية  
 
 

 رالدنا يةر غةر المستندة هل  هدانة باعتبارها ألدا   للمال قة أو اءدانة المستحةلة النماذج    
تفضـهذ  نظم أخر  ألداًل من ذلك اعتماد ناج يظ  بموجب، النظام غةر المسـتند هل  هدانة مرتب ًا ارتباطًا   -19

ــلية  و موج  هذه النماذج،  ــرًا باءجرااات الدنا ية المتتلقة بالدريمة األوــ ــتند هل  مباشــ ُيتتبر التدألةر غةر المســ
ــباب تتوق المال قة   ــتندة هل  هدانة عندما تتتذر هدانة الداني ألســـــــــــ ــادرة التقلةدية المســـــــــــ هدانة ألدياًل عن المصـــــــــــ
القضــا ية، أو تحول دون المضــي قدمًا في مال قة قضــا ية اســُتالت بالفت ، أو ال تســما للمحاام بإعادة فرض  

 قةود هجرا ية أخر (    كم اءدانة )بسب  التقادم أو

وفي التـديد من البـلدان، تقم هذه النظم غةر المســــــــــــــتـندة هل  هدانة في وـــــــــــــــل  نظـام التـدالة الدـنا ـية،  -20
هناا تكون أ يانًا متنولة في نفس اءجرااات الدنا ية المتتلقة بالدريمة األولية  وهذا هو الحال في تشيكيا   أل 

ــا عل  وج، الخصــــــــو   والشــــــــك    ــتند هل  هدانة هو، وفرنســــــ ــاســــــــي للنموذج )الدنا ي( البدي  غةر المســــــ األســــــ
الواقم، نموذج ُيفرض فيـــ، التـــدألةر في هطـــار نفس اءجرااات الدنـــا يـــة الراميـــة هل  هيقـــا  عقو ـــة بـــالدـــاني  في
دـنا ـيةر ، ومـا هل  ذـلك(  وعـادًة مـا تتَّبم هـذه النمـاذج رالوالفرار والتـقادمتتـذرت هـذه التقوـ ة )بســـــــــــــــب  الموت  المـا

ــتندة هل  هدانة في متظم األ وال ألدياًل   ــادرة غةر المســـ ــتندة هل  هدانة، التي ُتتتبر فةاا المصـــ لمال قة  لغةر المســـ
 قضا ية، قواعدة اءجرااات الدنا ية ال

وفي بتل البلدان، ُتتتبر اءجرااات غةر المســـــــــــــتندة هل  هدانة ألدا  ة للمال قة القضـــــــــــــا ية أو اءدانة  -21
ماا القوانةن الدنا ية  ومم ذلك، المستحةلة رغم أن هذه اءجرااات تدخ  في هطار نظام التدالة الدنا ية، و ، وتنظهذ

فإناا تنخذ شــــــــك  هجرااات أاثر اســــــــتقاللية )اما هو الحال في ألمانيا وســــــــويســــــــرا(  ومم أنَّ الســــــــل ات التامة 
قواعد فإن اللدياا االختصــــا  الدنا ي، المختصــــة بالمســــا   الدنا ية هي التي تســــتا  اءجرااات أمام محكمة 

اءجرااات المـدنيـة )في ألمـانيـا وســــــــــــــلوفةنيـا وســــــــــــــويســــــــــــــرا، مثاًل(  وعالوة عل  ذلـك،  المن بقـة قـد تكون قواعـد  
ــتندة هل  هدانة بحةا ال تقتصـــــر عل  الحاالت التي تتتذر فةاا المال قة   يمكن توســـــيم ن اق التداألةر غةر المســـ

  لتي لم تبدأ فةاا بتد المال قة القضا ية )اما هو الحال في سويسرا، مثاًل( القضا ية، لتشم  الحاالت ا
 

 نماذج هدةنة   
هناك أيضـًا نماذج غةر مسـتندة هل  هدانة ال يمكن تصـنيفاا تمامًا عل  أناا هجرااات جنا ية أو مدنية،   -22

الدنا ية األسـاسـي  فتل  سـبة  المثال، تتَّبم هي اليا ألناا ليسـت مسـتقلة تمامًا وال منفصـلة تمامًا عن نظام التدالة 
وكو ا ما يمكن تســــــمةت، رنادًا هداريًار الســــــترداد الموجودات غةر المشــــــروعة مســــــتقاًل عن هنفاذ القانون الدنا ي، 

 مرتب ًا ب، جز يًا بقي   وإن

دنـا يـة للمصـــــــــــــــادرة غةر  في هطـار النمـاذج الوالمـدرجـة  المبةَّنـة أعاله  النمـاذج المختلفـة  بتل  لويمكن   -23
  وعالوة عل  ذلك، هناك نظم يمكن  أن تدرج أيضًا في فئة النماذج الادةنة  (21  )انظر الفقرةالمستندة هل  هدانة  

 __________ 

من  53تددر اءشارة هل  أنَّ هناك أيضًا مفاوم رالدعو  المدنيةر أو راالسترداد المباشر للموجوداتر الذ  تتناول، المادة  ( 7) 
 االتفاقية، وهو مفاوم يختلم عن مفاوم رالتدريد المدنير 
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بموجباا اتخاذ تداألةر غةر مســـــــــــــتندة هل  هدانة ليس فقط عندما تتتذر مال قة الداني، أل  أيضـــــــــــــًا عندما ُتتتبر  
 ل في التفيا(  الموجودات غةر مشروعة )اما هو الحا

 
 

 نظم اء راا غةر المتناس  أو الثروة المداولة المصدر   
ــتـندة هل  هداـنة  - 24 نظـام المصــــــــــــــادرة القـا مـة عل  الثروة المداولـة وهو   ،  مـة نو  آخر من النمـاذج غةر المســـــــــــ

دة ألنشــــاا هجرامي، أل  ألنَّ   الذ  المصــــدر )أو اء راا غةر المشــــرو (   ــلة محدَّ ر في، الممتلكات ليس بســــب  وــ ــادة تصــ
ــبةــ  المثــال  مصـــــــــــــــدر الثروة  ولــد  بتل البلــدان نظــام من هــذا القبةــ  )   تبرير المــالــك ال يســـــــــــــت يم    في  عل  ســـــــــــ
الـيا وكوـ ا والتفـيا فيـما يتتل  ـبالموافةن التمومةةن(، ســـــــــــــواا اقترن ذـلك مم ـتداألةر أخر  غةر إي ـ و االتحـاد الروســـــــــــــي  

 مستندة هل  هدانة أم لم يقترن ألاا   

ففي المدموعتةن كلتةاما )أ  البلدان التي تتتمد نماذج المصــــــــادرة المدنية والبلدان التي تتتمد نماذج جنا ية  - 25
ــتندة هل  هدانة(، هناك أل  ــلة باء راا غةر المتناســــــ  أو الثروة  غةر مســــ لدان تســــــتخدم أشــــــكااًل من االفترايــــــات المتصــــ

م بشــــــنناا دلة  عل  مصــــــدرها المشــــــرو    المداولة المصــــــدر،  ةا تصــــــادر الســــــل ات جميم الموجودات التي ال يقدَّ
 أدناه(     85و   84ن   يازتاا عل  نحو مشرو  )اما هو الحال في أستراليا وجزر البااما والمكسيكو انظر الفقرتة  أو 

ر همـا   -26 اءجرااات الدـنا ـية أو خـارج ن ـاق تـلك  داخـ ويمكن هدراج النظم القـا مـة عل  اء راا غةر المبرَّ
اءجرااات، باعتبارها دعاو  منفصـــلة )اما هو الحال في هي اليا وكو ا وكولومبيا، مثاًل(، أل  وتكون أ يانًا ذات  

 جماورية مولدوفا، مثاًل( طابم مدني )اما هو الحال في 
 
 

 استاداف الممتلكات مقاأل  استاداف األفراد   
ــروعة   -27 ــتبانة الموجودات غةر المشـ ــي ألةن البلدان في كيفية اسـ ــتخال  فارق ر يسـ في بتل فيمكن اسـ

لتالقة القا مة البلدان )في أســتراليا و ةرو والواليات المتحدة األمريكية، عل  ســبة  المثال(، ال يتم ذلك هال ألتبة ن ا
 ألةن الموجودات والدريمة 

ــا(،  ةا  -28 ألنتا ج اءجرااات    الموجوداتالحكم بشـــنن عدم مشـــرو ية  يرتبط  وفي أللدان أخر  )مث  فرنسـ
ــب  التقادم  ــتحالة اءدانة بسـ ــتو ة بمكان تحديد ما هذا كان التدألةر  أو الوفاة أو الفرارالدنا ية )مث  اسـ (، من الصـ

  فرد ماب لصلتاا بالدريمة أو نظرًا أيضًا الموجودات ة قد ات خذ لمدرد ول

وفي أللدان أخر ، تشــــم  التداألةر غةر المســــتندة هل  هدانة مصــــادرة الموجودات التي اســــُتبةنت وــــلتاا  -29
ــالتـًا في ارتكـاب جرا م متةَّـنة(  ويرذد ذـلك،  ـبن ـد األفراد )ســــــــــــــواا كـان خ ةرًا أم مشــــــــــــــتباـًا فـي، أم متامـًا أم يــــــــــــ

 سبة  المثال، في التشريم اءي الي لمكافحة المافيا  عل 

والنظم المسـتندة هل  مبدأ الثروة المفرطة و/أو المداولة المصـدر هي هل   د ما ذات طابم هدةن في  -30
  الممتلكات والدرم المتني  تلكهذا الصدد  فاي تستادف الممتلكات، ولكناا ال تشترا وجود ولة وايحة ألةن 

