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      خالصة وافية  -ثانيًا  
      أملانيا    

ألملانيا يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي   -١  
    ملكافحة الفساد

، وأودعت صك تصديقها عليها يف ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٩عت أملانيا على االتفاقية يف قَّو
. وتشــكل املعاهدات الدولية جزءًا ال يتجزأ من القانون الداخلي ٢٠١٤تشــرين الثاين/نوفمرب   ١٢

(القانون  من القانون األســاســي ألملانيا ٥٩الربملاين ذي الصــلة، وفقًا للمادة  ألملانيا مبوجب القانون
  .القوانني االحتاديةنفسه الذي تتمتع به وضع الفإن لالتفاقية . وبناًء عليه، األساسي)

والية، ويتمتع االحتاد والواليات بصــــالحيات تشــــريعية  ١٦وأملانيا مجهورية برملانية احتادية تتألف من 
  من القانون األساسي). ٧٤-٧٠نة يف املجاالت املتعلقة مبنع الفساد واسترداد املوجودات (املواد متزام

وجرى اســـــتعراض تنفيذ أملانيا للفصـــــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الســـــنة الرابعة من دورة 
أملانيا  االســتعراض األوىل، وخضــعت ُأُطر مكافحة الفســاد ومكافحة غســل األموال املعمول هبا يف

للتقييم من قبل كل من جمموعة الدول املناهضــــــة للفســــــاد التابعة ملجلس أوروبا ومنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وبرنامج تقييم القطاع املايل 

  التابع لصندوق النقد الدويل.
ســـاد واســـترداد املوجودات، على وجه اخلصـــوص، القانون ويضـــم اإلطار القانوين الوطين ملنع الف

األســــاســــي، والقانون اجلنائي، وقانون املوازنة االحتادية، وقانون موظفي اخلدمة املدنية االحتاديني، 
ــــــة، وقانون حرية  وقانون وضــــــع موظفي اخلدمة املدنية االحتاديني، وقانون مكافحة تقييد املنافس

  األموال، وقانون املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية. املعلومات، وقانون مكافحة غسل
وتشـــمل الســـلطات املعنية مبنع الفســـاد واســـترداد املوجودات وزارة الداخلية واإلعمار واملجتمع 

، ووحدة احلســابات االحتادية، ووزارة العدل ومحاية املســتهلك االحتادية، واملؤســســة العليا ملراجعة
االســــتخبارات املالية، ومكتب العدل االحتادي، واملكتب االحتادي للشــــرطة اجلنائية، والســــلطات 

  املختصة (مكاتب االدعاء واملحاكم) يف الواليات االحتادية.
    

    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

    )٦و ٥مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (املادتان سياسات وممارسات     
بغية منع الفساد، تعتمد أملانيا على اإلطار القانوين والتنظيمي احلايل الذي يتألف من أحكام متنوعة 

وعلى  ضــمن القانون اجلنائي وقانون اخلدمة العامة وقواعد اإلدارة األخرى على املســتوى االحتادي
ا مبنع الفســـاد يف اإلدارة االحتادية مســـتوى الواليات. وقد أقر جملس الوزراء األملاين توجيهًا خاصـــًّ 
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صة مبنع يفصِّ  ٢٠٠٤ همتوز/يولي ٣٠بتاريخ  سية الستراتيجية اإلدارة االحتادية اخلا صر األسا ل العنا
لى متويل احتادي مجلة أمور اهليئات اليت حتصل عوسائر الفساد ويطلب من كل هيئة إدارية احتادية 

الة ملنع الفساد وتعيني مسؤول اتصال للمسائل املتعلقة مبنع الفساد. من بينها وضع تدابري داخلية فعَّ
ه اســتراتيجية مكافحة الفســاد الصــادرة عن املؤمتر الدائم لوزراء داخلية وجِّوباإلضــافة ملا ســبق، ُت

  .١٩٩٥ادية منذ عام الواليات جهود منع الفساد يف الواليات االحت
ا فريق عامل مشترك بني الوزارات ويتوىل تنسيق جهود تنفيذ التوجيه اخلاص مبنع الفساد ومراجعته دوريًّ

  يتكون من مسؤويل االتصال املكلفني بقضايا منع الفساد وخرباء من وحدات املراجعة الداخلية.
  القطاعات اليت ُتعد عرضة للفساد.سيما يف  ومل تقس أملانيا أثر استراتيجية منع الفساد، وال

وجد يف أملانيا العديد من اجلهات، على املســتوى االحتادي ومســتوى الواليات، املكلفة بتنســيق يو
تنفيذ ســياســات مكافحة الفســاد ســابقة الذكر واإلشــراف عليها. وقد ُأنشــئت شــعبة رائدة معنية 

وتشارك أيضًا وحدات املراجعة الداخلية، ). DG I 3مبكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية (الشعبة 
شطة الوقائية، وقد يقومون  صال املكلفون بقضايا منع الفساد مشاركًة فعالًة يف األن ومسؤولو االت

  مبتابعة وتقييم أي مؤشرات على وقوع فساد.
، وهي جهة مســـتقلة مبوجب الدســـتور، متابعة جوانب احلســـابات وتتوىل املؤســـســـة العليا ملراجعة

من تنفيذ اهليئات اإلدارية االحتادية للتوجيه اخلاص مبنع الفساد، والتعليق على التقارير السنوية  معينة
لتنفيذ التوجيه اليت ترفعها وزارة الداخلية للربملان. ويتوىل الربملان مهام الرقابة النهائية على تنفيذ 

خذها يف احلسبان، علمًا بأن مجيع التوجيه، وميكنه إصدار قرارات يتعني على اإلدارة االحتادية أن تأ
مستقلة وقائمة بذاهتا هلا مهام تتشابه إىل حد حسابات الواليات االحتادية لديها مؤسسات مراجعة 

  .احلسابات كبري مع مهام املؤسسة العليا ملراجعة
الفســاد. والربامج الدولية واإلقليمية ملكافحة املشــاريع ووتشــارك أملانيا بفاعلية يف خمتلف املبادرات 

وهي عضو يف جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة ملجلس أوروبا، والفريق العامل املعين بالرشوة 
يف املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي، والفريق العامل 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي، زاهة التابع ملنظمة لكبار املوظفني العموميني املعنيني بالن
  والفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع ملجموعة الدول العشرين. 

    
القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     

    )١١و ٨و ٧النيابة العامة (املواد   وأجهزة
يتألف اإلطار القانوين الذي ينظم تعيني موظفي اخلدمة املدنية وترقيتهم وأجورهم وتقاعدهم من 
القانون األســــاســــي وقانون موظفي اخلدمة املدنية االحتاديني وقانون وضــــع موظفي اخلدمة املدنية 

  االحتاديني والقوانني االحتادية وقوانني الواليات ذات الصلة. 
شاغرة لديها بشكل مستقل. وجيري اختيار املرشحني بناًء وتقوم اهليئات العامة  بشغل الوظائف ال

ــــــتوري،  على كفاءهتم ومؤهالهتم وإجنازاهتم املهنية، وهذا مبدأ منصــــــوص عليه يف القانون الدس
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، من القانون األســـــاســـــي، وأيضـــــًا يف القوانني االحتادية وقوانني ٢، الفقرة ٣٣وحتديدًا يف املادة 
ــــــاغرة املقرر الواليات ذات ال صــــــلة املتعلقة مبوظفي اخلدمة املدنية. وُيعلن عادة عن الوظائف الش

شــــغلها مبرشــــحني خارجيني. وحيصــــل املوظفون اجلدد على تدريب يتناول قضــــايا منع الفســــاد 
  ومدونات قواعد السلوك ذات الصلة أثناء التدريب التمهيدي.

