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 الدورة الثالثة عشرة المستأنفة الثانية
 2022تشرين الثاني/نوفمبر    11- 7فيينا،  
 من جدول األعمال   4البند  

    حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
الخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية األمم المتحدة تنفيذ الفصل   

 الفساد لمكافحة 
 

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة  
 

 ملخص 
                                                                                                          يمثل هذا التقرير تجميعا لما اســــــت بين النار الدواة الثاني  سلي  اســــــتعراق تنايذ اتااتي  األمم المتحدة لم افح    

عن التجااب الناجح  والممااســـــــــــا  الجيدة والتحديا     2022آب/اغســـــــــــ     12الاســـــــــــات من معلوما  متا    ت  
، في إطاا الاصــــل الخام  راســــترتات الموجوتا    59و   57إل     53و   51والمال ظا ، مع التركيز عل  تنايذ الموات 

ــامل في    58و   52                                     من االتااتي . وت ي  م تنايذ الماتتين   في التقرير المواضـــــــــــيعي المعنوح اتنايذ األ  اع اا  ال ايع الشـــــــــ
  . CAC/COSP/IRG/2022/8الاصلين الثاني والخام  من اتااتي  األمم المتحدة لم افح  الاساتا ر 
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 نطاق التقرير وهيكله  - أول  
يمثل هذا التقرير المواضـــــــــــيعي تجميعا ألهم المعلوما  المتعلق  يالتجااب الناجح  والممااســـــــــــا  الجيدة  - 1

ــا  الق ري ، وفقا للاقرتين   ــتعراضـ ــا  الوا ي  وتقااير االسـ من   44و  35والتحديا  والمال ظا  الوااتة في الخالصـ
اتي  األمم المتحدة لم افح  الاسـات. وهو يسـتند إل  المعلوما  التي وات   اإلطاا المرجعي سلي  اسـتعراق تنايذ اتا 

.  2022آب/اغسـ     12                                                   والسـتين وفي تقااير االسـتعراضـا  الق  ري  المنجزة  ت    االلنتين في الخالصـا  الوا ي  
حديا  والممااســـــا                                                                                          ويركز التقرير عل  االتجاها  القائم  وامثل  التنايذ، ويتضـــــمن جداول واتـــــ اال تبي  ن اتـــــيع الت 

ــيع المتراي   ااتباطا    1ر الجيدة                                                                                                  . ويتبع هي ل هذا التقرير هي ل الخالصــــــــا  الوا ي م إا ت جمع يع  الموات والمواضــــــ
 .   2ر                                                                        وليقا معا في ت ل مجموعا . وقد ا ظهر   يه االختالفا  اإلقليمي   سب االقتضار 

، في إطـاا الاصــــــــــــــل الخـام   59و   57إل     53و   51ويتضـــــــــــــمن هـذا التقرير معلومـا  عن تناـيذ الموات   - 2
يتعلق                                                                                                          راســترتات الموجوتا   من االتااتي  من جانب الدول المســتعر ضــ  في الدواة الثاني  سلي  اســتعراق التنايذ. و يما 

تنايذهما في تقرير                         عل  وجه الخصــــــو ، ت ي  م  14، فنظرا لصــــــالتهما المواضــــــيبي  الوليق  يالماتة  58و   52يالماتتين  
يعي جديد معنوح اتنايذ األ  اع اا  ال ايع الشــــــــامل في الاصــــــــلين الثاني والخام  من اتااتي  األمم المتحدة  مواضــــــــ 

  . CAC/COSP/IRG/2022/8ر   لم افح  الاساتا 
  

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

األتـ ال والجداول اتنا  لمح  عام  عن اتـيع التحديا  والممااسـا  الجيدة في سـياف تنايذ الموات تقدع  -3
 من الاصل الخام ، مرتب   سب ترتيب موات االتااتي . 59و 57إل   53و  51
  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 __________ 

                                                                                                                               تماتيا  مع نتائج مناقشا  فريق استعراق التنايذ، توقف التقرير المواضيعي والتقااير المتعلق  يالتنايذ عل  المستوى اإلقليمي عن  جب  1ر 
                                                                                                      ك ر  ياالسم في جميع اجزار التقرير البلداح التي است خد مت كأمثل  توضيحي  للممااسا  الجيدة. وستتاح لاريق                       اسمار البلداحم فقد ا  

 استعراق التنايذ كواق  اجتماع قائم  كامل  يالممااسا  الجيدة المستبان   يما يتعلق يالماتتين اللتين نظر فيهما. 

استعراضا لمجموع  تول آسيا والمحيط الهاتئ،  20استعراضا منجزا لمجموع  الدول األفريقي ، و  19يستند هذا التقرير إل    2ر 
ي، استعراضا  لمجموع  تول امري ا الالتيني  ومن ق  البحر الكاايب 7استعراضا  لمجموع  تول اواوبا الغربي  وتول اخرى، و 10و
 اوبا الشرتي .استعراضا  لمجموع  تول او  6و
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عدد الدول التي تلقت توصيات عدد التوصيات الصادرة
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 1الجدول    
  التحديات األكثر شيوعا في تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية   

 ماتة 
 االتااتي  

 عدت الدول  
 التي تلقت توصيا  

 عدت 
 التوصيا  الصاتاة 

                                     اتيع التحديا  المواج ه  في التنايذ  
 رمرتب   سب موات االتااتي   

إجرارا  المساعدة القانوني   عدع كااي  التشريعا  و/او  37 29 51الماتة     
المتباتل م عدع كااي  الترتيبا  المؤسسي  وعدع فعالي   

                                                       التنسيق بين الوكاال م ت عق د إجرارا  استرتات الموجوتا م 
 نقص قداا  السل ا  المختص  

                                                        عدع وجوت آليا  او اس  قانوني  ت م   ن الدول األجنبي  من   82 33 53الماتة 
ممتلكا  او تثبيت ملكيتها لها، او الحصول  تثبيت  قها في  

عل  تعوي  عن األضراا، او االعتراف بها كمالك ترعي  
 للممتلكا  في سياف إجرارا  المصاتاة األجنبي  

عدع اإلنااا المباتر ألوامر المصاتاة األجنبي  او استبعات  134 41 54الماتة 
             معي ن م عدع  يع  الجرائم المشمول  ياالتااتي  او بلداح 

وجوت آليا  للحااظ عل  الممتلكا  ألغراق المصاتاة او  
عدع كاايتهام غياب او محدوتي  المصاتاة غير المستندة 
إل  إتان م عدع وجوت تدابير للتجميد او الحجز بنار عل  
 امر او طلب صاتا عن تول  اجنبي ، او محدوتي  وجوتها 

فعال  إلنااا األوامر األجنبي ، او الستصداا  عدع وجوت آليا    98 41 55الماتة 
اوامر محلي  يالتاتيش او الحجز او المصاتاة، او عدع كاايتها  
او وضو ها او كونها تقديري م عدع وجوت التزاع يمنح الدول   
ال رف ال الب ، قبل افع اي تدبير مؤقت، فرص  لعرق ما  

 اني   لديها من اسباب تستدعي مواصل  الك التدبيرم عدع إم 
 استخداع االتااتي  كأساس تعاهدي 

عدع كااي  التدابير الالزم  إلاسال المعلوما  تلقائيا وعدع   19 18 56الماتة 
منح الصال ي  الالزم  التخاا تلك التدابيرم إاسال 

المعلوما  المتوافرة عن عائدا  فئا  معين  من الجرائم 
 إل  مجموع  محدوتة من البلداح فحسب 

عدع كااي  التدابير التشريبي  والتدابير األخرى إلاجاع   174 49 57الماتة 
العائدا  إل  الدول ال الب م عدع وجوت لوائح تنظيمي  يشأح  
تكاليف إجرارا  تباتل المساعدة القانوني  او وسائل القت اع  

الناقا  المتكبدة في سياقهام عدع توفير  ماي  لحقوف  
 الني  في سياف إجرارا  اإلاجاع األطراف الثالث  الحسن   

غياب او نقص االتااقا  او الترتيبا  الثنائي  او المتعدتة   20 20 59الماتة 
ضعف القداة عل  استخداع االتااتي  كأساس    م األطراف 
 قانوني 
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 الش ل الثاني   
 المواد الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية، مرتبة حسب    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 2الجدول    
  أشيع الممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية   

 ماتة 
 االتااتي  

 عدت الدول التي  
 لديها ممااسا  جيدة 

عدت الممااسا   
 الجيدة 

 اتيع الممااسا  الجيدة  
 رمرتب   سب موات االتااتي   

ت وير التعاوح الدولي وتعزيز ، وخصوصا  المشااك  النش   في   20 13 51الماتة     
 يما يتعلق ياسترتات الموجوتا م ترتيبا  مؤسسي  قوي ، يما في  
الك التنسيق السليم بين الوكاال ، ونشر اخصائيين وضباط في  

بلداح اخرى لتيسير التعاوح الدوليم إصداا إاتاتا  يشأح  
 استرتات الموجوتا  

األجنبي  مثل اي تخص اعتبااي آخر عند افع  معامل  الدول   3 3 53الماتة 
تعوى مدني  اماع محاكم والي  قضائي  اخرى لتثبيت  ق في  
ممتلكا  اكتسبت يااتكاب جريم  فسات او لتثبيت ملكي  تلك  

الممتلكا ، او للم الب  يالتعوي  عن األضراا إاا تسببت تلك  
األجنبي   الجريم  في وقوع اضراام التنظيم الصريح لمشااك  الدول  

 في اإلجرارا  المدني  

إاسار مبدا المصاتاة غير المستندة إل  إتان  او القداة عل    12 12 54الماتة 
إنااا اوامر المصاتاة األجنبي  غير المستندة إل  إتان م 

اإلصداا االستباقي ألوامر التجميدم إنشار و دا  متخصص   
 في استرتات الموجوتا  

البن  التحتي  الالزم  لتيسير استرتات الموجوتا  بنجاح،  وجوت  12 8 55الماتة 
ومنها اإلاتاتا  والو دا  المتخصص  والسجال  المصر ي م  

التعاوح والتشاوا الوليقاح بين الدول  ال الب  والدول  متلقي   
ال لبم استخداع االتااتي  كأساس قانوني لتقديم المساعدة  

 القانوني  المتباتل 
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عدد الدول التي لديها ممارسات جيدة  عدد الممارسات الجيدة
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 ماتة 
 االتااتي  

 عدت الدول التي  
 لديها ممااسا  جيدة 

عدت الممااسا   
 الجيدة 

 اتيع الممااسا  الجيدة  
 رمرتب   سب موات االتااتي   

التباتل التلقائي للمعلوما  مع طائا  واسع  من الجها  المناظرةم   2 2 56الماتة     
 تعيين ضباط اتصال في الخااج لتيسير تباتل المعلوما  

إاجاع الممتلكا  إل  األطراف الثالث  الحسن  الني م إنشار  2 2 57الماتة 
 صندوف للموجوتا  المصاتاة لغرق تعوي  الضحايا

استخداع مختلف الشب ا  واالتااقا  لتيسير التعاوح الدوليم   3 3 59الماتة 
استخداع االتااتي  كأساس قانوني او ت بيق ا  اع االتااتي  التلقائي   

