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 الدورة التاسعة 

 2021كانون األول/ديسمبر    17- 13مصر   شرم الشيخ، 

 * من جدول األعمال المؤقت  2البند  
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 تنفيذ الفصل الخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية األمم المتحدة   

 لمكافحة الفساد
 

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة  

 

 ملخص  

يمثل هذا التقرير تجميعا لما اســـــــتنبءن لدناة الدونة الثانيا تليا اســـــــتعراة تنمءذ اتماديا األمم المتحدة  
عن التجانب الناجحا والممانسات الجءدة    2021لمكافحا المساد من معلومات متاحا اعتبانا من ليلول/سبتمبر  

 ترداد الموجودات( من االتماديا.والتحديات والمالحظات، مع التركءز على تنمءذ المصل الخامس )اس

 

  

 __________ 

 * CAC/COSP/2021/1 . 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1


 CAC/COSP/2021/6 

 

2/18 V.21-07582 

 

 نطاق التقرير وهيكله  - أول  

يمـثل هـذا التقرير المواعـــــــــــــيعم تجميعـا ألهم المعلومـات المتعلقـا ـاالتجـانب الـناجحـا والممـانســــــــــــــات الجـءدة  - 1
من   44و   35والتحديات والمالحظات الواندة فم الخالصــــــــات الواريا وتقانير االســــــــتعراعــــــــات الق ريا، وفقا للمقرتءن  

 فحا المساد. اإلطان المرجعم تليا استعراة تنمءذ اتماديا األمم المتحدة لمكا 

ــترداد الموجودات( من االتماديا من جان    - 2 ــل الخامس )اســـــ ــمن هذا التقرير معلومات عن تنمءذ المصـــــ ويتضـــــ
الدول المســــتعرفعــــا فم الدونة الثانيا تليا اســــتعراة التنمءذ. وهو يســــتند تلى المعلومات التم وندت فم الخالصــــات 

. ويركز التقرير على 2021ليلول/سـبتمبر    20الق ريا المنجزة فم  الواريا السـبعا والخمسـءن وفم تقانير االسـتعراعـات  
 ( 1) االتجاهات القائما ولمثلا التنمءذ، ويتضمن جداول ولشكاال تبء ِّن لشيع التحديات والممانسات الجءدة. 

ديقا  تنجمع اعض المواد والمواعــــيع المتراا ا انتباطا و   تذ ويتبع هيكل هذا التقرير هيكل الخالصــــات الواريا    - 3
يســـت مل هذا التقرير رتقرير األمانا و   ( 2) . معا فم شـــكل مجموعات. وتظفر ريال االفتالفات اإلقليميا حســـ  االقتضـــاة 
(، الذي يتضـــــــمن  CAC/COSP/2021/7عن تنمءذ المصـــــــلءن الثانم والخامس من االتماديا على المســـــــتو  اإلقليمم ) 

ــال  فم   ــايا اإلفصـــــاو عن الموجودات ونظم تقرانات الذما الماليا، ومنع تضـــــانب المصـــ مزيدا من التحلءل اشـــــان قضـــ
( وتحــديــد هويــا المــال ءن  52المــادة  من    6و   5، والمقرتــان  8من المــادة    5، والمقرة  7من المــادة    4الق ــاا العــام )المقرة  

ــادة    1المنتمعءن )المقرة   ــادة    1، والمقرة  14)ل( من المـ (. ويمكن االطالا على مزيـــد من المعلومـــات ذات  52من المـ
الصـــــلا، مثل تلت المتصـــــلا اااللتزامات المتعلقا اذقرانات الذما الماليا والمتصـــــلا امكافحا اســـــل األموال، فم التقرير  

 (. CAC/COSP/2021/5ي لعدتال األمانا عن تنمءذ المصل الثانم منال ) المواعيعم الذ 
  

مالحظات عامة بشأن التحديات القائمة والممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل   -ثانيا 
 الخامس من التفاقية

ن لشــــــيع التحديات والممانســــــات الجءدة فم ســــــيا  تنمءذ تقدم األشــــــكال والجداول التاليا لمحا عاما ع -4
 المصل الخامس، مرتبا حس  ترتء  مواد االتماديا.

  
  

 __________ 

عن حج    التقرير المواعيعم والتقانير المتعلقا االتنمءذ على المستو  اإلقليممتوقف تماشيًا مع نتائج مناقشات فريق استعراة التنمءذ،  (1) 
 البلدان التم استخدمت كامثلا توعيحيا للممانسات الجءدة.   فقد لنشءر ااالسم فم جميع لجزاة التقرير تلىلسماة البلدان

استعراعات    10استعراعا لمجموعا دول آسيا والمحيط الفادئ، و   17و استعراعا منجزا لمجموعا الدول األفريقيا،    19يستند هذا التقرير تلى   ( 2)  
استعراعات لمجموعا    5م، و استعراعات لمجموعا دول لمريكا الالتءنيا ومن قا البحر ال انيب   6و لمجموعا دول لونوبا الغربيا ودول لفر ،  

 دول لونوبا الشرديا.  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/7
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/5
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 الشكل األول

 التحديات المستبانة في تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية، مرتبة حسب المادة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1الجدول 
  التفاقيةالتحديات األكثر شيوعا في تنفيذ الفصل الخامس من 

 مادة االتماديا
عدد الدول التم  
 تلقت توصيات

عدد التوصيات  
 لشيع التحديات المواجففا فم التنمءذ )مرتبا حس  مواد االتماديا(  الصادنة 

عدم كمايا التشريعات و/لو تجراةات المساعدة القانونيا المتبادلا  عدم   36 28 51المادة     
فعاليا التنسءق رءن الوكاالت  تفعقُّد  كمايا الترتء  المؤسسم وعدم  

 تجراةات استرداد الموجودات  نقص قدنات السل ات المختصا 

صعوبا تحديد هويات األشخاص األجان  والمحلءءن المعرعءن   189 54 52المادة 
اإلرالغ عن  اشتراطسياسيا وهويات المال ءن المنتمعءن  عدم 

  عدم فعاليا نظام  كاريا تنشاداتالمصال  األجنبيا  عدم تصدان 
حظر المصانف الوهميا  نقص مواند  عدم تقرانات الذما الماليا  

 السل ات المختصا 

عدم وجود آليات لو لسس قانونيا تنمك ِّن الدول األجنبيا من تثبءت  77 31 53المادة 
حقفا فم ممتل ات لو تثبءت مل ءتفا لفا، لو الحصول على  

تعويض عن األعران، لو االعتراف رفا كمالت شرعم للممتل ات  
 فم سيا  تجراةات المصادنة األجنبيا 

المصادنة األجنبيا لو استبعاد اعض  عدم اإلنماذ المباشر ألوامر  123 37 54المادة 
الجرائم المشمولا ااالتماديا  عدم وجود آليات للحماظ على  

الممتل ات ألاراة المصادنة لو عدم كمايتفا  غياب لو محدوديا  
المصادنة اءر المستندة تلى تدانا  عدم وجود تدارءر للتجمءد لو 

 الحجز رناة على لمر لو طل  صادن عن دولا لجنبيا
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 مادة االتماديا
عدد الدول التم  
 تلقت توصيات

عدد التوصيات  
 لشيع التحديات المواجففا فم التنمءذ )مرتبا حس  مواد االتماديا(  الصادنة 

األوامر األجنبيا، لو الستصدان   إلنماذعدم وجود آليات فعالا  82 36 55ادة الم    
لوامر محليا االتمتيش لو الحجز لو المصادنة  عدم وجود التزام  

امن  الدولا ال البا، قبل نفع لي تدرءر مؤقت، فرصا لعرة ما  
لديفا من لسباب تستدعم مواصلا ذلت التدرءر  عدم تمكانيا 

 االتماديا كاساس تعاهدياستخدام 

عدم من   عدم كمايا التدارءر الالزما إلنسال المعلومات تلقائيا و  18 17 56المادة 
الالزما التخاذ تلت التدارءر  تنسال المعلومات المتوافرة  الصالحيا 

عن عائدات فئات معءنا من الجرائم تلى مجموعا محدودة من 
 البلدان فحس  

عدم كمايا التدارءر التشريعيا والتدارءر األفر  إلنجاا العائدات   152 44 57المادة 
ت اليف اشان  لوائ  تنظيمياتلى الدول ال البا  عدم وجود 

تجراةات تبادل المساعدة القانونيا لو وسائل القت اا النمقات  
حمايا لحقو  األطراف الثالثا  توفءر المت بدة فم سياقفا  عدم 
 تجراةات اإلنجاا الحسنا النيا فم سيا  

عدم من  وحدات االستخبانات الماليا صالحيات فاصا االتجمءد  25 21 58المادة 
فم حاالت ال وانئ  عدم تخصيص مواند كاريا وعدم كمايا 

 ت منفااستقالليا وقدنات وحدات االستخبانات الماليا، فم مجاال 
 التعاون المشترك رءن الوكاالت والتعاون الدولم

ععف القدنة على استخدام االتماديا كاساس تعاهدي  غياب لو   18 18 59المادة 
 نقص االتماقات لو الترتءبات الثنائيا لو المتعددة األطراف 

  
 الشكل الثانم

 الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية، مرتبة حسب المواد
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 2الجدول 
 الممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية أشيع 

 مادة االتماديا
عدد الدول التم لديفا  

 ممانسات جءدة
عدد الممانسات  

 لشيع الممانسات الجءدة )مرتبا حس  مواد االتماديا( الجءدة

المشانكا النش ا فم ت وير التعاون الدولم وتعزيزه  الترتءبات   19 12 51المادة 
المؤسسيا القويا، اما فم ذلت التنسءق السليم رءن الوكاالت  تصدان 

 تنشادات اشان استرداد الموجودات 

شمول تعريف األشخاص المعرعءن سياسيا األشخاص المحلءءن  25 20 52المادة 
المعرعءن سياسيا  تنشاة سجل للحسااات المصرريا لو المال ءن 

االستخبانيا الماليا مع الدول األفر   المنتمعءن  تبادل المعلومات 
 فعاليا نظام تقرانات الذما الماليا 

معاملا الدول األجنبيا مثل لي شخص اعتباني آفر عند نفع دعو    2 2 53المادة 
مدنيا لمام محاكم واليا قضائيا لفر  لتثبءت حق فم ممتل ات اكتسبت  

اانت اب جريما فساد لو لتثبءت مل يا تلت الممتل ات، لو للم البا  
 ذا تسببت تلت الجريما فم وقوا لعران ت االتعويض عن األعران  

المصادنة اءر المستندة تلى تدانا لو القدنة على تنماذ لوامر    تنساة مبدل  12 12 54المادة 
المصادنة األجنبيا اءر المستندة تلى تدانا  اإلصدان االستباقم ألوامر  

 التجمءد  تنشاة وحدات متخصصا فم استرداد الموجودات 

الموجودات رنجاو، ومنفا  البنى التحتيا الالزما لتيسءر استرداد  وجود   12 8 55المادة 
اإلنشادات والوحدات المتخصصا والسجالت المصرريا  التعاون  

والتشاون الوديقان رءن الدولا ال البا والدولا متلقيا ال ل   استخدام  
 االتماديا كاساس قانونم لتقديم المساعدة القانونيا المتبادلا 

طائما واسعا من الجفات المناظرة  تعءءن  التبادل التلقائم للمعلومات مع  2 2 56المادة 
 عباط اتصال فم الخانج لتيسءر تبادل المعلومات 

تنجاا الممتل ات تلى األطراف الثالثا الحسنا النيا  تنشاة صندو    2 2 57المادة 
 للموجودات المصادنة لغرة تعويض الضحايا 

االستخبانات الماليا األفر   تمكانيا وجود تعاون ودءق مع وحدات  3 3 58المادة 
تدناج تقرير صادن عن وحدة االستخبانات الماليا فم تجراةات  

 قضائيا كدلءل 

استخدام مختلف الشبكات واالتماقات لتيسءر التعاون الدولم    3 3 59المادة 
استخدام االتماديا كاساس قانونم لو ت بءق لحكام االتماديا التلقائيا 

 التنمءذ مباشرة
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 تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية  - ثالثا  
 

 حكم عام؛ التعاون الخاص؛ التفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف   - ألف 
 ( 59و 56و 51)المواد  

 

 ( 51حكم عام )المادة   - 1 

(، وإن تباينت التدارءر  51لد  جميع الدول تقريبا لطر لو ترتءبات فاصـا ااسـترداد الموجودات )المادة  -5
 ذات الصلا على المستويات التنظيميا والمؤسسيا والتنمءذيا تباينا كبءرا.