 

 أو نظم متتددة نظام وا د    
ــتخدم نظم متتددة في  -31 ــتندة هل  هدانة، ألةنما ُتسـ ــادرة غةر المسـ في بتل البلدان، يوجد نظام وا د للمصـ

 أخر  أللدان  

ففي ألمانيا، عل  ســــــــــــبة  المثال، يمكن بموج  بتل األ كام مصــــــــــــادرة جميم الموجودات المرتب ة  -32
ل  كم آخر   ــاا هجرامي، في  ةن يخوهذ ــبوهة، ولكن فقط هذا ألنشـــــــــ ــادرة جميم الممتلكات المشـــــــــ ــل ات مصـــــــــ الســـــــــ

دة   ما  افُتريت ولتاا بدرا م محدَّ
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ــنــة والارســـــــــــــــك،  ف وفي أللــدان أخر ، يمكن أن يكون الفرق ألةن النظــامةن جوهريــًا ألــدرجــة أابر    - 33 في البوســـــــــــ
خ  في هطار اءجرااات الدنا ية  نظام يد ويوجد أيضــــًا آلية للتدمةد في هطار هجرااات مدنية  توجد  ســــبة  المثال،   عل  
  همكانية مصادرة الموجودات عندما تتتذر مال قة الداني بسب  المرض أو الوفاة أو الفرار(   )مم 

 

 التصنيف باعتباره عقو ة   
 مة مســنلة مامة تتمث  في ما هذا كان من الممكن تصــنيف التداألةر غةر المســتندة هل  هدانة عل  أناا   -34

ــية،    ( 8) عقو ات أم ال  ــاســـــــ ــؤال يؤ هذر عل  تقةيم مد  امتثال التدألةر المتني للحقوق األســـــــ والدواب عل  هذا الســـــــ
ر ذلـك التـدألةر   ومن وعل  اســــــــــــــترداد الموجودات في ناـايـة الم ـاف   المؤكـد أنَّ لـ، تـن ةرًا عل  القواعـد التي تؤطهذ
المام الوقوف عل  جميم ســــــمات التدألةر، وعل  وج، الخصــــــو ، الســــــمات التالية: ما هذا كان يســــــتادف   ومن

ــام  أم الو وما هذا كان من  ــلتاا بفرد ماو وما هذا كان ل، طابم شـ ــًا لصـ ــلتاا بدريمة أو أيضـ الممتلكات لمدرد وـ
 المتا ة لألطراف المتنية لل تن في األمر  الدفو   قيمة الموجوداتو و الممكن أن يستند أيضًا هل

 
 

 نطاق المصادرة غير المستندة إلى إدانة  - رابعا   
 من اتفاقية مكافحة الفساد   54ن اق المصادرة غةر المستندة هل  هدانة في يوا المادة    

د المـادة   -35 يمكن بموجباـا ت بة  المصـــــــــــــــادرة غةر    الظروف التيمن اتفـاقيـة مكـافحـة الفســـــــــــــــاد    54تحـدهذ
المســــــــتندة هل  هدانة، وهي الحاالت التي ال يمكن فةاا مال قة الداني بســــــــب  الوفاة أو الفرار أو ال ياب أو في  

لكن يبدو أنَّ الغالبية التظم  من النظم التي شـــــملتاا الدراســـــة االســـــتقصـــــا ية اعتمدت   ،ر االت أخر  مناســـــبةر
  الظروفدانة تتداوز كثةرًا ن اق هذه تداألةر غةر مستندة هل  ه

ففي عدد قلة  فقط من البلدان التي ردت عل  استبيان المكت ، يقتصر ن اق المصادرة غةر المستندة   -36
فتل  ســــــــبة  المثال، ال يتيا التشــــــــريم     54هل  هدانة عل  بتل الســــــــةناريوهات األســــــــاســــــــية الواردة في المادة 

ــادرة غةر ال ــتندة هل  هدانة هال في الحاالت التي يكون فةاا شـــــــــخص قد توفي أو فر،  االتحاد  لكندا المصـــــــ مســـــــ
ُيتتبر فارًا  وتقصــــــر الصــــــةن والمملكة التر ية الســــــتودية تداألةرها غةر المســــــتندة هل  هدانة عل   التي الفرار   أو

 فات، والوفاة، فيما تقصر ق ر تداألةرها عل  الحاالت التي يكون فةاا الداني مداواًل أو في  الة و 
 
 

 مصادرة التا دات دون هدانة وأنوا  الدرا م   
يمكن تسـليط الضـوا عل  فرق كبةر فيما ألةن البلدان فيما يتتل  ألن اق تداألةر المصـادرة غةر المسـتندة  -37

ــتراليا  ــلوفةنيا ونةوزيلندا(، تقتصـــــر التداألةر عل  و جزر البااما  و إي اليا و هل  هدانة  وفي بتل البلدان )مث  أســـ ســـ
خ ةرة، ألةنما في أللدان أخر  )مث  ســويســرا والنمســا(، يمكن أن   فقط والتي عادة ما تكون دات بتل الدرا م عا  

ــتمد مناا أو التي ترتبط ألاا    ــادرة جميم عا دات الدريمة، بغل النظر عن نو  الدريمة التي تســـــ تشـــــــم  المصـــــ
 ا وفي البلدان ذات النظم المتتددة، يمكن المزاوجة ألةن الحالتةن كلتةام

ــتندة هل  هدانة عل  الدرا م  -38 ــادرة غةر المسـ ، تســـتخدم الدول تقنيات  الخ ةرةوعندما يقتصـــر ن اق المصـ
ل المحاام المختصــــة قدرًا من الســــل ة   ومتايةر مختلفة لتحديد طبيتة النشــــاا اءجرامي ذ  الصــــلة، و ذلك تخوهذ

ــلوفةنيا والم ــتت بتل البلدان )مث  هي اليا وسـ ــرة هل  التقديرية  وقد ويـ ــارة مباشـ ــيك( قوا م بالدرا م، مم اءشـ كسـ
ــةر أللدان أخر  هل  فئة عامة من الدرا م   ــلوك المتني، في  ةن تشـــ ــريتات التي تدرهذم الســـ المواد الواردة في التشـــ

 __________ 

 (8 ) John Petter Rui, “The civil asset forfeiture approach to organised crime: exploring the possibilities  
for an EU model”, Eucrim, No. 4 (2011), pp. 153–161   
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الخ ةرة )مث  الدرا م التي يتاق  علةاا القانون، في أسـتراليا وكندا(  وفي بتل البلدان )في جزر البااما، عل  
دها القانون، توســـــيم ن اق المصـــــادرة غةر المســـــتندة هل  ســـــبة  ا لمثال(، يمكن، باءيـــــافة هل  الدرا م التي يحدهذ

 هدانة لتشم  رمخاطر أخر ر عل  النحو المنصو  علي، في اللوا ا الوزارية  

الدريمة وفي بتل البلدان )مث  أســـــــــــــتراليا(، ال يشـــــــــــــترا القانون دا مًا رهيـــــــــــــفاا طابم خا ر عل   -39
ــكهذ  جرا م خ ةرة وأوامر  ــلوك الذ  يشـــــــ ــب  الســـــــ ــادرة بســـــــ الخ ةرة  وفي هذه الحالة  مة تمةةز ألةن أوامر المصـــــــ

 المصادرة بسب  الممتلكات المشتب، في أناا عا دات متنتية من جرا م يتاق  علةاا القانون 

نةوزيلندا     ففيفقطالدريمة  خ ورة   س   و اءيافة هل  ذلك، ال يتحدد ن اق التدألةر في بتل الدول   -40
 دم  في يـــــــــوا  مثاًل، يترَّف مفاوم رالنشـــــــــاا اءجرامي الدســـــــــيمر في يـــــــــوا خ ورة الدرم أو، ألداًل من ذلك، 

 عتبة متةَّنة( التي تتداوز قيمتاا التا دات المتنية )المكتسبة بصورة مباشرة أو غةر مباشرة( )
 
 

 لمشروعة وغةرها الممتلكات غةر ا   - األشياا الخايتة للمصادرة    
 يتوقم الن اق الدقة  لألشياا الخايتة للمصادرة دون هدانة عل  النظام الذ  يتتمده ك  أللد   -41

وفيما يتتل  باألشـياا المتصـلة بالدريمة، من الشـا م التمةةز ألةن أدوات الدريمة وعا داتاا )اما يرذد في  -42
ــادرة أدوات    EU/2014/42التوجي،   وعا دات الدريمة في االتحاد األورو ي( وأ يانًا توجد فئة  بشـــــنن تدمةد ومصـــ

ــياا   متنتية من الدريمة  وهذا التمةةز ل، أ يانًا تن ةر عل   الثة، وهي التناوــــــــر التي تشــــــــكهذ  منتدات و/أو أشــــــ
القواعـد المن بـقة، من  ـةا هنَّ بتل البـلدان )مـث  ألمـانـيا وإي ـالـيا و لديكـا( تمةهذز في ُنُظماـا الـقانونـية ألةن أدوات  

ــرامة  ويبدو أنَّ أللدانًا أخر  )اما هو ــم األدوات عادًة أل كام أاثر وــ الحال في   الدريمة وعا داتاا،  ةا تخضــ
جت  المصــــــــادرة متتلقة بتا دات الدريمة وأدواتاا تفضــــــــ   (  أيرلندا الشــــــــماليةو  المملكة المتحدة لبري انيا التظم 