 التنايذ مباترة 
  

 تنفيذ الفصل الخامس من التفاقية  - ثالثا  
 

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

 
 ( 51حكم عام )المادة   - 1 

 ، وإح تباينت التدابير اا   51لدى جميع الدول تقريبا اطر او ترتيبا  الســــــــــترتات الموجوتا  رالماتة  -4
 والمؤسسي  والتنايذي  تباينا كبيرا.الصل  عل  المستويا  التنظيمي  

ــ ، بينما ا م ن  لدول اخرى   -5 ــصــــ ــ وكا قانوني  مخصــــ ــترعت عدة تول صــــ ــتوى التنظيمي، اتــــ                                                                                    فعل  المســــ
ت بيق إجرارا  متنوع  منصـــــــــــو  عليها في مصـــــــــــاتا مختلا  لتشـــــــــــريعاتها المحلي ، مثال القوانين التي تنظم 

ــاعدة القانوني  ال ــات او العائدا  اإلجرارا  الجنائي  او المســـــــ ــل األموال او م افح  الاســـــــ متباتل  او م افح  غســـــــ
المتأتي  من الجريم . وال يم ن لبع  الدول، إاا كانت إجراراتها تخضـــع لتشـــريعا  مختلا ، اح تقدع المســـاعدة 

  محدوتة، القانوني  المتباتل   يما يتعلق ياســــترتات الموجوتا  إل  تول اجنبي  معين  إال  يما يتعلق يجرائم اصــــلي 
او اهنا يالت بيق الصــااع التــتراطا  ازتواجي  التجريم، وهو ما اتــاا إليه المســتعرضــوح ياعتباا  يمثل تحديا . 
وفي عدت من الدول، ال يزال إنشـار نظاع اسـترتات الموجوتا  في مرا له المب رة. ولم ي ن لدى تولتين اي ا  اع 

 إاجاعها كمبدا اساسي للتعاوح.محدتة تشير إل  ماهوع استرتات الموجوتا  او 

ولم تجعل معظم الدول التعاوح ألغراق المصـــــــاتاة مشـــــــروطا بوجوت معاهدة، بل يم نها اح تقدع تلك  -6
ــريع المحلي او كليهما. وفي العديد من الدول، ت بق االتااتي   ــاس المعامل  يالمثل او التشــــــ ــاعدة عل  اســــــ المســــــ

و ققت يع  الدول نجا ا في الت بيق المباتـــــــر لالتااتي ، يما في الك المعاهدا  اإلقليمي  ت بيقا مباتـــــــرا،  او
ــاس قانوني، بل ويم نها   ــرة كأســ ــبيل المثال، ت بق اامينيا االتااتي  مباتــ  يما يتعلق يإاجاع الموجوتا . فعل  ســ

وعل  الرغم   ايضـــــا ت بيق قوانين الدول  ال الب  في تقديم المســـــاعدة القانوني  المتباتل  عل  اســـــاس اتااف تولي.
من اح عدة تول اتـــاا  إل  إم اني  اســـتخداع االتااتي  كأســـاس قانوني للتعاوح، إال انها اتـــاا  إل  المت لبا  

، او تشـــــــريعا  المحلي العن ضـــــــرواة تحديد الدول التي يم ن التعاوح معها يموجب  المرهق  اإلضـــــــا ي  الناجم  
 و نظرا لعدع وجوت سياس  وإجرارا  محلي  واضح .عل  هذا النحعمليا الصعوبا  في ت بيق االتااتي  

وإل  جانب التشـريعا ، اعتمد  الدول عل  اإلاتـاتا  التي توفرها الدول متلقي  ال لبا  لدى التماس  -7
المســاعدة، واتــير في كثير من األ ياح إل  اح إصــداا الولائق اإلاتــاتي  يشــ ل ممااســ  جيدة غرضــها تيســير  

ــترتات الموجوت ــترتات الموجوتا  او مباتئ توجيهي  عملي  اســـــ ــاُ نحو خ م  الدول يالاعل اتل  الســـــ                                                                           ا . وقد صـــــ
يشـأح توفير المسـاعدة القانوني  المتباتل ، او هي يصـدت صـياغتها. واعد  يع  الدول ايضـا اسـتمااا  نمواجي  
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حدة لبري انيا العظم  ل لبا  المســــــــاعدة القانوني  المتباتل . وباإلضــــــــاف  إل  الك، انتدبت فرنســــــــا والمملك  المت 
وايرلندا الشـــــمالي  اخصـــــائيين وقضـــــاة اتصـــــال واعضـــــار نياي  للعمل في بلداح اخرى يغرق تيســـــير المســـــاعدة  

 القانوني  المتباتل ، يما في الك في مجال استرتات الموجوتا .

المركزي.  اتباع نهج مركزي او نهج    من  يثالدول    كاح لم  اختالف بينوعل  الصـــعيد المؤســـســـي،  -8
وعين عدت صـغير من الدول هيئ  مخصـصـ  السـترتات الموجوتا ، او كانت في سـبيلها إل  إنشـار هيئ  من هذا 

                                                                                    اتــــــركت تول اخرى اجهزة متعدتة لهذا الغرق. ومع الك، تبي ن اح التنســــــيق بين الوكاال  يشــــــ ل    القبيل، بينما
 تحديا  عملي  في كثير من الدول.

ــياف وعل  الصـــعيد العمليات  -9 ــأل  تباتل المســـاعدة القانوني  في سـ ي، تباينت تجااب الدول في معالج  مسـ
إل  الثنار عل  المملك   اإلضـــاف ب و اســـترتات الموجوتا . وابلغت عدة تول عن عدت كبير من الحاال  الناجح .  

تلا ، منها المتحدة لضــــمانها تــــاا ي  إجرارا  وممااســــا  اســــترتات الموجوتا ، فقد اســــتخدمت اتوا  وآليا  مخ
ــتوى تول العالم  ــايا ، واوامر التقييد عل  مسـ ــدا، واوامر تجميد الحسـ اوامر التحري عن الثروا  المجهول  المصـ
ــد العائدا  اإلجرامي . واتــــاا  يع  الدول إل  انها لم تتلق  ــاتي الاعال للتدابير ضــ للتم ين من اإلنااا االقتصــ

الرغم من اح الســـــــبل القانوني  المم ن  كانت متا   في والياتها  قط طلبا  يما يتعلق ياســـــــترتات الموجوتا ، عل   
ــائي  رانظر الجزر المتعلق يالماتة  ــاا    57القضــ ــول عل  مزيد من المعلوما  . واتــ ــم جيم اتنا  للحصــ في القســ

 يضع تول إل  انها لم ترف  اسميا قط اي طلب يتعلق ياسترتات موجوتا .
 

 1اإلطاا 
 من التفاقية 51الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المادة 

: خصــصــت الجزائر فصــال كامال من قانوح م افح  الاســات للتعاوح الدولي واســترتات الموجوتا ،  المســتوى التنظيمي 
 وهو يجسد إل   د يعيد ا  اع الاصل الخام  من االتااتي . 

عمل ائاســـي  خاصـــ  معني  ياســـترتات موجوتا  الدول  يغرق  : انشـــأ  ســـري النكا فرق   المســـتوى المؤســـســـي
تنســـــــيق الجهوت المبذول  في مجال اســـــــترتات الموجوتا . وانشـــــــأ  تول  بولي يا المتعدتة القوميا  فريقا عامال  
مشـــــــــتركا بين الوكاال  معنيا ياســـــــــترتات الموجوتا  بدعم من مباتاة اســـــــــترتات الموجوتا  المســـــــــروق  رمباتاة 

اجل تعزيز التنســيق بين المؤســســا  ألغراق اســترتات الموجوتا . وباإلضــاف  إل  الك، انشــأ  اســتااا  من 
 ايرلندا وبلجي ا وفرنسا م اتب متخصص  لمعالج  مسأل   جز ومصاتاة وإتااة الموجوتا  المتأتي  من جرائم.

المتباتل . وطلبت الم ســيك  : وفر  ســري النكا نمااج اســتمااا  ل لبا  المســاعدة القانوني   المســتوى العملياتي
ــاعدة  ــوتا  طلبا  المسـ ــتعراق مسـ ــتعدات السـ ــايا، وهي عل  اسـ ــتناتا إل  االتااتي  في لالا قضـ ــاعدة اسـ المسـ
القانوني  المتباتل  قبل تقديمها يصا  اسمي ، يما في الك في قضايا استرتات الموجوتا . وباإلضاف  إل  الك،  

بير من قضـــــــــايا اســـــــــترتات الموجوتا  ياالســـــــــتنات إل  اتااقا  لنائي   انتهت نيجيريا بنجاح من البت في عدت ك
 وعل  اساس المعامل  يالمثل، وعرضت خبراتها عل  ن اف واسع في مختلف المحافل الدولي .

وقد اعد  عدة تول كتيبا  واتل  لتيســــير التعاوح الدولي، يما  يه التعاوح من اجل اســــترتات الموجوتا . فعل  ســــبيل  
عد  المملك  العربي  الســـعوتي  تليال مخصـــصـــا الســـترتات الموجوتا ، وهو متاح ياللغتين اإلنكليزي  والعربي ،  المثال، ا 

في المسـائل    يالاسـات وصـاغت تول  بولي يا المتعدتة القوميا  تليال إلعدات طلبا  المسـاعدة القانوني  المتباتل  المتصـل   
أح التعاوح الدولي عل  موقع   ومتها عل  تــــب   اإلنترنت لمســــاعدة  الجنائي . ونشــــر  جزا البهاما تليال إجرائيا يشــــ 

الدول األخرى عل  تحديد افضـل السـبل اللتماس التعاوح. واعد  جنوب افريقيا تليال للسـياسـ  الداخلي  لو دة مصـاتاة  
 اسمي. الموجوتا  التايع  لها للتعامل مع طلبا  استرتات الموجوتا  وإتااة ال لبا  الوااتة يش ل غير  
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و يما يتعلق ياالتجاها  اإلقليمي ، تلقت للثا الدول في مجموع  تول اواوبا الشــــــــــــرتي  ونحو نصــــــــــــف   -10
في المائ  من الدول في مجموع     40الدول في مجموع  الدول األفريقي  ومجموع  تول آســــيا والمحيط الهاتئ و

ــأح. ولم   ــيا  في هذا الشـــــــــــ تتلق الدول في مجموع  تول امري ا الالتيني   تول اواوبا الغربي  وتول اخرى توصـــــــــــ
 .51ومن ق  البحر الكاايبي اي توصيا   يما يتعلق بتنايذ الماتة 

  
 ( 56اإلرسال التلقائي للمعلومات )المادة   - 2 

تسمح جميع الدول تقريبا يإاسال المعلوما  تلقائيا، وإح كاح يعضها يشترط الحصول عل  موافق  مسبق   - 11
إاســــالها. واتاج عدت من الدول األســــاس القانوني اا الصــــل  في تشــــريعاتها المتعلق  يم افح  غســــل األموال او  قبل  

ــالها عمال يمعاهدا  لنائي   ت عدة تول اخرى عل  إاسـ ــ  ــات، في  ين نصـ ــاعدة القانوني  او م افح  الاسـ                                                                                                     تباتل المسـ
لديها من و دا    ايضـــــا إل  مذكرا  التااهم بين ما او متعدتة األطراف، يما في الك االتااتي . واتـــــاا  عدة تول  

اســتخبااا  مالي  او ســل ا  إتــرا ي  اخرى ونظيراتها األجنبي  في هذا الشــأح. واكر  ناواو انه عندما ال يتم إبراع  
مثل هذا االتااف الرســــــمي، يبق  يإم انها الكشــــــف عن المعلوما  عل  اســــــاس اتااف مخصــــــص. وفي العديد من  

ع اإلاســــال لشــــروط الســــري . وبالنســــب  للدول التي ال توجد لديها تشــــريعا  خاصــــ ، فإنها إما تتبع  القضــــايا، يخضــــ 
ممااســـا  قائم  يشـــأح اإلاســـال التلقائي للمعلوما ، او تشـــير إل  عدع وجوت  ظر قانوني لهذ  الممااســـا . ومع  

  في الحاال  التي ال تكوح فيها                                                                        الك، لم ي ن التباتل التلقائي للمعلوما  مم نا  في لالا تول. وصــــدا  توصــــيا 
التدابير التشـــريبي  او التدابير األخرى يشـــأح اإلاســـال التلقائي للمعلوما  كا ي ، عل  ســـبيل المثال، عندما يقتصـــر  

 إاسال المعلوما  عل  عائدا  فئا  معين  من الجرائم او عل  مجموع  معين  من البلداح. 