ــا، رءنما لفمكنف لدول لفر    -6 ــصــــ ــكوكا قانونيا مخصــــ ــترعت عدة دول صــــ ــتو  التنظيمم، اشــــ فعلى المســــ
راةات متنوعا منصـــــــــــوص علءفا فم مصـــــــــــادن مختلما لتشـــــــــــريعاتفا المحليا، مثال القوانءن التم تنظم ت بءق تج

ــترداد  ــاد لو اســــــ ــل األموال لو مكافحا المســــــ ــاعدة القانونيا المتبادلا لو مكافحا اســــــ اإلجراةات الجنائيا لو المســــــ
لن تقدم لتشــريعات مختلما،  تخضــعفا  تجراةات ال يمكن لبعض الدول، تذا كانت الموجودات. وفم الحالا األفءرة،  

المســاعدة القانونيا المتبادلا ريما يتعلق ااســترداد الموجودات تلى دول لجنبيا معءنا تال ريما يتعلق اجرائم لصــليا  
محدودة، لو نهنا االت بءق الصــانم الشــتراطات ازدواجيا التجريم، التم لنشــءر تلى لنفا تشــكل تحديات. وفم عدد 

ــترداد الموجودات فم مراحلال المبكرة. ولم يكن لد  تحد  الدول لي لحكام   من الدول، ال يزال ــاة نظام اســــــــ تنشــــــــ
 محددة تشءر تلى ممفوم استرداد الموجودات لو تنجاعفا كمبدل لساسم للتعاون.

تلت  ولم تجعل معظم الدول التعاون ألاراة المصـــــــادنة مشـــــــروطا روجود معاهدة، رل يمكنفا لن تقدم  -7
ســــاس المعاملا االمثل لو التشــــريع المحلم لو كلءفما. وفم العديد من الدول، ت بق االتماديا لو المســــاعدة على ل

المعاهدات اإلقليميا ت بيقا مباشرا، وحققت اعض الدول نجاحا فم الت بءق المباشر لالتماديا، اما فم ذلت اشان 
من اســــــــاس قانونم رل لم تتمكن ليضــــــــا تنجاا الموجودات. ولم تتمكن لنمءنيا من الت بءق المباشــــــــر لالتماديا ك

قوانءن الدولا ال البا فم تقديم المســــاعدة القانونيا المتبادلا على لســــاس اتما  دولم. وعلى الرام من لن ت بءق 
لشــانت تلى المت لبات المرهقا  تال لنفا اســتخدام االتماديا كاســاس قانونم للتعاون،  لشــانت تلى تمكانيا عدة دول 

عن تحديد الدول اموج  تشـريعاتفا المحليا الدول التم يمكن التعاون معفا لو الصـعوبات فم  اإلعـاريا الناجما 
 الت بءق نظرا لعدم وجود سياسا وإجراةات محليا واعحا.

وإلى جان  التشــــــــــــريعات، اعتمدت الدول على اإلنشــــــــــــادات التم توفرها الدول متلقيا ال لبات لد  التماس  - 8
نشــــادي الســــترداد الموجودات لو لوشــــكت على تنجاز تعداده، فم  اإل   فا االمعل دلءل المســــاعدة. وقد صــــاات ســــبع دول  

ــان توفءر   ــيغا النفائيا لتلت المبادئ اشـــ حءن لصـــــدنت ســـــت دول لفر  مبادئ توجءفيا لو كانت اصـــــدد وعـــــع الصـــ
ــاعدة القانونيا المت  ــتمانات نموذجيا ل لبات المسـ ــاعدة القانونيا المتبادلا. ولعدت عدة دول اسـ ــءر تلى المسـ بادلا. وقد لشـ

لن تصـــدان الودائق اإلنشـــاديا يشـــكل ممانســـا جءدة ارعـــفا تيســـءر عمليا اســـترداد الموجودات. وباإلعـــافا تلى ذلت، 
ــاة نيااا   ــاة ولعضـــ ــائءءن وقضـــ فم رلدان لفر   للعمل  انتدرت الممل ا المتحدة لبري انيا العظمى وليرلندا الشـــــماليا لفصـــ

ــترداد الموجودات.  ــءر اسـ ــباط  وانتدرت جنوب لفريقيا  اغرة تيسـ ــال عـ ــاعدة  من الشـــرطا اتصـ ــءر المسـ فم الخانج لتيسـ
القانونيا المتبادلا وكلمت وحدة مصـــــــــــادنة الموجودات التااعا لفا رتقديم تنشـــــــــــادات للدول التم تســـــــــــعى تلى اســـــــــــترداد  

 الموجودات، اصرف النظر عما تذا كان طل  المساعدة القانونيا المتبادلا قد قدم. 

نفج مركزي لو نفج المركزي. وعءن عدد صـــغءر من    اشـــان اتباا صـــعءد المؤســـســـم، تباينت الدول وعلى ال  - 9
الدول هءئا مخصــــصــــا الســــترداد الموجودات لو كانت فم ســــبءلفا تلى تنشــــاة هءئا من هذا القبءل، رءنما لشــــركت دول  

 تحديات عمليا. شكل  الوكاالت التنسءق رءن لفادت اان تال لن كثءرًا من الدول لفر  لجفزة متعددة لفذا الغرة. 
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وعلى الصــــــعءد العملياتم، تباينت تجانب الدول فم معالجا مســــــالا تبادل المســــــاعدة القانونيا فم ســــــيا    - 10
مم حءن لرلغ عدد من الدول عن عدد كبءر من التجانب الناجحا، لشــــانت اعض الدول تلى  ف اســــترداد الموجودات. 

لنفا لم تتلق قط طلبا ريما يتعلق ااســــترداد الموجودات، على الرام من لن الســــبل القانونيا الممكنا كانت متاحا فم  
ــائيا )انظر الجزة المتعلق االمادة  ل على مزيد من المعلومات(.  فم القســـــــــــم دال لدناه للحصـــــــــــو  57والياتفا القضـــــــــ

 تلى لنفا لم ترفض نسميا قط لي طل  يتعلق ااسترداد موجودات. تقريبًا  فم المائا من الدول   20ولشانت 

ــرديا ولكثر    80وريما يتعلق ااالتجاهات اإلقليميا، تلقت  -11 فم المائا من دول مجموعا دول لونوبا الشـــــــــــ
فم المائا من مجموعا دول    40دول آسـيا والمحيط الفادئ و  من نصـف دول مجموعا الدول األفريقيا ومجموعا

 .فم هذا الشان لونوبا الغربيا ودول لفر  توصيات
  

 ( 56اإلرسال التلقائي للمعلومات )المادة   - 2 

ــال   -12 ــان تلى لن عمليات اإلنسـ ــفا لشـ ــال المعلومات تلقائيا، وإن كان اعضـ ــم  جميع الدول تقريبا اذنسـ تسـ
فم تشــريعاتفا المتعلقا امكافحا    ذا الصــلاعدد من الدول األســاس القانونم    لدنجو قا مســبقا. هذه تحتاج تلى مواف

ت عدة دول لفر  على تنسالفا عمال  اسل األموال لو تبادل المساعدة القانونيا لو مكافحا المساد، فم حءن نصَّ
ليضـا تلى مذكرات التماهم رءن ما  امعاهدات دنائيا لو متعددة األطراف، اما فم ذلت االتماديا. ولشـانت عدة دول

يتم تررام مثل عندما ال . وذكرت ناونو لنال فم هذا الشـــــان لديفا من وحدات اســـــتخبانات ماليا ونظءراتفا األجنبيا
لن تنســـــــال تلت و   ،اذمكانفا ال شـــــــف عن المعلومات على لســـــــاس اتما  مخصـــــــصيبقى  هذا االتما  الرســـــــمم،  

ط الســريا. وبالنســبا للدول التم ال توجد لديفا تشــريعات فاصــا، فذنفا فضــع لشــرو  عديدة قضــايافم المعلومات 
تما تتبع ممانســـــــــــــا قائما اشـــــــــــــان اإلنســـــــــــــال التلقائم للمعلومات، لو تشـــــــــــــءر تلى عدم وجود حظر قانونم لفذه 

 الممانسات. ومع ذلت، لم يكن التبادل التلقائم للمعلومات ممكنًا فم دالث دول.

فم اإلنســال التلقائم للمعلومات من فالل شــبكات الممانســءن لو منصــاتفم.    وتمثل اتجاه آفر مســتبان -13
نت معظم الدول وحدات اسـتخباناتفا الماليا من تبادل المعلومات االسـتخبانيا الماليا دون طل  مسـبق احكم  ومكَّ

لدول  لكثر من نصــــــف افذن عضــــــويتفا فم مجموعا تيغمونت لوحدات االســــــتخبانات الماليا. وعالوة على ذلت، 
ــترداد الموجوداتتســــــت يع  ــبكات اســــ ــتباديا من فالل قنوات لجفزة تنماذ القانون لو شــــ مثل   ،تبادل المعلومات اســــ

المنظما الدوليا للشـــــــــرطا الجنائيا )اإلنتربول( وشـــــــــبكا كامدِّن المشـــــــــتركا رءن الوكاالت الســـــــــترداد الموجودات  
 ودات.والشبكات اإلقليميا المشتركا رءن الوكاالت السترداد الموج

 فم المائا  50فم المائا من الدول فم مجموعا دول آســـــيا والمحيط الفادئ وحوالم   80  حوالم  وتلقى -14

 من الدول فم مجموعا الدول األفريقيا توصيات اشان التبادل التلقائم للمعلومات.
  