اصة الختيار األفراد الذين يشغلون مناصب ويستلزم التوجيه اخلاص مبنع الفساد اختاذ إجراءات خ
  معرضة خلطر الفساد وتدريبهم وتناوهبم.

وينص القانون األســاســي والقانون االنتخايب االحتادي على معايري النتخاب املرشــحني لشــغل املناصـب 
العامة االحتادية. وتوجد لوائح مشـــاهبة للمرشـــحني لشـــغل املناصـــب املنتخبة على مســـتوى الواليات 

) من ١( ٤٥  ا (املادةســتوى املحلي. وتؤدي اإلدانة اجلنائية جبرائم معينة إىل إقصــاء املرشــحني تلقائيًّوامل
  اجلنائي).  ) من القانون٥( )ه(  ١٠٨القانون اجلنائي)، مثل أفعال الرشوة (املادة 

ـــــنوية إىل رئيس الربملان تبني فيها بالتفصـــــيل  ـــــية تقدمي تقارير مالية س ـــــياس ويتعني على األحزاب الس
هتا  ماهتا موجودا ية وغريها، على الســــــواء والتزا هتا يف فترات احلمالت االنتخاب ها ومصــــــروفا ودخل

يورو)  ٥٠٠ جهولة املصدر (حىتامل) من قانون األحزاب السياسية). وُيسمح بالتربعات ١(  ٢٣  (املادة
يورو)، وجيب اإلفصــاح علنًا عن تفاصــيل التربعات اليت تزيد قيمتها  ١  ٠٠٠والتربعات النقدية (حىت 

حال حصــــــل الربملانيون أو   من قانون األحزاب الســــــياســــــية). ويف ٢٥آالف يورو (املادة  ١٠عن 
ء الصـــندوق يف املرشـــحون على تربعات لألحزاب الســـياســـية بشـــكل مباشـــر، يتعني عليهم إبالغ أمنا

ـــية). وتنص أيضـــًا املادة  ٢٥أحزاهبم هبذه التربعات وحتويلها إليهم (املادة  ـــياس من قانون األحزاب الس
  أ من قانون األحزاب السياسية على حتقق رئيس الربملان من صحة القوائم املالية لألحزاب. ٢٣

 من خالل األحكام ذات الصـــــلة وتعزز أملانيا الرتاهة واملســـــؤولية واألمانة بني املوظفني العموميني
ية وقانون وضــــــع  ،الواردة يف مجلة قوانني قانون اجلنائي وقانون موظفي اخلدمة املدن من بينها ال

موظفي اخلــدمــة املــدنيــة االحتــاديني. وهنــاك قيود على قبول اهلــدايــا والعمــل يف وظــائف ثــانويــة 
وما بعدها من قانون وضــــــع  ٣٣ادة وما بعدها من قانون موظفي اخلدمة املدنية؛ وامل ٦٠  (املادة

ملادة  ية االحتاديني؛ وا ملدن ملادة  ه١٠٨موظفي اخلدمة ا قانون اجلنائي).  ٣٣١وا وما بعدها من ال
  وُتستكَمل األحكام القانونية باملبادئ التوجيهية واللوائح اإلدارية.

توجيهية  ويتضـــــمن التوجيه اخلاص مبنع الفســـــاد مدونة قواعد ســـــلوك ملكافحة الفســـــاد ومبادئ
للمشـــــرفني والرؤســـــاء يف الســـــلطات/األجهزة العامة، ومجيعها ملزمة للهيئات اإلدارية االحتادية. 

حيــدد التوجيــه، الــذي ينطبق على الوزارات االحتــاديــة، وجــه انطبــاقــه على الوزراء. وتنطبق  ومل
  مدونات أخرى لقواعد السلوك على أعضاء الربملان وعلى مستوى الواليات. 

إطار قانوين أو إداري مستقل بذاته يتناول تناوًال شامًال قضايا اإلبالغ عن املخالفات يف  وال يوجد
القطاع العام. ويتضمن القانون األساسي والقانون اجلنائي والقانون املدين وقوانني العمل والسوابق 

  . تمييزمن الالقضائية آليات عامة حلماية املبلغني عن املخالفات الذين يتصرفون حبسن نية 
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من قانون اإلجراءات اإلدارية االحتادي  ٢١و ٢٠وفيما خيص تضــــــارب املصــــــاحل، فإن املادتني 
ــتبعد من اإلجراءات اإلدارية األفراد الذين يكونون،  وما يكافئه من القوانني املطبقة يف الواليات تس

من بني مجلة أمور، منتســبني للشــركات املتضــررة أو من املمكن أن يســتفيدوا أو يتضــرروا بشــكل 
عة أو غري مباشــر نتيجة هلذا االنتســاب. وجيوز ملوظفي اخلدمة املدنية العمل يف أعمال ثانوية، مدفو

مدفوعة األجر، مىت كان ذلك مســــموحًا به ومل ينشــــأ عنه تضــــارب أو تداخل مع مســــؤولياهتم 
  من قانون موظفي اخلدمة املدنية).  ١٠١-٩٧الرئيسية (املواد 

وجيب على موظفي اخلدمة املدنية إبالغ املشــــرفني عليهم بواجباهتم ومصــــاحلهم املالية وغري املالية 
ألطراف الثالثة) اليت من املمكن أن تتعارض مع وظائفهم الرمسية، بغية اختاذ (مبا يف ذلك مصـــــاحل ا

  اإلجراء املناسب. ويشمل هذا العمل يف الوظائف الثانوية واألنشطة بعد هناية اخلدمة املدنية. 
وينص القانون احلاكم للوضع القانوين ألعضاء احلكومة االحتادية وقانون العالقات القانونية لوزراء 

دولة للشـــؤون الربملانية على قيود ما بعد هناية اخلدمة ومتطلبات اإلفصـــاح املصـــاحبة هلا املنطبقة ال
  على أعضاء احلكومة االحتادية ووزراء الدولة للشؤون الربملانية احلاليني والسابقني.