التلقائي للمعلوما  من خالل تـــــــــــب ا  الممااســـــــــــين او وتمثل اتجا  آخر مســـــــــــتباح في اإلاســـــــــــال   - 12
                                                                                               منصــــــــاتهم. وم  نت معظم الدول و دا  اســــــــتخباااتها المالي  من تباتل المعلوما  االســــــــتخبااي  المالي  توح 
طلب مســــــــبق يح م عضــــــــويتها في مجموع  إيغمونت لو دا  االســــــــتخبااا  المالي . وعالوة عل  الك، فإح  

تباتل المعلوما  اســــــتباتيا من خالل قنوا  اجهزة إنااا القانوح او تــــــب ا  اكثر من نصــــــف الدول تســــــت يع  
المنظم  الدولي  للشــرط  الجنائي  راإلنتربول ، ووكال  االتحات األواوبي للتعاوح في  اســترتات الموجوتا ، مثل

، والشـــــــب ا                                                                                       مجال إنااا القانوح راليواوبول ، وتـــــــب   كامد ح المشـــــــترك  بين الوكاال  الســـــــترتات الموجوتا  
 اإلقليمي  األخرى المشترك  بين الوكاال  السترتات الموجوتا .

 
 2اإلطاا 

 من التفاقية 56الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المادة 

يتعلق  انتدبت جنوب افريقيا ـضباط اتـصال من الـشرط  في الخااج لتيـسير المـساعدة القانوني  المتباتل ، يما يـشمل ما 
بتباتل المعلوما ، وكلات و دة مصـــــــاتاة الموجوتا  التايع  لها بتقديم إاتـــــــاتا  للدول التي تســـــــع  إل  اســـــــترتات  
الموجوتا ، يصرف النظر عما إاا كاح طلب المساعدة القانوني  المتباتل  قد قدع. وقامت البرتغال بتباتل المعلوما   

 ل  نجاح تجميد الموجوتا  في قضايا محدتة. تلقائيا مع عدت كبير من النظرار، األمر الذي اتى إ 
  

وتلق  نصــف الدول في مجموع  تول آســيا والمحيط الهاتئ ومجموع  الدول األفريقي ، ياإلضــاف  إل    - 13
ي، توصــــــــــــــيــا  يشـــــــــــــــأح التبــاتل التلقــائي  تولــ  وا ــدة في مجموعــ  تول امري ــا الالتينيــ  ومن قــ  البحر الكــاايب 

 للمعلوما . 
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 ( 59والترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف )المادة    التفاقات  - 3 

لدى جميع الدول تقريبا اتااقا  او ترتيبا  لتعزيز التعاوح الدولي يموجب الاصل الخام . وابرمت   - 14
معـاهـدة لـنائـي ، في  ين اـفات  توـل  اخرى ـيأنهـا لم تبرع يعـد اي معـاهـدة او اتـااتـي  لـنائـي  يشــــــــــــــأح   160غـاـنا  

ئي . وابرز  المملك  المتحدة االتااقا  ومذكرا  التااهم المتعلق  بتباتل البيانا  التي تستخدمها المسائل الجنا
ــاا عدت آخر من الدول إل  مذكرا  التااهم   اجهزتها المعني  يإنااا القانوح في التعاوح الدولي، في  ين اتــــــــــــ

 فح  الاسات. ول التعاوح المبرم  بين و د  االستخبااا  المالي  لديها واجهزة م ا

في المـــائـــ  من الـــدول في مجموعـــ  تول امري ـــا الالتينيـــ  ومن قـــ  البحر    50وتلق  اكثر من   - 15
في المائ  من تول آســــيا والمحيط الهاتئ توصــــيا   يما يتعلق يإبراع اتااقا  او ترتيبا   40الكاايبي و 

ــا يقرب من   ــدتة األطراف، في  ين تلق  مـ ــ  او متعـ ــائيـ ــا   في    20لنـ ــدول في المجموعـ الـ ــ  من  ــائـ المـ
 اإلقليمي  األخرى توصيا . 

  
تدابير السترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي   -باء 

 ( 55و 54و 53مجال المصادرة؛ التعاون الدولي ألغراض المصادرة )المواد  في
 

 ( 53السترداد المباشر للممتلكات )المادة   - 1 

في جميع الــدول تقريبــا، يم ن للــدول األجنبيــ  اح ترفع تعوى مــدنيــ  لتثبيــت  قهــا في الممتلكــا    - 16
ــراا المتكبدة نتيج  الاتكاب افعال 53ملكيتها لها رالاقرة را  من الماتة   او   او للم الب  بتعوي  عن األضــــــــ

القوانين الموضــــــومي  المحلي . ومع الك، لم تذكر  رب   عل  اســــــاس   53                                مجر م  يمقتضــــــ  االتااتي  رالماتة  
يضــــــــــــع  تول انها ســــــــــــمحت فعليا لدول اجنبي  اح ترفع تعاوى في والياتها القضــــــــــــائي : فقد افعت الدول   إال

األجنبـي  تعاوى مدنـي  اماع المحـاكم المحلـي  في غالبـي  تول مجموع  تول اواوبا الغربـي  وتول اخرى، اال اح 
                                                                            إال في خ م  الدول في مجموع  الدول األفريقي ، في  ين انه في اغلبي  جميع الدول    هذ  الســــــايق  لم تحدا 

 .  3ر األخرى، لم ي ن لدى السل ا  علم يأي سايق  في هذا الصدت

ــب  للدول األجنبي : وا اســـــــت  -17 ــار يالنســـــ                                                                                      وتنظم خم  تول فقط عل  نحو إيجابي  ق المثول اماع القضـــــ
ــو والجزائر والي  ق ــريح  عل  الدعاوى المدني  التي ترفعها الدول األخرى األطراف في بواكينا فاســـــــ ــائي  صـــــــ ضـــــــ

االتااتي   يما يتعلق يالتعوي  عن  قوف ملكي  الممتلكا  المحتازة من خالل افعال الاســــــــات او ياالعتراف بتلك  
ــمل تول  اجنبي  وت  ــايا المدني  التي تشــ ــرا   إل  القضــ ــي صــ ــير قوانين االتحات الروســ ــمنها مهل  الحقوف. وتشــ ضــ

ــهر من   ــع  اتـــ ــوح تســـ ــمل تول  اجنبي  وتبت فيها في غضـــ ــايا المدني  التي تشـــ زمني م وتنظر المح م  في القضـــ
تاايخ اســتالع المح م  لبياح الدعوى. وفي تولتين إضــافيتين، تم تحديد الصــا  القانوني  للدول األجنبي ، ولكنهما  

 ولتين ال يزال اإلجرار الالزع لالعتراف غير واضح.اتترطتا االعتراف يالدول  األجنبي ، وفي إ دى الد

وفي غالبي  الدول، تكوح الصـــــا  القانوني  للدول صـــــريح : إا تمنح التشـــــريعا  في كثير من الدول   - 18
 ق المثول اماع القضــــار لصتــــخا  االعتباايين، الذين يشــــمل تعرياهم الدول. وفي الدول التي ال توجد فيها  

ســـــ ســـــوني في جميع المناطق،  لوائح تنظيمي  في هذا الشـــــأح، وهي في المقاع األول في بلداح القانوح األنغلو 
ــيري  يمقتضــــــ   ــؤولي  التقصــــ ــأح المســــ يحق للدول األجنبي  عاتة اح تتايع م الباتها التعاقدي  او م الباتها يشــــ

 __________ 

، انظر تقرير األمان  عن التنايذ عل  المستوى اإلقليمي للاصل الخام   53                                              لالطالع عل  تحليل اكثر تاصيال  يشأح تنايذ الماتة   3ر 
  . CAC/COSP/IRG/2021/8  الاسات رحراسترتات الموجوتا   من اتااتي  األمم المتحدة لم اف
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ــرواة مراعاة اإلجرارا  المدني  المحلي ، يما في  ــاا  عدة تول إل  ضــــــ المباتئ العام  للدعاوى المدني . واتــــــ
جوت  ق مشــروع او تفع وتيع  قبل االســتماع إل  الدعوى القانوني . الك االســتعان  يمحاع محلي، او إلبا  و 

وفي إ دى الدول، تتيح فترة التقاتع لالل  اتـهر فقط من تاايخ العلم يااتكاب الاعل غير المشـروع لرفع تعوى 
  قضــــائي ، وهو ما يم ن اح يمثل منعا يح م الواقع للدول األجنبي  من افع الدعاوى. وفي خم  تول فقط، ال
تتمتع الدول األجنبي  يحق افع تعوى للحصـــــــــول عل  تعوي م ولي  في تولتين منها اي ســـــــــبيل لالعتراف  
يم الب  تول  اخرى يالملكي  المشــــروع . وتقصــــر تولتاح منها  ق المثول اماع القضــــار عل  األفرات األجانب 

الدول األخرى ي . وتحيل تولتاح  او المنظما  او الكيانا  األجنبي ، ولكنها تســـــتبعد الدول من افع تعوى مدن 
 بدال من الك إل   قوقها كضحايا في اإلجرارا  الجنائي .

وباإلضــــــــــاف  إل  الدعاوى المدني ، يم ن في كثير من األ ياح تحديد الملكي  الســــــــــايق  المشــــــــــروع    - 19
.  اســــــــــــتصــــــــــــداا امر يالتعوي  ضــــــــــــمن اإلجرارا  الجنائي . ويمنح التعوي  عاتة لضــــــــــــحايا الجريم   و/او

وباإلضــاف  إل  الك، يم ن لصتــخا  المتضــراين في العديد من الدول افع تعاوى مدني  في محاكم جنائي   
ــمــاع إل  تعـاوى مـدنيــ  النــار النظر في اإلجرارا  الجنــائيــ . وفي اليونـاح التي يم ن فيهــا للــدول   او االنضــــــــــــ

في إطاا محاكم  جنائي ،   تعاوى  افع األجنبي  إما التقاضــي يشــأح التعويضــا  من خالل إجرارا  مدني  او  
                                                                                                     ي ســـم ح للمحاكم الجنائي  بتحويل الدعاوى الماتي  البســـي   إل  المحاكم المدني ، وإح ظهر ميل إل  اح تســـمح  
المحاكم للكيانا  التايع  للدول  يالمشــااك  كمدعين مدنيين اماع مح م  جنائي  في إجرارا  الدعاوى المتعلق  

ــو  ي  ــتعر ضــــ ــات. ووجد مســــ ــداا اوامر تارق عقوبا  مالي ، يما في الك في                           يالاســــ جي اح هناك إم اني  إلصــــ
  اال  الثروة المجهول  المصدا، كوسيل  إضا ي  محتمل  اللتماس التعوي  عن األضراا.