 ( 59التفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف )المادة   - 3 

لد  جميع الدول تقريبا اتماقات لو ترتءبات لتعزيز التعاون الدولم اموج  المصــــل الخامس. ولررمت اانا  - 15
اـئل  دـنائـيا اشــــــــــــــان المســــــــــــــ   ـيا لو اتـماد   ة مـعاهـدة دـنائـيا، فم حءن لـفادت دوـلا لفر  ـاانـفا لم تبرم اـعد لي مـعاهـد  160

الجنـائيـا. ولررزت الممل ـا المتحـدة االتمـاقـات ومـذكرات التمـاهم المتعلقـا رتبـادل البيـانـات التم تســـــــــــــتخـدمفـا لجفزتفـا  
المعنـيا ـاذنـماذ الـقانون فم التعـاون اـلدولم، فم حءن لشــــــــــــــان عـدد آفر من اـلدول تلى مـذكرات التـماهم حول التعـاون  

 لجفزة مكافحا المساد. المبرما رءن وحدت االستخبانات الماليا لديفا و 
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ومقاننا االمجموعات اإلقليميا األفر ، تلقت نســـبا مئويا لعلى من الدول األعضـــاة فم مجموعا دول  -16
ــيات اشــــــان تررام اتماقات لو  ــيا والمحيط الفادئ توصــــ لمريكا الالتءنيا ومن قا البحر ال انيبم ومجموعا دول آســــ

 ترتءبات دنائيا لو متعددة األطراف.
  

المعلومات الستخبارية المالية   وحدةمنع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛   -باء 
 ( 3) (58و  52)المادتان 

 
 ( 52منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة )المادة   - 1 

اتخذت جميع الدول مجموعا متنوعا من التدارءر الراميا تلى منع وكشــــــــف تحالا العائدات المتاتيا من  -17
الجريما. واستخدمت الدول نفجا قائما على تقءيم المخاطر على ن ا  واسع فم لنظمتفا المتعلقا امكافحا اسل  

فر  فم جميع الدول تقريبا، وبدنجات  األموال. وتتضـــمن قوانءن مكافحا اســـل األموال لو التشـــريعات الماليا األ
(. ويمكن  52من المـادة   1متـماوـتا، اشــــــــــــــتراطـات تتعلق رتوفم الحرص الواجـ  للتحقق من هوـيا الزـبائن )المقرة 

جزاةات فم عـدة دول فم حـالـا عـدم االمتثـال لفـذه االشــــــــــــــتراطـات. وعالوة على ذلـت لـد  جميع الـدول،   ت بءق
ــدد، اعتمـدت ـناونو قـانون المـال ءن ـااســــــــــــــتثـناة دولتءن، ـتدارءر لتحـدـيد ه وـيا المـال ءن المنتمعءن. وفم هـذا الصــــــــــــ

ــلا. اءر لن اعض الدول واجفت تحديات فم   ــا لجمع المعلومات ذات الصــ ــل ا مخصــــصــ ــات ســ المنتمعءن ولنشــ
ــيما ريما يتعلق االفياكل القانونيا المعقدة. ولم تحدد ــا العمليا، وال سـ اعض  تحديد المال ءن المنتمعءن فم الممانسـ

الدول ما هم "الحســــــااات العاليا القيما"، وإن كانت ت بق مت لبات الحرص الواج  المعزز اشــــــان الزبائن عند 
 استبانا مخاطر عاليا تتعلق اغسل األموال.

وت بق فم جميع الدول تقريبا تدارءر إلجراة فحص دقءق للحســـــــــــااات التم ين لف  فتحفا لو ينحتمف  رفا  -18
عن، األشـخاص المعرعـءن سـياسـيا ولفراد لسـرهم واألشـخاص المقربءن منفم. وقد وفرت اعض  من قِّبل، لو نيااا

الـدول كـذلـت لدوات فرز لل يـانـات المبلِّ غـا لتحـديـد هؤالة األشــــــــــــــخـاص. اءر لن الـدول تختلف فم تحـديـد ن ـا   
ــفا على المحلءءن واألجان  منفم على ــفا ي بق المعايءر نمسـ ــياق ربعضـ ــياسـ ــءن سـ ــواة،  األشـــخاص المعرعـ حد سـ

المئتءن دون األفر  فم تعريف     حدت فتدنجرءنما تمءز دول لفر  رءن األجان  والمحلءءن المعرعــــءن ســــياســــيا  
األشــخاص المعرعــءن ســياســيا. وإعــافا تلى ذلت، يتســم ن ا  تعريف لفراد األســرة والمقربءن اعدم الوعــوو فم  

المقربءن فم ن ا  المحص الدقءق. اءر لنال فم  األســــــــــــــرة و   لن تدنج لفرادمن ولم تتمكن اعض الدول عدة دول، 
ــع للمحص الدقءق  دولا روليفيا المتعددة القوميات وكوبا،   ــغل فءفا شــــــــــخص  تخضــــــــ ال يانات االعتبانيا التم يشــــــــ

 حقو  ماليا فءفا.حق االنتماا لو لو يعد مساهما لو لال نقاريًا  معرة سياسيا منصبا 

توجءفيا لل يانات المبل ِّغا، اما فءفا المؤسسات الماليا، اغيا لو مبادئ   تنشاداتولصدنت االبيا الدول   -19
والمبادئ التوجءفيا صــادنة عن   اإلنشــادات(. وعادة ما كانت تلت  52من المادة   2ت بءق المحص الدقءق )المقرة 

ن الدول  هءئات اإلشـراف المالم ووحدات االسـتخبانات الماليا ولجفزة تنماذ القانون. وإعـافا تلى ذلت، للزم عدد م
مؤســــــــــــســــــــــــاتفا الماليا اذفضــــــــــــاا هويا الزبائن لمحص دقءق ريما يتعلق اعالقات العمل والمعامالت المنمذة مع 
لشـــــــــخاص من واليات قضـــــــــائيا شـــــــــديدة الخ ونة. وتلقى ما يربو على نصـــــــــف الدول فم كل مجموعا تقليميا، 

 لفذا الحكم.ااستثناة مجموعا دول لونوبا الغربيا ودول لفر ، توصيات اشان تنمءذها  

 __________ 

)ريما يتعلق رنظم تقرانات   8المادة  من  5)اشان تدارءر منع اسل األموال(، وكذلت المقرة  14والمادة  52نظرا للروااط الوديقا رءن المادة  (3) 
الذما الماليا(، فقد يرا  القراة فم الرجوا تلى المعلومات ذات الصلا فم التقرير المواعيعم الذي لعدتال األمانا عن تنمءذ المصل 

 (. CAC/COSP/2021/5الثانم )التدارءر الوقائيا( من االتماديا )
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ــااات   -20 ــجالت واريا للحســــــــ ــاتفا الماليا اســــــــ ــســــــــ ــريعات تنص على احتماظ مؤســــــــ ولد  جميع الدول تشــــــــ
ســنا.   25ســنوات و 5(. وتتماوت فترة االحتماظ رءن الدول، حءث تتراوو رءن  52من المادة  3والمعامالت )المقرة 

ــا فترات مختلما لالحتماظ االســـــــجالت الم ــيا كما لن اعض الدول تحدد ليضـــــ ــاســـــ ختلما، على حســـــــ  دنجا حســـــ
المعلومات. ويبدل الشــرط المتعلق ااالحتماظ االســجالت اعتبانا من انتفاة العالقا التجانيا لو تتمام المعاملا. ولم 
يتلق توصـــيات اشـــان تنمءذ هذا الحكم ســـو  عدد قلءل من الدول فم مجموعا الدول األفريقيا ودول فم مجموعا  

 دول آسيا والمحيط الفادئ.

وت بق معظم الدول تدارءر لحظر تنشــاة مصــانف ليس لفا حضــون مادي وال تنتســ  تلى مجموعا ماليا  - 21
المؤســســات الماليا فم   من االتماديا. وتنلزفم   52من المادة   4فاعــعا للرقااا )مصــانف وهميا( اما يتســق مع المقرة 

معظم الـدول ررفض الـدفول فم عالقـات مع تلـت المصــــــــــــــانف الوهمـيا. كمـا لفـاد لكثر من دلثم الـدول عن ـتدارءر 
اتخذتفا لحظر مواصــلا لي عالقات مصــرريا تراســليا مع مؤســســات من هذا القبءل، لو مع مؤســســات ماليا لجنبيا 

وقد تلقى نصـــــف دول مجموعا دول لمريكا الالتءنيا  .  يا لفر  تســـــم  ااســـــتخدام حســـــاااتفا من قِّبل مصـــــانف وهم 
 . ومن قا البحر ال انيبم وحوالم دلث دول مجموعا دول آسيا والمحيط الفادئ توصيات فم هذا الصدد 

 5ولفـادت معظم اـلدول ـاان ـلديفـا نظمـا م بقـا إلقرانات اـلذمـا المـالـيا للموظمءن العمومءءن المعنءءن )المقرة   - 22
ــعــا لتلــت    (، 52من المــادة   ــعءن لتلــت االلتزامــات ون ــا  الموجودات الخــاعـــــــــــ ول ن تتبــاين فئــات الموظمءن الخــاعـــــــــــ

اإلقرانات. فعلى ســــبءل المثال، توســــع اعض الدول ن ا  االلتزام ااإلفصــــاو ليشــــمل جميع الموظمءن العمومءءن، فم 
غلون مناصـ  عموميا تعتبر  األشـخاص الذين يشـ  حءن تقصـر عدة دول لفر  ذلت االلتزام على كبان المسـؤولءن، لو 

عرعـــــا للمســـــاد روجال فاص. كما طل  عدد من الدول من موظمءن عمومءءن مختانين اإلعالن عن موجودات لفراد  
. وتشترط عدة دول طائما واسعا من الموجودات التم يج  اإلفصاو عنفا، اما  واألوالد لسرهم المقربءن، مثل األزواج  

مجالس تدانيا وحافظات األســــــفم والممتل ات االســــــتثمانيا والتعءءنات العموميا  فءفا المصــــــال  الماليا والعضــــــويا فم 
 واإليرادات وااللتزامات الماليا. 

فيما يتعلق امعدل فويمكن مالحظا اعض االفتالفات ريما يتصـــــــــل امعاليا نظم تقرانات الذما الماليا.  -23
تقـديم تقرانات ذمـا مـالـيا عـند تولءفم مـناصــــــــــــــبفم ت ران تقـديم اإلقرانات، للزمـت اعض اـلدول موظمءفـا العمومءءن ر 

ــنوات كلما حدث تغءءر   ــع سـ ــترط عدد من الدول األفر  لن تقدم تلت اإلقرانات كل اضـ وعند تركفم لفا، رءنما اشـ
. واســـــــــــــتبءنت ليضـــــــــــــا افتالفات ريما يتعلق االتحقق من المعلومات لو عندما يتجاوز الدفل عتبا معءنا جوهري 

لبلـدان جفـازا مركزيـا للتحقق من جميع اإلقرانات، فم حءن لذنـت رلـدان لفر  لعـدد من المقـدمـا. وعءنـت اعض ا
الفءئات المختلما االتحقق من اإلقرانات المقدما من مختلف فئات الموظمءن العمومءءن. وفم الممانســـــــا العمليا، 

. تال لعــدد قلءــل من الــدول  لم يكن متــاحــاً   والتحقق منفــا اإلقرانات  تقــديمفم  األدوات اإلل ترونيــا  فــذن اســــــــــــــتخــدام  
عدم االمتثال ريما يتعلق اذقرانات الذما الماليا، على لقل نصـــــــــف الدول جزاةات    يمرةوباإلعـــــــــافا تلى ذلت، 

ومنفا جزاةات تاديبيا وجنائيا، من قبءل الغرامات، والخصـم من المرت ، وفرة عـرائ  على الجزة اءر المنقر 
جن. اءر لن الرفا من   تنماذ هذه الجزاةات يشكل دائما تحديا فم الممانسا العمليا.دفل، والسَّ

