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 فريق استعراض التنفيذ
 الدورة العاشرة

 ٢٠١٩مايو  أيار/ ٢٩-٢٧فيينا، 
  *تقَّمن جدول األعمال املؤ ٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
املتحدة تنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من اتفاقية األمم     

 ملكافحة الفساد
    

     األمانة من إعدادتقرير مواضيعي     
 صخَّمل 

التجارب الناجحة  عن من معلومات ألشــــيع وأنســــب ما يرد جتميعًاهذا التقرير  نمَّيتضــــ 
الدورة الثانية آللية  أثناء بديتُأاليت واملالحظات  املســـــتبانةواملمارســـــات اجليدة والتحديات 

 فيما يتعلق بتنفيذ الفصـــــل اخلامس اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد
 .من االتفاقية (استرداد املوجودات)

 

__________ 
 * CAC/COSP/IRG/2019/1. 
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 النطاق واهليكل -أوًال 
ض  -١ ضيعي  نمَّيت سب ما هذا التقرير املوا التجارب  عن من معلومات وردجتميعًا ألشيع وأن

 اخلالصـــات الوافيةيف  بديتُأاليت واملالحظات  املســـتبانةالناجحة واملمارســـات اجليدة والتحديات 
اســتعراض تقدميها إىل فريق من أجل حســب املوضــوع،  صــنفة، ُمةالقطري اتوتقارير االســتعراضــ

 آللية رجعياإلطار املمن  ٤٤و ٣٥للفقرتني  لفريق وفقًال التحليلي عمللل أســـــاســـــًالتكون  التنفيذ
 .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

التقرير معلومات عن تنفيذ الفصــل اخلامس (اســترداد املوجودات) من اتفاقية هذا يتضــمن و  -٢
 ويستند .يف الدورة الثانية لآللية املستعرضةاملتحدة ملكافحة الفساد من جانب الدول األطراف  األمم
أو  كانت قد اكتملتاليت  ة العشـــرينالقطري اتإىل املعلومات الواردة يف تقارير االســـتعراضـــ التقرير

ويركز التقرير على االجتاهات احلالية يف  )١(.إعداد هذا التقرير شـــــــارفت على االكتمال يف وقت
 .التحديات واملمارسات اجليدةأشيع توضح  ًالأمثلة له، ويتضمن جداول وأشكايورد التنفيذ و

ضيعية لفصول الواردة يف ا املواد خمتلف ومبا أنَّ  -٣ ، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا األربعة لالتفاقيةاملوا
تنفيذ الفصل اخلامس، وكذلك الفصلني عن التقارير املواضيعية السابقة  إىل هذا التقريرفقد استند 

اخلالصات  هذا التقريرهيكل ويتبع  .يف الدورة األوىل استعرضاالثالث والرابع من االتفاقية، اللذين 
  .جمموعات املواد واملواضيع املترابطة ارتباطًا وثيقًا يف يصنِّفومن مث فهو الوافية، 

    
التحديات واملمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل  بشأنمالحظات عامة  -ثانيًا 

  اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 التحديات واملمارســــات اجليدة يفأشــــيع ية ملحة عامة عن تقدم األشــــكال واجلداول التال  -٤

 .تنفيذ الفصل اخلامس سياق
  

  ١ الشكل
  يف تنفيذ الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املستبانةالتحديات   

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 
  .٢٠١٩فرباير  /شباط ٢٠ملنجزة حىت تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات القطرية ا  )١(  

 عدد الدول اليت لديها ممارسات جيدة اجليدةعدد املمارسات 
 االتفاقية مواد
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 ١اجلدول 
  التحديات يف تنفيذ الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادأشيع    

 

  االتفاقية مواد
 ُقدِّمتاليت عدد الدول 

  توصيات هلا
عدد التوصيات 

  ات املستبانة)التحدي حسب شيوع التحديات يف التنفيذ (مرتَّبةأشيع   الصادرة

كبار املسؤولني واملقربني األشخاص املعرضني سياسيًّا (حتديد   ٥٧  ١٨  ٥٢املادة 
 واملالكني املنتفعني على املستويني األجنيب واملحلي؛ )منهم

 ؛الذمة املالية اتوفعالية نظام إقرار ؛واإلبالغ عن املصاحل األجنبية
  ونقص موارد السلطات املختصة "املصارف الومهية"؛وحظر 

وعدم اإلنفاذ  غري املستندة إىل إدانة؛املصادرة  حمدودية غياب أو  ٥٠  ١٣  ٥٤املادة 
املصادرة األجنبية، أو استبعاد بعض اجلرائم  ألوامراملباشر 

 للحفاظ علىوعدم وجود آليات  ؛املنصوص عليها يف االتفاقية
تجميد ب تسمح وعدم وجود تدابري ة؛صادرألغراض املاملمتلكات 
 أجنبيةطلب من دولة أمر أو ى بناًء علعليها جز احلأو املمتلكات 

أوامر ، أو استصدار األجنبية األوامرعدم وجود آليات إلنفاذ   ٣٥  ١٣  ٥٥املادة 
مبنح  اتالتزاموجود وعدم  حملية بالتفتيش أو احلجز أو املصادرة؛

عرض لفرصة  ،أي تدبري مؤقترفع الدولة الطرف الطالبة، قبل 
وعدم  ؛التدبريما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك 
  إمكانية استخدام االتفاقية كأساس تعاهدي

إلرجاع املتخذة  األخرى عدم كفاية التدابري التشريعية أو التدابري  ٥٥  ١٢  ٥٧املادة 
لتكاليف سألة اوعدم وجود تنظيم مل ؛إىل الدول الطالبةالعائدات 

  ةالنفقات يف سياق تقدمي املساعدة القانونية املتبادلاقتطاع أو 
الدول األجنبية من تثبيت حقها يف  مكِّنُت عدم وجود آليات  ٢٧  ١١  ٥٣املادة 

عن  تعويض احلصول على، أو تثبيت ملكيتها هلاممتلكات أو 
 سياق أو االعتراف هبا كمالك شرعي للممتلكات يفاألضرار، 

  إجراءات املصادرة األجنبية
وعدم كفاية التشريعات  ؛تعقد إجراءات استرداد املوجودات  ١٣  ٨  ٥١املادة 

 قدراتوضعف  ؛و/أو إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة
  السلطات املختصة

املوجودات يف  لتجميد املالية اتصالحيات وحدات االستخبار  ١٠  ٨  ٥٨املادة 
مبا يف ذلك يف جمال التعاون  ،ااهتقدرحاالت الطوارئ، وقصور 

  الدويل
وعدم كفاية  ؛املعايري اإلقليمية يف القانون املحلي إدماجعدم   ٦  ٦  ٥٦املادة 

  لمعلوماتلالتلقائي  فيما يتعلق باإلرسالالتغطية ونطاق التدابري 
وعدم  ؛ضعف القدرة على استخدام االتفاقية كأساس تعاهدي  ٦  ٦  ٥٩املادة 

  وجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف
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 ٢الشكل 
  يف تنفيذ الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة  املستبانةاملمارسات اجليدة   

 ملكافحة الفساد
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  

 ٢اجلدول 
   تفاقية االاملمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل اخلامس من أشيع   