واتــــــــــــــاا  تول كثيرة إل  الحقوف الـعاـم  الم اوـل  للضــــــــــــــحـاـيا او األطراف الـثالـث  الحســـــــــــــــن  النـي  في   -20
عتبااها تدابير كا ي  للســـــــــماح للمحاكم او للســـــــــل ا  المختصـــــــــ  ياالعتراف يم الب  تول  اإلجرارا  الجنائي  يا 

طرف اخرى يصـــــــــــــاتها مالكا تـــــــــــــرميا للممتلكا  عندما يتعين اتخاا قراا يشـــــــــــــأح المصـــــــــــــاتاة رالاقرة رج  من  
جنائي  او اســتهالل   . ومن الوســائل المســتخدم  في هذا الصــدت إم اني  افع تعاوى مدني  في محاكم 53 الماتة 

إجرارا  فرمي  يشـأح الموجوتا  المصـاتاة، وإم اني  تياع المح م  يمنح الممتلكا  إل  مالك تـرعي سـابق من  
خالل إعاار ممتلكاته من المصــاتاة او األمر يإاجاعها عند المصــاتاة، ومنح المالكين الشــرعيين الســايقين الحق  

 في استئناف اوامر المصاتاة. 

دع وجوت تشـــــريعا  وقضـــــايا وتجااب عملي  صـــــريح ، يظل هناك في العاتة التباس يشـــــأح  ونظرا لع - 21
يلزع اتخاا  محليا للتثبت من  ســــــــــــن ني  الدول  و/او ملكيتها الســــــــــــايق  المشــــــــــــروع  في إطاا اإلجرارا   ما

ؤتي إل   إجرارا  إعـاتة الحق إل  نصـــــــــــــــاـيه. وتختلف اإلجرارا  ا يـاـنا ـياختالف الجرائم التي ت  الجنـائيـ  او
المصـــــاتاة  يث تنظم الدول الجوانب اإلجرائي  في قوانين ا دا، فعل  ســـــبيل المثال في تول  آســـــيوي  وا دة  
ــتند إل  قانوح م افح  غســــل األموال او قانوح  تتوقف  قوف األطراف الثالث  عل  ما إاا كانت المصــــاتاة تســ

الجرائم األخرى. وال توجد في عدت من الدول سـبل قانوح اإلجرارا  الجنائي  يالنسـب  لجميع   م افح  الاسـات او
                                                                                              محلي  عل  اإلطالف ت م   ن الدول األجنبي  من الحصــول عل  اعتراف يملكيتها المشــروع  في ســياف إجرارا   

 المصاتاة، واكر  تولتاح انهما تع ااح  اليا عل  إجرار إصال ا  تشريبي  في هذا الشأح.
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 3اإلطاا 
 )ج( 53 أمثلة على تنفيذ المادة

في ايرلـندا، يم ن اح تؤخـذ في االعتـباا المـنازعـا  المـدنـي  التي لم يـبت فيهـا يعـد او المعتزع إقـامتهـا عـند الـبت 
يشـأح امر المصـاتاة، ويم ن لدول  اجنبي ، عندما تثبت اح الممتلكا  ليسـت عائدا  إجرامي ، اح تتقدع ي لب 

 لتحويل الممتلكا .
، يإاجاعها للضـــحايا في اي مر ل  من  الممتلكا  ي وح هناك اي تـــك يشـــأح ملكي وتســـمح إي اليا، عندما ال 

ــأح الملكي ، او النار مر ل  التحقيق او  ــترتات،  ت  في  ال عدع تقديم اي م الب  يشــــــــ مرا ل إجرارا  االســــــــ
 عندما تكوح المصاتاة غير مستندة إل  إتان .

للضــــــــــــــحـاـيا او لممثليهم ووالتهم افع تعـاوى جـنائـي  بهـدف االعتراف وفي المملكـ  العربـي  الســــــــــــــعوتـي ، يم ن  
 يملكيتهم الشرمي .

 
وقدمت يضــــــع تول فقط عرضــــــا لســــــبل معين  لتوجيه إتــــــعاا إل  الضــــــحايا المحتملين او المالكين   - 22

،  الشـــــرعيين للممتلكا  لكي يتســـــن  لهم إلبا  ملكيتهم النار إجرارا  اســـــترتات الموجوتا . وفي موايشـــــيوس
                                                                                       ي وح المالك مجهوال او عند تعذ ا العثوا عليه، يلزع نشــــــر إتــــــعاا في صــــــحياتين يوميتين عل  األقل  عندما

من الصـــــحف الواســـــع  التداول في محاول  للتعرف عل  األطراف الثالث  المحتمل  الحســـــن  الني . ولم  خم  
يدة الرســـمي  يشـــأح اوامر المصـــاتاة او                                                                تول، كلها من مجموع  الدول األفريقي ، ت لز ع بنشـــر إتـــعااا  في الجر 

 التحاظ من اجل تبليغ اي طرف اي  ق محتمل في الممتلكا  المعني .

وبينما تلقت تولتاح فقط في مجموع  تول اواوبا الغربي  وتول اخرى ونحو نصــف الدول في مجموع   -23
جموعا  اإلقليمي  األخرى ، تلقت للثا جميع الدول في الم 53تول اواوبا الشـــــــــــــرتي  توصـــــــــــــيا  يشـــــــــــــأح الماتة  

ــترتات الثالل  المنصــــــــــو  عليها في الماتة   ــاليب االســــــــ ــيا  يأح تحدت في قوانينها آليا  لتنايذ اســــــــ ،  53توصــــــــ
 تكال الك في الممااس  العملي .  يأح او 
  

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

   54رب  من الماتة    1المصاتاة من خالل قراا قضائي في جرائم غسل األموال رالاقرة   ‘ 1’  

ــأ األجنبي من  - 24 ــاتاة الممتلكا  اا  المنشـ ــريعا  في الغالبي  العظم  من الدول عل  مصـ تنص التشـ
فقط                                                                                           خالل إجرارا  جـنائـي  وإتاـنا  في جرائم غســـــــــــــــل األموال وفقـا للقـانوح المحلي. وتبي ن وجوت خم  تول

يم نها مصـاتاة هذ  الممتلكا  عن طريق قراا قضـائي في جرائم غسـل األموال او جرائم ممالل ، في  ين  ال
لدى تول  اخرى والي  قضـــــــــــــائي  فقط عل  الجرائم األصـــــــــــــلي  التي يرتكبها مواطنوها ولي  عل  الجرائم التي  

 األجانب. يرتكبها
  

   54ج  من الماتة  ر   1المصاتاة توح إتان  جنائي  رالاقرة   ‘ 2’  

اتخذ  غالبي  الدول تدابير للســـماح يمصـــاتاة الممتلكا  بدوح إتان  جنائي  إما عن طريق مصـــاتاة   - 25
ممتلكا  عيني  النار إجرارا  جنائي ، وإما من خالل المصـــــاتاة المدني ، وتتميز هذ  األخيرة ياتـــــتراط عبر 

ندة إل  إتان  في الحاال  التي يار فيها الشـــخص  إلبا  اخف. ولدى عدة تول خيااا  للمصـــاتاة غير المســـت 
                                                                                       ي توف ، وكذلك المصاتاة المدني  في  اال  الجرائم الخ يرة او الممتلكا  التي تعتبر مشبوه . او
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وتتراوح الســــــيناايوها  التي تســــــمح يالمصــــــاتاة غير المســــــتندة إل  إتان  من وفاة المتهم او هروبه،  - 26
عرف  هويته، إل  التوصــــياا  الاضــــااضــــ  الحاال  مناســــب  اخرىا وااي ســــبب  وا يانا مجرت غيايه او عدع م

 آخر من اي نوعا وااسباب كا ي ا تسُو المصاتاة.
 

 4اإلطاا 
 أمثلة على عكس عبء اإلثبات أو تخفيفه في إجراءات المصادرة غير المستندة إلى إدانة

الذين يعتبروح اخ رين عموماا، يمن فيهم األتــخا   اســتحدلت إي اليا إلزاما يالمصــاتاة في  ال  األتــخا  
الذين يشـتبه في اختالسـهم امواال عمومي  واألتـخا  الذين يعتبروح من امعتاتي الرتـوا او األتـخا  الذين  
اتعوتوا عل  البيش من عائدا  انشـــــــــــ   غير مشـــــــــــروع ام ويســـــــــــتبعد وال  تلك الممتلكا  من  قوف  ماي  

 اال .األطراف الثالث  في هذ  الح

وبالمثل في المانيا، إضـــــــاف  إل  إم اني  المصـــــــاتاة في الحاال  التي تمنع فيها اإلتان  يســـــــبب التقاتع، يم ن  
ــتبا  في ااتكاب جريم  خ يرة، مثل غســـل األموال، وفي الحاال    ــاتاة الموجوتا  إاا   جز  يســـبب االتـ                                                                                            مصـ

المح م  يأح العائدا  هي من اصـــــل إجرامي.   التي ال يوجد فيها تليل عل  ااتكاب جريم  محدتة، مع اقتناع
وإاا البتــت المح مــ  اح هنــاك تاــاوتــا كبيرا بين تيمــ  الموجوتا  والــدخــل القــانوني للمتهم، فــإح عــبر اإللبــا  

                                                        ي حو ل إل  المتهم  يما يتعلق يالمنشأ المشروع للموجوتا .

إتان  إاا اقتنعت المح م  يأح الممتلكا   وفي جزا البهاما، يم ن إصــــداا امر يالمصــــاتاة غير المســــتندة إل  
 هي، عل  اساس اال تماال  الراجح ، عائدا  إجرامي  او اتاة او ممتلكا  إاهابي .

وبالمثل، تســمح كينيا يمصــاتاة الموجوتا  غير المعلل  المصــدا التي تقرا المح م  انها اكتســبت عن طريق 
لماوضــــــيتها المســــــتقل  المعني  يم افح  الاســــــات يإقام  تعوى  اعمال فســــــات او جرائم اقتصــــــاتي ، وتســــــمح غانا  

مصــــــــــــــاتاة غير مســــــــــــــتندة إل  إتان   يما يتعلق يالموجوتا  التي ي تســــــــــــــبها موظاوح عموميوح ي ريق  غير  
 مشروع ، وقد اسخت الك الحق في تستواها.

المصــاتاة توح اي تدخل من  وقد اســتحدلت ميانماا إجرار إتاايا يم ن يموجبه لهيئ  م افح  الاســات اح تأمر ي 
 السل ا  القضائي  في  اال  اإللرار غير المشروع او وفاة المتهم او فراا  او عدع معرف  هويته.