 عل  السواا، وتتناولاا باعتبارها جزاًا من نظام مشترك وشام  

نافم المكتسـبة غالبية البلدان الممتلكات المتنتية مباشـرة من جريمة، فضـاًل عن الم  تشـم  المصـادرة فيو  -43
 مناا بصورة غةر مباشرة  

المنافم ألدقة، بما في ذلك ما هذا كان من المن قي هشكاليًة استبانُة ومن المسا   التي ُيحتم  أن ت ر   -44
 استنتاج الدخ  المباشر في المصادرة غةر المستندة هل  هدانة وكيفيُة ا تساب الحقوق 

ا عل  االســــــــــتبيان ما هذا كانت الممتلكات التي ولم يكن دا مًا من الوايــــــــــا من المتل -45 مة ردا ومات المقدَّ
يمكن مصــادرتاا تشــم  التقارات والشــركات والمصــانم  ولد  بتل البلدان )مث  هي اليا وكولومبيا( خبرة طويلة  

 في هذا الصدد، في  ةن يبدو أنَّ أللدانًا أخر  تملك خبرة أق   
 
 

 تتادل قيمة عا دات الدريمة ممتلكات  تداألةر مصادرة    
أن تكون هنــاك ممتلكــات أخر   ال ألــد  قــد يتتــذر التثور عل  عــا ــدات الدريمــة  وفي هــذه الحــاالت،   -46

تتـادل قيمتاـا قيمـة التـاـ دات  وـقد اعتمـدت غـالبـية البـلدان التي ردَّت عل  االســــــــــــــتبـيان ـتداألةر تســــــــــــــتـند هل  قيمـة  
 عا دات الدريمة  

ــر  التداألةر القا -47 ــبوهة أو غةر وتســ ــًا في الحاالت التي ُتخلط فةاا الموجودات المشــ  مة عل  الييمة أيضــ
المشـــــــــروعة بموجودات أخر و ويمكن االطال  عل  قواعد وـــــــــريحة بشـــــــــنن خلط الموجودات غةر المشـــــــــروعة 

 بموجودات مشروعة )عل  سبة  المثال، في ألوتان وق ر( 

ــنغـافورة، مثاًل(، يمكن ت بة  ـتدألةر ـقا م عل  الييمـة  ت  عل  الممتلكـات  وفي بتل البـلدان )هي ـالـيا   - 48 وســـــــــــ
 التي تملكاا أطراف  الثة عندما يتضا أنَّ الشخص الذ  ودر التدألةر يده قد نقلاا هل  ال رف الثالا  
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مثاًل(،    أخر  )ألمانيا،وفي أللدان وال تســـما بتل البلدان )مث  كندا( باتخاذ تداألةر قا مة عل  الييمة   -49
تســــــر  هذه التداألةر عل  بتل  االت مصــــــادرة الموجودات التي تم الحصــــــول علةاا بصــــــورة غةر مشــــــروعة، 

دة(  دون    االت أخر  )أ  مصادرة الممتلكات المشبوهة في سياق اءجرااات الدنا ية المتتلقة بدرا م محدَّ
 
 

 مبدأ التلقا ية أو السل ة التقديرية: شروا خاوة   
ا عل  االســـــــتبيان ما هذا كانت مصـــــــادرة عا دات لم يكن   -50 مة ردا من الوايـــــــا دا مًا من المتلومات المقدَّ

 الدريمة هلزامية أو خايتة للسل ة التقديرية 

ــادرة هذا ارتنت المحكمة أنَّ ذلك ال يخدم  -51 ــتراليا(، ال يدوز فرض المصـــــــــــ وفي بتل البلدان )مث  أســـــــــــ
 المصلحة التامة  

 
 

 العالقة باإلجراءات الجنائية  - خامسا   
 عامة لمحة    

ــبما ُذاذر في الفقرة  -52 ــتندة هل  هدانة هي فإن أعاله،  19 ســ ــمات الممةزة لءجرااات غةر المســ ه د  الســ
مــا هذا كــانــت تنــدرج يــــــــــــــمن اءجرااات الدنــا يــة أو تــدار خــارج ن ــاق هــذه اءجرااات  ونظرًا لاــذا االختالف  

 اختالفات أخر     ألروزاألساسي، يمكن أيضًا 
 
 

 المصادرة المستقلة غةر المستندة هل  هدانة   
ــتقلة عن اءجرااات   - 53 ــتندة هل  هدانة مســ في الغالبية التظم  من الحاالت، تكون النماذج غةر المســ

ــادرة   ــة عل  آليات المصــ ــفة خاوــ ــلو  الشــــخص في الدرم  ويســــر  ذلك بصــ الدنا ية الرامية هل  ه بات يــ
ي يمكن اســــــتااللاا بصــــــرف النظر عن خيارات المال قة القضــــــا ية وعما هذا كانت اءجرااات  المدنية، الت 

 الدنا ية قد ألدأت  

وال تســـــــــتبتد النماذج الدنا ية غةر المســـــــــتندة هل  هدانة بالضـــــــــرورة درجة متةَّنة من االســـــــــتقاللية عن   -54
منفصــلة عن هل  اءدانة  ااات غةر مســتندة  اءجرااات الدنا ية  هذ يدوز أن تســتا  ســل ات التدالة الدنا ية هجر 

 )اما هو الحال في ألمانيا( اءجرااات الدنا ية المتتلقة بالدريمة األولية 

ــتندة هل  اءدانة ال تتخذ فةاا تداألةر   -55 ــا( تتَّبم نماذج جنا ية غةر مســـــــــ وتوجد مم ذلك أللدان )مث  فرنســـــــــ
 اءجرااات الدنا ية و دها من أج  تقةيم مد  يلو  الشخص في الدرم مستندة هل  اءدانة هال في هطار  غةر

 
 

 اءجرااات المتداخلة والمتوازية   
 مـة فـارق كبةر يتمـث  فيمـا هذا كـان يمكن أو ال يمكن أن تـتداخـ  اءجرااات غةر المســـــــــــــــتـندة هل    - 56

ــد المتام  ففي التـديـد من البلـدان المتخـذة  هدانـة مم اءجرااات الدنـا يـة  )مثـ  هي ـاليـا وســـــــــــــــلوفةنيـا(،    يـــــــــــــ
تنفةذ هجرااات متوازية، ال ســـــــــــيما عندما تكون هناك آلية مصـــــــــــادرة مدنية قا مة )اما هو الحال في   يمكن 

 جزر البااما والمملكة المتحدة ونةوزيلندا(   

ســتندة  و مة مســنلة مختلفة تتمث  فيما هذا كان بإمكان البلدان التي لدياا نظم متتددة للمصــادرة غةر الم -57
ــتادف نفس  ــتندة هل  هدانة تســــــ ــر اءجرااات بالتواز ، و ذلك تتخذ هجرااات متتددة غةر مســــــ هل  هدانة أن تباشــــــ

 األشياا  ويبدو أنَّ هذا هو السبة  المتَّبم في جزر البااما 
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 التكمةلية اءجرااات المتنافية مقاأل  اءجرااات    
والنمســـا(، تكون اءجرااات غةر المســـتندة هل  هدانة مســـتقلة في بتل البلدان )اما هو الحال في كندا  -58

 ولكن ال يمكن ت بيقاا هال هذا ُألغةت اءجرااات الدنا ية 

ــتقلة ولكناا ب بيتتاا -59 ــتندة هل  هدانة مســـ  وفي أللدان أخر  )مث  ســـــويســـــرا(، تكون اءجرااات غةر المســـ
مبــاشــــــــــــــرتاــا هال هذا لم تكن هنــاك هجرااات جنــا يــة جــاريــة  ، ممــا يتني أنــ، ال يمكن    اءجرااات الدنــا يــةتكمــهذ 
 وجود استثنااات تتتل  بالحاالت التي يمكن أن تخضم فةاا األشياا المتنية لخفل الييمة(  )مم

 
 

 التن ةر المتبادل   
مـا هذا كـانـت نتيدـة اءجرااات الدنـا يـة يمكن أن تؤ هذر عل  تـدألةر في النقـاا اءشــــــــــــــكـاليـة  تتمثـ  ه ـد   -60
مصـادرة غةر المسـتند هل  هدانة وإل  أ  مد  يمكن أن تؤ ر في، )مثاًل عندما يبرَّأ المتام من الدريمة األوـلية  ال

 في هطار اءجرااات الدنا ية( 

هاماا لدرجة أنَّ المصــــــادرة غةر المســــــتندة هل  هدانة تظ     يةوفي بتل البلدان، يكون طابم االســــــتقالل -61
االختالف في  أن  من الدريمــة )امــا هو الحــال في هي ــاليــا(  ويتز  ذلــك هل     قــا مــة  ت  ولو أُلرهذش الشــــــــــــــخص

  بإدانة الشــخصأدناه( ألةن المصــادرة غةر المســتندة هل  هدانة واأل كام المتتلقة  76متايةر اء بات )انظر الفقرة  
 قد يؤد  هل  نتا ج مختلفة 

تبرـ ة المتام عـادًة هل  هلغـاا الـتداألةر التقةـةدـية وفي النمـاذج الدـنا ـية غةر المســــــــــــــتـندة هل  هداـنة، تؤد    -62
 لم تكن البرااة نتيدة لت بة  قواعد التقادم )اما هو الحال في فرنسا(  ما
 
 