لواردة وجيوز ألعضاء الربملان العمل يف وظائف ثانوية، شريطة الوفاء مبتطلبات اإلفصاح واإلعالن ا
يف مدونة قواعد ســـلوك أعضـــاء الربملان. وعالوة على ذلك، ُتلزم املدونة األعضـــاء باإلفصـــاح عن 

يورو) واألنشــــــطة  ٥  ٠٠٠ اليت تزيد عنوالتربعات ( ،يورو) ٢٠٠ اليت تزيد قيمتها عناهلدايا (
ل يورو). وجيب على ك ٥  ٠٠٠ عنمبا يزيد اخلارجية، مبا يف ذلك رحالت الســــــفر املدعومة (

ــتها يف  عضــو من أعضــاء الربملان يتلقى أجرًا عن أنشــطة هلا صــلة بأحد املوضــوعات املقرر مناقش
إحدى جلان الربملان أن يفصـــح، قبل املداوالت وبصـــفته عضـــوًا يف تلك اللجنة، عن أية صـــلة بني 

وجب هذه املصاحل واملوضوع املقرر مناقشته مىت كان ذلك غري واضح من املعلومات املعلن عنها مب
 اتأحكام املدونة. وال يوجد التزام مشــــابه فيما خيص املناقشــــات واملداوالت اليت تتم يف اجللســــ

العامة. وال يتعني على أعضــاء الربملان اإلعالن عن تعامالهتم مع مجاعات الضــغط واألطراف الثالثة 
ستثناء احلصص يف الشركات التزاماهتم األخرى أو عن  شراكات  أوأو عن موجوداهتم املهمة، با ال

  يف املائة من حقوق التصويت فيها. ٢٥اخلاصة إذا كانوا ميتلكون أكثر من 
وجيوز اختاذ تدابري تأديبية أو تدابري أخرى ضــد املوظفني العموميني إذا خالفوا القوانني أو املدونات 

  املذكورة أعاله. 
ــــلطة القضــــائية متطلبات وإجراءات تعيني القضــــاة االحت ــــطتهم وحيدد قانون الس اديني وينظم أنش

وانضباطهم خارج العمل. وينطبق قانون موظفي اخلدمة املدنية على القضاة االحتاديني، ما مل ينص 
قانون الســـلطة القضـــائية على غري ذلك. ولذلك، ينطبق التوجيه اخلاص مبنع الفســـاد على القضـــاة 

  انون األساسي. االحتاديني طاملا أنه ال ميس استقالهلم القضائي املقرر مبوجب الق
 ٤٢و ٤١وإضــافة ملا ســبق، تضــمن القوانني ذات الصــلة نزاهة القضــاة (على ســبيل املثال، املادتان 

إبالغ رؤســـاء املحاكم بالقضـــاة). وجيب على القضـــاة  بردمن قانون اإلجراءات املدنية، املتعلقتان 
اة لتدريب مستمر على . وخيضع القضوئهااالت تضارب املصاحل واألنشطة الثانوية، يف حال نشحب
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املهارات واألخالقيات تنظمه األكادميية القضــــائية األملانية. وهذه الدورات التدريبية متاحة أيضــــًا 
  ألعضاء النيابة العامة واملوظفني اآلخرين يف اجلهاز القضائي.

  وخيضع أعضاء النيابة العامة لقوانني ولوائح اخلدمة املدنية العامة املوضحة أعاله.
    

    ) ٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
ُتتخذ قرارات املشــــــتريات العمومية يف أملانيا بصــــــورة ال مركزية، إذ تتوىل كل هيئة عامة توفري 
مشــــــترياهتا وفقًا إلطار حتدده عدة قوانني. وفيما خيص املشــــــتريات اليت تتخطى العتبات املحددة 

 )،EU/2014/25و EU/2014/24و EU/2014/23مبوجب قوانني االحتاد األورويب ذات الصـلة (التوجيهات 
ترد القواعد األســـاســـية يف هذا الشـــأن يف املقام األول يف قانون مكافحة تقييد املنافســـة. بينما تتم 

 ٥٥  املشــتريات اليت دون تلك العتبات على املســتوى االحتادي وفقًا للمبادئ العامة الواردة يف املادة
 واخلدمات دون عتبات االحتادمن قانون املوازنة العامة ووفقًا لقانون إجراءات توفري اإلمدادات 

  خاص. األورويب وقوانني الواليات ذات الصلة، فيما ختضع عقود األعمال العامة لنظام
وجيب أن تكون مجيع مراحل عملية االشــــتراء مفهومة جلميع املنخرطني فيها ويف نطاق ســــيطرهتم 

مسبق، إشعارات طرح  ) من قانون مكافحة تقييد املنافسة). وجيب أن ُتنشر، بشكل١(  ٩٧  (املادة
  العقود ومعايري االختيار وإشعارات الترسية.

) ١٢٤  ) وأخرى تقديرية (املادة١٢٣وينص قانون مكافحة تقييد املنافســـة على أســـباب إلزامية (املادة 
إلقصاء مقدمي العطاءات. ويوسع قانون إجراءات توفري اإلمدادات واخلدمات اليت دون عتبات االحتاد 

). ٣١هذه القواعد لتشــــــمل املشــــــتريات اليت دون عتبات االحتاد األورويب (املادة  األورويب نطاق
، ســـجل وطين للمنافســـة يتضـــمن ٢٠٢٠املتوقع أن ُينشـــر على شـــبكة اإلنترنت، يف أواخر عام   ومن

ــــة. وجيري أيضــــًا اختاذ  ــــركات اليت جيوز أو جيب إقصــــاؤها مبوجب قانون مكافحة تقييد املنافس الش
  رقمنة عمليات االشتراء وحتسني عمليات مجع البيانات ورفع التقارير. خطوات من أجل 

) من قانون ١(  ٦وُيستبعد موظفو املشتريات الذين هلم مصاحل شخصية يف نتيجة املشتريات (املادة 
  ترسية العقود العامة). 

العطــاءات الــذين وفيمــا خيص املشــــــتريــات اليت تتخطى عتبــات االحتــاد األورويب، جيوز ملقــدمي 
يفوزوا بالعقد أن يطلبوا مراجعة قرارات االشــــتراء من قبل جهة مســــتقلة (على ســــبيل املثال،  مل

مبوجب قانون مكافحة تقييد املنافســــــة). وفيما خيص املنشــــــأة هيئات التحكيم يف املشــــــتريات 
 جيوزاملشــــــتريات األخرى، جيوز ملقدمي العطاءات طلب االنتصــــــاف من خالل دعاوى مدنية. و

مراجعة ملراجعة احلسابات إجراء عمليات سلطات املحلية الأو احلسابات للمؤسسة العليا ملراجعة 
  عمليات االشتراء.ل

وينص القانون األساسي وقانون املوازنة العامة وقانون مبادئ املوازنة وقوانني املوازنة السنوية والعديد 
املوازنة وإدارهتا ورفع التقارير الدورية واملحاسبة  من األحكام اإلدارية على متطلبات وإجراءات إقرار

  الشأن. هذا ومسك الدفاتر. وتشتمل دساتري الواليات ولوائحها املالية على نصوص مشاهبة يف
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وُيعتمد مشـــروع خطة املوازنة مبوجب قانون املوازنة بعد املشـــاورات يف الربملان وجملس الشـــيوخ. 
ا تقارير عن أداء املوازنة. ســــــابات املوازنة، وُتنشــــــر دوريًّوميكن للجمهور االطالع على قوائم ح

  إجراء املراجعات املالية ومراجعات األداء. احلسابات وتتوىل املؤسسة العليا ملراجعة 
به التوجيه  لة إلدارة املخاطر وفقًا ملا يتطل عا ويتعني أن يكون لدى اهليئات اإلدارية االحتادية نظم ف