ــدا إل  جانب  ــأح الثروة المجهول  المصـ ــتحدلتها مؤخرا يشـ ــتخدع الجريم  الجنائي  التي اسـ ويم ن ل يجي اح تسـ
 إتان  لزياتة كاارة استرتات الموجوتا . اوامر المصاتاة من جانب وا د غير المستندة إل 

  
ونحو ابع الدول ال تأخذ يالمصـاتاة غير المسـتندة إل  إتان ، بينما تقصـر سـت تول الك عل  عائدا   -27

او اتوا  ااألنشــــ   المتعلق  يالجرائم الخ يرةا او جرائم غســــل األموال او اإللرار غير المشــــروع او الجرائم غير 
. ويم ن اح تعزى محدوتي  نظم المصـــــــــاتاة غير المســـــــــتندة إل  إتان  إل  اعتمات التشـــــــــريعا  المتعلق  يالاســـــــــات

المتعلق  يغســــــــل األموال او العائدا  اإلجرامي  مؤخرا، مما اســــــــتحدا مصــــــــاتاة غير مســــــــتندة إل  إتان  للجرائم  
ــاتاة متوخاة يموجب قوانين اإل جرارا  الجنائي . وفي المشـــــــــمول  بتلك القوانين، في  ين لم تكن مثل هذ  المصـــــــ

إ دى الدول اسســـــيوي ، ينص قانوح ماصـــــل لم افح  غســـــل األموال عل  المصـــــاتاة المدني ، فضـــــال عن اتخاا 
تدابير مؤقت ، ولكن في غياب قانوح للمسـاعدة القانوني  المتباتل ، تقتصـر المسـاعدة عل   اال  غسـل األموال. 

ح فريق االســتعراق ما إاا كاح قانو  ح م افح  غســل األموال ين بق ايضــا عل  جرائم الاســات األصــلي                                            ولم يوضــ  
او الجرائم القائم  بذاتها. وافات  إ دى الدول يأنها نظر  في األخذ بنظاع المصــــــــاتاة غير المســــــــتندة إل  إتان  
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ــاتاة توح إتان  جنائي  محلي ، وإح كاح يم نها في يع  ــته. وال يم ن لثالا تول اح تأمر يالمصـــــ  ولكنها افضـــــ
 الحاال  اح تناذ اوامر المصاتاة األجنبي  غير المستندة إل  إتان .

وقد تلق  نحو للث تول اواوبا الشــــــرتي ، ونصــــــف الدول في مجموع  الدول األفريقي  ومجموع  تول آســــــيا  - 28
ي وتولــ  وا ــدة في مجموعــ  تول  الــدول في مجموعــ  امري ــا الالتينيــ  ومن قــ  البحر الكــاايب   وللثــا والمحيط الهــاتئ،  

 توسيع ن اقه.  اواوبا الغربي  وتول اخرى توصيا  يأح تنظر في استحداا نظاع للمصاتاة غير المستندة إل  إتان  او 
  

   55من الماتة   1والاقرة    54را  من الماتة   1األجنبي  رالاقرة  إنااا اوامر المصاتاة األجنبي  وطلبا  المصاتاة   ‘3’  
لم تتلق عدة تول قط طلبا  لتنايذ امر مصـــــــاتاة اجنبي، ولكن اوامر المصـــــــاتاة الصـــــــاتاة عن مح م  في   - 29

توـل  طرف اخرى يم ن إنـاااهـا او تناـيذهـا في معظم اـلدول. ويم ن ـلدوـل  وا ـدة اح تنـاذ فقط األوامر الصـــــــــــــاتاة عن 
                                                                                                            السـل ا  المختصـ  في ابلداح معي ن ا، وإح كاح لم يتم تعيين جميع الدول األطراف. وت بق ايرلندا نهجا مختل ا، يتيح  
اإلنااا المباتـــر ألوامر المصـــاتاة الوااتة من تول ترتبط يمعاهدة معها، ولكن مع اتـــتراط إجرار إناااي لصوامر الوااتة  

لتشـــــريعا  المحلي . والدول األعضـــــار في االتحات األواوبي ملزم  ياالعتراف                                      من تول اخرى، ت حد ت بدواها يمقتضـــــ  ا 
 المتباتل يأوامر التجميد والمصاتاة وتنايذها توح ت ليا  إضا ي . 

ولكي يصــبح األمر قابال لفنااا كأمر محلي، او عل  نحو مشــايه لذلك، تشــترط الغالبي  العظم  من الدول   - 30
في تــــــ ل تســــــجيل ومراجع  وإقراا يقابلي  اإلنااا من الســــــل ا  المحلي ، التي تكوح محاكم اتخاا إجرارا  إناااي  ترت 

ــل ـ  المركزـي  او الـناـئب العـاع. ويتـااو  ن ـاف اإلجرارا  اإلنـاااـي  تـااوـتا كبيرا. فاي  ين  عـاتة، او ا ـياـنا تكوح الســـــــــــ
ثال، جلســـــــ  اســـــــتماع علني  في االتحات                                                                    ي كتا  ياالســـــــتعراق الم تبي لصمر في يع  البلداح، ت عقد، عل  ســـــــبيل الم 

إتــــعاا الشــــخص الذي  الروســــي، ياإلضــــاف  إل  المت لبا  اإلجرائي  التي يتعين عل  اي طلب اجنبي اســــتياائها، مع 
 تخضع ممتلكاته ألمر المصاتاة المرات إنااا ، واألتخا  المعنيين اسخرين، والسل   األجنبي  المختص ، والمح م . 

قانوح األنغلوســــــ ســــــوني عل  وجه الخصــــــو ، كثيرا ما ي وح اإلنااا، فضــــــال عن اتخاا وفي بلداح ال -31
ـتدابير مؤقـت  او إعـاتة الموجوتا ، خـاضــــــــــــــعـا لتـقدير الـناـئب العـاع. وكثيرا مـا يســــــــــــــار اـلك عن توصـــــــــــــــيا  من 

ــ  هذ  الصــــــــال ي  التقديري  فريق ــد ما إاا كانت مت لبا  االتااتي  قد اوعيت عند ممااســــــ ــتعراق لرصــــــ  ، االســــــ
ــاا اـلذي يم ن للـناـئب العـاع اتخـاا ،  ســــــــــــــيمـا وال في الحـاال  التي ال توجـد فيهـا مـباتئ توجيهـي  يشــــــــــــــأح المســــــــــــ
 من االتااتي . 57الحال في القضايا المشمول  يالماتة  هو كما

                                                                                             وتســـــمح قل  من الدول في كل مجموع  إقليمي  ريإجمالي نحو خ م  الدول  ايضـــــا ياإلنااا المباتـــــر ألوامر   - 32
  ا امر                                                                                                  مصــــاتاة األجنبي  غير المســــتندة إل  إتان . ومع اح المســــتعر ضــــين عاتة ما يســــل وح الضــــور عل  الك ياعتباا   ال 

، فإح إ دى الدول في آســــــــيا والمحيط الهاتئ تتيح إنااا األوامر األجنبي  غير المســــــــتندة إل  إتان  توح الحاج   ا إيجابي 
                                                                      اتــاا إليه المســتعر ضــوح ياعتباا  تهديدا مم نا لســياتة القانوح عل  الصــعيد إل  اتخاا إجرارا  إناااي  محلي ، وهو ما  

 المحلي وعقب  محتمل  اماع إنااا الدول األخرى لل لبا  التي ترسلها هذ  الدول . 

وال يم ن في خم  تول إنااا اوامر المصــاتاة األجنبي ، يما في الك األوامر غير المســتندة إل  إتان ،  -33
علق  يقضـــــــايا غســـــــل لصموال روفي يع  األ ياح تمويل اإلاهاب ، او ما لم تكن، في  ال  إ دى  ما لم تكن مت 

الدول، متعلق  يجرائم اصـلي . وكذلك، قصـر  تولتاح اوامر المصـاتاة القابل  لفنااا عل  األوامر الصـاتاة يشـأح  
اليزيا الشـهاتة التي تصـدا عن سـل    جريم  اسـاسـي  اخ يرةا وفقا للتشـريع المحلي للدول  متلقي  ال لب. وتقبل م

اجنبي  مختصــــــــ  وتايد يأح امر المصــــــــاتاة األجنبي نافذ وغير خاضــــــــع لالســــــــتئناف كدليل كاف لتســــــــجيل امر 
المصـــــــــاتاة األجنبي. وفي ناواو، تتجاوز التدابير المتا   في إطاا التعاوح الدولي تلك المتا   محليا، إا يم ن  

ــا ــل ا  فيها إنااا اوامر المصــــــ ــداا امر بنار عل  طلب اجنبي،  للســــــ تاة او الحجز او التجميد األجنبي ، او إصــــــ
 تت لب التدابير المؤقت  المحلي  وجوت إتان  او الئح  اتهاع. بينما
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وال يم ن ألابع تول إنااا اوامر المصــاتاة األجنبي ، ويتعين اســتصــداا امر مصــاتاة محلي. وفي عدة  -34
اا كـاح يم ن اســــــــــــــتصــــــــــــــداا امر محلي ـبدال من إناـاا األوامر األجنبـي ، تول، ال يزال من غير الواضــــــــــــــح مـا إ

ســــــــــــيترتب عل  اإلجرار الم لوب، ويعزى الك في كثير من األ ياح إل  االفتقاا إل  الخبرة او عدع تلقي  ما او
اي طلبـا . وفي مقـابـل الـك، يم ن في عـدة تول، يمـا في الـك جزا كوك و يجي، إناـاا امر اجنبي مبـاتــــــــــــــرة 

 تصداا امر محلي بنار عل  طلب مصاتاة اجنبي.اس او

ــيا  إل  للث الدول في مجموع  الدول األفريقي  ونصـــــــف تول مجموع  تول اواوبا  -35                                                                                  وا صـــــــدا  توصـــــ
الشــــــــــــــرتـي ، وللثي اـلدول في مجموعـ  تول آســـــــــــــــيا والمحيط الهـاتئ ومجموعـ  امري ـا الالتينـي ، وتوـل  وا ـدة في  

خرى تتعلق يــإم ــانيــ  إناــاا األوامر األجنبيــ ، تــدعو إل  عــدع قصــــــــــــــر هــذ  مجموعــ  تول اواوبــا الغربيــ  وتول ا
                                                                                                  اإلم اني  عل  جرائم اصلي  معي ن  او إل  النظر في توسيع ن اقها لتشمل األوامر غير المستندة إل  إتان .

 
 5اإلطاا 

 المصادرة األجنبيةأمثلة على المرونة فيما يتعلق بإنفاذ أوامر التفتيش أو الحجز أو التجميد أو 

في ليختنشــــتاين وموايشــــيوس، اللتين يم ن فيهما اإلنااا المباتــــر ألوامر المصــــاتاة األجنبي ، كثيرا ما تســــتهل 
                                                                                                   إجرارا  مصـاتاة محلي  موازي  من اجل تسـريع العملي ،  يث يرفق ال لب األجنبي يإقراا كتابي مشـاوع ي ق سـ م 

 ساع . 24ن إجرار تاتيش او  جز او  ت  مصاتاة في غضوح                                       وي ستخدع كدليل. ويم ن في كلتا الدولتي 

والني عل  ماليزيا لقانونها المتعلق يالمســــــــاعدة القانوني  المتباتل ، الذي يســــــــمح للســــــــل ا  الماليزي ، ضــــــــمن 
 الحدوت القانوني  الموضوع ، يأح تستجيب لل لب يال ريق  التي تريدها الدول  ال الب  وعل  اكمل وجه.