على تقرانات الذما الماليا، تشـــــــترط اعض الدول تقديم اإلقرانات اشـــــــكل   الجمفونوريما يتعلق ااطالا  -24
ونقم مع اقــائفــا مغلقــا تال فم حــال فت  تحقءق جنــائم. ويتي  عــدد صــــــــــــــغءر من الــدول تقرانات الــذمــا المــاليــا 

ما الناس جزئيا فم شــــــــكل ملخَّص لو من فالل ســــــــجل عمومم لو موقع شــــــــبكم مخصــــــــص، رءنما الطالا عا
تســــــــــم  اعض الدول األفر  ااالطالا على اإلقرانات تال ألجفزة تنماذ القانون، لو ال تتي  االطالا علءفا تال  ال

 عند ال ل  لو اعد التشاون لو نهنا االحصول على موافقا.
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ــ ، يمك -25 ــع دول فحســ ــروط وفم اضــ ــا األجنبيا نهنا اشــ ــل ات المختصــ ن تبادل تلت المعلومات مع الســ
ــال على  ــا من ســــــــــــــيجري تطالعـ ــدول، يجـــ  لن يبلَّغ الموظف العمومم المعنم عن هويـ ــد  الـ لفر . وفم تحـ

يوما، فم حءن ذكرت دولتان لفريان لن تبادل هذه   14المعلومات ولن تتاو لال المرصــــا لالعتراة فم اضــــون 
 تجراةات جنائيا. الشروا فمكن تال فم حالا فت  تحقءق محلم لو فم سيا  المعلومات ال يم

ــاب    ـلد و  -26 عـدد محـدود من اـلدول ـتدارءر تنلزم الموظمءن العمومءءن المعنءءن اـلذين لفم حقو  فم حســــــــــــ
مالم فم رلد لجنبم لو ســل ا توديع لو ســل ا لفر  على ذلت الحســاب اان يبلغوا الســل ات المختصــا عن تلت 

(. ونام لن لد  اعض 52من المادة  6القا ولن يحتمظوا اسـجالت مالئما ريما يتعلق رتلت الحسـااات )المقرة الع
الدول تشـــــريعات تشـــــترط هذا اإلرالغ، فقد تبءن لن التنمءذ صـــــع  تلى حد ما. وكبديل لالمتثال لفذا الحكم، تنلزم  

ــريبيا، ــاو، فم تقراناتفم الضـــ ــاااتفم فم جميع   دولتان موظمءفا العمومءءن ااإلفصـــ عن تيراداتفم وموجوداتفم وحســـ
لنحاة العالم، فم حءن تحظر دولتان لفريان على موظمءفا العمومءءن فت  حســــــاب مصــــــرفم لجنبم لو تشــــــغءل 
حســـــاب من هذا القبءل لو الســـــي رة عليال دون الحصـــــول على موافقا الســـــل ات المعنيا. وقد تلقت معظم الدول  

 حكم.توصيات اشان تنمءذها لفذا ال

وونجـد لن جميع اـلدول فم مجموعـا دول لمريكـا الالتءنـيا ومن قـا البحر ال ـانيبم ومجموعـا دول لونوـبا  -27
ــرديا وحوالم    5فم المائا من الدول فم المجموعات اإلقليميا األفر  تواجال تحديات فم تنمءذ المقرتءن  80الشـــــــــ

 .52من المادة  6و
  

 ( 58وحدات الستخبارات المالية )المادة   - 2 

لد  جميع الدول وحدات اســــــتخبانات ماليا مســــــؤولا عن تلقم التقانير عن المعامالت الماليا المشــــــبوها   - 28
ــل ات )المادة  ــتقالليا اعض   ( 58وتحلءلفا وتعميمفا على الســــــ ــون ريما يتعلق ااســــــ على الرام من وجود لوجال قصــــــ

فم المائا من الدول، تنتسـ  وحدات االسـتخبانات الماليا تلى عضـويا    70ا. وفم نحو الوحدات لو قدناتفا التشـغءلي 
تنضــم وحدات االســتخبانات الماليا الوطنيا  مجموعا تيغمونت لوحدات االســتخبانات الماليا. ونصــف الدول التم لم 

 رفا لعضويا مجموعا تيغمونت هم دول لفريقيا. 

ودما قدن من التباين اشان وظائف وحدات االستخبانات الماليا. ربعض الوحدات تؤدي وظائف تدانيا  -29
ــاريــا. وإلى جــانــ  ذلــت، تتمتع وحــدات   فم المقــام األول، رءنمــا كــان لــد  وحــدات لفر  واليــات تحقيقيــا تعـــــــــــــ

ئ، مثل تجمءد الموجودات  االســـتخبانات الماليا فم اعض الدول اصـــالحيا اتخاذ تدارءر مؤقتا فم حاالت ال وان 
ــل تلى  ــاعا لو حتى  72لو   48لو تعلءق المعامالت لمترة تصــــ يوما فم الحاالت ال انئا. وفم  14ليام لو  7ســــ

سـاعا. وريما  24تحد  الدول، تنلزفم وحدة االسـتخبانات الماليا اذرالغ القاعـم رفذه التدارءر المؤقتا فم اضـون 
ــتبءنت ــيما فم دول مجموعا الدول األفريقيا   يتعلق االتوجفات اإلقليميا، اســــــ ــا طائما من التحديات، وال ســــــ ليضــــــ

 لعاله(. 1ومجموعا دول لونوبا الشرديا ومجموعا دول لمريكا الالتءنيا ومن قا البحر ال انيبم )انظر الجدول 
  

 تدابير السترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي   -جيم 
 ( 55و 54و 53في مجال المصادرة؛ التعاون الدولي ألغراض المصادرة )المواد 

 
 ( 53السترداد المباشر للممتلكات )المادة   - 1 

فم الغالبيا العظمى من الدول المســـــتعرفعـــــا، يمكن للدول األجنبيا لن ترفع دعو  مدنيا لتثبءت حقفا  -30
( لو للم ـالبـا رتعويض عن األعــــــــــــــران المت بـدة نتيجـا 53ادة  فم الممتل ـات لو مل ءتفـا لفـا )المقرة )ل( من المـ 
)ب(( على لسـاس القوانءن الموعـوةيا المحليا. ومع ذلت،   53النت اب لفعال مجرَّما امقتضـى االتماديا )المادة  
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فلم ترفع دول  فم والياتفا القضــــــــائياق   لن ترفع دعاو  دول لجنبيا  ل ياً لنفا ســــــــمحت فعلدول  اضــــــــعا  ذكر تالت لم 
مس دول مجموعـا الـدول األفريقـيا واـالبـيا دول مجموعـا دول  فم فن بـيا دعـاو  مـدنـيا لمـام محـاكم محلـيا تال  لجن 

 ( 4) .، سااقا اشان ذلتفاعلى حد علم سل ات ، االبيا الدولتال لنال لم تحدث فم  لونوبا الغربيا ودول لفر .

ــو  ولفنســـــت   - 31 ــريحا على الدعاو  المدنيا التم ترفعفا الدول األفر   و رونكءنا فاســـ ــائيا صـــ الجزائر واليا قضـــ
األطراف فم االتمــاديــا ريمــا يتعلق اــالتعويض عن حقو  مل يــا الممتل ــات المحتــازة من فالل لفعــال المســـــــــــــــاد لو  

االعتراف االدولا   ول نفما اشــــــــترطتا واليا قضــــــــائيا  الدول األجنبيا    ان لفري ان  دولت منحت  ااالعتراف رتلت الحقو . و 
االعتراف  لن يعترف نئيس الــدولــا اــالــدولــا األجنبيــا، ل ن اإلجراةات المحليــا لعمليــا    اهمــا فم تحــد يجــ   األجنبيــا. و 

 ال تزال اءر واعحا االنسبا لمريق االستعراة. تلت 

مل تعريمفم  وتمن  التشـريعات فم كثءر من الدول حق المثول لمام القضـاة لخشـخاص االعتبانيءن، الذين يشـ  - 32
ــان فـــا  فء الـــدول. وفم الـــدول التم ال توجـــد   ، وهم فم المقـــام األول فم رلـــدان القـــانون  لوائ  تنظيميـــا فم هـــذا الشـــــــــــــ

األنغلوســــــــــــكســــــــــــونم فم جميع المناطق، يحق للدول األجنبيا عادة لن تتااع م الباتفا التعاقديا لو م الباتفا اشــــــــــــان  
لدعاو  المدنيا. ولشــــــانت عدة دول تلى عــــــرونة مراعاة اإلجراةات المســــــؤوليا التقصــــــءريا امقتضــــــى المبادئ العاما ل 

ــتماا تلى  ــتعانا امحام محلم، لو تدبات وجود حق مشــــــروا لو دفع وديعا قبل االســــ المدنيا المحليا، اما فم ذلت االســــ
فم   اـلدعو  الـقانونـيا. وفم لنبع دول فقط، ال تتمتع اـلدول األجنبـيا احق نفع دعو  للحصـــــــــــــول على تعويض  وليس 

حق المثول لمام القضـاة  فا من   ان دولتءن منفا لي سـبءل لالعتراف ام البا دولا لفر  االمل يا المشـروعا. وتقصـر دولت 
ــتبـعد اـلدول من نفع دعو  ـمدنـيا. وتحـءل تـحد    على األفراد األـجاـن  لو المنظـمات لو ال ـياـنات األجنبـيا، ول نـفا تســـــــــــ

 يا فم اإلجراةات الجنائيا. الدول نظءراتفا ردال من ذلت تلى حقوقفا كضحا 

وباإلعــــــافا تلى الدعاو  المدنيا، يمكن فم كثءر من األحيان تحديد المل يا الســــــااقا المشــــــروعا و/لو  -33
اســــــــــــــتصــــــــــــــدان لمر االتعويض عــــــــــــــمن اإلجراةات الجـنائـيا عن طريق نفع دعاو  مدنـيا فم محـاكم جـنائـيا لو 

مكن فءفا للدول األجنبيا تما االنضـمام تلى دعاو  مدنيا لدناة النظر فم اإلجراةات الجنائيا. وفم الءونان التم ي 
التقاعـــــــــم اشـــــــــان التعويضـــــــــات من فالل تجراةات مدنيا لو نفعفا فم تطان محاكما جنائيا، ينســـــــــمف  للمحاكم 
الجنائيا رتحويل الدعاو  الماديا البســـــي ا تلى المحاكم المدنيا، وإن ظفر مءل تلى لن تســـــم  المحاكم لل يانات 

  وجدو نءءن لمام محكمـا جـنائـيا فم تجراةات الدعاو  المتعلـقا االمســــــــــــــاد. الـتااعـا لـلدولا االمشــــــــــــــانكا كمـدعءن مد
عقوبات ماليا، اما فم ذلت فم حاالت الثروة  تمرة صـــــــــــــدان لوامر  إلتمكانيا  لن هناك مســـــــــــــتعرِّعـــــــــــــو ريجم 

 وسءلا تعاريا محتملا اللتماس التعويض عن األعران.كالمجفولا المصدن، 

ــائد المتمث  - 34 ــاقا مع االتجاه السـ ــانت دول  واتسـ ــائر األشـــخاص االعتبانيءن، لشـ ل فم عدم التمءءز رءن الدول وسـ
كثءرة تلى الحقو  العاما المكمولا للضـــــــــحايا لو األطراف الثالثا الحســـــــــنا النيا فم اإلجراةات الجنائيا ااعتبانها تدارءر  

ــمتفا م  ــا ااالعتراف ام البا دولا طرف لفر  اصـ ــل ات المختصـ ــماو للمحاكم لو للسـ ــرةيا للممتل ات  كاريا للسـ ال ا شـ
(. ومن الوســائل المســتخدما فم هذا الصــدد تمكانيا  53عندما يتعءن اتخاذ قران اشــان المصــادنة )المقرة )ج( من المادة 

نفع دعاو  مدنيا فم محاكم جنائيا الســـــــتفالل تجراةات فرةيا اشـــــــان الموجودات المصـــــــادنة  وإمكانيا ديام المحكما  
عم ســــارق من فالل تعماة ممتل اتال من المصــــادنة لو األمر اذنجاعفا عند المصــــادنة   امن  الممتل ات تلى مالت شــــر 

 ومن  المال ءن الشرعءءن السااقءن الحق فم استئناف لوامر المصادنة. 