ًء على حجم كل هيئة عامة، جيب أيضــًا إنشــاء وحدات للمراجعة الداخلية اخلاص مبنع الفســاد. وبنا
لتويل مهام املراجعة الداخلية وفقًا للمعايري الصـــــــادرة عن معهد املدققني الداخليني. وتعقد وزارة 

  املراجعة.  الداخلية اجتماعات دورية لوحدات املراجعة الداخلية بغية تبادل اخلربات وتوحيد إجراءات
مة (املواد  ويشــــــتمل عا بادئ التوجيهية واللوائح ٧٩-٧٠قانون املوازنة ال قانون اجلنائي وامل ) وال

ــــــالمة الوثائق املالية املتعلقة باألموال العمومية،  اإلدارية ذات الصــــــلة على تدابري للحفاظ على س
  ذلك احلد األدىن لفترات االحتفاظ هبذه الوثائق.  يف  مبا
    

    )١٣و ١٠مشاركة اجملتمع (املادتان إبالغ الناس؛     
ــــــخص يف االطالع على املعلومات اليت حتتفظ هبا اهليئات  مينح قانون حرية املعلومات احلق ألي ش

عتمد العديد من الواليات ياالحتادية، مع مراعاة القيود الرامية حلماية املصـــــاحل العامة واخلاصـــــة. و
  عيد مع قانون حرية املعلومات.االحتادية تشريعات خاصة هبا تتوافق إىل حد ب

وال يكلف قانون حرية املعلومات اهليئات اإلدارية االحتادية باختاذ تدابري خاصـــــة وموحدة إلعمال 
القانون، وال حيدد مضــــــمون وشــــــكل الطلبات اليت ُتقدم مبوجبه وال اجلهة اليت جيب تقدميها هلا؛ 

  صة هبا. ُيمكن لكل هيئة أن تضع الترتيبات واإلجراءات اخلا  إذ
ومينح قانون حرية املعلومات املفوض االحتادي حلرية املعلومات صــــالحيات اإلشــــراف على تنفيذ 
القانون. وميكن تقدمي الشــكاوى ضــد قرارات رفض الطلبات املقدمة مبوجب القانون، إىل املفوض 

ة أو رفضـــه مع أو إىل املحاكم اإلدارية. ويف حال اللجوء إىل املفوض، جيوز له اعتماد قرار الســـلط
  املطالبة بإعادة النظر يف القرار.

ت أملانيا مؤخرًا تدابري لزيادة الشــفافية يف عمليات صــنع القرار وتعزيز مشــاركة اجلمهور وقد ســنَّ
من اإلدارة االحتادية أن تبادر  ٢٠١٧فيها. فعلى سبيل املثال، يتطلب قانون البيانات املفتوحة لسنة 

الوصــول إىل  www.govdata.deيانات مفتوحة. وتوفر البوابة اإللكترونية بنشــر البيانات باعتبارها ب
  البيانات اإلدارية.

ــــــتخدم وقد  ــــــاس كقانون احلكومة اإللكترونية اس الربنامج احلكومي "اإلدارة العامة  إلنشــــــاءأس
 إىل اخلدمات اإلدارية من احلكومة ". ويقتضـــي قانون حتســـني الوصـــول اإللكتروين٢٠٢٠  الرقمية

ية  ية إلكترونيًّوحكومات االحتاد هتا اإلدار خدما قدم  ية الواليات أن ت بات اإلدار ا من خالل البوا
  .٢٠٢٢اإللكترونية وأن تربط بني هذه البوابات اإللكترونية يف شبكة واحدة حبلول هناية عام 

ها الرامية إىل منع الفســـاد (وزارة الداخلية) إىل ا تقارير عن جهودوتنشـــر احلكومة االحتادية ســـنويًّ
جانب تقرير الوضع الوطين للفساد (املكتب االحتادي للشرطة اجلنائية). وتنشر الواليات االحتادية 
  أيضًا تقارير عن خماطر الفساد، بشكل مستقل أو من خالل املؤمتر الدائم لوزراء داخلية الواليات.
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املواقع الشـــــبكية  هاوســـــائل منببقضـــــايا الفســـــاد توعية اجلمهور  وتعمل احلكومة االحتادية على
احلكومية والصـــحف والعالقات العامة وإصـــدار الكتيبات. وقد اســـتحدثت مدارس وجامعات يف 

  أملانيا برامج تعليمية متنوعة ومبادرات عن مكافحة الفساد. 
 ةفرقأوالصــناعات ووتســعى الســلطات للحصــول على آراء أصــحاب املصــلحة املعنيني (اجلمعيات 

اخلرباء) بشـــأن مشـــاريع القوانني وفقًا لقواعد اإلجراءات املشـــتركة اخلاصـــة باحلكومة االحتادية، 
  وتنشرها على مواقعها الشبكية. 

شخص إبالغها بأفعال الفساد  واهليئات املسؤولة عن مكافحة الفساد معروفة للعامة، ومبقدور أي 
  اإلجرامية، مبا يف ذلك اإلبالغ دون اإلفصاح عن اهلوية.وغريها من األفعال 

    
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

ـــاد من خالل األحكام القانونية واألطر التنظيمية  جيري التصـــدي لضـــلوع القطاع اخلاص يف الفس
مثل القانون التجاري وقانون الشــــركات املســــامهة وقانون الشــــركات ذات املســــؤولية املحدودة 

  وقانون التداول يف األوراق املالية ومدونة إدارة الشركات.
على يفرض وبصـــــفة عامة، جيب على الشـــــركات األملانية تطبيق معايري املحاســـــبة األملانية؛ بينما 

السوق املالية تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية عند إعداد قوائمها حنو الشركات املوجهة 
ية املوحدة ملال ية االحتادية ا ملال بة ا ئة الرقا ية وهي ملال قارير ا فاذ معايري الت . وحيظى الفريق املكلف بإن

من القانون  ٢٨٣الســوق املالية. وحتظر املادة حنو بســلطة فحص القوائم املالية للشــركات املوجهة 
يف من القانون التجاري املمارسات املحاسبية املدرجة  ٢٦٤و ٢٤٦و ٢٣٩و ٢٣٨اجلنائي واملواد 

ــــــبية باعتبارها  ١٢من املادة  ٣ الفقرة من االتفاقية. وميكن املعاقبة على خمالفات اللوائح املحاس
مادة  قًا لل ية وف ملادة  ٣٣٤جرائم إدار جاري. وجترم ا قانون الت جاري  ٣٣١من ال قانون الت من ال

   من القانون اجلنائي اإلخالل اجلسيم بواجبات مسك الدفاتر واملحاسبة. ٢٨٣  واملادة
ــــــتركة (مثل التحالف من أجل  وقد أطلقت الســــــلطات االحتادية والقطاع اخلاص مبادرات مش

زاهة والشــــفافية على الصــــعيدين زاهة) لوضــــع اســــتراتيجيات عامة ملكافحة الفســــاد وتعزيز النالن
  الداخلي واخلارجي.