 مواد
 االتفاقية

لديها عدد الدول اليت 
 ممارسات جيدة

عدد املمارسات 
)ة حسب شيوع املمارسات اجليدة املستبانة(مرتَّب املمارسات اجليدةأشيع  اجليدة

كبار املسؤولني واملقربني سياسيًّا (األشخاص املعرضني  تعريف ١١ ٨ ٥٢املادة 
يشمل كبار املسؤولني واملقربني منهم على املستوى  )منهم

 ؛للحسابات املصرفية أو املالكني املنتفعني وإنشاء سجل املحلي؛
 وتبادل االستخبارات املالية مع الدول األخرى

القدرة على توفري التعاون الدويل يف تدابري استرداد املوجودات يف  ٧ ٧ ٥٤املادة 
واإلجراءات غري املستندة إىل إدانة املستندة إىل اإلجراءات  سياق
 أمرإلنفاذ الالزمة املتطلبات اإلثباتية والرمسية  وحمدودية إدانة؛

 استصدار أمر حملي بذلك أو أجنيب، مصادرة حجز أو جتميد أو 
بني الدولة الطالبة والدولة متلقية  الوثيقان والتشاورالتعاون  ٧ ٤ ٥٥املادة 

ملساعدة تقدمي ااستخدام االتفاقية كأساس قانوين لو ؛الطلب
 القانونية املتبادلة

 ووجود وتعزيزه؛ املشاركة النشطة يف تطوير التعاون الدويل ٥ ٤ ٥١املادة 
 ترتيبات مؤسسية السترداد املوجودات

 التعاون الدويل لتيسريالشبكات واالتفاقات خمتلف استخدام  ٣ ٣ ٥٩املادة 
 األخرى  ةعتبارياال ياتشخصمعاملة ال األجنبية الدولمعاملة  ٢ ٢ ٥٣املادة 
 التبادل التلقائي للمعلومات مع طائفة واسعة من اجلهات املناظرة ١ ١ ٥٦املادة 
 سنة النيةاحلإىل األطراف الثالثة املمتلكات  إعادة ١ ١ ٥٧املادة 
 التعاون الوثيق مع الوحدات االستخبارية املالية األخرى ١ ١ ٥٨املادة 

 عدد الدول اليت لديها ممارسات جيدة عدد املمارسات اجليدة
 االتفاقية مواد
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 تنفيذ الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -ثالثًا 
 

  تعددة األطرافاملواالتفاقات والترتيبات الثنائية و ؛والتعاون اخلاص احلكم العام؛  -ألف  
  )٥٩و  ٥٦و ٥١(املواد  
مجيع الدول األطراف  أفادتملعلومات املقدمة يف التقرير املواضـــيعي الســـابق، ا متاشـــيًا مع  -٥

ها لدي طار بأن  ملادة  احمليًّ ًاإ ــــــترداد املوجودات (ا فة الس بات خمتل على املســــــتوى ف .)٥١أو ترتي
وميكن  .توشامًال السترداد املوجودا اأكثر من ثلث الدول األطراف إطارًا قويًّ وضعتالتنظيمي، 

، أن ُتطبق اإلجراءات الواردة يف تشـــــريعاهتا الوطنية، مثل قانون متفاوتة بدرجاتللدول األخرى، 
املســاعدة القانونية املتبادلة أو قانون اإلجراءات اجلنائية أو قانون مكافحة غســل األموال، ملصــادرة 

شريعات  دولتان من الدول األطراف تسنَّقد و .وإعادهتا املوجودات سترداد املوت شأن ا جودات ب
اســترداد بشــأن دليًال من الدول األطراف  صــاغت دولتانو ،يف صــك تشــريعي واحد أو خمصــص

لتقدمي ثالث دول مبادئ توجيهية وضــــــعت  يف حنياملوجودات لتيســــــري العملية ذات الصــــــلة، 
ساعدة القانونية املتبادلة صدد ، أو هي امل ضع  .االنتهاء من وضعهاب ا يف املراحل أهنبدول وأفادت ب

 .األوىل من وضع نظام السترداد املوجودات

 ًاكيانكان عدد قليل من الدول اليت أجنزت استعراضاهتا قد مسى  على املستوى املؤسسي،و  -٦
يف وقت إجراء االســـتعراض بصـــدد دولة واحدة يف حني كانت الســـترداد املوجودات،  ًالمنفصـــ

أت فرقة عمل متخصــصــة مشــتركة بني الوكاالت أنشــقد دولة أخرى كانت و .إنشــاء هذا الكيان
قد عدة دول كانت و ،هنج منسق ومتكامل ملصادرة املوجوداتاملوجودات بغرض اتباع السترداد 

شأت كيانًا متخصصًا إلدارة املوجودات ستخدم ،أن ضع يف حني ا سم مبت ب من زيد دول هنجًا يت
والشرطة املالية، والسلطات الضريبية و، أجهزة النيابة العامةمؤسسات مثل تشارك فيه الالمركزية 

إحدى الدول أفادت ويف هذا الســــياق،  .وإدارهتا قبل مصــــادرهتااحلفاظ عليها املوجودات ولتتبع 
إنفاذ جهاز من أجهزة إدارة املوجودات ُتستخدم بانتظام ملساعدة كل بشأن أن املبادئ التوجيهية ب

بأن تنظر بعض الدول أوصـــي و .املحجوزة واحلفاظ عليهاالقانون يف التعامل مع إدارة املوجودات 
دون  ،ترتيبات مؤسسية ذات صلة يف إنشاء وكالة خمصصة السترداد املوجوداتليست لديها اليت 

 .اإلخالل بقوانينها املحلية

اســــترداد  يف جمالناجحة وخربات عدد من الدول جتارب عرض العملي،  الصــــعيدعلى و  -٧
ـــــــارت  .املوجودات من أهنــا مل تتلق قط أي طلبــات تتعلق  على الرغمأنــه إىل الــدول  بعضوأش

 .القانونية املحليةنظمها استرداد املوجودات، فإهنا قادرة على تقدمي هذه املساعدة مبوجب ب

مجيع الدول تقريبًا اليت أجازت متاشــيًا مع املعلومات املقدمة يف التقرير املواضــيعي الســابق، و  -٨
ؤدي إىل تقدمي طلب مبوجب يقد الذي  معلوماتاإلرســـال التلقائي للآلن اســـتعراضـــها حىت ا جرى

املعلومات يف قوانينها  إرســـالت بعض الدول على صـــَّ ون .)٥٦الفصـــل اخلامس من االتفاقية (املادة 
شأن ت عدة دول أخرى على هذه األحكام يف تشريعاهتا بصَّ اخلاصة مبكافحة غسل األموال، بينما ن

ويف حاالت  .كافحة الفســاداملتعلق مبت عليها دولة واحدة يف قانوهنا القانونية، ونصــَّ املســاعدة تبادل 
بالفعل  مل تصــدر تشــريعات حمددة بشــأن اإلرســال التلقائي للمعلومات الدول اليت كان لدى أخرى،
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ــ  املالية اومكَّنت معظم الدول وحدات اســتخباراهت .لتقدمي املســاعدة دون طلب مســبقة حالية ممارس
تبادل املعلومات دون طلب مســبق حبكم عضــويتها يف جمموعة إيغمونت لوحدات االســتخبارات  من