ونظرا لعدم وجود تشــريعات وقضــايا وتجانب عمليا صــريحا، يظل هناك فم العادة التباس اشــان ما يلزم   - 35
حســن نيا الدولا و/لو مل ءتفا الســااقا المشــروعا فم تطان اإلجراةات الجنائيا لو تجراةات  اتخاذه محليا للتثبت من 

 __________ 

 ، انظر تقرير األمانا عن التنمءذ المصل الخامس )استرداد الموجودات(  53تنمءذ المادة لالطالا على تحلءل لكثر تمصءاًل اشان  (4) 
 (. CAC/COSP/IRG/2021/8على المستو  اإلقليمم )
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ــا تليات معءنا لالعتراف ام البات الدول األجنبيا،  ــااال. ومن رءن الدول التم قدمت عرعـــــــــ تعادة الحق تلى نصـــــــــ
حايا فم لي مرحلا من ذكرت تي اليا لنفا، عندما ال يكون هناك لي شــــــــت اشــــــــان المل يا، تســــــــم  اذنجاعفا للضــــــــ 

مراحل تجراةات االســـــــترداد، حتى فم حال عدم تقديم لي م البا اشـــــــان المل يا، لو لدناة مرحلا التحقءق لو عندما 
ت ون المصــــــــادنة اءر مســــــــتندة تلى تدانا. وفم ليرلندا، يمكن لن تؤفذ فم االعتبان المنازعات المدنيا التم لم يبت 

ــادنة، ويمكن لدولا لجنبيا، عندما تثبت لن الممتل ات ليســـت  فءفا اعد لو المعتزم تقامتفا عن  د البت اشـــان لمر المصـ
عائدات تجراميا، لن تتقدم ا ل  لتحويل ممتل اتفا. وفم العربيا الســـــــــعوديا، يمكن للضـــــــــحايا لو لممثلءفم ووندتفم  

م عدد من الدول ســـــــبل  ليضـــــــا نفع دعاو  جنائيا رفدف االعتراف امل ءتفم الشـــــــرةيا. وفم مقارل ذلت، ال توجد ف 
ــادنة، وذكرت  ــيا  تجراةات المصـ ــروعا فم سـ ــول على اعتراف امل ءتفا المشـ محليا تمك ِّن الدول األجنبيا من الحصـ

 دولتان لنفما تعكمان حاليا على تجراة تصالحات تشريعيا فم هذا الشان. 

ــحايا المحتملءن -36 ــعان تلى الضــــــ ــبل معءنا لتوجيال تشــــــ ــا لســــــ ــع دول فقط عرعــــــ لو المال ءن  وقدمت اضــــــ
الشـرعءءن للممتل ات ل م يتسـنى لفم تدبات مل ءتفم لدناة تجراةات اسـترداد الموجودات. وفم مونيشـءوس، عندما  
يكون المالت مجفوال لو عند تعذُّن العثون عليال، يلزم نشر تشعان فم صحيمتءن يومءتءن على األقل من الصحف  

الثالثا المحتملا الحســــــــــنا النيا. ودما فمس دول، كلفا من   الواســــــــــعا التداول فم محاولا للتعرف على األطراف
ــادنة لو التحم  من لجل   ــان لوامر المصــ ــميا اشــ ــعانات فم الجريدة الرســ ــر تشــ مجموعا الدول األفريقيا، تنلزِّم رنشــ

 تبليغ لي طرف ذي حق محتمل فم الممتل ات المعنيا.

ودول لفر  ونحو نصــــف دول مجموعا دول   وبءنما تلقت دولتان فقط من مجموعا دول لونوبا الغربيا -37
ــان المادة  ــيات اشـ ــيا والمحيط الفادئ توصـ ــرديا ومجموعا الدول  53آسـ ، تلقت دلثا دول مجموعا دول لونوبا الشـ

األفريقـيا ودول مجموعـا لمريكـا الالتءنـيا ومن قـا البحر ال ـانيبم توصـــــــــــــــيات ـاان تحـدد فم قوانءنفـا آلـيات لتنمـءذ  
 ، لو اان ت مل ذلت فم الممانسا العمليا.53المنصوص علءفا فم المادة  اد لسالء  االسترداد الثال

  
 ( 55و   54المصادرة )المادتان  مجال  استرداد الموجودات من خالل التعاون الدولي في   - 2 

 ( 54)ب( من المادة  1المصادنة من فالل قران قضائم فم جرائم اسل األموال )المقرة  ‘1’ 
التشـــــريعات فم الغالبيا العظمى من الدول على مصـــــادنة الممتل ات ذات المنشـــــا األجنبم من فالل  تنص  - 38

تجراةات جنائيا وإدانات فم جرائم اســل األموال وفقا للقانون المحلم. وتبءَّن وجود فمس دول فقط ال يمكنفا مصــادنة 
ــائم فم جرائم اســـــــــــــل األموال لو جرائم   ممادلا، فم حءن لد  دولا لفر  واليا هذه الممتل ات عن طريق قران قضـــــــــــ

 قضائيا فقط على الجرائم األصليا التم يرت بفا مواطنوها وليس على الجرائم التم يرت بفا األجان . 
  

 ( 54)ج( من المادة  1المصادنة دون تدانا جنائيا )المقرة  ‘2’ 
ائيا تما عن طريق مصـــــــادنة  اتخذت االبيا الدول تدارءر للســـــــماو امصـــــــادنة الممتل ات ردون تدانا جن  -39

ممتل ات عءنيا لدناة تجراةات جنائيا، وإما من فالل المصــادنة المدنيا. ولد  عدة دول فيانات المصــادنة اءر 
ــادنة المدنيا فم حاالت الجرائم   ــخص لو ينتوفى، وكذلت المصــ ــتندة تلى تدانا فم الحاالت التم يمر فءفا الشــ المســ

 مشبوها. الخ ءرة لو الممتل ات التم تعتبر

، ولحيانا  ال لو هروب المتفم  وتتراوو الســــءنانيوهات التم تســــم  االمصــــادنة اءر المســــتندة تلى تدانا من وفاة   - 40
لو عدم معرفا هويتال، تلى التوصــــيمات المضــــماعــــا "لحاالت مناســــبا لفر " و"لي ســــب  آفر من لي   ال مجرد غياا 

يا تلزاما االمصـــادنة فم حالا األشـــخاص الذين يعتبرون  نوا" و"لســـباب كاريا" تســـوغ المصـــادنة. وقد اســـتحددت تي ال 
ــتبال فم افتالســــفم لمواال عموميا واألشــــخاص الذين يعتبرون من  "ف رين عموما"، امن فءفم األشــــخاص الذين يشــ
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"معتادي الرشــــو" لو األشــــخاص الذين "تعودوا على العيش من عائدات لنشــــ ا اءر مشــــروعا"  ويســــتبعد وندا تلت 
قو  حمايا األطراف الثالثا فم هذه الحاالت. وكذلت، تعــافا تلى الســماو االمصــادنة فم الحاالت  الممتل ات من ح 

التم تمنع فءفا اإلدانا اســـب  التقادم، يمكن فم للمانيا مصـــادنة الموجودات تذا حنجزت اســـب  االشـــتباه فم انت اب 
لى انت ـاب جريمـا محـددة، مع اقتـناا جريمـا ف ءرة، مـثل اســــــــــــــل األموال، فم الحـاالت التم ال يوجـد فءفـا دلـءل ع 

ــل تجرامم. وإذا لدبتـت المحكمـا لن هنـاك تمـاوتـا كبءرا رءن ديمـا الموجودات   المحكمـا اـان العـائـدات هم من لصــــــــــــ
ل تلى المتفم ريما يتعلق االمنشــــــــــا المشــــــــــروا للموجودات. وبالمثل،   والدفل القانونم للمتفم، فذن ع ة اإلدبات ينحوَّ

الموجودات اءر المعللا المصـدن التم تقرن المحكما لنفا اكتسـبت عن طريق لعمال فسـاد لو  سـم  كءنيا امصـادنة ت 
ســم  اانا لمموعــءتفا المســتقلا المعنيا امكافحا المســاد اذقاما دعو  مصــادنة اءر مســتندة تلى  ت جرائم اقتصــاديا، و 

نســـــخت ذلت الحق فم  قد ا، و موظمون عمومءون ا ريقا اءر مشـــــروع يكتســـــبفا  تدانا ريما يتعلق االموجودات التم 
الدســـتون. وبالمثل، اســـتحددت ميانمان تجراة تدانيا يمكن اموجبال لفءئا مكافحا المســـاد لن تامر االمصـــادنة دون لي  

. ويمكن  تال لو عدم معرفا هوي   ه لو فران المتفم  تدفل من السـل ات القضـائيا فم حاالت اإلدراة اءر المشـروا لو وفاة  
الجنائيا التم اســــــــــتحددتفا مؤفرا اشــــــــــان الثروة المجفولا المصــــــــــدن تلى جان  لوامر لفيجم لن تســــــــــتخدم الجريما 

 المصادنة من جان  واحد اءر المستندة تلى تدانا لزيادة كماةة استرداد الموجودات. 

ونحو نبع الدول ال تافذ االمصـــادنة اءر المســـتندة تلى تدانا، رءنما تقصـــر فمس دول ذلت على عائدات  - 41
ألنشـــــــــ ا المتعلقا االجرائم الخ ءرة" لو جرائم اســـــــــل األموال لو اإلدراة اءر المشـــــــــروا لو الجرائم اءر لو لدوات "ا 

ــتندة تلى تدانا ول نفا   ــادنة اءر المســـــــــ ــاد. ولفادت تحد  الدول اانفا نظرت فم األفذ رنظام المصـــــــــ المتعلقا االمســـــــــ
ا جنائيا محليا، وإن كان يمكنفما فم اعض نفضـــــتال، فم حءن لن دولتءن ال يمكنفما لن تامرا االمصـــــادنة دون تدان 

ــتندة تلى تدانا. وقد تلقى نحو نصـــــــــف دول مجموعا الدول   ــادنة األجنبيا اءر المســـــــ الحاالت لن تنمذ لوامر المصـــــــ
األفريقيا ومجموعا دول لونوبا الشــــــرديا ومجموعا دول آســــــيا والمحيط الفادئ ولنبعا لفماس دول مجموعا لمريكا  

م ودولا واحدة من مجموعا دول لونوبا الغربيا ودول لفر  توصـــــيات اان تنظر فم  بحر ال انيب الالتءنيا ومن قا ال 
 استحداث نظام للمصادنة اءر المستندة تلى تدانا لو توسيع ن اقال. 