 العناصر اإلجرائية  - سادسا   

 االختصا  والايك  القضا ي   
   هةئة قضا يةعن  المصادرة غةر المستندة هل  هدانة رصدر قراي في ك  مكان تقريبًا،   -63

ففي النماذج رالدنا يةر، غالبًا ما يكون اختصـا  هوـدار هذا القرار منوطًا ألنفس المحكمة المختصـة في   - 64
اءجرااات الدنا ية الخاوـــة بالدريمة األوـــلية )اما هو الحال في فرنســـا(، أو في جميم األ وال محكمة مختصـــة  

ــراختصا  قضا ي  في المسا   الدنا ية )اما هو الحال في النمسا(  وفي أستراليا  ـــــ ، يتمتم عدد قلة  من المحاام ألـــ
في مدال التا داتر، أ  االختصـــــــا  في المســـــــا   الدنا ية مقترنًا باختصـــــــا  خا  بإجرااات المصـــــــادرة في  

 اروف متةَّنة  

وقد اختارت بتل البلدان )مث  ســــلوفةنيا( أن تدت  القرارات المتتلقة بمصــــادرة الموجودات المكتســــبة   -65
 مشروعة ممركزًة في محكمة وا دة بصورة غةر 

 
 

 استاالل اءجرااات   
النا   التام أو المدعي التام    يســتا  اءجرااات في عدد كبةر من البلدان )مث  ألوتان والنمســا(،   - 66

عل  عات  الشـــــــــرطة  وفي أللدان  مســـــــــؤولية اســـــــــتاالل اءجرااات  وفي بتل البلدان )مث  نةوزيلندا(، تقم  
مكت  المدعي التام أو الشـــــــــرطة، أو في بتل األ يان قوة    يســـــــــتالاا أخر  )اما هو الحال في هي اليا(،  
 متخصصة للغاية من قوات الشرطة  
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ــؤولية  -67 ــة مســ ــصــ ــتاالل اءجراااتوفي أللدان أخر ، تتول  وكالة متخصــ ــاد   اســ )مث  لدنة مكافحة الفســ
 لمكتسبة بصورة غةر مشروعة في أللغاريا(  ومصادرة الموجودات ا

ــة   ماهيةويمكن أن تؤ هذر   -68 ــل ة المختصــــ ــتااللالســــ ــاا( عل  التنفةذ التملي  باســــ صــــ ــ  اءجرااات )وتخصــــ
ب را   عديدة، من  ةا هنَّ هذه الســـــــــل ات عادًة ما تكون مســـــــــؤولة أيضـــــــــًا عن اقتفاا أ ر الموجودات وتقدير  

عن تقديم بتل األدلة عل  مصـــــدرها غةر المشـــــرو  أو المشـــــبوه  وهذا األمر   قيمتاا، وكثةرًا ما تكون مســـــؤولة
 أدناه(   123يثةر مشكالت تحةز )اما هو الحال في نةوزيلنداو انظر الفقرة  قد
 
 

 التخصص   
ينبغي تويـيا أنَّ التخصـص قد يتَّخذ أشـكااًل مختلفة  أواًل، يمكن أن يسـتتبم ه الة جميم القضـايا غةر   -69

دة   انيًا، يمكن أن يتني التخصـــــص أنَّ المســـــؤول  ــتندة هل  هدانة هل  مكت  محدد أو هةئة أو محكمة محدَّ المســـ
دة   ــتندة هل  هدانة( هو مكت  محدد أو هةئة أو محكمة محدَّ ــادرة )غةر المســـــ ــايا التتق  والمصـــــ الو ةد عن قضـــــ

د ـ الـثًا، يمكن أن يســــــــــــــتـند هل  مـا تتمتم ـب، الســــــــــــــل ـات المختصــــــــــــــة من خب  رة أو ماـارات محـددة أو ـتدرـي  محـدَّ
 اءلمام بالمتامالت المالية(   )مث 

ويمكن أن تدتمم هذه األبتاد متًا، ولكن هذا ليس يـــــــــــروريًا  فتل  ســـــــــــبة  المثال، ال يتني هســـــــــــناد  -70
مكت  نيابة عامة وا د هل  االختصـــــــا  بصـــــــورة مركزية هل  ه د  المحاام )اما هو الحال في ســـــــلوفةنيا( أو 

دة، وال ســــــــــــــيمـا عـندمـا تكون الاةـئة بـ  الضــــــــــــــرورة أنَّ المكـت  مـدرَّب عل  وجـ، التحـدـيد أو أـن، يمتـلك ماـارات محـدَّ
 أخر    قضاياب المحكمة مختصة أيضًا  أو

وال توجد لد  بتل البلدان )مث  باراغوا  و وتان وتشــيكيا وســويســرا وفرنســا وكندا ونةوزيلندا( ســل ات   -71
المذكورة أعاله  وال ينص ســو  عدد قلة  من البلدان عل  التخصــص فيما يتتل   متخصــصــة بن  من المدلوالت

 )اما هو الحال في مال ة( وإودار قرار بشنناا التداألةر غةر المستندة هل  هدانة استاالل بك  من 

 وقوات الشرطة المتنية هي التي لدياا التخصص في هذا المدال في بتل البلدان )مث  أستراليا(   -72

وفي أللدان أخر  )اما هو الحال في ســــنغافورة ومال ة والنمســــا(، يتول  مدعون عامون متخصــــصــــون   -73
 هدارة قضايا المصادرة غةر المستندة هل  هدانة 

  وفي المكسيك ومال ة، يوجد قضاة متخصصون في قضايا المصادرة، سواا كانت مستندة هل  اءدانة أم ال   - 74
 

 اء بات الدلة  ومةيار    
ــادرة الموجودات دون هدانة جنا ية    -75 في الغالبية التظم  من البلدان، ال يلزم ه بات ارتكاب الدرم لمصــــــ

فالصــــلة ألةن الممتلكات والدريمة هي التي ُتتتبر أســــاســــية في هذا الصــــدد  وكثةرًا ما يكون ه بات وجود الدريمة 
ــلة أو رابط ألةن الموجودات والدريمة كافيًا   ــا ووجود وــــ ويختلم هذا األمر في البلدان )اما هو الحال في فرنســــ

ــادرة   ــتندة هل  هدانة، هذ ال يمكن هجراا المصـــــــــــ ــادرة الدنا ية التقلةدية غةر المســـــــــــ وق ر( التي تتَّبم نظام المصـــــــــــ
ــادرة مدنية هذا هال ــا ية أو اءدانة بارتكاب الدريمة  غةر أنَّ البلدان التي لدياا نظم مصــــــ  تتذرت المال قة القضــــــ

 )مث  سنغافورة( تشترا أ يانًا ه بات ارتكاب الدرم 

لوسـكسـوني(،  غوفي البلدان التي تتَّبم نموذج المصـادرة المدنية )وال سـيما البلدان التي ت ب  القانون األن  -76
ــالم  عادة ما  ــتراليا و روني دار الســـــــــــ يكون مةيار اء بات هو األخذ بنرجا اال تماالت )اما هو الحال في أســـــــــــ

وجزر البااما وســنغافورة والمملكة المتحدة وموريشــةوا ونةوزيلندا والواليات المتحدة(، كما يشــار هلي، أ يانًا باســم 
 رُرجحان البةهذنةر )اما هو الحال في ألوتان( 
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وال تزال هـناك بتل أوجـ، عـدم اليقةن بشــــــــــــــنن كيفـية ت بة  هـذا المةـيار أـلدـقة ومـا هذا كـان مـبدأ األخذ   -77
دة في جميم البلدان  بنرجا اال  تويــــــــــا بتل البلدان )اما هو الحال في جزر هذ تماالت مترفًا بصــــــــــورة مو َّ

البااما( أنَّ مةيار األخذ بنرجا اال تماالت يت ل  مم ذلك اتخاذ القرار اســــــتنادًا هل  أســــــباب تتداوز األســــــباب  
 بات  وفي أللدان أخر  )مث  المملكة المتقولة، وإن كان من غةر الوايــــا ما هذا كان ذلك يمث  مةيارًا أعل  لء

المتحدة(، ينصــــ  النقاى عل  مد  مرونة مةيار األخذ بنرجا اال تماالت وما هذا كان يمكن أن يشــــك  مةيارًا 
زر(     أعل  بقلة  في القضايا غةر المستندة هل  هدانة من، في القضايا التادية )أ  رمةيار ه بات مدني متزَّ

ــادرة هال وفقا للمةيار التقلةد  لألدلة  وفي أماان أخر  )مث  -78 ــيكيا(، ال يمكن فرض المصــــ ــا وتشــــ   النمســــ
 المن ب  عل  القضايا الدنا ية  

في سـويسـرا هو نفس المةيار المتتمد في اءجرااات الدنا ية، مم أنَّ تداألةر المصـادرة مةيار اء بات و  -79
)أ  االقتنا  الشــخصــي للمحكمة بتد النظر في    االقتنا  الراســخمســتقلة ب بيتتاا  ويتَّبم القانون الوطني مةيار 

 ر جميم األدلة(  وهذا المةيار يشب، هل   د بتةد قاعدة ربما ال يد  مدااًل للشك

ورغم أنَّ مةيــار األخــذ بــنرجا اال تمــاالت يتواف  عــادًة مم نموذج المصـــــــــــــــادرة المــدنيــة، في  ةن أنَّ  -80
مةيار رما ال يد  مدااًل للشــــــكر أاثر توافقًا مم النظم الدنا ية غةر المســــــتندة هل  هدانة، فإنَّ هذا التواف  الثنا ي  