مكافحة غســــــل األموال من أجل للخربات واالســــــتخبارات املالية اآلمن تبادل لل، وهي منرب املالية
ستخدامأهنبدول  عدة أفادتباإلضافة إىل ذلك، و .ومتويل اإلرهاب ستطيع ا  قنوات إنفاذ القانون ا ت

سترداد املوجودات لتبادل املعلومات  شبكات ا ستباقي على حنوأو   تبادلالأن  دولة واحدة أفادتو .ا
 .بسبب عدم وجود أساس قانوين غري ممكنلمعلومات ل التلقائي

 أبرمتأو  ،على اتفاقات ثنائية أو متعددة األطرافقد صادقت  املبلِّغةمجيع الدول  وكانت  -٩
هذا مع  ويتماشــى .)٥٩الفصــل اخلامس (املادة  مبوجبترتيبات ذات صــلة لتعزيز التعاون الدويل 

ــــــابق ( واعتمدت بعض  .)CAC/COSP/IRG/2018/5املعلومات املقدمة يف التقرير املواضــــــيعي الس
فاذ القانون أو شــبكات املســاعدة القانونية املتبادلة الســترداد الدول أيضــًا على عدد من شــبكات إن

االتفاقية كأســـاس أن تســـتخدم عالوًة على ذلك، ميكن للعديد من الدول األطراف و .املوجودات
  .التلقائية التنفيذالتطبيق املباشر ألحكامها أن جتيز و ،قانوين للتعاون الدويل

  
ووحدة املعلومات االستخبارية  ؛ية من اجلرميةمنع وكشف إحالة العائدات املتأت  -باء  

   )٥٨و ٥٢(املادتان  املالية
إحالة العائدات وأهنا اختذت ســــلســــلة من التدابري ملنع وكشــــف بالدول األطراف أفادت   -١٠
هذا  لوحظوقد  ،)٥٢املخاطر (املادة تقييم ية من اجلرمية، مبا يف ذلك اســتخدام هنج قائم على تاملتأ

متطلبات خمتلفة يف بأن لديها مجيع الدول تقريبًا أفادت و .االجتاه أيضًا يف التقرير املواضيعي السابق
ملؤسسات املالية العناية بشأن توخي اقوانينها اخلاصة مبكافحة غسل األموال والتشريعات األخرى 

تتضـــــمن إحدى الدول ال  اتتشـــــريعأن  ، وإن تبني)٥٢من املادة  ١الزبائن (الفقرة  جتاهالواجبة 
ســارية تدابري  ،باســتثناء دولتني ،مجيع الدوللدى و .لزبائنجتاه االعناية الواجبة  التزامًا عامًا بتوخي

ـــابات عالية القيمة  اعتربويف هذا الصـــدد،  .لتحديد هوية املالكني املنتفعني لألموال املودعة يف حس
ولدى  من املمارســـات اجليدة.الحتاد األورويب إنشـــاء ســـجل للمالك املنتفعني يف العديد من دول ا

بل، ِقمجيع الدول تقريبًا تدابري إلجراء فحص دقيق للحسابات اليت ُيطلب فتحها أو ُيحتفظ هبا من 
) أو أفراد أســرهم أو منهم واملقربني املســؤولني كبار( ســياســيا املعرضــني األشــخاصأو نيابة عن، 

ال ميكن حتديد اجتاه مشــترك فيما يتعلق مبعاملة  ســبق، امم الرغم وعلىأشــخاص وثيقي الصــلة هبم. 
. وقدمت األجانباملعرضــني ســياســيا  باألشــخاص مقارنًة املحلينياملعرضــني ســياســيا  األشــخاص

ولكنها واجهت  املحليني،املعرضــني ســياســيا  األشــخاص مبصــطلح للمقصــودبعض الدول تعريفًا 
سبيل املثال،  سياسيا املعرضني باألشخاص املقصودحتديد  يفحتديات  إحدى  تعداألجانب، فعلى 
مع املؤســـســـات املالية  تتبادهلاو املحلينياملعرضـــني ســـياســـيا  األشـــخاص عن ُنبذات عادةالدول 

سة ال تنطبق على  سيا األجانب. و األشخاصاألخرى، وهي ممار سيا ستبعداملعرضني  عدة دول  ت
سياسيا ألشخاصعريفها لمن ت املحليني منهم واملقربني املسؤولني كبارأخرى  . ويف هذا املعرضني 

ُيشـــكلون دائمًا خماطر  األجانباملعرضـــني ســـياســـيا  األشـــخاصالصـــدد، رأت إحدى الدول أن 
ن إال على ون سياسيا املحليواملعرض األشخاص، بينما ال ميكن حتديد املخاطر اليت ُيشكلها شديدة

  أساس كل حالة على حدة.
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تطبيق بشــــأن توجيهية للكيانات املبلغة  إرشــــادات أو مبادئلدول أصــــدرت غالبية اوقد   -١١
ُيتوقع من تلك ة عتبارية معينافحص دقيق وإبالغ املؤســـســـات املالية هبوية شـــخصـــيات طبيعية أو 

مجيع الدول لدى و .)٥٢من املادة  ٢املؤســســات أن ُتطبق الفحص الدقيق على حســاباهتا (الفقرة 
س شريعات تنص على احتفاظ املؤ  ٣سجالت وافية للحسابات واملعامالت (الفقرة بسات املالية ت

 غري أن ،ســــنة ١٥ســــنوات و ٥بني  بتلك الســــجالت وتراوحت فترة االحتفاظ .)٥٢من املادة 
 .ال تنطبق على املالكني املنتفعني لديها الحتفاظ بالســــــجالتمتطلبات اأن أفادت بإحدى الدول 

نع إنشــــاء مصــــارف ليس هلا حضــــور مادي ملتدابري  ،باســــتثناء دولتني ،وكان لدى مجيع الدول
املؤسسات املالية يف  موُتلَز .)٥٢من املادة  ٤تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة (الفقرة  وال

غالبية الدول أفادت كما  .الومهية" املصــــــارف"معظم الدول برفض الدخول يف عالقات مع تلك 
ؤسسات أو امل يف عالقة مصرف مراسل مع تلك املؤسسات تدابريها املتعلقة حبظر االستمراربشأن 

س هلا حضــور مادي وال تنتســب إىل جمموعة مالية يتســمح ملصــارف لاألخرى اليت جنبية األالية امل
  .خاضعة للرقابة باستخدام حساباهتا

إلقرارات الذمة املالية ملســتويات معينة من  ًاأن لديها نظمبمعظم الدول األطراف وأفادت  -١٢
، أفراد األســــرة املباشــــرينبعض الدول أن وذكرت  .)٥٢من املادة  ٥املوظفني العموميني (الفقرة 

ملوظفني العموميني خيضعون لنفس التزامات إقرار الذمة ملجموعة خمتارة من ا مثل األزواج واألبناء،
وفيما  .نطاق هذه النظم لتشــــمل مجيع املوظفني العموميني دولتان بتوســــيع أفادتاملالية، يف حني 