  
 ( 55من المادة  1والمقرة  54)ل( من المادة  1تنماذ لوامر المصادنة األجنبيا وطلبات المصادنة األجنبيا )المقرة  ‘3’ 

ــادنة لجنبم،  لم تتلق عدة دول   - 42 ــادنة عن محكما فم  ول ن قط طلبات لتنمءذ لمر مصـ ــادنة الصـ لوامر المصـ
دوـلا طرف لفر  يمكن تنـماذهـا لو تنمـءذهـا فم معظم اـلدول. وتشـــــــــــــترط الغـالبـيا العظمى من اـلدول اتخـاذ تجراةات  

سل ات المحليا، التم ت ون محاكم عادة، لو لحيانا تنماذيا ترد فم شكل تسجءل ومراجعا وإقران اقارليا اإلنماذ من ال 
األمر قارال للتنمءذ كامر  يصــب  ت ون الســل ا المركزيا لو المدعم العام. وتؤدي اإلجراةات اإلنماذيا من دم تلى لن 

مصــــــادنة محلم، لو على نحو مشــــــااال لذلت. وت بق ليرلندا نفجا مختل ا، يتي  اإلنماذ المباشــــــر ألوامر المصــــــادنة  
د ردونها  ــتراط تجراة تنماذي لخوامر الواندة من دول لفر ، تنحدَّ الواندة من دول ترتبط امعاهدة معفا، ول ن مع اشــــــــ

ــريعات المحليا  ــى التشــــــ ــاة فم االتحاد األونوبم ملزما ااالعتراف المتبادل ااوامر التجمءد امقتضــــــ . والدول األعضــــــ
والمصـادنة وتنمءذها دون شـكليات تعـاريا. وتسـم  دالث دول من مجموعا الدول األفريقيا ولنبع دول من مجموعا  

لبحر ال ـانيبم ودالث دول  دول لونوـبا الغربـيا ودول لفر  ودوـلا واحـدة من مجموعـا دول لمريكـا الالتءنـيا ومن ـقا ا 
من مجموعا دول آســيا والمحيط الفادئ ليضــا ااإلنماذ المباشــر ألوامر المصــادنة األجنبيا اءر المســتندة تلى تدانا. 
ــتندة تلى تدانا دون الحاجا تلى   ــيا والمحيط الفادئ تنماذ األوامر األجنبيا اءر المســـــــــ وتتي  تحد  الدولتءن فم آســـــــــ

ــعءد  ما  حليا، وهو اتخاذ تجراةات تنماذيا م  ــيادة القانون على الصـ ــون ااعتبانه تفديدا ممكنا لسـ ــتعرِّعـ ــان تليال المسـ لشـ
 المحلم وعقبا محتملا لمام تنماذ الدول األفر  لل لبات التم ترسلفا هذه الدولا. 
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ما لم   وال يمكن فم فمس دول تنماذ لوامر المصــادنة األجنبيا، اما فم ذلت األوامر اءر المســتندة تلى تدانا،  - 43
ت ن متعلقا اقـضايا اـسل لخموال )وفم اعض األحيان تمويل اإلنهاب(، لو ما لم ت ن، فم حالا تحد  الدول، متعلقا  

ن لمر محلم. وكذلت، قصـرت دولتان لوامر  ا سـتصـد اا اجرائم لصـليا. ويمكن إلحد  تلت الدول لن تسـتعيض عن ذلت  
ن جريما لسـاسـيا "ف ءرة" وفقا للتشـريع المحلم للدولا متلقيا ال ل . المصـادنة القارلا لننماذ على األوامر الصـادنة اشـا 

وتقبل مالءزيا شــفادة صــادنة عن ســل ا لجنبيا مختصــا اان لمر التجريد األجنبم نافذ واءر فاعــع لالســتئناف كدلءل 
تلت المتاحا   تجاوز التدارءر المتاحا فم تطان التعاون الدولم ت كاف لتســــــــــــجءل لمر المصــــــــــــادنة األجنبم. وفم ناونو،  

تنماذ لوامر المصـــــادنة لو الحجز لو التجمءد األجنبيا، لو تصـــــدان لمر رناًة على طل   للســـــل ات فءفا  ، تذ يمكن محلًيا 
 لجنبم، رءنما تت ل  التدارءر المؤقتا المحليا وجود تدانا لو الئحا اتفام. 

ــادنة محلم.  -44 ــدان لمر مصــ ــتصــ ــادنة األجنبيا، ويتعءن اســ وال يمكن لثالث دول لطراف تنماذ لوامر المصــ
وفم عدة دول، ال يزال من اءر الواعـ  ما تذا كان يمكن اسـتصـدان لمر محلم ردال من تنماذ األوامر األجنبيا، 

تلقم عدم الفتقان تلى الخبرة لو لو ما ســــــــــــءترت  على اإلجراة الم لوب، ويعز  ذلت فم كثءر من األحيان تلى ا
لي طلبات. وفم مقارل ذلت، يمكن فم عدة دول، اما فم ذلت جزن كوك وريجم، تنماذ لمر لجنبم مباشــــــــــــرة لو 

يمكن فءفما   ، اللتءناســــــتصــــــدان لمر محلم رناة على طل  المصــــــادنة األجنبم. وفم ليختنشــــــتاين ومونيشــــــءوس
ا، كثءرا ما تســــــتفل تجراةات مصــــــادنة محليا موازيا من لجل تســــــريع اإلنماذ المباشــــــر ألوامر المصــــــادنة األجنبي 

م وينســـــــــــتخدم كدلءل. و  ــف فم كلتا بعد ذلت، يمكن  العمليا، حءث يرفق ال ل  األجنبم اذقران كتارم مشـــــــــــموا اِّقفســـــــــ
 ساعا. 24الدولتءن تجراة تمتيش لو حجز لو حتى مصادنة فم اضون 

ــيات تلى دلث دول مجموعا ال -45 ــدنت توصـ ــيا والمحيط ولنصـ دول األفريقيا ونصـــف دول مجموعا دول آسـ
الفـادئ ومجموعا دول لونوبا الشــــــــــــــردـيا ولنبعـا لفمـاس دول مجموعا لمريكـا الالتءنـيا ودولا واحدة من مجموعا 
دول لونوبا الغربيا ودول لفر  تتعلق اذمكانيا تنماذ األوامر األجنبيا، تدعو تلى عدم قصـــــر هذه اإلمكانيا على 

 يا معءَّنا لو تلى النظر فم توسيع ن اقفا لتشمل األوامر اءر المستندة تلى تدانا.جرائم لصل
  

  54من المادة  2تنماذ لوامر التجمءد لو الحجز األجنبيا لو التدارءر المؤقتا رناة على طلبات لجنبيا )المقرة  ‘4’ 
 ( 55من المادة  2والمقرة 

حجز صــادنة عن محكما لجنبيا، لو حتى ســل ا مختصــا  يمكن لمعظم الدول لن تنمذ لوامر تجمءد لو   -46
يمكنفا  لفر  فم اعض األحيان، لو يمكنفا تجمءد لو حجز الموجودات رناة على طل  مقدم من دولا لفر ، لو  

األمرين معا. ومن األســـــس القانونيا للتعاون المعاهدات واالتماقات الثنائيا والتشـــــريعات المحليا والمعاملا القيام ا 
ويمكن لن يكون التنمـءذ مـباشــــــــــــــرا، وفم اعض األحـيان رـناة على قران تنمـاذ محلم يســــــــــــــتـند تلى معـايءر   ـاالمـثل.

للمـانـيا وبلجيكـا وـتايلـند والجزائر  اإلدـبات المحلـيا، لو اءر مـباشــــــــــــــر من فالل تصــــــــــــــدان لمر محلم مـقاـرل. وفم 
ــر ــراحا لن نمس مجموعا التدارءر  ومصـ ــات صـ ــتعراعـ ــترداد الموجودات فم  ، لدبتت االسـ واإلجراةات المتاحا السـ

 اإلجراةات الجنائيا المحليا كانت متاحا للتعاون الدولم.

ــر تمكانيا تنماذ لوامر التمتيش والحجز على   - 47 ــادنة، ذكرت ســـــــــت دول لنفا تقصـــــــ وكما فم حالا لوامر المصـــــــ
ة، لو الجرائم التم تعتبر جرائم "ف ءرة" امقتضـى  األوامر المتعلقا اجرائم لصـليا معءَّنا، مثل جرائم اسـل األموال والرشـو 

ــافا تلى ذلت، تنماذ لوامر التمتيش والحجز  ــريعات المحليا للدولا متلقيا ال ل   ويمكن إلحد  هذه الدول، تعـــــــــ التشـــــــــ
عادة وهم الصـادنة عن دول معءنا فحسـ . وتقصـر دولا لفر  المسـاعدة على تصـدان لمر تمتيش. وفم اضـع دول، 

فذ رنظام القانون األنغلوســكســونم، يخضــع اتخاذ التدارءر المتعلقا اذنماذ طلبات التدارءر المؤقتا للصــالحيا تلت التم تا 
ــتناد تلى لمر  ــدان لمر تمتيش لو حجز محلم وتنمءذه ااالســــــ ــتصــــــ ــل ات المحليا. وفم دولتءن، يمكن اســــــ التقديريا للســــــ

 استنادا تلى طل  من دولا لفر . لجنبم، ول ن ال توجد لديفما آليا لتجمءد لو حجز الممتل ات  
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ولم تشــــــــترط عدة دول تقديم طلبات المســــــــاعدة القانونيا المتبادلا عبر قنوات درلوماســــــــيا ريما يتعلق رتجمءد   - 48
التعاون رءن وحدات   الموجودات لو حجزها، وهم تقبل التعاون اءر الرســـــمم، مثل التعاون ريما رءن لجفزة الشـــــرطا لو 

طل   مجرد  و مكات  اســترداد الموجودات. وذكرت البرتغال، لدناة تجرائفا تحقيقا لوليا يســتند تلى االســتخبانات الماليا ل 
اءر نســــــــمم، حالا اكتنشــــــــمت فءفا ممتل ات يحتمل لنفا تعود لمتفم فم دولتءن لفريءن، ولحءلت المعلومات تلى الدولا 

من فالل وسـائط اتصـال اءر نسـميا، مثل البريد   ال البا. وقدمت نيجءريا عرعـا لتعاونفا الناج  مع الواليات المتحدة 
 اإلل ترونم والفاتف، مما لفضى تلى النجاو فم تجريد حائزي الموجودات منفا فم الواليات المتحدة. 