ة ويتضــــمن الســــجل التجاري وســــجل اجلمعيات التعاونية وســــجل الشــــفافية معلومات عن هوي
الشـــخصـــيات االعتبارية والطبيعية املشـــاركة يف تأســـيس وإدارة الشـــركات، وأيضـــًا عن املالكني 

  املنتفعني للشركات. 
) من قانون الشــــركات املســــامهة؛ ١(  ٩٣) و١(  ٧٦ومتاشــــيًا مع واجب العناية الواجبة (املادتان 

) من قانون الشــركات ذات املســؤولية املحدودة)، جيوز مســاءلة إدارة ١(  ٤٣) و١(  ٣٥واملادتان 
الشــركة عن إخفاقها يف اإلشــراف على شــؤون الشــركة على حنو حيول دون وقوع الفســاد، وفقًا 
ملوجز خماطر الشركة، وذلك حسب ما أكدته السوابق القضائية األخرية. وعالوة على ذلك، تضم 
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التوصــــيات غري التشــــريعية املتعلقة بتدابري مكافحة الفســــاد  مدونة إدارة الشــــركات جمموعة من
ا إذا أن تفصــح عمَّيف البورصــة على الشــركات املدرجة ويتعني . يف البورصــة للشــركات املدرجة

التوصـــيات، ويف حال عدم التزامها هبا، فيجب عليها أن توضـــح أســـباب ذلك  تلككانت تلتزم ب
  انون الشركات املسامهة). من ق ١٦١  على مواقعها الشبكية (املادة

  وال يوجد يف أملانيا إطار قانوين حمدد يتناول اإلبالغ عن املخالفات يف القطاع اخلاص.
) من قانون ضــــريبة الدخل، ال جيوز خصــــم الرشــــاوى أو النفقات األخرى ٥( ٤ومبوجب املادة 

  املرتبطة بالفساد باعتبارها نفقات جتارية.
    

    )١٤املادة تدابري منع غسل األموال (    
ُعزِّز نظام التدابري الوقائية ملنع غسل األموال يف أملانيا من خالل تنقيح وإقرار قانون مكافحة غسل 

ضمن إطار القانون اخلاص بتطبيق توجيه االحتاد األورويب  ٢٠١٧ هاألموال املعدل يف حزيران/يوني
يمية بشـــأن حتويل األموال وإعادة الرابع بشـــأن غســـل األموال وتنفيذ الئحة االحتاد األورويب التنظ

تنظيم وحدة االســــتخبارات املالية. وُيســــتكمل قانون مكافحة غســــل األموال بالقوانني اخلاصــــة 
  بالقطاعات مثل قانون املصارف وقانون اإلشراف على خدمات دفع األموال.

الوارد ويشــــــترط قانون مكافحة غســـــــل األموال على الكيانات امللزمة به (حســـــــب التعريف 
ملادة يف ملادة ١(  ٢  ا ها (ا بائن ملالكني املنتفعني لز مبا يف ذلك هوية ا ها،  بائن  ١٠)) بتحديد هوية ز
)، وإبالغ وحدة ٨بعدها)، واالحتفاظ بالســجالت اليت يتم احلصــول عليها أثناء العمل (املادة  وما

يعكس نطاق هذه التدابري خطر ). وجيب أن ٤٣االســـتخبارات املالية باملعامالت املشـــبوهة (املادة 
  ).٥املادة و ٤من املادة ) ٢) و(١(الفقرتان غسل األموال ذي الصلة (

، أصـــبح هناك ســـجل باملالكني املنتفعني. ويغطي الســـجل ٢٠١٧كانون األول/ديســـمرب  ٢٧ويف 
الشــخصــيات االعتبارية اخلاصــة والشــركات اخلاصــة املســجلة، إضــافة إىل الصــناديق االســتئمانية 

ترتيبات القانونية املماثلة. وبالرغم من عدم التحقق من البيانات املدخلة، تفرض السلطة اإلدارية وال
) من قانون مكافحة غســــل ٦( ٢٥االحتادية املســــؤولة عن اإلشــــراف على الســــجل وفقًا للمادة 

سجل سمح باالطالع على هذا ال سجيل. وُي  األموال عقوبات على اإلخفاق يف الوفاء مبتطلبات الت
للســـلطات املختصـــة وكذلك ألي شـــخص ميكنه أن يثبت أن له "مصـــلحة مشـــروعة"، حســـب 
التعريف الوارد يف التشـــريعات الفرعية. ومن املقرر توســـيع نطاق حق االطالع على الســـجل بعد 
تطبيق توجيه االحتاد األورويب اخلامس بشأن مكافحة غسل األموال (الذي جرى إقراره وسيدخل 

  ) الذي مينح اجلمهور حق االطالع على السجل.٢٠٢٠انون الثاين/يناير ك ١حيز النفاذ يف 
وُتجري أملانيا تقييمًا للمخاطر على الصـــعيد الوطين، مع التركيز بصـــفة خاصـــة على تدابري الرقابة على 

  .٢٠١٩  املنشآت واملهن غري املالية املحددة. وقد ُنشر التقييم الوطين للمخاطر يف تشرين األول/أكتوبر
ــــــلطات إنفاذ القانون املعنية مبكافحة غســــــل األموال، وتتبادل وت تعاون الســــــلطات الرقابية وس

املعلومــات فيمــا بينهــا، على الصــــــعيــدين املحلي والــدويل، على النحو الــذي يــأذن بــه القــانون 
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من قانون مكافحة غســــل األموال؛  ٤٤وما بعدمها واملادة  ٣٣و ٣٢ســــبيل املثال، املادتان   (على
). وقد وقعت هيئة الرقابة املالية االحتادية مذكرات تفاهم مع قانون الضــــــرائبب من ٣١  واملادة

  هيئات نظرية أجنبية، مما يوفر أساسًا لتبادل املعلومات والتعاون.
اجلمــارك األملــانيــة مراقبــة حركــة النقــديــة ومكــافئــات النقــديــة عرب احلــدود األملــانيــة هيئــة وتتوىل 
حة ٣١أ و١٢و) ٢) و(١(  ٥) و٤( ١  (املواد قًا لالئ قانون إدارة اجلمارك) وف ية املأ، من  فوضــــــ

ية رقم  بة على دخول النقد إىل  ١٨٨٩/٢٠٠٥األوروب االحتاد األورويب بشـــــــأن ضــــــوابط الرقا
خروجــه منــه. وجيــب اإلعالن عن النقــديــة ومكــافئــات النقــديــة اليت تزيــد قيمتهــا اإلمجــاليــة  أو
  آالف يورو، وجيب تقدمي تفسري هلذه احلركات عند طلب سلطات اجلمارك ذلك.   ١٠ عن

) اليت ُتلزم EU 2015/847وُتطبق يف أملانيا الئحة االحتاد األورويب التنظيمية بشــــــأن حتويل األموال (
من بينها أن تكون معامالت حتويل األموال  ،مقدمي خدمات دفع األموال بالتأكد من مجلة أمور

  مبعلومات دقيقة وكاملة عن دافعي األموال.مصحوبة 
وتشــــــارك أملانيا يف العديد من اهليئات الدولية واملتعددة اجلنســــــيات، من بينها فرقة العمل املعنية 
باإلجراءات املالية، ووحدة التعاون القضـــائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجســـت)، ووكالة االحتاد 