قـاعـدة ربمـا ال ـيد  مدـااًل للشــــــــــــــكر، مم أنَّ اءجرااات  في ء ـبات  مةـيار ايتمـث   ليس تلقـا ـيًا  ففي ألمـانـيا، مثاًل،  
  غةر المستندة هل  هدانة ُتتتبر ذات طابم مدني وتتَّبم قواعد اءجرااات المدنية 

 

 ع ا اء بات   
 يقم ع ا اء بات في أغل  األ يان عل  عات  السل ات التامة التي تباشر اءجرااات  -81

لمســـــــتبتد في بتل البلدان أن يقم ع ا اء بات عل  ال رف المتني  وفي مال ة  غةر أنَّ من غةر ا -82
 في الممتلكات وأن ُيثتبت  سن نةت، ل، والمكسيك، مثاًل، يتتةن عل  ال رف المتدخ  أن ُيثتبت وجود    

يمكن أن يؤد  في ناـاـية الم ـاف هل   قـاألـلة لـلد لافترايــــــــــــــات  وعالوة عل  ذـلك، فـإنَّ اســــــــــــــتخـدام   -83
 م البة ال رف المتني بإ بات أنَّ الممتلكات ليست مرتب ة بدريمة أو أناا ااُتسبت بصورة مشروعة 

 
 

 االفترايات   
ــات   -84 ــتخدام افترايــــــ ــما النظم القانونية باســــــ   ومن األمثلة المتكررة عل  ذلك قاأللة للد لاثةرًا ما تســــــ

طة المداولة المصـدر )اما هو الحال في أسـتراليا  اسـتخدام افترايـات تتتل  بالمصـدر غةر المشـرو  للثروة المفر 
وسنغافورة(  واستخدام هذه االفترايات يدت  النظام الوطني للمصادرة غةر المستندة هل  هدانة أقرب هل  نموذج 

 أعاله(   25اء راا غةر المشرو  أو المفرا )انظر الفقرة 

م الشــخص أدلة  وفي المكســيك، هناك افترايــات بشــنن المصــدر المشــرو  للم -85 وجودات )مثاًل عندما يقدهذ
عل  الحيازة قب  وقو  الدريمة، أو عندما ُيثتبت شخص ما أنَّ جميم الضرا   والمساهمات المتتلقة بالممتلكات، 

 ، قد ُدفتت( بحسن نية  تااحياز ب أو 
 
 

   أنوا  األدلة   
قواعد اء بات المتتمدة في هطار اءجرااات  ت بة   يتضا أنَّ الفارق الر يسي في هذا الصدد يتمث  في   -86

المـــدنيـــة وت بة  قواعـــد اءجرااات الدنـــا يـــة  وفي بتل البلـــدان )مثـــ  هي ـــاليـــا(، يمكن أن تكون هنـــاك  لول  
 مختل ة ألةن اءطارين القانونةةن 
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اءجرااات   م لدمم األدلة يمكن أن يكون هو هطار اءجرااات المدنية أوورغم أنَّ اءطار القانوني الناا -87
 الدنا ية، لم ُيبلغ عن أ  قةد ُيذكر عل  استخدام األدلة بموج  أ  من اءطارين  

 
 

  ماية األطراف الثالثة   
   هدانةعادًة ما تمنا الحماية لألطراف الثالثة الحسنة النية في هجرااات المصادرة غةر المستندة هل   -88

وفي اآللـيات المـدنـية الســــــــــــــترداد الموجودات، تكون األطراف الـثالـثة رأطرافـًا ماتمـةر، أ  أطرافـًا تتوخ   -89
 هلغاا أمر المصادرة بإ بات  قاا الشرعي في الممتلكات 

 
 

 التدابير المؤقتة  - سابعا   
من االتفـاقـية تتبةر رالتدمـةدر أو رالحدزر ـبنـن، ـتدألةر مؤقـت يحظر ه ـاـلة    2تترهذف الفقرة )و( من المـادة  -90

الممتلكات أو تبديلاا أو التصـرف فةاا أو نقلاا، و/أو يتيا للسـل ات التمومية تولي عادة الممتلكات أو السـي رة  
هذه  علةاا مؤقتًا رألناا عل  أمر وـــــــــــادر عن محكمة أو ســـــــــــل ة مختصـــــــــــة أخر ر  وفي بتل البلدان، تترةف

 التداألةر باألوامر التقةةدية أو األوامر التقةةدية المؤقتة 

، يمكن أن يتن ر الن اق الدقة  لتداألةر التدمةد أو الحدز غةر المستندة (8وكما ُذار آنفًا )انظر الفقرة   -91
 هل  هدانة بمفاوم اءدانة الدنا ية 

قة هي فقط التداألةر المؤقتة التي تادف هل  وتداألةر التدمةد أو الحدز ذات الصــــــلة ألغراض هذه الو ي  -92
ــياق   ــتثناا التداألةر المؤقتة المتخذة في ســــــ ــتندة هل  هدانة ال قًا، باســــــ ــادرة غةر المســــــ يــــــــمان هنفاذ تداألةر المصــــــ
اءجرااات الدنا ية التخاذ قرار بشـنن ارتكاب الذن   ومم ذلك، من الصـت  أ يانًا، أل  ومن المسـتحة ، التمةةز  

ــو  ألةن اال ــادرة غةر ألويــــ ــة عل  الحاالت التي يمكن فةاا اتخاذ تدألةر المصــــ ــفة خاوــــ ــر  ذلك بصــــ  نةن  ويســــ
المســتندة هل  هدانة في هطار نفس اءجرااات الدنا ية الرامية هل  ه بات أن الشــخص ارتك  ذنبًا )اما هو الحال  

هطار اءجرااات الدنا ية،   تداألةر غةر مســـــــتندة هل  هدانة خارج التي ت ب نظم الفي فرنســـــــا(  وفي البلدان ذات  
يوجـد نظـام منفصـــــــــــــــ  لتـداألةر تقةةـديـة مؤقتـة  و ت  في تلـك البلـدان )امـا هو الحـال في هي ـاليـا(، يمكن أن  قـد

تتداخ  هذه التداألةر أ يانًا مم أوامر الحدز أو أوامر التدمةد الصـادرة في هطار اءجرااات الدنا ية، عل  األق   
 ر فةاا اءجرااات غةر المستندة هل  هدانة بالتواز  مم اءجرااات الدنا ية  في الحاالت التي يمكن أن تدا

ــكااًل  -93 ــةر الغالبية التظم  من الردود هل  همكانية فرض تداألةر تدمةد أو تداألةر  دز باعتبارها أشــــ وتشــــ
ــتندة هل  هدانة  وكثةرًا ما يكون تدألةر   ــادرة غةر المســـــــــ ــادرة غةر من القةود المؤقتة بغرض الييام بالمصـــــــــ المصـــــــــ

قلةلة جدًا هي المسـتندة هل  هدانة، في الواقم، مسـبوقًا بنمر تقةةد  مؤقت )اما هو الحال في أسـتراليا وإي اليا(  و 
 اتخاذ تداألةر مؤقتة )مثاًل في ألوتان( فةاا يمكن  الدول التي ال 

من تداألةر المصــادرة،    وــرامةوفي بتل األ يان، يكون مةيار اء بات الم لوب للتداألةر المؤقتة أق    -94
 وهو ما من شنن، أن يفاقم الشواغ  المتتلقة بالحقوق األساسية  

 
 

 التقادم  - ثامنا   
م الردود دا مًا وــــورة وايــــحة عما هذا كانت مدة التقادم المن بقة عل  المصــــادرة غةر المســــتندة  -95 لم تقدهذ

 بالمقارنة مم  االت المصادرة المستندة هل  هدانة   أقصرهل  هدانة هي نفساا أو 

(، تتادل وفي هذا الســياق، يمكن ت بة  خيارات مختلفة: ففي بتل البلدان )اما هو الحال في النمســا -96
مدة التقادم الخاوــــــة بالمصــــــادرة غةر المســــــتندة هل  هدانة مدة تقادم الدريمة األوــــــلية، في  ةن أن مدة التقادم 
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الخاوــــة بالمصــــادرة غةر المســــتندة هل  هدانة في أللدان أخر  )اما هو الحال في تشــــيكيا وســــويســــرا والتفيا( هي 
 نفساا الم بقة عل  المصادرة المستندة هل  هدانة 

وفي أللدان أخر  )مث  ألمانيا(، يمةَّز ألويــــــو  ألةن مدتي التقادم، وعادًة ما تكون مدة التقادم الخاوــــــة   -97
د بتل البلدان  دة للمصــادرة المســتندة هل  هدانة  ولم تحدهذ بالتداألةر غةر المســتندة هل  هدانة أطول من المدة المحدَّ

 تندة هل  هدانة )مث  أستراليا و وتان( مدة تقادم للتداألةر غةر المس
 
 

 استخدام العائدات المصادرة  - تاسعا   

ليس لدياا قاعدة محددة بشنن تخصيص األموال المصادرة   التي  البلدان )مث  سنغافورة(    قلةلة جدًا هي -98
ــحايا ــادرة في المقام األول لتتويل الضــ ــياا المصــ ــتخدم األشــ ــيا  )اما هو الحال في ألمانيا   وكثةرًا ما ُتســ وإندونيســ

   ويكمهذ  ذلك أ يانًا تخصــــيُص نســــبة مئوية من الييمة المصــــادرة لصــــندوق عام لحماية الضــــحاياوموريشــــةوا(
  )اما هو الحال في تشيكيا وفرنسا والمكسيك(