املوارد أو الوسائل املستخدمة للتحقق من إقرارات بعدم كفاية يتعلق بالتحقق، أفادت بعض الدول 
أدوات إلكترونية لتقدمي  ا تســـتخدمطراف إىل أهنمن الدول األدول ضـــع وأشـــارت ب .الذمة املالية

أشارت إحدى الدول اليت و .تعمل على استحداث مثل تلك األدوات، أو اإلقرارات والتحقق منها
ضــــــمان ل وجود مثل هذا النظاملديها نظام إلقرار الذمة املالية ملوظفيها العموميني أن  يوجد ال

وإن  ،الشــفافية فيما يتعلق بالوضــع املايل الشــخصــي للموظفني ُيعترب تدخًال يف احلق يف اخلصــوصــية
ضريبية ع ملزمني بتقدمي يف تلك الدولة كان املوظفون العموميون دخوهلم وموجوداهتم لى إقرارات 

جزاءات  إلقرارات الذمة املاليةنظم الدول اليت ُتطبق فرضت أكثر من نصف و .يف مجيع أحناء العامل
  .على عدم االمتثال

باين كان هناك بعض و  -١٣ ية الت لدول األطراف فيما يتعلق بإمكان  على اجلمهوراطالع بني ا
ـــــلطات على  اإلقراراتعلى تلك طِّالع االعدد من الدول حق ، إذ قصـــــر إقرارات الذمة املالية س

اإلفصــاح ما مل يلزم  ســرية بصــفة عامةاإلقرارات تظل ويف بعض الدول األطراف،  .إنفاذ القانون
أن اإلقرارات بإحدى الدول أفادت فعلى سبيل املثال،  .خاصة يف حاالتعلى وجه التحديد  عنها
املؤسسة  ُسميتولكن ميكن طلبها من املحكمة الدستورية، اليت  ،اإلنترنت على شبكة متاحةغري 

شارت .الوديعة ساس حرية إىل أهنا تتيح االطالع على اإلقرارات  دولة أخرى وأ عند الطلب على أ
اإلقرارات للجمهور االطالع على  دول عدةُتتيح  وعلى الرغم مما ســبق، .املعلوماتاالطالع على 

ــــــجل عاممن خالل أو  بشــــــكل موجز ية، تنطبق  .س متطلبات وفيما يتعلق باملوجودات األجنب
 بينما ال ختضـــع، ســـواًء بســـواءاألجنبية  يف بعض الدول على املمتلكات واملصـــاحل املالية اإلفصـــاح

أفادت بضـــع دول فقط و .ملتطلبات اإلفصـــاح عن املوجوداتاملوجودات األجنبية يف دول أخرى 
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مىت كانت تلك املعلومات مع الســــلطات املختصــــة يف الدول األطراف األخرى  تبادلميكنها  أنهب
  .السترداد عائدات متأتية من جرائم الفسادمطلوبة املعلومات  تلك
هلم العموميني املعنيني الذين املوظفني تدابري إللزام  اختذتأهنا بعدد قليل من الدول وأفاد   -١٤

احلســاب بأن  على ذلكأخرى ســلطة توقيع أو ســلطة أو  ةأجنبيدولة يف مصــلحة يف حســاب مايل 
يبلغوا الســلطات املعنية عن تلك العالقة، وأن حيتفظوا بســجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلســابات 

عن دخلهم وموجوداهتم  باإلبالغإحدى الدول موظفيها العموميني  وتلزم .)٥٢من املادة  ٦(الفقرة 
التدابري، تلقت العديد من حال عدم وجود مثل تلك ويف  .يف مجيع أحناء العامل يف إقراراهتم الضـــريبية

العموميني املعنيني باإلبالغ عن تلك العالقة املوظفني الدول توصــــــيات للنظر يف اختاذ تدابري إللزام 
  .على عدم االمتثال مناسبة جزاءاتواالحتفاظ بالسجالت، وكذلك النظر يف تدابري لفرض 

شأت مجيع الدول وحدات و  -١٥ سابق، أن ضيعي ال شيًا مع املعلومات املقدمة يف التقرير املوا متا
املعامالت املالية املشــبوهة وحتليلها وتعميمها  البالغات عنالية مســؤولة عن تلقي امل اتســتخبارلال

مجيع الدول األطراف، باســـتثناء فإن ذلك،  باإلضـــافة إىلو .)٥٨(املادة املختصـــة على الســـلطات 
ــتخبارات املالية، على الرغم من  ءثالث دول، أعضــا التباين يف يف جمموعة إيغمونت لوحدات االس

يف حني تضــطلع أخرى مهام إدارية وحتقيقية، يناط ببعضــها  املختلفة، إذ الوحداتواليات مناذج و
ـــتخبارات املالية  البارزة قدرة تالفاتومن أوجه االخ .يف املقام األولبوظائف إدارية  وحدات االس

ــــــبيل املثال، ُذكر أن .اختاذ تدابري مؤقتة يف حاالت الطوارئ على بعض الوحدات ل ه ميكنفعلى س
، يف حني العاجلةاالت احلســــــاعة يف  ٤٨جتميد املوجودات أو تعليق املعامالت ملدة تصــــــل إىل 

إنفاذ القانون أو أجهزة اللجوء إىل  يســعها ســوى، وال هذه الصــالحياتمتتلك وحدات أخرى   ال
التنسيق غياب عدم كفاية املوارد اُملخصصة للوحدات، و املستبانةالتحديات األخرى من و .القضاء
  .املعامالت املشبوهةعدم كفاية اإلبالغ عن ، والداخلي

  
الل التعاون تدابري االسترداد املباشر للممتلكات، وآليات استرداد املمتلكات من خ -جيم  

   )٥٥و ٥٤و ٥٣الدويل يف جمال املصادرة، والتعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد 
يف  هاحقلتثبيت أن ترفع دعوى مدنية  األجنبيةللدول  ُيمكن املســتَعرضــةيف معظم الدول   -١٦

نتيجة فعل جمرم وفقًا  هبااألضرار اليت حلقت تعويض عن التماس أو ا تها هلملكيلتثبيت ممتلكات أو 
صرحية على  واحدةدولة أسست وقد  .)٥٣(الفقرتان (أ) و(ب) من املادة لالتفاقية  والية قضائية 

أو األضــــــرار يف االتفاقية فيما يتعلق بالتعويض عن  الدعاوى املدنية اليت ترفعها الدول األطراف
وأشــارت الدول األخرى إىل  .فســادمن خالل أعمال الاألموال املتأتية االعتراف حبقوق امللكية يف 

تبني أو حق املثول أمام املحكمة، لدول، ا مبا يشمل، الشخصيات االعتباريةنح مت اتتشريعوجود 
وفقًا ة املدني لدعاوىبشــــــأن ارفع دعاوى مدنية مبوجب األحكام العامة يف لدول األطراف احق 

عامل قانون ال نه ال وذكرت .ل لدول األطراف أ لديه بعض ا لدول مت لوائحا يوجد  يةنع ا من  األجنب
مبا يف ذلك  ،وأشــارت عدة دول إىل ضــرورة االمتثال لإلجراءات املدنية املحلية .رفع دعوى مدنية