القانون (اليوروبول)، والشــبكة القضــائية األوروبية، وشــبكة كامدن األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ 
ـــتخبارات املالية.  ـــترداد املوجودات، وجمموعة إيغمونت لوحدات االس ـــتركة بني الوكاالت الس املش

  املشروعة. كما تقدم أملانيا الدعم اإلمنائي لبلدان أخرى ملكافحة غسل األموال والتدفقات املالية غري
    

    دةرب الناجحة واملمارسات اجليِّالتجا  -٢-٢  
، ٥تــدعم أملــانيــا الــدول األخرى يف جمــال منع الفســـــــاد من خالل براجمهــا اإلمنــائيــة (املــادة   •  

  ). ٤  الفقرة
ــــتخبارات املالية على قوائم حباالت   •   تشــــتمل التقارير الســــنوية الصــــادرة عن وحدة االس

، ١٤التعاون الدويل حســـب الدولة، ألكثر البلدان نشـــاطًا؛ وُتنشـــر التقارير بلغتني (املادة 
  (ب)). ١ الفقرة

روعة الدعم الدويل الذي تقدمه أملانيا ملكافحة غســـــل األموال والتدفقات املالية غري املشـــــ  •  
  ).٥، الفقرة ١٤(املادة 

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  توَصى أملانيا مبا يلي:
النظر، عند االقتضاء، يف التماس مدخالت من أصحاب املصلحة من خارج القطاع العام   •  

بشـــأن تنفيذ التوجيه اخلاص مبنع الفســـاد وتنقيحاته املقبلة؛ وُتشـــجَّع أملانيا أيضـــًا على أن 
  )؛١، الفقرة ٥حتدد وجه انطباق التوجيه على الوزراء (املادة 
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متويل األحزاب الســــياســــية عن طريق: (أ) خفض عتبة النظر يف زيادة تعزيز الشــــفافية يف   •  
(ب) خفض عتبة التربعات املجهولة املصــــدر أو إلغائها واإلفصــــاح العلين عن التربعات؛ 

(ج) تدعيم متطلبات حفظ الســجالت واإلفصــاح املنطبقة على أعضــاء الربملان و؛ بالكلية
  )؛٣، الفقرة ٧واملرشحني لشغل املناصب العمومية (املادة 

النظر يف تدعيم التدابري واألنظمة بغية تيســــري اإلبالغ عن الفســــاد للســــلطات املختصــــة،   •  
املحمي؛ املعلومات وذلك عن طريق توفري: (أ) تعريف شـــــامل يف التشـــــريعات إلفشـــــاء 

(ج) سبل محاية فعالة ضد التمييز وقنوات وأنظمة إبالغ واضحة لإلفشاء املحمي؛  (ب)و
التوعية الكافية   (د)ولومات بصــورة مشــمولة باحلماية؛ لألشــخاص الذين يفشــون عن مع

عن مبلغني للموظفني العموميني. ويف هذا الســــياق، ينبغي النظر يف توفري ســــبل احلماية لل
حاالت ســـوء الســـلوك اليت ال ترقى إىل مســـتوى االنتهاكات الفعلية أو عن املخالفات أو 

املزعومة للقانون، وإرساء افتراض قائم على األدلة حبسن نية األشخاص الذين يفشون عن 
  )؛٤، الفقرة ٨معلومات بصورة مشمولة باحلماية (املادة 

ء الربملان عن طريق الســعي لتعزيز الشــفافية خبصــوص املصــاحل واألنشــطة اخلارجية ألعضــا  •  
إقرار: (أ) متطلبات إفصــــاح إضــــافية ألعضــــاء الربملان تغطي التضــــارب بني مصــــاحلهم 

(ب) لوائح فعالة وشــاملة بشــأن حتقيق الشــفافية يف تعامل والشــخصــية ومهامهم الربملانية؛ 
  )؛٥، الفقرة ٨أعضاء الربملان مع مجاعات الضغط واألطراف الثالثة األخرى (املادة 

ال للطعن فيما خيص املشـــــتريات العمومية اليت دون عتبات االحتاد ن إقامة نظام فعَّضـــــما  •  
  )؛١، الفقرة ٩األورويب (املادة 

  (أ))؛ ١٠املادة تدعيم اإلشراف على إعمال قانون حرية املعلومات (  •  
  )؛٢ لفقرة، ا١٢تعزيز التدابري الرامية إىل تيسري اإلبالغ عن الفساد يف القطاع اخلاص (املادة   •  
يف ضــوء املنهج الالمركزي لإلشــراف على مكافحة غســل األموال يف القطاع غري املايل،   •  

ــــــراف على مكافحة غســـــــل األموال،  مواصــــــلة اجلهود الرامية إىل تعزيز الرقابة واإلش
يف القطاع غري املايل. وميكن ألملانيا أيضـــًا أن تدرس إمكانية إرســـاء آلية حتقق  ســـيما وال

ضــمان صــحة البيانات املدخلة يف ســجل الشــفافية وتيســري وصــول األشــخاص هتدف إىل 
والكيانات اليت هلا مصــــلحة مشــــروعة يف الوصــــول إىل الســــجل، بغية تعزيز الشــــفافية 

  ).١، الفقرة ١٤  (املادة
    

    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد حكم     
يشكل قانون املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية األساس لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة 

  ت.يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك الطلبات املتعلقة باسترداد املوجودا
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ا واســـعًا يف صـــياغته يتيح أعمال التحري ا قانونيًّمن قانون املســـاعدة القانونية نصـــًّ  ٥٩وُتعد املادة 
القتفاء أثر املوجودات وجتميدها؛ ومن حيث املبدأ، تســـمح هذه املادة بنفس نطاق املســـاعدة اليت 

ا بعدها مصـــــادرة وم ٤٨ميكن أن تقدمها املحاكم أو الســـــلطات األملانية لبعضـــــها. وتنظم املادة 
املوجودات بناًء على القرارات األجنبية. وال جيوز تقدمي املســـاعدة القانونية وال نقل البيانات بدون 

ـــية للنظام القانوين األملاين (املادة  ـــاس ـــيتعارض مع املبادئ األس من قانون  ٧٣طلب إذا كان هذا س
  املساعدة القانونية).