ل الموجودات هل   سابات أو  -99 صة   ونادي وفي بتل البلدان، تحوَّ  عمومية مخصَّ

و تل البلدان )مث  أسـتراليا وفرنسـا وإي اليا وموريشـةوا والمكسـيك( لدياا مكات  مركزية متخصـصـة   -100
للمحـاام و/أو المـدعةن  األمر  تترك  ف  ةمركزيـ   هةئـةالمصــــــــــــــادرة، ألةنمـا ال يوجـد في أللـدان أخر   الموجوداتتـدير  

 التامةن )مث  كندا( أو أطراف  الثة مفوية )مث  نةوزيلندا(  

ــانم، عل  أن ُيتاد هل  الدولة ويمكن   -101 ــركات والمصـ دة تتتل  بإدارة الشـ ــًا أن تكون هناك قواعد محدَّ أيضـ
 باألر ا  )اما هو الحال في هي اليا وكولومبيا( 

 
 

 دولي ال تعاون  ال  - عاشرا   
ــرا ًة أناا   -102 ــت يم  لم ذكرت بتل البلدان وــــ ــدر عن البلدان األجنبية من أن تنفذذ  ُتنفذ أو ال تســــ ما يصــــ

أوامر مصــــــادرة غةر مســــــتندة هل  هدانة  وفي بتل البلدان )مث  ألبانيا والدماورية الدومةنيكية وشــــــةلي(، يتز  
ذلك ألويــــــو  هل  عدم اعتراف القانون الوطني بإمكانية هنفاذ أ  تداألةر غةر مســــــتندة هل  هدانة  ويدوز التتاون  

ــتثنا ــفة اســـــ ــتندة هل  هدانة بصـــــ  ية  ت  ولو لم يكن النظام الوطني يســـــــما داخليًا فيما يتتل  بالتداألةر غةر المســـــ
 باتخاذ تداألةر غةر مستندة هل  هدانة )اما هو الحال في توغو( 

وفي بتل األ يان، ال يتز  رفل التتاون بشــــــــــنن التداألةر غةر المســــــــــتندة هل  هدانة هل  عدم وجود   -103
تنص تشـــــريتات ألوتان وكندا عل  التتاون بشـــــنن  تداألةر وطنية غةر مســـــتندة هل  هدانةو فتل  ســـــبة  المثال، ال 
 األوامر األجنبية هال فيما يتتل  بالمصادرة المستندة هل  هدانة 

وعمومًا، تتيا أغلبية كبةرة من البلدان همكانية التتاون بشــنن التداألةر غةر المســتندة هل  هدانة  غةر أنَّ  -104
اًل للغاية  ففي فرنســــــا، مثاًل، يمكن  في بتل البلدان ال   لذلك التتاون األســــــاا القانوني   يبدو وايــــــحًا أو مفصــــــَّ

 التتاون بشنن التداألةر غةر المستندة هل  هدانة، ولكن األساا القانوني يستند هل  قرار محكمة النقل 

وفي الحاالت التي تكون فةاا همكانية اتخاذ تداألةر غةر مستندة هل  هدانة في القضايا الوطنية محدودة،  -105
ــتندة يمكن   ــادرة غةر المســ ــر عند ذ عل   االت المصــ أن ينتكس ذلك أ يانًا عل  ن اق التتاون، الذ  قد يقتصــ

هل  هدانة المنصــو  علةاا في القانون المحلي )اما هو الحال في تشــيكيا(  وعل  غرار ذلك، يقتصــر التتاون،  
شـنن الدرا م الخ ةرة )وقد يخضـم ءذن في أللدان أخر  )مث  أسـتراليا(، عل  المصـادرة غةر المسـتندة هل  هدانة ب 

 من المدعي التام أو سل ة مختصة أخر ( 
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وفي داخ  االتحاد األورو ي، يتَّبم التتاون في مدال أوامر المصادرة مبدأ االعتراف المتبادل، وتحكم،  -106
وــــــــــــــدرت عن البرلمـان األورو ي والمدلس األورو ي بشــــــــــــــنن االعتراف  التي    2018/1805م   ـاليـًا الال حـة رق

أوامر المصــادرة، والتي ال تســتبتد التتاون في  االت المصــادرة دون هدانة  ويترَّف أمر المتبادل بنوامر التدمةد 
 يةر، المصــــــــــــــادرة، في الواقم، بنن، رعقو ة أو تدألةر ناا يان تفريــــــــــــــاما محكمة بتد هجرااات تتتل  بدريمة جنا

 م فاو ال يقتضــي هدانة بالضــرورة  غةر أنَّ أشــكال اســترداد الموجودات في هطار هجرااات مدنية منفصــلة  ومن
تمـامـًا عن اءجرااات الدنـا يـة ال تنـدرج في هطـار خ ـة التتـاون هـذه  وعالوة عل  ذلـك، فـإنَّ بتل أســــــــــــــبـاب 

رفل التتاون، وال ســـــــــــيما فيما يتتل   الرفل المنصـــــــــــو  علةاا في الال حة يمكن أن تتيا للدول األعضـــــــــــاا
 بحماية  قوق األشخا  المتضررين في الدولة المنفهذذة  

 
 

 التتاون بشنن التداألةر القا مة عل  الييمة   
هنفاذ مصـــادرة غةر مســـتندة هل  هدانة، يتســـن  مدال  في متظم البلدان، عندما يكون التتاون ممكنًا في  -107

 تداألةر القا مة عل  الييمة التتاون أيضًا فيما يتتل  بال

بشـــــنن  فإن التتاون و النســـــبة للبلدان التي ال تســـــما بالتتاون بشـــــنن التداألةر غةر المســـــتندة هل  هدانة،  -108
  غةر ممكن المصادرة القا مة عل  الييمة

 
 

 شروا الت بة    
 لتبادل المساعدة القانونية في جميم البلدان تقريبًا، يبدو أنَّ من الضرور  تقديم طل  رسمي  -109

وعماًل ألتحفظ وـــــــــريا عل  االتفاقية، ال تســـــــــما كندا بالتتاون هال فيما يتتل  باألوامر الصـــــــــادرة عن   -110
 محكمة ذات اختصا  جنا ي 

ــتمم هلي، قب  تنفةذ التدألةر  وفي  - 111 ــا(، يح  للشـــــخص المتني أن ُيســـ ــتراليا،   وفي بتل البلدان )مث  النمســـ أســـ
ــنــة النيــة التي تــدَّعي وجود    لاــا في الممتلكــات   يحفظ القــان  ــلــة مصـــــــــــــــالا األطراف الثــالثــة الحســـــــــــ ون ذو الصـــــــــــ

ســـــــما ألتقديم طل  من ي   هجراا  1987جيم من قانون المســـــــاعدة المتبادلة في المســـــــا   الدنا ية لتام   34 المادة  تحدد و 
 مويو  أمر مصادرة أجنبي  طرف  الا متضرر هل  المحكمة لتحديد  ق، المشرو  في الممتلكات  

 
 

 ازدواجية التدريم   
 تشترا الغالبية التظم  من البلدان )بما فةاا ألوتان وسويسرا وكندا( ازدواجية التدريم  -112

هذا زدواجية التدريم ليس وايــــــــــــحًا تمامًا  فإذا ُطبهذ   األبتاد الحيييية الوتددر اءشــــــــــــارة هل  أنَّ تقةيم   -113
دة ألويــو    غةر مســتندة هل  هدانة فيما ، ت لَّ  اعتماد تداألةر مصــادرة الشــرا ت بيقًا وــارماً  يتتل  بدريمة محدَّ

ــتنادًا هل  وجود الدريمة و دها   وعالوة عل  ذلك، يبق  الســــــؤال قا مًا عما هذا كانت ازدواجية التدريم ترســــــ  اســــ
 هل  مسؤولية الداني أيضًا  أو

فيما هذا كان باءمكان تفســـــــــةر ازدواجية التدريم اســـــــــتنادًا هل  الدريمة و مة نق ة هشـــــــــكالية أخر  تتمث    - 114
ــةرها  ، هلي، ال ل ( أو ما هذا كان يمكن تفسـ ــًا جريمة في البلد الموجَّ ــكهذ  أيضـ ــتشـ ــلية فحســـ  )أ  أنَّ الوقا م سـ األوـ

فحســـــــ ، أل  ينبغي أن    ألداًل من ذلك تفســـــــةرًا أشـــــــد، بحةا ال يتتةن أن تشـــــــكهذ  الوقا م جريمة يتاق  علةاا القانون 
 تندرج أيضًا يمن فئة الدرا م التي يمكن فرض التدألةر داخليًا بشنناا )مثاًل، جريمة يتاق  علةاا القانون في كندا( 
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 التتاون بشنن التداألةر المؤقتة   
يـة هنفـاذ اثةرًا مـا يكون رفل التتـاون فيمـا يتتل  بـالتـداألةر المؤقتـة نتيدـة، ألوجـ، أعم، لتـدم توافر همكـان  -115

تداألةر المصـادرة غةر المسـتندة هل  هدانة )اما هو الحال في ألوتان وكندا(  ولكن كما ُذار آنفًا، يمكن أن يحد   
ــًا،   قــد تكون البلــدان أاثر انفتــا ــًا عل  االعتراف ألتــداألةر التقةةــد أو التدمةــد أو الحدز المؤقــت،  فالتكس أيضـــــــــــــ