ــاعدة القانونيا المتبادلا لغرة التمتيش لو    لوائ  تنظيميا وتوجد فم معظم الدول  - 49 ــءر تنمءذ طلبات المســـــ لتيســـــ
ــادنة )ا  لنفا لم تتلق حتى اتن لي ذكرت  كثءرة  دوالً تال لن  (، 55من المادة   2و   1والمقرتان    54لمادة  الحجز لو المصــــــــ

ــاعدة الـقانونـيا المتـبادلا، اـما فءـفا  ــان طلـبات المســـــــــــ طلـبات تتعلق اذنـماذ لوامر لجنبـيا، لو لن تـجانبـفا قلءـلا عموما اشـــــــــــ
 فم اعض الدول.   55من المادة   2و   1تنمءذ المقرتءن  طلبات المساعدة على استرداد الموجودات. ومن دم، تعذَّن تقءيم  

ــمن تطان المقرة  - 50 ــيات عــــ ــرون دولا توصــــ من المادة   2و   1، والمقرتءن  54من المادة   2وقد تلقت دالدا وعشــــ
 ، من لجل مواةما نظمفا مع لحكام االتماديا ريما يتعلق رتنمءذ طلبات لو لوامر الحجز لو التجمءد األجنبيا. 55
  

 ( 5) (54)ج( من المادة  2تدارءر تعاريا للحماظ على الممتل ات )المقرة  ‘5’ 

ــتراليا ولونواواي وليرلندا وبوليفيا )دولا يمكن لعدة دول ) -51 المتعددة القوميات( وجزن كوك    -لنمءنيا ولســــ
ــتاين والءونان ــنغال وكوبا وليختنشـ ــتباديا، ( لن تصـــدن لوامر تجمءد لو حم  محليا اصـــون وجنوب لفريقيا والسـ ة اسـ

دون طل  لو لمر من محكما لجنبيا، ويكون ذلت اســــــــــتنادا تلى نشــــــــــر تقانير تعالميا، لو رناة على توديف لو 
ــادنة لجنبم تل ترونـيا، يمكن لوحـدة   تحقءق جـنائم لو اتفـام لجنبم. وفم اـاـنا، التم يكمم فءفـا تقـديم طلـ  مصــــــــــــ

يمكن و ل تلى ســــــبعا ليام دون لمر من المحكما، االســــــتخبانات الماليا تصــــــدان لمر رتجمءد حســــــااات لمدة تصــــــ 
 يوما.  14تجمءد الممتل ات لو حجزها دون لمر من المحكما لمدة تصـــــــــــل تلى المخولا  لســـــــــــل ات تنماذ القانون  

وفم رءرو، تذا لم يســـتوف طل  المســـاعدة القانونيا االشـــتراطات القانونيا، يمكن للســـل ا المختصـــا مع ذلت لن 
ل ال ل .تتخذ تدارءر مؤقتا لت   جن  وقوا عرن ال يمكن تصالحال تلى لن ينعدَّ

ــرديا   -52 ــيا والمحيط الفادئ تقريبا ونصــــف دول مجموعا دول لونوبا الشــ وتلقى دلثا دول مجموعا دول آســ
ودلـث دول مجموعـا الـدول األفريقـيا ودولـا واحـدة من مجموعـا دول لونوـبا الغربـيا ودول لفر  ودولـا واحـدة من 

ــتحداث آلي مجموعا دول لمريكا الالتءنيا ومن قا البحر ال انيب  ــيات ااســــ ــون الممتل ات تلى حءن م توصــــ ات لصــــ
 مصادنتفا لو رتدةيم اتليات القائما لفذا الغرة.

  
 (55من المادة  4و  3الشروط المسبقا والمحتو  الالزم ل لبات المساعدة القانونيا المتبادلا )المقرتان   ‘6’ 

ــعت   -53 ــان المحتو  الالز   لوائ  تنظيمياذكرت جميع الدول، عدا واحدة، لنفا وعـــــــــــ م ل لبات  محليا اشـــــــــــ
(، ولفضــــــعت تقديم المســــــاعدة للقانون اإلجرائم المحلم لو 55من المادة  3المســــــاعدة القانونيا المتبادلا )المقرة 

(. ويشــــــــــــــمــل المحتو  الالزم لل لبــات  55من المــادة    4ألي اتمــا  لو ترتءــ  دنــائم لو متعــدد األطراف )المقرة  
اســـ  فم الممانســـا العمليا، لو معلومات اشـــان عدم جواز  معلومات تمم اشـــرط ازدواجيا التجريم لو مراجعا للتن 

ال عن فم األمر، لو الحد الزمنم لتنمءذ ال ل . وبعد تجراة مشـاونات، يمكن للسـل ات فم ااالو اتخاذ تجراةات  
 __________ 

نظرا تلى لنال قد جر  استعراة تدانة الموجودات المحجوزة لو المصادنة عمن تطان الدونة األولى ولنفا اءر مشمولا فم ن ا    (5) 
ونة الثانيا، وبغيا تتاحا تجراة تحلءل لكثر تعمقا لتنمءذ لحكام لفر ، استبعدت التدارءر التم لرلغت عنفا الدول طوعا استعراعات الد

 اشان تدانة الموجودات من هذا التقرير المواعيعم، ول نفا ستدنج فم ال بعات المقبلا منال.
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على لســـاس ال لبات األجنبيا حتى لو لم تســـتوف الحد األدنى من الشـــروط. وتشـــترط تحد  الدول تصـــدان ريان 
ءر التم تتخذها الدولا ال البا لتقديم تشـعان صـحي  تلى األطراف الثالثا الحسـنا النيا وعـمان مراعاة يحدد التدار 

األصـــول القانونيا، رءنما تحتم  دولتان لفريان االحق فم االســـتماا تلى الشـــخص الذي يحتمل لن يتادر امســـالا 
ــترط دول قلءلا ترجما ال ل   اإلنماذ، مثل الشـــخص المدان لو لي شـــخص لال حقو  فم الممتل ات المعني  ا. وتشـ

 تلى تحد  لغاتفما الرسميا، وتشترط تحد  الدول لن يتحقق من الترجما مترجٌم شموي معتمد من المحاكم.
  

 (55من المادة  7و 4لسباب نفض طلبات المساعدة القانونيا المتبادلا )المقرتان   ‘7’ 
دة القانونيا المتبادلا التم تتلقاها. فذكرت دول ذكرت جميع الدول تقريبا لســـــباب نفض طلبات المســـــاع -54

كثءرة لنال يمكنفا تقديم المســــــــــــاعدة اغض النظر عن القيما، فم حءن ذكرت اعض الدول لو لفذت فم االعتبان  
لن عــــــــــــملا ديما الممتل ات لو تلقاة ع ة ممرط على مواند الدولا متلقيا ال ل  يمثل ســــــــــــببا محتمال للرفض. 

ــترط معظم الدول ت  ــاعدة القانونيا المتبادلا، وإن كانت الدول ت ل   وتشــ قديم لدلا كاريا من لجل تنمءذ طل  المســ
عادة من الدولا ال ـالـبا تـقديم لدلا من هذا القبـءل قـبل نفع الـتدارءر المؤقـتا لو نفض المســــــــــــــاعدة. وذكرت تحد   

ــاريا التم طلبتفا  ــيا مؤقتا تذا لم تتلق المعلومات اإلعــ فم اضــــون فترة زمنيا معقولا، دم الدول لنفا تغلق القضــ
ــا الـــدول األفريقيـــا ودالث دول من  ــا تلـــت المعلومـــات. وذكرت دالث دول من مجموعـ ــد تلقءفـ ــا عنـ ــاود فتحفـ تعـ

 مجموعا دول آسيا والمحيط الفادئ لنفا لم ترفض قط لي طل  للتعاون اشان استرداد الموجودات.

ومن األسـباب األفر  التم ذكرتفا الدول لرفض ال لبات عدم القدنة على المقاعـاة على الجرم األصـلم فم   - 55
الدولا متلقيا ال ل ، سـواة اسـب  انتماة ازدواجيا التجريم، لو التعانة مع تحقيقات لو مالحقات لو تجراةات قضـائيا  

لو انقضـــــــــــــاة مـدة التـقادم فم اـلدوـلا ال ـالـبا لو اـلدوـلا    محلـيا، لو حـدوث ـتافءر ال مبرن ـلال من جـاـن  اـلدوـلا ال ـالـبا، 
متلقيا ال ل . ولدءرت مشـــــــكالت متعلقا ااشـــــــتراطات ازدواجيا التجريم فم الدول التم لم تجرم على نحو كاف الجرائم  

ــيا مثل الرشـــوة، لو التم ال تقر مســـؤوليا عن المشـــانكا فم الجرائم الجنائيا لو ال ترســـم مســـؤوليا األشـــخا  ــاسـ ص األسـ
االعتبانيءن، مما يؤدي تلى نفض طلبات المســـاعدة القانونيا المتبادلا نظرا لعدم تجريم الجرائم األصـــليا على الصـــعءد  
ــيادتفا لو   ــاريا لرفض ال لبات احتمال تعريض النظام العام للدولا متلقيا ال ل  لو ســـــ ــباب اإلعـــــ المحلم. ومن األســـــ

ــيا للخ ر لو  ــاسـ المســـاس رفا  واحتمال تعرة ســـالما لي شـــخص للخ ر لو لمخاطر   لمنفا لو مبادئفا القانونيا األسـ
تتعلق احقو  اإلنســـــان  والمالحقا القضـــــائيا تزاة جرائم ذات طااع ســـــياســـــم لو اعتبان المالحقا القضـــــائيا ذات طااع 

كل  تمءءزي ألنفا تقوم على لســـاس عر  الشـــخص المعنم لو نوا جنســـال لو ديانتال لو جنســـءتال لو آنائال الســـياســـيا. ويشـــ 
ــببا للرفض حءنما تعتبر تجراةات اســــــــــترداد الموجودات  انتفاك مبدل عدم جواز المحاكما على الجريما ذاتفا مرتءن ســــــــ
ــليا قد جر  من فالل   ل على األدلا األصـ ــاعدة تذا كان التحصـــُّ ذات طااع عقارم. ويمكن لن ترفض دولا لفر  المسـ

 نسان األساسيا لو لسيادة القانون. فعل تجرامم، لو تذا شكلت اإلجراةات انتفاكا لحقو  اإل 
  

 (55من المادة  8التشاون مع ال رف ال ال  )المقرة  ‘8’ 
لفادت جميع الدول، ااســـــــتثناة تســـــــع دول، اانفا تتشـــــــاون مع الدولا ال البا قبل نفع لي تدرءر مؤقت،  -56

لديفا يكون  لن  ذما  فلتدارءر.  ولنفا تتي  للدولا ال البا فرصــا لعرة ما لديفا من لســباب تســتدعم مواصــلا تلت ا
لدنجت لحكامًا فم هذا الشــان فم    لنفا ولت بق االتماديا ت بيقا مباشــرا،  لنفا    ولتشــريعات فاصــا رفذه المســالا،  

ــاس  تتي  الحالا دلث الدول تقريبا،  وهم  ،  كل معاهداتفا الثنائيا لو لنفا ــا العمليا، على لســـــ ــاون فم الممانســـــ تشـــــ
ــا   ــياسـ ــان سـ ــاون فم الممانســـا  تقديم لكبر قداشـ ــبءل المثال. وتلقت الدول التم تقوم االتشـ ــاعدة على سـ ن من المسـ

 العمليا توصيا اذجراة تعديالت قانونيا فم هذا الصدد.
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واعتبرت المشــــــــاونات تلزاميا فم الدول التم تنمذ فءفا االتماديا تلقائيا. وفم الحاالت التم ال ت ون فءفا  -57
ــائعا  ــاونات تلزاميا وال شـ ــعان تلى الدولا ال البا، على لقل تقدير، قبل نفع لي تدارءر مؤقتا. المشـ فءفا، يوجال تشـ