 .قبل النظر يف الدعوىضـــمان مصـــلحة مشـــروعة، أو دفع إثبات احلاجة إىل تعيني حمام حملي، أو 
رفع دعوى  األجنبية من خالهلالدول ل عدم وجود أي وسيلة ُيمكنإىل وأشارت دولة واحدة فقط 
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عند اختاذها  يف تلك الدولة، املختصةأنه ال ُيمكن للمحاكم أو السلطات و ،تعويضللحصول على 
مبطالبة من دولة أخرى باعتبارها مالكة شـــــرعية للممتلكات  أن تعترف، بشـــــأن املصـــــادرة ًاقرار

برفع  دولة أجنبية قياممل يســبق  أنهنصــف الدول إىل  توأشــار .املكتســبة عن طريق ارتكاب جرم
  .حماكمها أمامدعاوى مدنية 

فيما يتعلق بالتدابري الالزمة للســـماح للمحاكم أو الســـلطات املختصـــة باالعتراف مبطالبة و  -١٧
دولة طرف أخرى كمالك شــرعي للممتلكات عندما يتعني اختاذ قرار بشــأن املصــادرة (الفقرة (ج) 

شارت)، ٥٣من املادة  شأن محاية األطراف الثالثة إىل  ن الدولالعديد م أ سنة النية احلاللوائح العامة ب
ـــــعة للتنظيم يف اإلجراءات اجلنائية  اخليارات ومشلت  .)٥٥من املادة  ٨يف مجيع الدول (الفقرة اخلاض

املمتلكات حىت دون رفع دعوى بشـــأن رد بإصـــدار أوامر متكني الســـلطات أو املحاكم من  املمكنة
أو  ؛أو قيمتها أو إيرادات بيعها اجلرمية، عند الطلب، عائدات الطرف الثالث املتضـــــررومنح  ؛امللكية

إحدى الدول فادت وأ .عائدات إجراميةتتأت من لكية من خالل إثبات أن املوجودات مل تثبيت امل
يف و .أنه ميكن للضــــحايا وممثليهم وورثتهم رفع دعاوى جنائية هبدف االعتراف مبلكيتهم الشــــرعيةب

املدنية من خالل دعوى مدنية، ميكن بدورها رفعها يف حمكمة  إقامة املطالبات يلزمبعض الدول، 
ويف إحدى الدول، ميكن أخذ الدعاوى املدنية  ،جنائية أو ضــــــمها إىل إجراءات جنائية قيد النظر

لدول األطراف وأشار عدد من ا .يف االعتبار عند اختاذ قرار بشأن طلب املصادرةاملنظورة أو املزمعة 
ســــياق يف  بامللكية الشــــرعية للدول األجنبيةلالعتراف  املحليســــبيل على الصــــعيد  عدم وجودإىل 

  .يف هذا الصدد اإصالحًا تشريعيًّ ا جتريإحدى الدول أهن إن ذكرتإجراءات املصادرة، و
الكني مل ُتشـــــر معظم الدول األطراف إىل آلية حمددة إلخطار الضـــــحايا املحتملني أو املو  -١٨

مل تصـــدر أو قضـــائيا جلرمية األســـاســـية إذا مل تالحق اويف إحدى الدول،  .الشـــرعيني للممتلكات
ـــرإدانة،  ـــعار قبل املصـــادرة  ُينش يف ا له حقًّ يف اجلريدة الرمسية موجه إىل أي شـــخص يدعي أنإش

صادرة املمتلكات لتوضيح األسباب الداعية إىل عدماملمتلكات للمثول أمام املحكمة  ويف دولة  .م
عذر العثور عليه، جيب نشـــــر إشـــــعار يف يتمالك املمتلكات غري معروف أو عندما يكون أخرى، 

  .سنة النيةاحلصحيفتني يوميتني متداولتني من أجل حتديد األطراف الثالثة 
اختذت غالبية الدول األطراف تدابري للســــــماح مبصــــــادرة املمتلكات دون إدانة جنائية و  -١٩

ملادة (ج) م ١(الفقرة  ما عن طريق مصـــــــادرة ٥٤ن ا ية املمتلكات )، إ طار العين اإلجراءات يف إ
وقصــــرت بعض الدول أســــباب املصــــادرة غري  .اجلنائية، أو من خالل إجراءات املصــــادرة املدنية

غياب املدعى جمرد  الدول بعضبينما أضــــافت إدانة على وفاة املدعى عليه أو فراره،  املســــتندة إىل
دون أن يكون من املمكن الفصـــل أخرى بوجود أســـباب كافية للمصـــادرة،  اكتفت دولوعليه، 

وأنشــأت إحدى الدول ما ُيســمى  .مثًال عدم معرفة اجلاينفيها يف إطار اإلجراءات اجلنائية بســبب 
األشـــخاص ومنهم  ،"بصـــفة عامةباملصـــادرة الوقائية اإللزامية لألشـــخاص الذين ُيعتربون "خطرين 

ـــــوة، أو الذين يعتربون من "معتادي عامةم باختالس أموال الذين ُيشـــــتبه يف قيامه " أو الذين الرش
إجراءات املصـــادرة يف تلك  مباشـــرةوميكن  .عائدات األنشـــطة غري القانونية""اعتادوا العيش على 

 ،املمتلكاتتلك الدولة حىت بعد وفاة املشتبه فيه، مع حجب حقوق محاية الطرف الثالث عن ورثة 
وقصــرت دولة واحدة املصــادرة املدنية  املســتندة إىل إدانة،عدد من الدول املصــادرة غري  يعتمدومل 
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ال ُيمكن "، ويف دولة طرف واحدة، األنشــــــطة املتعلقة باجلرائم اخلطريةعلى عائدات أو أدوات "
  .يف حاالت اإلثراء غري املشروع سوىاإلجراءات دون إدانة  مباشرة
بالفقرة و  -٢٠ ما يتعلق  ملادة (ج ٢في ختذهتا ٥٤) من ا تدابري اليت ا لدول عن ال ، أبلغت بعض ا

إنفاذ أجهزة من جهاز أن كل إىل إحدى الدول  أشــارتو .فيما يتعلق بإدارة املوجودات املصــادرة
وفقــًا ملبــادئــه التوجيهيــة، وأنــه مبجرد املحجوزة واحلفــاظ عليهــا توىل إدارة املوجودات يالقــانون 

دول بضــع  توخصــصــ .بيعها أو اســتخدامها يف عملياتهللجهاز كن مصــادرة هذه املوجودات، مي
صريح املمتلكات ووضعت إلدارة املوجودات، أجهزة  املصادرة املحجوزة أو دولة واحدة بشكل 

أن سلطتها بإحدى الدول األطراف فادت وأ .املختصاجلهاز يف سياق التعاون الدويل حتت سلطة 
ختزين على يف املقام األول ينطوي ن إدارة املوجودات وأ ،القدرات واملوارد تنقصــــــهااملختصــــــة 

تضـــمن إدارة املوجودات بشـــكل صـــريح تقييم تويف دولة أخرى،  .املوجودات يف مرفق خمصـــص
ــــــتثمار  جودة املوجودات وحتديد اخلطوات الالزمة للحفاظ عليها، مثل تنفيذ عمليات البيع واالس