ذات اختصا  في المسا   الدنا ية، ألنَّ تلك التداألةر ال تت ل     األق  عندما تةفرض تلك التداألةرة سل ات   عل 
 هدانة )اما هو الحال في ألبانيا، و درجة أق  في شةلي( 

 
 

 التحديات المطروحة  - حادي عشر 
ــادرة غةر   -116 ردَّت أللدان كثةرة بنناا لم تواج، تحديات ولم تشــــــــــــاد مناقشــــــــــــات تتتل  ألتنفةذ تداألةر المصــــــــــ

هل  التدد المحدود   في جزر البااما( هو الحال  )اما كثةرة   أللدانالمســــــــتندة هل  هدانة  غةر أنَّ هذا األمر مرده في 
 التنفةذ التملي التي واجاتاا تلك البلدان  االت من 

 ابةر    التحد  التام القا م باستمرار هو تنو  المص لحات، وهو ما من شنن، أن يؤد  هل  سوا فام   ويظ   - 117
 
 

  ماية الحقوق األساسية   
م ســو  أســباب قلةلة لتدم  -118 تداألةر غةر مســتندة هل  هدانة  وترتبط أقو  األســباب وراا عدم اعتماد  لم ُتقةدَّ

 تداألةر غةر مستندة هل  هدانة فيما يبدو بشواغ  تتتل  بحماية الحقوق األساسية اعتماد  

وقد أألرزت غالبية البلدان، بما فةاا أسـتراليا وألمانيا و لغاريا وتشـيكيا وسـلوفةنيا، مسـا   تتتل  باالمتثال   -119
ألســــــاســــــية  ففي أللدان كثةرة )اما هو الحال في أســــــتراليا وألمانيا(، ُرفتت دعاو  قضــــــا ية أمام محاام للحقوق ا

 وطنية أعل  بشنن تلك المسا  ، فتم تداوزها في نااية الم اف 
 
 

 قرينة البرااة   
ن ب  ذلك عندما  اثةرًا ما ترتبط الشــــواغ  المتبَّر عناا بقرينة البرااة )اما هو الحال في ســــنغافورة(  وي  -120

تصـنَّم فةاا التداألةر غةر المسـتندة هل  هدانة عل  أناا عقو ات ت بَّ  عل  أشـخا  غةر مدانةن  ومن السـاولة  
ر فةاا الممتلكات بسـب  وـلتاا بفرد ما ألداًل من  بمكان التووـ  هل  مث  هذا االسـتنتاج في الحاالت التي تصـادة

الت مصـادرة الثروة المداولة المصـدر شـواغ  مما لة  فتندما ُيتَّخذ وـلتاا المتنوـلة بدريمة  ويمكن أن تثةر  ا
التدألةر بتد تقةيم الصــلة ألةن الثروة والدرم، وال ســيما عند اال تكام هل  مةيار ه بات أعل ، يصــبا من الصــتو ة  

ــنغافورة، قو لت هذه الشـــــــواغ  بحدة أنَّ ع ا اء ب  ات يقم عل  بمكان ه بات انتااك قرينة البرااة  وفي  الة ســـــ
 عات  المدعي التام، الذ  يتتةن علي، أن ُيثتبت النشاا اءجرامي غةر المشرو  

 
 

 يمانات المحاامة التادلة و قوق الدفا    
ــمانات المحاامة   -121 ــوا، وهي ا تمال عدم كفاية  ماية يــــ ــلهذط علةاا الضــــ ــكلة أخر  كثةرًا ما ســــ  مة مشــــ

أســــــــــــــترالـيا(  وتـثار هذه النق ـة أ ـيانًا ارتـباطًا بقريـنة البرااة، لال تدـاج  التـادلة و قوق الدفا  )امـا هو الحـال في 
ــًا في بتل  ـبننَّ الشــــــــــــــخص ُيدبةر عل  ه ـبات ألرااـت، من أجـ  هلغـاا أمر من األوامر  وتـثار هـذه النق ـة أيضــــــــــــ

ــكليات بة  األ يان عل  نحو منفصـــــ  ألنَّ هجرااات   ــُط وتشـــــم  شـــ ــتندة هل  هدانة أبســـ ت أق   التداألةر غةر المســـ
 المحاامة الدنا ية متايةر مقارنة ب ورامة وتن و  عل  متايةر ه بات أق  
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  قوق الملكية   
ــوا ا تمال التقةةد المفرا  - 122 لهذط علةاا الضـــ ــُ لحقوق   - أو غةر المتناســـــ   - من المشـــــكالت األخر  التي ســـ

االمتثال لضــروب الحماية الدســتورية فيما يتتل  بحيازة الملكية  فقد أ ةرت في أســتراليا، عل  ســبة  المثال، مشــكلة 
الممتلكات بشــــــروا عادلة  وين ب  ذلك بصــــــفة خاوــــــة عل  الحاالت التي تركهذز فةاا التداألةر غةر المســــــتندة هل   
هدانة عل   يازة  روة مداولة المصـدر، أو عندما تكون هناك افترايـات تؤد  هل  نتيدة مما لة  وينبغي أن يكون 

 التناس  في تقةةد  قوق الملكية، في جميم األ وال، قاألاًل للت بة  دا مًا، وذلك لتدن  فرض قةود مفرطة   مبدأ 
 
 

 السل ة التقديرية الم لقة وتحةز الشرطة   
يمكن أيضــــًا ر ط قضــــايا االمتثال للحقوق األســــاســــية بمشــــكالت الســــل ة التقديرية القضــــا ية المفرطة   -123
ــتراليا(  وأألرزت نةوزيلندا مشـــــــكالت من جان  ال  -الم لقة   - ســـــــل ات التمومية المتنية )اما هو الحال في أســـــ

الســـــل ة التقديرية فيما يتتل  ألدور الشـــــرطة  وتنصـــــ  المخاوف، بالخصـــــو ، عل  ا تمال تصـــــرف الشـــــرطة  
يمكن   ألتحةز وإســـــــااة اســـــــتخدام وـــــــال ياتاا عند مباشـــــــرة اءجرااات وتقديم األدلة، عل  الرغم من أنَّ األمر ال

ــتخدام التداألةر   أن ــااة اســــــــــ ــدر هال عن محكمة  وأعر ت الدماورية الدومةنيكية عن قلقاا هزاا ا تمال هســــــــــ يصــــــــــ
 المستندة هل  هدانة عل  الصتةد السياسي   غةر

 
 

 عدم جواز المحاامة عل  ذات الدرم مرتةن   
هل  هدانة التي تغ ي هل   د بتةد    أ ارت بتل الدول )مث  أسـتراليا( أيضـًا مشـكلة التداألةر غةر المسـتندة  - 124

نفس االدعااات المتتلقة بقضايا جنا ية سب  البت فةاا )عدم جواز المحاامة عل  ذات الدرم مرتةن(  وهي مسنلة  
تن و  عل  تحديات خاوــة من  ةا هناا تتتمد عل  التووــيف والشــك  اللذين ينخذهما التدألةر غةر المســتند هل   

كن متـادـلة الـتدألةر المتني بتقوـ ة، ـفإنَّ تبرـ ة الشـــــــــــــخص أو هدانـت، ســــــــــــــابـقًا بشــــــــــــــنن نفس  هداـنة  ـفإذا كـان من المم 
االدعااات تمثهذ  مشــكلة قانونية كبر ، ألنَّ هجراا مال قة قضــا ية  انية ينبغي أال ُيســما ب، عادًة  وإذا كان التدألةر  

عيبة قاعدة عدم جواز المحاامة عل   يســتادف ألداًل من ذلك منم الدريمة و ماية األمن التام، تســن  التغل  عل  
ذات الدرم مرتةن  و ت  لو كان الداني قد أدين بالفت ، فإن، يبدو من المشرو  مصادرة جميم الموجودات المتتلقة 

 بالدريمة أو المتنتية مناا من أج  طمس جميم عواق  الدريمة، وجميم دوافم االنخراا في أعمال هجرامية  
 
 

 مسا   أخر    
ــاملة   أشــــــــــــ  -125 ــيا وجماورية مولدوفا( هل  أنَّ تشــــــــــــريتاتاا ليســــــــــــت شــــــــــ ارت بتل البلدان )مث  هندونيســــــــــ
 الغموض يؤ هذر عل  التنفةذ التملي للتداألةر عل  الصتةد الوطني وفي القضايا التاألرة للحدود   وهذا

ــداخلي   -126 ــالتوزيم الـ ــات تتتل  بـ ــديـ ــدا( تحـ ــ  كنـ ــدان )مثـ ــات )ألةن قوانةن  وواجاـــت بتل البلـ للصــــــــــــــال يـ
ــادرة مختلفةن   ــتويات الحكومة نظامي مصــ ــتخدم مختلم مســ ــيما عندما تســ المقاطتات والقوانةن االتحادية(، وال ســ

 )أ  نموذج جنا ي مقاأل  نموذج مدني( 

و مة مســـنلة هشـــكالية أخر  ال تزال قا مة تتمث  فيما هذا كان ينبغي هدراج الدرا م الضـــريبية أيضـــًا في  -127
  مة الدرا م األولية قا