جراءات اجلنائية على أعمال املســـاعدة القانونية املتبادلة. وإضـــافة ملا ســـبق، تنطبق أحكام قانون اإل
ويف ذلك السياق، ميكن اختاذ التدابري الالزمة القتفاء أثر املوجودات حىت وإن مل يتوفر سوى اشتباه 
ـــد دخـــل حيز النفـــاذ يف  ـــانون مصـــــــــادرة جـــدي ـــا ق ـــارتكـــاب جرم. وأقرت أملـــاني ـــدئي ب مب

  .٢٠١٧  همتوز/يولي  ١
طلب املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف  املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف دليل "وترد متطلبات تقدمي

سائل اجلنائية من الدول األعضاء يف جمموعة العشرين: دليل تفصيلي سترداد ٢٠١٢( امل )" ودليل ا
  )، الذي كان قيد املراجعة يف وقت إجراء االستعراض.٢٠١٤املوجودات (

ــــــل معظم طلبات املوعمليًّ ــــــرة، ا، ُترس ســــــاعدة القانونية املتبادلة وُتنفَّذ من خالل القنوات املباش
واملحاكم  االدعاءســــيما داخل االحتاد األورويب (فيما يتعلق بأملانيا، هذه القنوات هي مكاتب  وال

ـــــلطة املركزية يف الواليات االحتادية). وُتوجَّ ه الطلبات املقدمة مبوجب هذه االتفاقية من خالل الس
ساعدة القانونية ألملانيا،  أال وهي مكتب العدل االحتادي. وال جتمع أملانيا إحصاءات عن طلبات امل

  الواليات. أو مستوىاملتبادلة، سواء على املستوى االحتادي 
ج ٩٢أ و٦١وُيســمح بالتبادل التلقائي للمعلومات املتعلقة باجلرمية بني الســطات املختصــة (املادتان 

  وما بعدها من قانون مكافحة غسل األموال).  ٣٣؛ واملادة من قانون املساعدة القانونية
وقد وقعت أملانيا عدة اتفاقات متعددة األطراف لتيســـري اســـترداد املوجودات عرب احلدود، وُيمكن 

  أن تتعاون أملانيا يف جمال استرداد املوجودات بغض النظر عن وجود معاهدة. 
املســـاعدة القانونية املتبادلة، رغم أن أحكامها مل تصـــبح وتعترب أملانيا هذه االتفاقية أســـاســـًا لتقدمي 

) من قانون املســـاعدة القانونية). ٣( ١ا (املادة واجبة التطبيق بشـــكل مباشـــر بوصـــفها قانونًا وطنيًّ
توجد أية قضــايا مت البت فيها بإرجاع املوجودات أو التصــرف فيها اســتنادًا إىل هذه االتفاقية.  وال

  طلبان معلقان يف وقت إجراء االستعراض.وكان هناك 
    

  املالية ية االستخباراملعلومات منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة     
    )٥٨و ٥٢(املادتان 

ها،  ية عمالئ حتدد هو به أن  مة  نات امللز حة غســـــــل األموال من الكيا كاف يا مل ملان ظام أ يتطلب ن
ملادة  يف  مبا ها (ا ملالكني املنتفعني لعمالئ قانون مكافحة غســـــــل  ١٠ذلك هوية ا عدها من  وما ب

ند إىل تقييم املخاطر لتحديد هوية العمالء ( األموال) وأن ــــــت ) ٢) و(١( الفقرتانتطبق هنجًا يس
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ــــــل األموال). ويلزم تعزيز العناية الواجبة فيما يتعلق  ٥واملادة  ٤املادة  من من قانون مكافحة غس
ا أو أفراد أسرهم أو األشخاص الوثيقي الصلة بعدة أشخاص من بينهم األشخاص املعرضني سياسيًّ

) من قانون مكافحة غسل األموال). ويف حالة االشتباه يف حدوث جرائم ٤) و(٣(  ١٥هبم (املادة 
ــــــتخبارات املالية (املادة  غســـــــل أموال أو من قانون  ٤٣متويل إرهاب، جيب إبالغ وحدة االس

  األموال). مكافحة غسل
سنوات (املادة  ) من قانون مكافحة غسل األموال)، ٤( ٨وجيب االحتفاظ بالسجالت ملدة مخس 

 ١٠ من توجيه االحتاد األورويب الرابع بشأن مكافحة غسل األموال والتوصية رقم ٤٠وفقًا للمادة 
  لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية.

وقد وضــعت هيئة الرقابة املالية االحتادية، بالعمل مع جلنة قطاع املصــارف األملانية، مذكرات تفســريية 
وإرشادات بشأن منع غسل األموال، بغية توجيه املؤسسات املالية بشأن الوفاء مبتطلبات العناية الواجبة. 

املالية املصـــارف بانتظام من خالل التعميمات بالبلدان اليت أدرجتها فرقة العمل املعنية  غ هيئة الرقابةوتبلَّ
  باإلجراءات املالية باعتبارها بلدانًا متتلك أنظمة غري كافية ملكافحة غسل األموال. 

وقد صـــاغت أيضـــًا الواليات االحتادية يف أملانيا، املســـؤولة عن اإلشـــراف على القطاع غري املايل، 
كرات إرشادية (متاحة على شبكة اإلنترنت)، ملساعدة الكيانات امللَزمة يف القطاع غري املايل يف مذ

الوفاء بالتزامات بذل العناية الواجبة. وتوفر أيضــــــًا وحدة االســــــتخبارات املالية وثائق إرشــــــادية 
دة وميكن وتصـــنيفية لكل قطاع (مايل وغري مايل). وهذه الوثائق متاحة على املوقع الشـــبكي للوح

  للكيانات امللَزمة االطالع عليها بعد التسجيل.
ويتطلب إجراء العمليات املصـــــرفية يف أملانيا أن يكون صـــــاحب املعاملة حاضـــــرًا بشـــــخصـــــه 

م مجلة أمور من بينها إقامة أو إبقاء ٢٥من قانون املصـــــــارف). وحتظر املادة  ٣٣و ٣٢  (املادتان
مع "مصـــارف ومهية"، حســـب التعريف الوارد يف  عالقات مراســـلة أو أي عالقات جتارية أخرى

  ) من قانون مكافحة غسل األموال. ٢٢(  ١  املادة
شتراطات للموظفني العموميني املعنيني تلزمهم باإلعالن عن وضعهم املايل،  وقد نظرت أملانيا يف إقرار ا

معينة مثل الدخل  ولكنها اختارت نظامًا يركز على اإلفصاح عن املصاحل، مبا يف ذلك عن مصاحل مالية
  االتفاقية. من ٨  من املادة ٥من األنشطة الثانوية والتربعات، على النحو املتناول يف الفقرة 

ودون اإلخالل بتدابري مكافحة غســـــل األموال، مبا يف ذلك متطلبات العناية الواجبة لألشـــــخاص 
البة املوظفني العموميني ا على الصــعيدين الداخلي واخلارجي، نظرت أملانيا يف مطاملعرضــني ســياســيًّ

باإلفصاح عن مصاحلهم يف احلسابات املالية األجنبية أو سيطرهتم عليها، ولكنها مل تطالبهم بذلك. 
  وينص معيار اإلبالغ املوحد على التبادل التلقائي ملعلومات احلسابات املالية. 
ة االســتخبارات املالية وقد أرســى قانون مكافحة غســل األموال اإلطار القانوين إلعادة تنظيم وحد

، وهي منظمة ضــــــمن ٢٠١٧ هحزيران/يوني ٢٦األملانية. وبدأت الوحدة اجلديدة عملها بتاريخ 
خطوط إدارية تتبع وزارة املالية االحتادية. وتضـــمن الوحدة خضـــوع كل قضـــية للفحص الفوري 
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فور اســتالمها، لضــمان منح األولوية للقضــايا اليت هلا أجل حمدود، والقضــايا العاجلة، والبالغات 
  اليت تنطوي على متويل إرهاب حمتمل. 