ــي   يما يتعلق بتجميد الموجوتا  ولم تشـــتر  ط عدة تول تقديم طلبا  المســـاعدة القانوني  المتباتل  عبر قنوا  تبلوماسـ
او  جزهــا، وهي تقبــل التعــاوح غير الرســـــــــــــمي، مثــل التعــاوح  يمــا بين اجهزة الشـــــــــــــرطــ  او التعــاوح بين و ــدا   

النار إجرائها تحقيقا اوليا يســتند فقط إل  طلب    االســتخبااا  المالي  او م اتب اســترتات الموجوتا . واكر  البرتغال، 
                                                                                                        غير اســـمي،  ال  اكت شـــات فيها ممتلكا  يحتمل انها تعوت لمتهم في تولتين اخريينم وا يلت المعلوما  إل  الدول  
ال الب . وقدمت نيجيريا عرضـــــــــــا لتعاونها الناجح مع الواليا  المتحدة األمري ي  من خالل وســـــــــــائط اتصـــــــــــال غير 

 ثل البريد اإللكتروني والهاتف، مما افض  إل  النجاح في مصاتاة موجوتا  في الواليا  المتحدة. اسمي ، م 
  

 إنااا اوامر التجميد او الحجز األجنبي  او التدابير المؤقت  بنار عل  طلبا  اجنبي   ‘ 4’ 
   55من الماتة  2والاقرة  54 من الماتة 2رالاقرة  
يم ن لمعظم الدول اح تناذ اوامر تجميد او  جز صــاتاة عن مح م  اجنبي ، او  ت  ســل   مختصــ    -36

 جز الموجوتا  بنار عل  طلب مقدع من تول  اخرى، او يم نها    اخرى في يع  األ ياح، او يم نها تجميد او
ــرا، وفي يع  األ ياح بنار   القياع ياألمرين معا. ويم ن اح ي وح تنايذ اوامر او طلبا  البحث او الحجز مباتـــــــ
ــتند إل  معايير اإللبا  المحلي ، او غير مباتــــر من خالل إصــــداا امر محلي مقابل.   عل  قراا إنااا محلي يســ

ن األســـــــــــــ  القانوني  للتعاوح المعاهدا  واالتااقا  الثنائي  والتشـــــــــــــريعا  المحلي  والمعامل  يالمثل، او مزيج  وم
منهــا. وفي تولـ  وا ـدة ال يم ن االعتمــات إال عل  معــاهـدا  المســـــــــــــــاعـدة القــانونيــ  المتبــاتلـ  للحصــــــــــــــول عل   

 متباتل .المساعدة،  يث ال توجد لديها قوانين تح م المساعدة القانوني  ال

وكما هو الحال يالنسب  ألوامر المصاتاة، اتاا  تول عديدة إل  اح لديها خبرة قليل  ياألوامر األجنبي   -37
او ال لبا  ياتخاا التدابير المؤقت . واكر  ســــــــــــت تول انها تقصــــــــــــر إم اني  إنااا اوامر التاتيش والحجز عل  

غســـــل األموال والرتـــــوة، او الجرائم التي تعتبر جرائم اخ يرةا                                                  األوامر المتعلق  يجرائم اصـــــلي  معي ن ، مثل جرائم
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يمقتضـــــــــ  التشـــــــــريعا  المحلي  للدول  متلقي  ال لبم ويم ن إل دى هذ  الدول، إضـــــــــاف  إل  الك، إنااا اوامر 
 التاتيش والحجز الصاتاة عن تول معين  فحسب.

 
 6اإلطاا 

 الموجودات وحجزها وتجميدهاأمثلة على التدابير المتاحة للكشف عن 

في المانيا وبلجي ا وتايلند والجزائر ومصــــــــــــر، البتت االســــــــــــتعراضــــــــــــا  صــــــــــــرا   اح نا  مجموع  التدابير  
واإلجرارا  المتا   الســـــــــــــترتات الموجوتا  في اإلجرارا  الجنائي  المحلي  كانت متا   للتعاوح الدولي. ومن  

  او اقتاار الرها ســــجال  الحســــايا  المصــــر ي  المركزي ، في التدابير المايدة لتيســــير الكشــــف عن الموجوتا
ــائها منصـــ  مخصـــصـــ  للكشـــف عن   ــا إلنشـ ــبيل المثال. والن  المســـتعر ضـــوح عل  فرنسـ ــا عل  سـ                                                                                          المانيا وفرنسـ

 الموجوتا  المتأتي  من جرائم، وتعيينها لها جه  وصل في مجموع  مختلا  من تب ا  التعاوح الدولي.
  
تول  اخرى المســـــاعدة عل  إصـــــداا امر تاتيش. وفي يضـــــع تول، وهي عاتة تلك التي تأخذ وتقصـــــر  -38

بنظاع القانوح األنغلوســ ســوني، يخضــع اتخاا التدابير المتعلق  يإنااا طلبا  التدابير المؤقت  للصــال ي  التقديري   
االســتنات إل  امر اجنبي، للســل ا  المحلي . وتم نت تولتاح من اســتصــداا امر تاتيش او  جز محلي وتنايذ  ي 
 وإح كاح لي  لديهما آلي  لتجميد او  جز الممتلكا  استناتا إل  طلب من تول  اخرى.

،  55من الماتة  2و 1، والاقرتين  54من الماتة   2وقد تلقت اابعوح تول  توصـيا  ضـمن إطاا الاقرة   -39
   او اوامر الحجز او التجميد األجنبي .من اجل موارم  نظمها مع ا  اع االتااتي   يما يتعلق بتنايذ طلبا

  
   54رج  من الماتة    2تدابير إضا ي  للحااظ عل  الممتلكا  رالاقرة   ‘ 5’  

يم ن اللنتي عشــــرة تول  اح تصــــدا اوامر تجميد او  اظ محلي  يصــــواة اســــتباتي ، توح طلب او امر  -40
او بنار عل  توتيف او تحقيق جنائي او اتهاع    من مح م  اجنبي ، وي وح الك اســتناتا إل  نشــر تقااير إعالمي ،

ــاتاة اجنبي إلكترونـيا، يم ن لو ـدة االســــــــــــــتخـبااا  المـالـي   اجنبي. وفي غـاـنا، التي ي اي فيهـا تقـديم طـلب مصــــــــــــ
ــبع  اياع توح امر من المح م ، ويم ن لســــل ا  إنااا القانوح   ــايا  لمدة تصــــل إل  ســ ــداا امر بتجميد  ســ إصــ

يوما. وفي بيرو، إاا لم يســـتوف    14  او  جزها توح امر من المح م  لمدة تصـــل إل  المخول  تجميد الممتلكا
طلب المســــاعدة القانوني  االتــــتراطا  القانوني ، يم ن للســــل   المختصــــ  مع الك اح تتخذ تدابير مؤقت  لتجنب 

                                           وقوع ضرا ال يم ن إصال ه إل  اح ي عد ل ال لب.

، ابلغــت يع  الــدول عن التــدابير التي اتخــذتهــا  يمــا يتعلق يــإتااة 54رج  من المــاتة    2وفي إطــاا الاقرة   - 41
المالي  مع مسـائل   الموجوتا  المصـاتاة. وتباينت النهوج ما بين تعامل سـل ا  إنااا القانوح او السـل ا  الضـريبي  او 
دا  م رســــــــــــ  إلتااة  إتااة الموجوتا  المحجوزة والمصــــــــــــاتاة والحااظ عليها وبيعها او اســــــــــــتخدامها، إل  اجهزة او و  

الموجوتا . واتاجت البرتغال صــرا   الممتلكا  المحجوزة او المصــاتاة في ســياف التعاوح الدولي تحت ســل   م تب 
ــوانا إتااة الممتلكا . وفي   ــرا   تقييم نومي  الموجوتا  وتحديد الخ وا  الالزم  بوتســــ ــمن إتااة الموجوتا  صــــ ، تتضــــ

واســــتثماا وإيداع العائدا  في صــــندوف اســــتئماني. وفي  ين ابرز  تولتاح من   للحااظ عليها، مثل إجرار عمليا  بيع 
الـدول األطراف التحـدـيا  العملـي  والمتعلقـ  ـيالميزانـي ، واجهـت اإلتااة المعنـي  ـيإتااة الموجوتا  الـتايعـ  لم ـتب الـناـئب 

وتمويل اإلاهاب. وكاح لدى   العاع في إ داهما تحديا  ناتـــــئ  عن اقتصـــــاا ن اف واليتها عل  قضـــــايا غســـــل األموال 
                                                                                                يع  الدول خياا تعيين وصــــــــــي او مدير للموجوتا  او تي  م عليها مســــــــــؤول عن الحااظ عل  الممتلكا  وصــــــــــونها  
والحاــاظ عل  تيمتهــا، يمــا في الــك الــدخول ك رف في اي إجرارا  مــدنيــ  تم  تلــك الممتلكــا  او توفير التــأمين  

. وكانت لدى تول  موظاوها   يما في الك المنشأة التجااي  المحجوزة او المصاتاة،   المناسب عليها، او العناي  يالتجااة او 
اخرى لوائح تنظيمي  لبيع الممتلكا  القابل  للتلف او التصرف فيها، يما في الك في الحاال  التي تتجاوز فيها تكاليف  
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إصـداا امر تجميد، يم ن للمحاكم في زمبابوي في الوقت ناسـه اح تأمر ياتخاا تدابير   الصـيان  تيم  الموجوتا . وعند 
إتااتهـا او التصـــــــــــــرف فيهـا. وفي االتحـات الروســـــــــــــي، يم ن نقـل الممتلكـا ، وفقـا لتقـدير  للحاـاظ عل  الموجوتا  او 

 الشـــــــــــــخص الــذي قــاع يــالحجز، إل  مــالــك الممتلكــا  او  ــائزهــا لتخزينهــا. وانشـــــــــــــــأ  نيبــال إتااة إلتااة العــائــدا  
 توـل  اخرى.    لعـدة اغراق منهـا الحاـاظ عل  الممتلكـا  لمصــــــــــــــاتاتهـا في  ـاـل  عـدع وجوت طـلب من   2021في عـاع  

 وفي  يجي، يم ن للنائب العاع إبراع اتااقا  مع تول اجنبي  يشأح مراتب  وإتااة الممتلكا  األجنبي  المقيدة. 

وتلق  للثا الدول في مجموع  تول آسـيا والمحيط الهاتئ تقريبا ونصـف الدول في مجموع  تول اواوبا   -42
تولـ  وا ـدة من مجموعـ  تول اواوبـا الغربيـ  وتول اخرى الشــــــــــــــرتيـ  وللـث الـدول في مجموعـ  الـدول األفريقيـ  و 

ي توصـــــيا  ياســـــتحداا آليا  للحااظ عل   وتول  وا دة من مجموع  تول امري ا الالتيني  ومن ق  البحر الكاايب 
 الممتلكا  إل   ين مصاتاتها او بتدميم اسليا  القائم  لهذا الغرق.