ولة أخرى خيار تعيني أمناء أو مديري وكان لدى د .العائدات يف صـــــندوق اســـــتئماينووضـــــع 
عقول للحفاظ على امل يف حدودا أو مناســبًا موجودات ميكنهم القيام بأي تصــرف يعتربونه ضــروريًّ

مبا يف ذلك أن يصــــــبحوا أطرافًا يف أي إجراءات مدنية تؤثر على أو محايتها،  ،املمتلكات وقيمتها
املمتلكات  مىت كانتاملمتلكات أو اإلشــــراف على املوظفني  التأمني علىاملمتلكات، مع ضــــمان 

يف إنشــــــاء تنظران ويف وقت االســــــتعراض، كانت هناك دولتان  .عبارة عن جتارة أو عمل جتاري
  .مكتب مركزي إلدارة املوجودات

املصادرة الصادرة عن حمكمة يف دولة طرف أخرى يف معظم الدول (الفقرة  أوامر إنفاذميكن و  -٢١
 أوامرو القضــــائية ســــمح عدد من الدول األطراف باإلنفاذ املباشــــر لألحكاميو .)٥٤من املادة  (أ) ١

املصادرة  ألوامرباإلنفاذ املباشر أيضًا األطراف من الدول دول يف حني تسمح بضع ، األجنبيةاملصادرة 
طة املركزية أو ، أي الســـــلاملحليةالســـــلطات  تقومويف بعض الدول،  .األجنبية غري املســـــتندة إىل إدانة

 من أجل األجنبية والتحقق من صـــــحتهااملصـــــادرة  ، مبراجعة أوامرالعام أو املحكمة املختصـــــةالنائب 
باإلنفاذ املباشــر تســمح حيث  ،إحدى الدول األطراف هنجًا خمتلطًاوتطبق  .إعماهلا وجعلها قابلة للنفاذ

بشأن قابلية  حملياستصدار قرار تشترط و، تربطها هبا معاهدة اليت املصادرة الصادرة عن الدول ألوامر
 .وفقًا للتشــــــريعات املحلية اختاذه وهذا القرار بدوره يلزمالصــــــادرة عن دول أخرى،  األوامر إنفاذ

"خطرية" وفقًا بشأن جرمية أساسية الصادرة  األوامراملصادرة على  إنفاذ أوامروقصرت إحدى الدول 
سلطة أجنبية اليت تصدر شهادة البدورها تقبل تلك الدولة و .للدولة متلقية الطلب حليللتشريع امل عن 

املصـــادرة  أمركدليٍل كاٍف على تســـجيل غري خاضـــع للطعن ونافذ املصـــادرة  أمرتفيد بأن وخمتصـــة 
مصــادرة أجنيب ســواًء بشــكل مباشــر أو  أمرتســتطع إنفاذ   الأهنا بثالث دول أطراف أفادت و .األجنيب

ويف  .األجنيبصــادرة امل أمربناًء على حملي مصــادرة  أمراســتصــدار يتعني  املحلية، إذالســلطات على يد 
إجراءات املصــــادرة  ُيشــــرع يفاملصــــادرة األجنبية، غالبًا ما  ميكن فيهما اإلنفاذ املباشــــر ألوامردولتني 
يرفق ويف اإلجراءات إثبات األجنيب كالطلب وُيســــــتخدم  .بالتوازي من أجل تســــــريع العملية املحلية
 التفتيشأو  ،املصــادرةميكن عقب اإلجراء الســابق إنفاذ ، الدولتني املذكورتنيويف إحدى  .كتايببإقرار 

أي طلبات إلنفاذ إىل أهنا مل تتلق عدة دول أشــارت و .ســاعة ٢٤أو احلجز بدًال من ذلك، يف غضــون 
  .اآلنحىت  ةمصادرة أجنبي أوامر
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ية، أو  أوامر تنفيذعظم الدول مل وميكن  -٢٢ الطلبات املقدمة من دولة التجميد أو احلجز األجنب
حملي قرار وجود يف بعض األحيان وإن كان يلزم  - التجميد أو احلجز، إما بشــــكل مباشــــرأخرى ب

شأن قابلية  ستنادًا إىل نفاذ اإلب صدار أمر  - املحليةمعايري اإلثبات ا شر من خالل إ شكل غري مبا أو ب
على  حمليإصــــدار أمر يســــتند ويف إحدى الدول،  .)٥٤) و(ب) من املادة (أ ٢مقابل (الفقرة  حملي

املصـــــادرة،  ألوامراحلال بالنســـــبة  هوكما و ،جنيب الحقًا، بينما يف دولة أخرىاألمر األتســـــجيل 
ــــــاســــــية "خطرية " مىت اعتربتالتجميد أو احلجز إال الطلبات األجنبية بميكن إنفاذ   ال  اجلرمية األس

واحلجز على  التفتيش أوامروقصــرت دولتان إنفاذ  .للدولة متلقية الطلب املحليةات مبوجب التشــريع
 الدولتنيإحدى بينما ال تنفذ جبرائم أســــاســــية معينة مثل غســــل األموال والرشــــوة، األوامر املتعلقة 

نه ميكن يف دولتني وعلى الرغم من  .إال أوامر التفتيش واحلجز املقدمة من دول حمددةاملذكورتني  أ
ناًء على  حملي أمر تفتيش أو حجزتصـــــــدار اســــــ فإنه ال توجد لدى الدولتني أجنيب،  أمروإنفاذه ب

ملذكورتني  ناًءا ية لتجميد أو حجز املمتلكات ب لة أخرى آل فادت و .على طلب من دو أربع دول أ
حمكمة أجنبية، من بشــكل اســتباقي، دون طلب أو أمر  حمليةجتميد  ميكنها إصــدار أوامرأنه بأطراف 

أربع  أشــارتو .تقارير وســائل اإلعالم وحدها إصــدار األمر اســتنادًا حىت إىليف دولة واحدة ميكن و
طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة توجيه قنوات دبلوماســـية لإىل أنه ال يشـــترط وجود دول أطراف 

أجهزة مثل التعاون بني  ،التعاون غري الرمسيوجود كفي يجتميد أو حجز املوجودات، بل بشــــــأن 
ويف إحدى  .الشــــرطة أو التعاون بني وحدات االســــتخبارات املالية أو مكاتب اســــترداد املوجودات

  .ملدة تصل إىل سبعة أيام ةجتميد إداري أن تصدر أوامروحدة االستخبارات املالية لالدول، ميكن 
املتبادلة رغم أن معظم الدول لديها لوائح ســارية لتيســري تنفيذ طلبات املســاعدة القانونية و  -٢٣

 أشـــارت العديد من)، ٢و ١، الفقرتان ٥٥و ٥٤أو احلجز أو املصـــادرة (املادتان  املتعلقة بالتفتيش
شأن تتلق أي طلبات حىت اآلن إىل أهنا مل دول ال صادرة أجنبية،  أوامرإنفاذ ب ا حمدودة وأن خرباهتم