دة فيما يتتل  ألت بة  شرا ازدواجية التدريم  وقد ُيسام تبسيط هذا الشرا   -128 ولم تذكر الدول مشاا  محدَّ
 في جميم الدول بالتناةد في الحد من الخالفات التي تنشن في قضايا التتاون 
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عنـد هنفـاذ أوامر المصـــــــــــــــادرة األجنبيـة  ومن النقـاا التي قلَّمـا وردت في الردود اقتفـاا أ ر الموجودات   -129
دة ألدقة في أمر المصــــــــادرة األجنبي غةر المســــــــتند هل  هدانة، كان اءنفاذ أســــــــر  في   فإذا اانت الموجودات محدَّ

 الواقم  ألةد أنَّ هذا التحديد الدقة  غةر ممكن دا مًا   
 
 

 الممارسات الجيدة  - ثاني عشر 
 ألوج، عام المصادرة غةر المستندة هل  هدانة    

م الردود الواردة وورة شاملة جدًا للممارسات الفتالة عمليًا   -130  لم تقدهذ

لهذط علةاا الضــــوا  وينبغي   -131 ويمكن مم ذلك اســــتخال  بتل الممارســــات الدةدة من التحديات التي ســــُ
تشــــكة  القواعد أن تؤخذ الشــــواغ  المتتلقة باالمتثال للحقوق األســــاســــية عل  محم  الدد ويمكن أن تفضــــي هل  

 عل  نحو يقلهذص هل  أدن   د من التضارب مم الحقوق 

م آليات المصادرة غةر المستندة هل  هدانة وت بيقاا،   -132 د أنَّ اعتماد تشريتات وطنية شاملة تنظهذ ومن المؤكَّ
 بما في ذلك ألغراض التتاون الدولي، سيكون مفةدًا 

ــتندة هل  هدانة آ ار ويمكن أن تتمث  أول  الممارســــــــــات الدةد -133 ة في تدن  أن تكون للتداألةر غةر المســــــــ
 شاملة مفرطة  ومن شنن استحدا  ألند المشقة، مثلما هو متَّبم في نةوزيلندا، أن يحدَّ من هذه اآل ار المفرطة 

عل  الصــــــتةد الوطني يتم بموجباا  للت بة ويمكن، عمومًا، مال ظة أن، ال تزال هناك بتل أشــــــكال   -134
د اســـــــتنادًا هل  وـــــــلتاا بتم  هجرامي    تحديد عدم مشـــــــرو ية الممتلكات في يـــــــوا وـــــــلتاا بفرد أاثر مما ُتحدَّ

ــنن  ومن ــاعد في تقلة  المخاوف    التركةز  زيادةشــــ المتتلقة بقرينة البرااة  عل  عدم مشــــــرو ية الممتلكات أن يســــ
ــتادفة بحكم طابتاا اءجرامي، وليس لكوناا في  وزة شـــخص ُيحتم  أن يكون مدرمًا،  فإذا كانت الممتلكات مسـ

 فال مدال للقول بننَّ المصادرة غةر المستندة هل  هدانة هي في جوهرها عقو ة 

أ ر الموجودات غةر المشــروعة في  ويســاعد تخصــص الســل ات التي تتول  المال قة القضــا ية واقتفاا -135
 زيادة فتالية التداألةر غةر المستندة هل  هدانة 

تن و  عل  ت بة   وفيمــا يتتل  ألن ــاق التــداألةر، قــد يؤد  ر ط التــداألةر بدرا م متةَّنــة هل  أشــــــــــــــكــال   -136
رســــــات الدةدة مشــــــاا  في  الة  دو  تغةةرات في التصــــــنيفات القانونية  وفي هذا الصــــــدد، يبدو أنَّ من المما

توسـيم ن اق ت بة  التداألةر غةر المسـتندة هل  هدانة ليشـم  أوسـم قا مة ممكنة من الدرا م  ويبدو أيضـًا أنَّ من 
ــًا فيمـا يتتل  بحدم   الممـارســــــــــــــات الدـةدة تحـدـيد ن ـاق الـتدألةر ال فيمـا يتتل  ألنو  الدرا م و ســــــــــــــ ، أـل  أيضــــــــــــ

 ندا( الموجودات غةر المشروعة )اما هو الحال في نةوزيل

ويســــــاعد وجود ســــــل ات مركزية ءدارة األموال في يــــــمان همكانية اســــــتخدام التا دات المصــــــادرة هل   -137
 أقص   د خدمًة لألغراض التامة واالجتما ية  

 
 

 التتاون غةر المستند هل  هدانة   
ةر نظرًا للتضــــارب المحتم  في يــــبط مفاوم ازدواجية التدريم، فإنَّ من الممارســــات الدةدة تويــــيا تفســــ  - 138

هذا المفاوم في التشـــريتات الوطنية  وفي هذا الصـــدد، ينبغي، في الويـــم المثالي، تفســـةر ازدواجية التدريم بحةا  
، هلي، ال ل  )بصـرف النظر عن تصـنيفات الدرم وجسـامت،   تتني أنَّ الدريمة األوـلية مدرَّمة أيضـًا في البلد الموجَّ

 أيضًا اعتبار ازدواجية التدريم أساسًا اختياريًا للرفل  في التشريتات الداخلية(  ومن الممارسات الدةدة 
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فقط عل     وـــــرا ًة ليس ومن الممارســـــات الدةدة في التتاون بشـــــنن التداألةر غةر المســـــتندة هل  هدانة النص  - 139
 هنفاذ األمر األجنبي، أل  أيضًا عل  همكانية مباشرة هجرااات محلية غةر مستندة هل  هدانة ألناا عل  األمر األجنبي  

 
 

ة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات  ش مناق  - ثالث عشر 
 2021أيلول/سبتمبر   10إلى    6في اجتماعه المعقود في فيينا في الفترة من  

الفري  التام  الحكومي الدولي المفتو   في،ينظر عريــــــــــــت األمانة التحلة  المشــــــــــــار هلي، أعاله لكي  -140
ــاســــــــــــــترد بـ ــة المتني  ــا في الفترة من  التضــــــــــــــويـ ــ، المتقود في فةةنـ ــاعـ  أيلول/  10هل     6اد الموجودات في اجتمـ

ــبتمبر ــيةية بشــــــــــنن هذا المويــــــــــو     ،)CAC/COSP/WG.2/2021/4)  2021 ســــــــ ونظمت  لقة نقاى موايــــــــ
  هيضا ية  من االتحاد الروسي وسنغافورة وكولومبيا ونةوزيلندا عروياً  المناارون  وقدم

ــتندة   - 141 ــادرة غةر المسـ ــا ية المتتلقة بالمصـ ــار متكلمون هل  آليات وإجرااات والياتام القضـ ــة، أشـ وفي المناقشـ
تالدة الثغرات في استرداد الموجودات وأشاروا هل  التحديات والمخاطر ذات الصلة  هل  هدانة، وأألرزوا الحاجة هل  م 

   ( 50- 42، الفقرات  CAC/COSP/WG.2/2021/5) وأهمية استحدا  أدوات جديدة لمواجاة تلك التحديات  
 
 

 والخطوات التالية االستنتاجات   - رابع عشر 
ــاد المتقَّدة  -142 ــايا الفسـ ــترداد الموجودات في قضـ ــتندة هل  هدانة أداة فتالة السـ ــادرة غةر المسـ قد تكون المصـ

عبر الوطنـية، ألـةتد أنَّ التحلـة  الوارد أعاله يبةهذن أناـا تظـ  مدـااًل تقنـيًا للغـاـية ال يزال التـدـيد من البـلدان يفتقر فـي، 
 دولة طرفًا فقط   44تلقَّ  المكت  ردودًا عل  استبيان، من  فقد عالوة عل  ذلك،  هل  الخبرة التمليةو و 

التي أألرزتاا هذه الدةدة وفي هذا الصــــــدد، لت  المؤتمر يود النظر في أ  من التحديات والممارســــــات  -143
 يستح  مزيدًا من النظر فةاا  الو يقة

يادة مواامة الن ُاج القانونية والمصـ لحات المسـتخدمة  ولت  المؤتمر يود أيضـًا النظر في هيداد سـب  لز  -144
 في سياق المصادرة غةر المستندة هل  هدانة 

النظر في هيداد ســب  لتتزيز فتالية هنفاذ أوامر المصــادرة األجنبية غةر المســتندة  كذلك ولت  المؤتمر يود  - 145
هل  هدانة  ولت  من المسـا   ذات الصـلة ألوج، خا  في هذا الشـنن كيفية هيداد سـبة  أمث  للتتاون بشـنن التداألةر  

 االتفاقية تت ل  التتاون في المسا   غةر المستندة هل  هدانة التي تشكهذ  جزاًا من رالنماذج المدنيةر، بالنظر هل  أنَّ 
 من االتفاقية(    43الدنا ية، في  ةن أنَّ التتاون في المسا   المدنية واءدارية غةر هلزامي )المادة  

م، و  -146 أنَّ المتلومات التي خضتت للتحلة  ألغراض هذه الو يقة سُتستخدم في مزيد   ما وفي يوا ما تقدَّ
ــتارر المتنونة من التحلة  في هطار تحديا  ــادرة األوـــول  ردراســـة مبادرة رسـ ــنة بشـــنن مصـ دلة  للممارســـات الحسـ
، لت  المؤتمر يود النظر في تقديم توجةاات هل  المكت  بشــنن األعمال اءيــافية  ردون االســتناد هل   كم هدانة

ــاد دون هدانة جنا ية، بما في ذلك ما هذ ــادرة عا دات الفسـ ــلة باءجرااات التي تتيا مصـ ا كان ينبغي تتميم  المتصـ
 عل  متلومات بشنن هذا المويو  مناا طلبات هيافية عل  الدول األطراف للحصول 
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