  
   55من الماتة    4و   3ا  المساعدة القانوني  المتباتل  رالاقرتاح  الشروط المسبق  والمحتوى الالزع ل لب ‘ 6’  

ــأح المحتوى الالزع ل لبا    -43 ــعت لوائح تنظيمي  محلي  يشـــــــــــ اكر  جميع الدول، عدا وا دة، انها وضـــــــــــ
ــاعدة القانوني  المتباتل  رالاقرة   ــاعدة للقانوح اإلجرائي المحلي 55من الماتة   3المســــــــ ــعت تقديم المســــــــ  ، واخضــــــــ

 . ويشــــــــــــــمـل المحتوى الالزع لل لـبا  55من المـاتة    4اتاـاف او ترتـيب لـنائي او متعـدت األطراف رالاقرة    ألي او
ــأح عدع جواز  ــ  العملي ، او معلوما  يشـ معلوما  تاي يشـــرط ازتواجي  التجريم او مراجع  للتناســـب في الممااسـ

يم ن للســل ا  في ياالو اتخاا إجرارا   ال عن في األمر، او الحد الزمني لتنايذ ال لب. وبعد إجرار مشــاواا ،  
عل  اســـاس ال لبا  األجنبي   ت  لو لم تســـتوف الحد األتن  من الشـــروط. وتشـــترط إ دى الدول إصـــداا بياح  
يحدت التدابير التي تتخذها الدول  ال الب  لتقديم إتـعاا صـحيح إل  األطراف الثالث  الحسـن  الني  وضـماح مراعاة 

ما تحتاظ تولتاح اخرياح يالحق في االســـتماع إل  الشـــخص الذي يحتمل اح يتألر يمســـأل  األصـــول القانوني ، بين 
ــترط تول قليل  ترجم  ال لب   ــخص المداح او اي تـــخص له  قوف في الممتلكا  المعني . وتشـ اإلنااا، مثل الشـ

اكم. واصــــــدا                                                                                      إل  إ دى لغاتها الرســــــمي ، وتشــــــترط إ دى الدول اح يتحقق من الترجم  مترجم  معتمد من المح
ــأح   ــاتا  يشــ ــروط الالزم  من اجل تزويد الدول ال الب  يمزيد من اإلاتــ ــيا  لتحديد الشــ ــتعراق توصــ افرق  االســ
المحتوى الم لوب في طلبا  المســـاعدة القانوني  المتباتل ، واهبت إل   د التوصـــي  يأح تداج الدول المعلوما  

 كشروط إلزامي  في القانوح المحلي. 55من الماتة  3التي ينبغي للدول ال الب  اح تقدمها وفقا للاقرة 
  

   55من الماتة    7و   4اسباب اف  طلبا  المساعدة القانوني  المتباتل  رالاقرتاح   ‘ 7’  
ــاعدة القانوني  المتباتل  التي تتلقاها. فذكر  تول كثيرة   - 44 ــباب اف  طلبا  المســـ اكر  جميع الدول تقريبا اســـ

يغ  النظر عن القيم ، في  ين اكر  يع  الدول او اخذ  في االعتباا اح ضـــــــــ ل     انه يم نها تقديم المســـــــــاعدة 
تيم  الممتلكا  او إلقار عبر مارط عل  مواات الدول  متلقي  ال لب يمثل ســـــببا محتمال للرف . وتـــــمل الحد األتن  

ول  ال الب  يشــأح ما إاا كاح توالا. وفي الالبين، تنســق الســل   المناذة مع الد   5 000توالا و  800للقيم  مبالغ مثل  
 ينبغي المضي في المصاتاة عندما تتجاوز تكاليف وناقا  معالج  ال لبا  تيم  الموجوتا  المعني . 

ــاعدة القانوني  المتباتل ، وإح كانت  -45 ــترط معظم الدول تقديم اتل  كا ي  من اجل تنايذ طلب المســـــــــ وتشـــــــــ
ــاعـدة.  اـلدول ت لـب عـاتة من اـلدوـل  ال ـالـب    تقـديم اتـل  من هـذا القبـيل قـبل افع الـتدابير المؤقـت  او اف  المســــــــــــ

ــا ي  التي طلبتها في غضــــــــــــوح فترة زمني  معقول ،  ــي  مؤقتا إاا لم تتلق المعلوما  اإلضــــــــــ وتغلق ماليزيا القضــــــــــ
ة. كــاح يم نهــا اح تعــاوت فتحهــا عنــد تلقيهــا تلــك المعلومــا ، وهو مــا الني عليــه يــاعتبــاا  ممــااســـــــــــــــ  جيــد وإح

لالا تول في مجموع  الدول األفريقي  ولالا تول في مجموع  تول آسيا والمحيط الهاتئ صرا   انها   واكر 
 ترف  قط اي طلب للتعاوح يشأح استرتات الموجوتا . لم
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ــاة عل  الجرع  -46 ومن األســـــــــــــــباب األخرى التي اكرتهـا الـدول لرف  ال لـبا  عـدع القـداة عل  المقـاضــــــــــــ
األصـــلي في الدول  متلقي  ال لب، ســـوار يســـبب انتاار ازتواجي  التجريم، او التعااق مع تحقيقا  او مال قا   

او انقضــــــار مدة التقاتع في   او إجرارا  قضــــــائي  محلي ، او  دوا تأخير ال مبرا له من جانب الدول  ال الب ،
متعلـق  ـياتــــــــــــــتراطـا  ازتواجـي  التجريم في اـلدول التي   وبرز  مشــــــــــــــاكـلاـلدوـل  ال ـالـب  او اـلدوـل  متلقـي  ال ـلب.  

تجرع عل  نحو كاف الجرائم األســـــــاســـــــي  مثل الرتـــــــوة، او التي ال تقر مســـــــؤولي  عن المشـــــــااك  في الجرائم   لم
االعتباايين، مما يؤتي إل  اف  طلبا  المســاعدة القانوني  المتباتل  الجنائي  او ال ترســي مســؤولي  األتــخا   

ــا ي  لرف  ال لبا  ا تمال   ــباب اإلضـــــــ ــعيد المحلي. ومن األســـــــ ــلي  عل  الصـــــــ نظرا لعدع تجريم الجرائم األصـــــــ
لمســاس  تعري  النظاع العاع للدول  متلقي  ال لب او ســياتتها او امنها او مباتئها القانوني  األســاســي  للخ ر او ا

بهام وا تمال تعرق ســـــالم  اي تـــــخص للخ ر او لمخاطر تتعلق يحقوف اإلنســـــاحم والمال ق  القضـــــائي  إزار  
جرائم اا  طايع ســياســي او اعتباا المال ق  القضــائي  اا  طايع تمييزي ألنها تقوع عل  اســاس عرف الشــخص  

انتهاك مبدا عدع جواز المحاكم  عل   المعني او نوع جنســـــه او تيانته او جنســـــيته او آاائه الســـــياســـــي . ويشـــــ ل
الجريمـ  ااتهـا مرتين ســــــــــــــبـبا للرف   ينمـا تعتبر إجرارا  اســــــــــــــترتات الموجوتا  اا  طـايع عقـابي. ويم ن اح 
ل عل  األتلـ  األصــــــــــــــليـ  قـد جرى من خالل فعـل إجرامي،                                                                                       ترف  تولـ  اخرى المســـــــــــــــاعـدة إاا كـاح التحصـــــــــــــــ 

 ساح األساسي  او لسياتة القانوح.ت لت اإلجرارا  انتهاكا لحقوف اإلن  إاا او
  

   55من الماتة    8التشاوا مع ال رف ال الب رالاقرة   ‘ 8’  
افات  جميع الدول، ياســـــتثنار عشـــــر تول، يأنها تتشـــــاوا مع الدول  ال الب  قبل افع اي تدبير مؤقت،  -47

ــل  تلك الت  ــباب تســـــتدعي مواصـــ دابير. وكاح لدى الدول  وانها تتيح للدول  ال الب  فرصـــــ  لعرق ما لديها من اســـ
تشـــريعا  خاصـــ  بهذ  المســـأل ، او قامت بت بيق االتااتي  ت بيقا مباتـــرا، او اتاجت ا  اما في هذا الشـــأح في  
كل معاهداتها الثنائي  او، وهي  ال  للث الدول تقريبا، اتا ت التشاوا في الممااس  العملي ، عل  اساس سياس   

عل  ســــبيل المثال. وتلقت الدول التي تقوع يالتشــــاوا في الممااســــ  العملي  يشــــأح تقديم اكبر قدا من المســــاعدة 
توصـي  يإجرار تعديال  قانوني  في هذا الصـدت. ولم تتلق قط عدة تول، من بين الدول العشـر التي ال توجد فيها 

 مثل هذ  القوانين، اي طلب، ومن لم لم تتم ن من اإلتااة إل  اي ممااس  تتعلق يالمشاواا .
 
 7إلطاا ا

 أمثلة على الممارسات المتعلقة بالمشاورات بين الدول

اكر  ماليزيا انها تعمل عل  عقد مشـــاواا   ت  في األ وال التي تجيز اف  ال لب، واتـــاا  موايشـــيوس  
إل  خ اب الرف  كمالا اخير، واكر  انها توجه تائما، في الممااســـــــــــ  العملي ، اســـــــــــال  م توب  إل  الدول 
ــيوس   ــباب المحتمل  للرف  وت لب منها توجيه طلب جديد او تكميلي. وتعقد موايشـــــــــ                                                                                                 ال الب  ت بي  ن فيها األســـــــــ
ــيين للدول األجنبي  ال الب  لمعالج   ــا اجتماعا  اســــــــمي  وغير اســــــــمي  منتظم  مع الممثلين الدبلوماســــــ ايضــــــ

استراليا والم سيك وموايشيوس السل ا    المسائل المتعلق  يال لبا  المقدم  لتباتل المساعدة القانوني . وتشجع
األجنبي  عل  تقديم مشـــــاايع ال لبا  من اجل اســـــتعراضـــــها قبل تقديم ال لب الرســـــمي، ضـــــمانا إلتااج جميع  
ــها  ــؤولين في الدول من المن ق  ناســـــ ــيا االجتماعا  بين كباا المســـــ ــتخدمت إندونيســـــ المعلوما  الالزم . واســـــ

يم ن لبنما اح تسـمح للسـل ا  المختصـ  في الدول  ال الب  يالمشـااك  في كمنبر للمناقشـ  والتنسـيق، في  ين  
تنايذ ال لب. واعتمد  المملك  العربي  الســــــعوتي  ســــــياســــــ  المســــــاعدة اغير الرســــــمي ا من خالل اســــــتعراق 
ال لبا  قبل تقديمها اســــــــــميا. ولتيســــــــــير اســــــــــترتات الموجوتا  بنجاح، تنتدب المملك  المتحدة مســــــــــتشــــــــــااين  

في الدول اا  األولوي  من اجل تعم المســــــاعدة القانوني  المتباتل  وتســــــليم الم لوبين، واوامر  متخصــــــصــــــين  
 التوتيف األواوبي ، او يصا  مستشااين للعدال  الجنائي  او استرتات الموجوتا .
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التي ال تكوح فيها واعتبر  المشــــــــاواا  إلزامي  في الدول التي تناذ فيها االتااتي  تلقائيا. وفي الحاال    -48
 المشاواا  إلزامي  وال تائع ، يوجه إتعاا إل  الدول  ال الب ، عل  اقل تقدير، قبل افع اي تدابير مؤقت .