 .اســـــترداد املوجوداتبشـــــأن مبا يف ذلك  ،طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلةعمومًا فيما يتعلق ب
تتخذ دول، بضع ويف  .يف بعض الدول ٥٥من املادة  ٢و ١ميكن تقييم تنفيذ الفقرتني  وبالتايل، ال

، يف حني املحليةقدير السلطات بترهنًا أو احلجز أو املصادرة  طلبات التفتيشالتدابري املتعلقة بإنفاذ 
ــــل األموال لديها،  قصــــرت دولة واحدة التعاون على الطلبات املقدمة مبوجب قانون مكافحة غس

صدار  ساعدة على إ شفتأهنا إحدى الدول وذكرت  .أوامر التفتيشوقصرت دولة أخرى امل  ،اكت
ناء حتقيق أويل  ند أث ــــــت كا فقط إىل طلب غري رمسي،اس ني، ي يف دولتني أخرلجاينحمتملة لت ممتل

  .املعلومات ذات الصلة إىل الدولة الطرف الطالبةوأحيلت 
طلبات املســاعدة يف املحتوى املطلوب  املحليمجيع الدول األطراف على املســتوى وتنظم   -٢٤

والقواعد القوانني تقدمي املســــــاعدة ألحكام  وخيضــــــع ،)٥٥من املادة  ٣القانونية املتبادلة (الفقرة 
ية ية اإلجرائ عدد األطراف (الفقرة املحل نائي أو مت يب ث فاق أو ترت ملادة  ٤، أو أي ات  .)٥٥من ا

، الالزمة للوفاء بشــرط ازدواجية التجرمي علوماتاملطلوب إدراجه يف الطلبات املحتوى امل تضــمنيو
أو اإلطار الزمين املطلوب لتنفيذ  االمتثال هلا،اخلاصة اليت جيب املتطلبات أو تفاصيل اإلجراءات أو 

ــــــترطت .الطلب دد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطالبة تقدمي بيان حيإحدى الدول األطراف  واش
وأفادت  .ســنة النية، ولضــمان مراعاة األصــول القانونيةاحلإشــعار مناســب لألطراف الثالثة لتوجيه 

إىل إحدى ن مترجم معتمد من املحكمة موثقة معتمدة مترمجة تقدمي  ا تشــــــترطأهنبدولة أخرى 
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إحدى الدول بتقدمي الطلب والوثائق املصــاحبة بلغة الطرف الطالب تســمح لغاهتا الرمسية، يف حني 
لطلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة  اســــــتمارة منوذجيةوقدمت إحدى الدول  .أو الطرف املتلقي

ــــــبكة تقدمي عدم أن  ، إالعلومات املطلوبةخانات جلميع امل تتضــــــمناإلنترنت،  املقدمة على ش
  .يف تلك الدولة ويف عدة دول أخرى ُيعترب سببًا لرفض املساعدةال املعلومات الكافية 

األمني العام لألمم املتحدة بنســخ من قوانينها  يســبق هلا تزويدالدول األطراف اليت مل وأما   -٢٥
الحقًا دخلت نســـخ من أي تغيريات ب، وذالنفامن االتفاقية موضـــع  ٥٥املادة  ولوائحها اليت تضـــع

ذلك خالل الدورة األوىل أو الثانية من فقد قامت بعلى تلك القوانني واللوائح أو وصــــــف هلا، 
  .)٥٥من املادة  ٥استعراضها (الفقرة 

من املادة  ٦جتعل معظم الدول التعاون ألغراض املصادرة مشروطًا بوجود معاهدة (الفقرة  الو  -٢٦
ــــاعدة القانونية املتبادلة . )٥٥ ويف حال عدم وجود معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف، ميكن تقدمي املس

وقصــرت إحدى الدول تقدمي املســاعدة القانونية على  .املحليةعلى أســاس املعاملة باملثل أو التشــريعات 
تعددة األطراف، امل وهي الدول األطراف يف نفس االتفاقية ؛الدول األطراف اليت أبرمت معها ترتيبات

 .املحليةمن خالل التشـــريعات  املحددة، أو تلك الدول إدراج تلك االتفاقية ضـــمن القانون املحليمع 
اســتخدام االتفاقية يف إحدى الدول  ُيمكنبينما و .مباشــربشــكل االتفاقية تنفذ ويف العديد من الدول، 

 .املحليةب التشريعات الدول مبوج حتديد كأساس قانوين للتعاون، جيب كشرط إضايف

طلبات املساعدة ما يرد من مجيع الدول األطراف أسباب رفض بينت باستثناء دولة واحدة، و  -٢٧
لعديد من الدول تقدمي املســــاعدة بغض النظر وميكن ل .)٥٥من املادة  ٧و ٤القانونية املتبادلة (الفقرتان 

الذي  املفرطعبء الملمتلكات أو مة اإىل ضــــآلة قيبعض الدول أشــــارت عن قيمة املمتلكات، يف حني 
معظم الدول إىل احلصــــول حتتاج و .للرفض كأســـــباب حمتملة متلقية الطلبعلى موارد الدولة يفرض 

عمومًا تطلب الدول إن كانت كافية من أجل تنفيذ طلب املســــــاعدة القانونية املتبادلة، وإثباتات على 
، وتقوم دولة واحدة .التدابري املؤقتة أو رفض املســــاعدةرفع قبل اإلثباتات من الدولة الطالبة تقدمي هذه 

إغالق القضــية مؤقتًا وإعادة بيف حال عدم تلقي املعلومات اإلضــافية املطلوبة خالل فترة زمنية معقولة، 
ــتالم املعلومات ــترداد ت  أهنما ملإىل دولتان  وأشــارت .فتحها فور اس رفضــا أي طلب للتعاون بشــأن اس

املالحقة القضــــائية ملرتكيب  تعذراألســــباب األخرى للرفض اليت أدرجتها الدول  بنيومن  .املوجودات
أو التعارض  ،اجلرمية األســاســية يف الدولة متلقية الطلب، على ســبيل املثال لعدم توافر ازدواجية التجرمي

لدولة الطالبة أو أو انقضاء فترة التقادم يف ا املحلية،أو اإلجراءات القضائية  اتمع التحقيقات أو املالحق
ــــباب األخرى املحتملة  .متلقية الطلب ــــاس بالرفض الطلبات املدرجة ومن بني األس لنظام احتمال املس

وكذلك أو هتديد ذلك،  العام للدولة متلقية الطلب أو ســيادهتا أو أمنها أو مبادئها القانونية األســاســية،
 .اليت تعترب ذات طابع متييزيالقضـــائية حقة لجرائم ذات الطابع الســـياســـي أو املالالقضـــائية لالحقة امل
صدر يف ظل ظروفالقرار األجنيب كان أهنا قد ترفض الطلبات إذا بإحدى الدول أفادت و وفر ال ت قد 

أهنا قد ترفض املســــــاعدة إذا مت بدولة أخرى بينما أفادت ضــــــمانات كافية فيما يتعلق حبقوق الدفاع، 
جنائي، أو إذا انتهكت اإلجراءات حقوق اإلنســان  مل جراألســاســية من خالاإلثباتات احلصــول على 