وذكرت مالءزيا لنفا تعمل على عقد مشـــــاونات حتى فم األحوال التم تجءز نفض ال ل ، ولشـــــانت مونيشـــــءوس  
ــاـلا مكتوـبا تلى اـلدول  تلى ف ـاب الرفض كمالذ لفءر، وذكرت لنفـا توجـال دائمـا، فم الممـانســــــــــــــا العملـيا، نســــــــــــ

ال البا تنبءن فءفا األســباب المحتملا للرفض وت ل  منفا توجيال طل  جديد لو ت مءلم. وتعقد مونيشــءوس ليضــا  
اجتماعات نســــــــميا واءر نســــــــميا منتظما مع الممثلءن الدرلوماســــــــءءن للدول األجنبيا ال البا لمعالجا المســــــــائل 

وتشــجع لســتراليا ومونيشــءوس والمكســيت الســل ات األجنبيا المتعلقا اال لبات المقدما لتبادل المســاعدة القانونيا.  
على تقديم مشــــانيع ال لبات من لجل اســــتعراعــــفا قبل تقديم ال ل  الرســــمم، عــــمانا إلدناج جميع المعلومات 
الالزما. واسـتخدمت تندونيسـيا اجتماعات كبان المسـؤولءن مع دول من المن قا نمسـفا كمنبر للمناقشـا والتنسـءق، 

 ن لبنما لن تسم  للسل ات المختصا فم الدولا ال البا االمشانكا فم تنمءذ ال ل .فم حءن يمك
  

 (57إرجاع الموجودات والتصرف فيها )المادة   -دال 
اتســاقا مع االتجاه الذي لوح  فم التقانير المواعــيعيا الســااقا، ال تمتلت ســو  اضــع دول فبرة عمليا  -58

ــان تنجـاا كمـيات كبءرة من   لنفـا لم  الموجودات، رءنمـا لفـادت معظم الـدول ـاانفـا لم تقم ـرذلـت حتى اتن، لواشــــــــــــ
 تتلق لو تقدم لي طلبات فم هذا الشان.

ــادنتفا من ممتل ات الدولا، ول ن يمكن تنجاعفا الحقا  -59 وفم معظم الدول، تصـــب  الموجودات عند مصـ
ــمفا معفا )المقرتان   (، وإن كانت اعض الدول ت ل  تررام اتما  57ادة من الم  3و 2تلى الدولا ال البا لو تقاســـــــ

من هذا  اً مخصــــص مع الدولا ال البا للســــماو رتقاســــم الممتل ات لو ديمتفا. وفم تحد  الدول التم لم تبرم اتماق
 القبءل، ال يزال اللبس سائدا حول ال ريقا التم تمانس رفا السل ا المسؤولا سل تفا التقديريا.

ــريعات وتوجد فم معظم الد -60 ــرف فءفا، وإن كانت التشـــــــــ ــان تنجاا الموجودات لو التصـــــــــ ول لحكام اشـــــــــ
المحليا ال ترتئم فم لي دولا اإلنجاا اإللزامم واءر المشروط فم حاالت افتالس لموال عموميا لو اسل تلت 

دولا واحدة فقط من مجموعا الدول األفريقيا تشــــــــريعات لد   و (. 57)ل( من المادة  3األموال المختلســــــــا )المقرة 
تنص على النقل اإللزامم تلى الدولا ال البا ألي مبلغ ينســــــــــترد اموج  لمر مصــــــــــادنة لجنبم نفائم وملزم، وإن 
كان ذلت يجري "نهنا ااي اتما  لو ترتء  مع الدولا ال البا". ويمكن فم عدة دول تنجاا الممتل ات المصــــــــادنة  

لت بءق المباشـــــــر لالتماديا. وفم جميع الدول األفر ، يجري اإلنجاا عادة حســـــــ  تقدير الســـــــل ات  من فالل ا
فم حءن ذكرت الدول التم ت بق االتماديا ت بيقا مباشـرا لن تلت الصـالحيا التقديريا مقءدة ااحكام المقرة  المختصـا،  

تحديدا فم دلءلفا   57من المادة   3رة . وقد اســــــــــــتشــــــــــــفدت الممل ا المتحدة اســــــــــــءنانيوهات المق 57)ل( من المادة    3
اإلنشادي اشان استرداد الموجودات ريما يخص ال لبات المقدما امقتضى االتماديا، لما فم الحاالت األفر ، ففم  
ــتبانا  ــاعد على اســـ ــد امبادئ التعويض التم تســـ ــترشـــ ــل ات تســـ ــم الموجودات، اءر لن الســـ تعتمد على اتماقات تقاســـ

ــتدعم تعوي  ــريع إلنجاا األموال  الحاالت التم تســ ــاديا فم رلدان لفر ، واتخاذ تجراة ســ ــحايا الجرائم االقتصــ ض عــ
 تلى البلدان لو الشركات المتضرنة لو األشخاص المتضرنين. 

ــادنة تال على لســـــاس  ال و  -61 ــيا والمحيط الفادئ تنجاا الموجودات المصـــ يمكن لدولتءن من مجموعا دول آســـ
نفـا تحتم  ـااـيا موجودات مصــــــــــــــادنة. وفم اعض اـلدول، ال ينرـتا  اإلنجـاا تال  لو ترتءـبات دـنائـيا، وإال ـفذ   معـاهـدات 

اخصـــــوص جرائم معءنا وعـــــمن ن ا  ظروف تجرائيا عـــــيقا التحديد لو حســـــ  تقدير الوزير المعنم. ولد  لنبع  
دنة.  دول لســاس قانونم إلعادة الموجودات المحجوزة، ول ن ال يوجد لديفا لســاس قانونم إلنجاا الموجودات المصــا 

تحد  الدول عن   تمتنع و تحد  تلت الدول على اتماقات تقاســـــــــــم الموجودات إلحالا الممتل ات المصـــــــــــادنة، تعتمد  و 
ــادنة فم   ــياة المحجوزة، وتعذن توعـــــــي  تجراةات تنجاا الموجودات المصـــــ ــادنة ل م تتمكن من تنجاا األشـــــ المصـــــ
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ــاة فم االتحـاد األونوبم   تطـانا دافلـيا متـبايـنا لالتحـاد األونوبم إلنجـاا  الـدولتءن األفريءن. وت بق الـدول األعضــــــــــــ
تلقائيا اعد تخ ءفا عتبا معءنا، فم حءن لن لد  تحد  الدول   50/ 50الموجودات المصــادنة يرتئم اقتســامفا رنســبا 

ــاوي. ولفادت لنبع دول اانف  ــتردة االتســ ــم اموجبفا الممتل ات المســ تعكف    ا معاهدات دنائيا مع لنبع دول لفر  تنتقاســ
لا للسماو اذنجاا الموجودات تلى الدولا ال البا وعمان تنمءذ المادة ت على   . 57عداد مشانيع قوانءن منعد ِّ

ــتثـناة دالث دول، تنص التشـــــــــــــريـعات المن بـقا على حـماـيا حقو  األطراف الـثالـثا  - 62 وفم جميع اـلدول، ـااســـــــــــ
(. وتســــــــــم  تي اليا  57من المادة   2مقرة  وال   55من المادة   9الحســــــــــنا النيا فم تجراةات االســــــــــترداد واإلنجاا )المقرة 

ااإلحالا المباشـــرة للموجودات المصـــادنة تلى الضـــحيا فم الدولا األجنبيا، حتى ردون طل  من تلت الدولا لو صـــدون  
ــاس معقول المتالك الدولا  ــليمان، ال ينمكن تنجاا الموجودات تال اعد تقديم تدبات كاف ألسـ تدانا جنائيا. وفم جزن سـ

ت الموجودات. وتشـــــترط للمانيا تعويض األطراف المتضـــــرنة من الصـــــناديق العاما تذا اســـــت اعت لن تثبت  ال البا لتل 
لنفا ال تســت يع الحصــول على تســويا كاملا لم البتفا من فالل تنماذ حق المل يا. وتنص التشــريعات فم جزن كوك 

زتفا نتيجا للجرم المرت  . وفم هذا وعنمان على وجوب تنجاا األشــــــــياة المصــــــــادنة تلى األشــــــــخاص الذين فقدوا حيا 
الصـــــدد، لنشـــــات جزن كوك صـــــندوقا للموجودات المصـــــادنة للوفاة االم البات المقدما من واليا قضـــــائيا لجنبيا ريما  

 يتعلق االموجودات المصادنة على لساس معاهدة لو اتما  لتقاسم الموجودات. 

ا البحر ال ـانيبم ومجموعـا دول لونوبـا الشـــــــــــــرديــا وتلقـت جميع دول مجموعـا دول لمريكـا الالتءنيـا ومن قـ  - 63
وجميع دول مجموعا دول آســيا والمحيط الفادئ، ريما عدا دولا واحدة، ودلثا دول مجموعا الدول األفريقيا تقريبا ودلث 
ــان تنـجاا الموجودات، مع التركءز روـجال ـفاص على  ـــيات اشـــــــــــ دول مجموـعا دول لونوـبا الغربـيا ودول لفر  توصـــــــــــ

 لزاميا فم حاالت افتالس األموال العموميا، مما يبرز الثغرات ال بءرة فم مجال تنجاا الموجودات. اإلعادة اإل 

)المقرة   -64 ــا  معقولـــــ ــات  نمقـــــ من  ــال  ــدتـــــ ت بـــــ ــا  مـــــ ــاا  اقت ـــــ ــدول  الـــــ لمعظم  ــادة    4ويمكن  المـــــ  (.57من 
وتقوم عدة دول عادة اذنجاا الموجودات اال امل دون لي اقت اعات، ولفادت دالث دول لنفا ال تخصـــــم النمقات 

ــم الموجودات على لســــاس المعاملا االمثل. وفم المقارل،  ــتثنائيا، لو تتقاســ تحد  الدول   ت ل تال فم حاالت اســ
 بادلا التم تقدمفا الدولا ال البا.تغ يا جميع الت اليف المرتب ا ا لبات المساعدة القانونيا المت 

ويمكن لمعظم الدول لن تبرم، تبعا للحالا، اتماقات لو ترتءبات من لجل التصـــــــــرف النفائم فم الممتل ات   - 65
ــت تلى نجاو تنجاا الموجودات كلفا لو   ــع دول اتماقات لو ترتءبات من هذا القبءل، لفضــــ ــادنة، وقد لررم اضــــ المصــــ

(. وفم كءنيا، اعتبر دافعو الضـرائ  فءفا عـحايا لجرائم المسـاد 57من المادة   5با )المقرة جزة منفا تلى الدولا ال ال 
 األصليا، واستثمرت األموال التم لننجعت تلى البلد فم مشانيع اجتماةيا نافعا للمجتمع. 

  
 نظرة استشرافية -هاء 

د هذا التقرير تحلءالً  -66 كثر تمصءال التم وندت فم تقانير  لمعلومات األلفالصا واريا منجزة و   57لــــــ  يجس ِّ
ــات   األمانااالســــتعراعــــات الق ريا. وســــتواصــــل   التحلءل مع توافر مزيد من البيانات المســــتمدة من االســــتعراعــ

 الق ريا المنجزة.
 