  
 (57إرجاع الموجودات والتصرف فيها )المادة   -جيم 

عملي   اتســاقا مع االتجا  الذي لو ظ في التقااير المواضــيبي  الســايق ، ال تمتلك ســوى يضــع تول خبرة -49
يشـــــــــــــــأح إاجــاع كميــا  كبيرة من الموجوتا ، بينمــا افــات  معظم الــدول يــأنهــا لم تقم بــذلــك  ت  اسح، او انهــا  

 تتلق او تقدع اي طلبا  في هذا الشأح. لم

وفي معظم الدول، تصــبح الموجوتا  عند مصــاتاتها من ممتلكا  الدول ، ولكن يم ن إاجاعها ال قا إل    - 50
 ، وإح كانت يع  الدول ت لب إبراع اتااف مخصص  57من الماتة    3و   2قاسـمها معها رالاقرتاح  الدول  ال الب  او ت 

ــم الممتلكا  او تيمتها. وفي إ دى الدول التي لم تبرع اتااقا  من هذا القبيل، ال يزال   ــماح بتقاســـ                                                                                                                 مع الدول  ال الب  للســـ
التقديري . وعاتة ما تذهب األموال المصــــاتاة    اللب  ســــائدا  ول ال ريق  التي تمااس بها الســــل   المســــؤول  ســــل تها 

األخرى إل  الخزان ، او في يع  األ ياح إل  صناتيق مخصص . وفي نيبال،  الموجوتا   عائدا  التصرف في   او 
ــندوف إتااة عائدا  الجرائم، الذي يم نه، في جمل  اموا، اح يخصــــــــص لبلد   ــاتاة إل  صــــــ ا يلت الموجوتا  المصــــــ

المتلق  من بيع الممتلكا  المصــــاتاة يالمزات العلني عمال يأمر او   م اجنبي. ويم نها ايضــــا اح تعيد  اجنبي المبلغ  
ــم الموجوتا .   ــابق إاا امر  المح م  بذلك او إاا ن ص  عل  الك في اتااف لتقاســـــــ                                                                                                    الممتلكا  إل  مالك تـــــــــرعي ســـــــ

با  المقدم  من الواليا  القضــائي  األجنبي   وبالمثل، انشــأ  جزا كوك صــندوقا للموجوتا  المصــاتاة للوفار يالم ال 
ــدات   ــم الموجوتا . وفي جزا البهاما، يم ن ســ ــاتاة عل  اســــاس معاهدة او اتااف لتقاســ  يما يتعلق يالموجوتا  المصــ
مبالغ من صــــندوف الموجوتا  المصــــاتاة إل  عدة جها ، يما في يشــــمل تعوي  الضــــحايا او الدفع ألطراف لالث   

 متلكا   سب االقتضار، إاا قرا  لجن  الموجوتا  المصاتاة الك. مقابل  قوف في الم 

ــريعا   -51 ــرف فيها، وإح كانت التشـــــــــ ــأح إاجاع الموجوتا  او التصـــــــــ وتوجد في معظم الدول ا  اع يشـــــــــ
المحليـــ  ال تنص في اي تولـــ  عل  اإلاجـــاع اإللزامي وغير المشــــــــــــــروط في  ـــاال  اختالس اموال عموميـــ  

 . ولـدى تولـ  وا ـدة فقط من مجموعـ  الـدول 57را  من المـاتة    3ختلســـــــــــــــ  رالاقرة  غســـــــــــــــل تلـك األموال الم او
                                                                                                األفريقي  تشــــــريعا  تنص عل  النقل اإللزامي إل  الدول  ال الب  ألي مبلغ ي ســــــترت يموجب امر مصــــــاتاة اجنبي 

ة تول إاجـاع  نهـائي وملزع، وإح كـاح الـك يجري ااهنـا يـأي اتاـاف او ترتيـب مع الـدولـ  ال ـالبـ ا. ويم ن في عـد
الممتلكـا  المصــــــــــــــاتاة من خالل الت بيق المـباتــــــــــــــر لالتـااتـي . وفي جميع الدول األخرى، يجري اإلاجاع عاتة 
ــرا اح تلك الصـــال ي    ــ ، في  ين اكر  الدول التي ت بق االتااتي  ت بيقا مباتـ ــل ا  المختصـ  ســـب تقدير السـ

ــيناايوها  الاقرة  . وتســـــت 57را  من الماتة  3التقديري  مقيدة يأ  اع الاقرة   من الماتة   3شـــــهد المملك  المتحدة يســـ
ــ  االتااتي ، اما   57 ــترتات الموجوتا   يما يخص ال لبا  المقدم  يمقتضـ ــأح اسـ ــاتي يشـ تحديدا في تليلها اإلاتـ

في الحاال  األخرى، فهي تعتمد عل  اتااقا  تقاســـم الموجوتا ، غير اح الســـل ا  تســـترتـــد يمباتئ التعوي   
عل  اســــتبان  الحاال  التي تســــتدعي تعوي  ضــــحايا الجرائم االقتصــــاتي  في بلداح اخرى، واتخاا التي تســــاعد  

إجرار ســــريع إلاجاع األموال إل  البلداح او الشــــركا  المتضــــراة او األتــــخا  المتضــــراين. واوصــــيت إ دى  
إعدات مباتئ توجيهي   يوجد لديها إاتــــــــــاتا  يشــــــــــأح الســــــــــل   التقديري  للنائب العاع، يالنظر في ال الدول، التي
 التعامل مع طلبا  المساعدة الوااتة المتعلق  ياسترتات الموجوتا . ماصل  يشأح

وال يم ن لدولتين في مجموع  تول آســيا والمحيط الهاتئ إاجاع الموجوتا  المصــاتاة إال عل  اســاس   -52
غياب قانوح للمســــــــــــاعدة القانوني    معاهدا  او ترتيبا  لنائي ، وإال فإنها تحتاظ يأي  موجوتا  مصــــــــــــاتاة. وفي

المتباتل ، يم ن لدول  آسـيوي  اخرى اح تعيد عائدا  غسـل األموال المصـاتاة او اح تبرع ترتيبا  مخصـصـ  مع 
                                                                                           الدول ال الب . وفي يع  الدول، ال ي رتأى اإلاجاع إال يخصـــــــو  جرائم معين  وضـــــــمن ن اف ظروف إجرائي   
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لمعني. ولدى اابع تول اســـــــــاس قانوني إلعاتة الموجوتا  المحجوزة،  ضـــــــــيق  التحديد او  ســـــــــب تقدير الوزير ا
ال يوجد لديها اســـــاس قانوني إلاجاع الموجوتا  المصـــــاتاة. وتعتمد إ دى تلك الدول عل  اتااقا  تقاســـــم  ولكن

ــيار   ــاتاة لكي تتم ن من إاجاع األتـــــــ ــاتاة، وتمتنع إ دى الدول عن المصـــــــ الموجوتا  إل ال  الممتلكا  المصـــــــ
جوزة، وتعذا توضــيح إجرارا  إاجاع الموجوتا  المصــاتاة في الدولتين األخريين. وت بق الدول األعضــار  المح

في االتحـات األواوبي إطـااا تاخليـا متبـاينـا لالتحـات األواوبي إلاجـاع الموجوتا  المصــــــــــــــاتاة يرتئي اقتســــــــــــــامهـا 
دول معـاهـدا  لـنائـي  مع اابع تول  تلقـائـيا يعـد تخ يهـا عتـب  معيـن ، في  ين اح ـلدى إ ـدى الـ   50/50 بنســـــــــــــــب 

ــاايع قوانين   ــترتة يالتســــاوي. وافات  اابع تول يأنها تع ف عل  إعدات مشــ                                                                                                       اخرى ت تقاســــم يموجبها الممتلكا  المســ
 .57                                                                       م عد  ل  للسماح يإاجاع الموجوتا  إل  الدول  ال الب  وضماح تنايذ الماتة 

عا  المن بق  عل   ماي   قوف األطراف الثالث  وفي جميع الدول، ياســــتثنار لالا تول، تنص التشــــري  -53
 . وتسـمح إي اليا 57من الماتة  2والاقرة  55من الماتة  9الحسـن  الني  في إجرارا  االسـترتات واإلاجاع رالاقرة 

ــحي  في الدول  األجنبي ،  ت  بدوح طلب من تلك الدول    ــاتاة إل  الضـــــــــ ــرة للموجوتا  المصـــــــــ ياإل ال  المباتـــــــــ
                                                                                      جنائي . وفي جزا سليماح، ال ي م ن إاجاع الموجوتا  إال يعد تقديم إلبا  كاف ألساس معقول صدوا إتان  او

المتالك الدول  ال الب  لتلك الموجوتا . وتشــــترط المانيا تعوي  األطراف المتضــــراة من الصــــناتيق العام  إاا 
ل إنااا  ق الملكي . اســـــــــــت اعت اح تثبت انها ال تســـــــــــت يع الحصـــــــــــول عل  تســـــــــــوي  كامل  لم البتها من خال

                                                                                  التشــــــــريعا  في جزا كوك وع ماح عل  وجوب إاجاع األتــــــــيار المصــــــــاتاة إل  األتــــــــخا  الذين فقدوا  وتنص
  يازتها نتيج  للجرع المرتكب.

وتلقــت جميع الــدول في مجموعــ  تول امري ــا الالتينيــ  ومن قــ  البحر الكــاايبي ومجموعــ  تول اواوبــا   -54
ــرتي  وجميع الدول في م ــيا والمحيط الهاتئ،  يما عدا تول  وا دة، وللثا الدول في مجموع   الشـــــ جموع  تول آســـــ

ــأح إاجــاع  الــدول األفريقيــ  تقريبــا وللــث الــدول في مجموعــ  تول اواوبــا الغربيــ  وتول اخرى توصــــــــــــــيــا  يشـــــــــــــ
يبرز الموجوتا ، مع التركيز بوجــه خــا  عل  اإلعــاتة اإللزاميــ  في  ــاال  اختالس األموال العموميــ ، ممــا  

 وجوت لغرا  كبيرة في مجال إاجاع الموجوتا .

 . وتقوع عـدة تول 57من المـاتة    4ويم ن لمعظم الـدول اقت ـاع مـا تكبـدتـه من ناقـا  معقولـ  رالاقرة   -55
عاتة يإاجاع الموجوتا  يالكامل توح اي اقت اعا ، وافات  لالا تول انها ال تخصـــــــــم الناقا  إال في  اال   

ــتثنائي ، او تتقا ــاس المعامل  يالمثل. وت لب إ دى الدول اح تقوع الدول  ال الب  بتغ ي  جميع اســ ــمها عل  اســ ســ
التكاليف المرتب   ي لبا  المســاعدة القانوني  المتباتل . وينص التشــريع في نيبال عل  الشــير ناســه، وإح كانت 

 متكبدة في تقديم المساعدة.نيبال لم ت لب قط في الممااس  العملي  اح تتحمل الدول  ال الب  الناقا  ال

ويم ن لمعظم الدول اح تبرع، تبعا للحال ، اتااقا  او ترتيبا  من اجل التصـــــــــرف النهائي في الممتلكا    - 56
المصـــــــــــاتاة، وقد ابرع يضـــــــــــع تول اتااقا  او ترتيبا  من هذا القبيل، افضـــــــــــت إل  نجاح إاجاع الموجوتا  كلها 

                                                        . وفي كينيا، اعت ب ر تافعو الضـــــــــرائب فيها ضـــــــــحايا لجرائم  57من الماتة  5رة جزر منها إل  الدول  ال الب  رالاق  او 
 للمجتمع.                                                                                الاسات األصلي ، واستثمر  األموال التي ا اجعت إل  البلد في مشاايع اجتمامي  نافع  

  
 نظرة استشرافية  - رابعا  

د هذا التقرير تحليال لــــــ  -57 وللمعلوما  األكثر تاصيال التي وات  في تقااير  خالص  وا ي  منجزة   62                            يجس  
ــا                                                                                                  االســــتعراضــــا  الق  ري . وســــتواصــــل األمان  التحليل مع توافر مزيد من البيانا  المســــتمدة من االســــتعراضــ

 الق ري  المنجزة.
 