  .األساسية أو سيادة القانون
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ــــــتثناء ثالث دول، وأفادت   -٢٨ مشــــــاورات مع الدولة الطرف  ا جتريأهنبمجيع الدول، باس
عرض ما لديها من لفرصــــــة اللدولة الطرف الطالبة ل ه تتاحأي تدبري مؤقت، وأنرفع الطالبة قبل 
ــــــباب  أن تكون لديها ا إمَّ والبلدان .)٥٥من املادة  ٨(الفقرة تؤيد مواصــــــلة التدابري املتخذة أس

فيها تنفذ ويف الدول اليت  .املمارســـة املتبعةوإما أن تقوم بالتشـــاور على ســـبيل  ،تشـــريعات حمددة
من تان وأدرجت دول .أمر إلزاميالدول األطراف املنفذة أن املشـــــــاورات تعترب ا، االتفاقية تلقائيًّ
هذه املمارســـات،  ملحاكاةا الثنائية مأحكامًا تتعلق باملشـــاورات يف مجيع معاهداهت الدول األطراف

ــــــاورات حىت عندما  وتكفل ويف دولتني من  .رفض الطلببالظروف  تســــــمحإحدامها إجراء مش
رفع بة قبل إىل الدولة الطال ُيوجه إشعارإلزامية أو شائعة، ليست أن املشاورات أفادت باليت  ،الدول

اخلطوة األخرية هو رفض بالخطاب إىل أن توجيه إحدى الدول  وأشـــــارت .ؤقتةاملتدابري من الأي 
 ،األســـباب املحتملة للرفضكتابًة لدول الطالبة لدائمًا توضـــح املمارســـة املتبعة، على ســـبيل وأهنا، 

نفس الدولة اجتماعات رمسية وغري رمسية وتعقد  .طلب جديد أو تكميلي منها إرســــــالوتطلب 
املقدمة طلبات الاملتعلقة ب املســــائلمع املمثلني الدبلوماســــيني للدول األجنبية الطالبة ملعاجلة منتظمة 
ساعدة القانونيةلتبادل  ضع وشجعت  .امل سلطات األجنبية على تقدمي من الدول األدول ب طراف ال

 مجيع املعلومات الالزمةأن تكون طلب الرمسي لضــــمان قبل تقدمي الملراجعتها طلبات مســــودات لل
ــــــات مع دولة أخرى على مدى عدة عن إجرائها إحدى الدول األطراف  أبلغتو .مدرجة ملناقش

تســجيل أدى إىل أشــهر فيما يتعلق بشــكل ومضــمون طلب معني كانا يســعيان إىل تســجيله، مما 
ـــــتوى مع أعضـــــاء من اجتماعات رمسيعقد وجلأت إحدى الدول إىل  .الطلب بنجاح ة رفيعة املس

  .نفس املنطقة كمنرب للنقاش والتنسيق
  

  )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة  -دال 
بإرجاع املوجودات أو   -٢٩ قة  ها بعض األحكام املتعل لدي لدول األطراف أن  أكدت معظم ا

أو  معينة  بعض جرائمالتصــرف فيها، رغم أنه يف بعض الدول ال ُيتوخى إرجاع املوجودات إال يف
ويف العديد من الدول، ميكن  .يف ظل ظروف إجرائية حمدودة أو حســـــــب تقدير الوزير املختص

األســـس القانونية  إجيادإعادة املمتلكات املصـــادرة عن طريق التطبيق املباشـــر لالتفاقية، بينما ميكن 
املساعدة القانونية املتبادلة أو اإلجراءات اجلنائية قوانني للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية يف  املحلية

مكافحة الفساد أو مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل قوانني أو عائدات اجلرائم، أو أحيانًا يف 
لتعديل هبدف الســماح بإرجاع لمشــاريع قوانني  ا شــرعتا يف وضــعمدولتان بأهنأفادت و .اإلرهاب

  .املوجودات إىل الدولة الطالبة
املوجودات ملكًا للدولة عند مصــــادرهتا، ولكن ميكن إرجاعها تصــــري يف معظم الدول، و  -٣٠

ات التشــــــريع تنصويف معظم الدول،  .)٥٧من املادة  ٣و ٢إىل الدولة الطالبة (الفقرتان الحقًا 
 وتســمح .)٥٧من املادة  ٢ســنة النية (الفقرة احلعلى محاية مصــاحل األطراف الثالثة  الواجبة التطبيق

شرة إىل  يف دولة أجنبية، حىت بدون طلب من  الضحيةإحدى الدول بنقل املوجودات املصادرة مبا
بإرجاع حىت ُيسمح إدانة  مستندًا إىلاملصادرة  أمرويف دولة أخرى، ال يلزم أن يكون  .تلك الدولة
تســــــتند إىل  إثباتات كافيةإرجاع املوجودات إال بعد تقدمي  ُيمكن، ال ثالثةويف دولة  .املوجودات

  .هلا ملكية الدولة الطالبة تثبت معقول أساس



CAC/COSP/IRG/2019/4
 

14/14 V.19-01599 
 

لدول األطراف وميكن مل  -٣١ يات التحقيق أو أن تقتطع عظم ا لة تكبدهتا يف عمل نفقات معقو
أو اإلجراءات القضــائية املفضــية إىل إرجاع املمتلكات املصــادرة أو التصــرف فيها (الفقرة  املالحقة

أن املوجودات عادًة ما يتم إرجاعها كاملة دون بأطراف  مخس دولوأفادت  .)٥٧من املادة  ٤
ُتقتطع إال يف حاالت اســتثنائية وأنه  الأن النفقات إىل إحدى الدول  أشــارت ، يف حنيأي اقتطاع
  .دون أي اقتطاعاملوجودات  أعيدت مجيعحىت اآلن، 

لتصرف من أجل ا للحالة،تبعًا  ،اتفاقات أو ترتيبات أن تربم عظم الدول األطرافوميكن مل  -٣٢
دى إىل دول مثل هذه االتفاقات أو الترتيبات، مما أ عا يف املمتلكات املصادرة، وقد أبرمت بضهنائيًّ

  .)٥٧من املادة  ٥ا إىل الدولة الطالبة (الفقرة ا أو جزئيًّإرجاع املوجودات كليًّ
إرجاع كميات بشأن ية دول خربة عملسوى بضع  ال متتلكالعملية، يف املمارسة بيد أنه   -٣٣

، عادًة بســــــبب عدم اآلنأهنا مل تقم بذلك حىت بمعظم الدول أفادت  إذكبرية من املوجودات، 
النجاح يف ممارســة جيدة بشــأن  اســُتبينت، اآلنوحىت  .يف هذا الشــأنطلبات  ها أو تقدميها أيتلقي

  .يف دولة واحدة فقط إرجاع املوجودات
  

 التوقعات -رابعًا 
ستعراضًا من االستعراضات القطرية  ًال لعشرينهذا التقرير حتلييتضمن   -٣٤ ومبجرد  .املنجزةا

أكثر  حتليٍل ســـوف جيري إعدادومجع املزيد من البيانات،  املزيد من اخلالصـــات الوافية االنتهاء من
لتجارب الناجحة والتحديات افريق استعراض التنفيذ على طالع إقليمية الات إضافإصدار و، مشوًال

  .يف سياق االستعراضات ملستبانةا
  