    
  كات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل تدابري االسترداد املباشر للممتل    

    )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف
الشخصيات االعتبارية (املحلية واألجنبية) باألهلية سائر مبوجب القانون األملاين، تتمتع الواليات و

من قانون اإلجراءات املدنية).  ٥٠القانونية اليت تؤهلها لتكون أطرافًا يف الدعاوى القضــائية (املادة 
وتتسق قدرة الواليات على أن تكون أطرافًا يف الدعاوى القضائية مع األحكام الصادرة من حمكمة 

  العدل االحتادية.
إرجاع املوجودات املأخوذة من األموال العامة نتيجة جرمية جنائية كتعويض عن األضــــــرار وجيوز 

) من القانون املدين باالقتران مع نظام أســاســي يهدف ٢(  ٨٢٣لألشــخاص املتضــررين، وفقًا للمادة 
  ي). اجلنائ  من القانون ٢٦٦إىل محاية األشخاص اآلخرين، على سبيل املثال ضد خيانة األمانة (املادة 

ويلزم مصــــــادرة عائدات األفعال املجرمة من املشــــــاركني الرئيســــــيني والثانويني بغض النظر عن 
) من القانون اجلنائي). وجيوز ألي طرف متضــــــرر، ١(  ٧٣مطالبات األطراف املتضــــــررة (املادة 

وحيدد يف ذلك أية والية، املطالبة بالتعويض الذي حيصـــل عليه الضـــحايا أثناء إجراءات اإلنفاذ.   مبا
حكم املحكمة اجلنائية وضع هذه األطراف كطرف متضرر وحجم الضرر املتكبد؛ وال حاجة إىل 
ل إشـــعارات إىل األشـــخاص  وجود حق مبوجب القانون املدين أو موافقة قضـــائية خاصـــة. وُترســـَ

  ط من قانون اإلجراءات اجلنائية).٤٥٩املتظلمني (املادة 
نائية من خالل إنفاذ اجلزاءات أو العقوبات األخرى اليت هلا أثر وميكن تقدمي املساعدة يف اإلجراءات اجل

من قانون املســـاعدة القانونية). ويف قضـــايا املصـــادرة،  ٤٩و ٤٨هنائي وملزم يف البلد األجنيب (املادتان 
ميكن تقدمي املســـاعدة إال يف حاالت من بينها أن يكون قرار املصـــادرة قرارًا كان ميكن أن يصـــدر   ال

من قانون املســــــاعدة القانونية). وتنطبق هذه التدابري على أي بلد،  ٤٩طبقًا للقانون األملاين (املادة 
) من قانون املســــــاعدة ٣(  ١تكن هناك معاهدات دولية تنظم تقدمي هذه املســــــاعدات (املادة   مل  ما

م خاصــــــة للبلدان أ وما بعدها من قانون املســــــاعدة القانونية على أحكا٩١القانونية). وتنص املادة 
األعضـــــاء يف االحتاد األورويب. وقد أعادت أملانيا موجودات من خالل إنفاذ أوامر أجنبية، مبا يف ذلك 

  ).EU/2014/42أوامر مبوجب توجيه االحتاد األورويب بشأن جتميد ومصادرة أدوات اجلرمية وعائداهتا (
من القانون اجلنائي)، ميكن أيضـــــًا ) ١(  ٧٣وإضـــــافة إىل املصـــــادرة اإللزامية للموجودات (املادة 

مصــــادرة األشــــياء الناجتة عن جرائم أصــــلية ضــــمن نطاق غســــل األموال مرتكبة خارج البالد 
  ) من القانون اجلنائي).٨) و(٧(  ٢٦١  (املادة

من القانون أ ٧٦من املادة ) ٢) و(١( الفقرتانوقد أقرت أملانيا املصــــادرة غري املســــتندة إىل إدانة (
عةصــدر مؤخرًا حكم قضــائي يطبق هذه التدابري. وميكن أيضــًا تطبيق املصــادرة اجلنائي). و  املوســَّ

  أ من القانون اجلنائي). ٧٣للموجودات (املادة 
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ــتباه مبدئي بارتكاب جرم (املادة  من  ٥٩وميكن اقتفاء أثر املوجودات حىت وإن مل يتوفر ســوى اش
ساعدة القانونية). وجيوز احلجز على األشي سباب وقائعية قانون امل اء يف حال وجود ما يكفي من أ

ب من قانون اإلجراءات اجلنائية، ١١١تدعو إىل افتراض الوفاء بشــروط احلجز أو املصــادرة (املادة 
ــياء املحجوزة إىل الســلطة  ٦٧إىل جانب املادة  ــليم األش ــاعدة القانونية). وميكن تس من قانون املس

  من قانون املساعدة القانونية).  ٦٦املختصة يف الدولة األجنبية (املادة 
من قانون اإلجراءات اجلنائية ســلطات إنفاذ القانون هامشــًا من حرية التقدير  ب١١١املادة ومتنح 

الختاذ القرارات املتعلقة بالتدابري املؤقتة وحفظ املوجودات املحجوزة، واليت ميكن أن ُتطبق أيضــــــًا 
  يف حاالت التعاون الدويل.

تان وحتظى حقوق األطرا ملاد ية (ا باحلما ية  نة الن ــــــ ثة احلس ثال قانون ٢(  ٦٦) و٣(  ٥٨ف ال ) من 
  املساعدة القانونية).

وترد بعض التوجيهات بشـــــــأن حمتوى الطلبات يف وثيقة املبادئ التوجيهية للعالقات مع البلدان 
ة دليل األجنبية يف مســــــائل القانون اجلنائي (املبادئ التوجيهية يف مســــــائل القانون اجلنائي) ووثيق

). ويف حال واجه طلب املســاعدة عقبات ميكن تذليلها، ُتمنح الدولة ٢٠١٤اســترداد املوجودات (
ـــــتكمال الطلب (املبدأ التوجيهي رقم  من املبادئ التوجيهية يف مســـــائل  ١٨الطالبة الفرصـــــة الس

بدأ التوجيهي رقم  تة (امل تدابري املؤق بل رفع ال قانون اجلنائي). وُتجرى مشـــــــاورات ق من  ١٩٦ال
  املبادئ التوجيهية يف مسائل القانون اجلنائي).

    
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

يا ملان مة، ميكن مصـــــــادرة املمتلكات يف دولة أ عا فة  هنائيًّ بصــــــ بذلك  ا فور أن يصــــــبح القرار 
من القانون اجلنائي). غري أنه عند إنفاذ  ٧٥) من قانون املســـــاعدة القانونية، واملادة ٤(  ٥٦  (املادة

أمر املصــادرة املرســل من الدولة الطالبة، ميكن للســلطة املســؤولة عن تقدمي املســاعدة أن تدخل يف 
أن التصــرف يف املوجودات أو إرجاعها أو توزيعها اتفاق خمصــص مع الســلطة الطالبة املختصــة بشــ

ب من قانون املســـاعدة القانونية). وتؤخذ هذه القرارات ٥٦(املادة  املعاملة باملثل ضـــمانيف حال 
 ١٨٩على أساس كل حالة على حدة وجيب أن تستند إىل أسباب موضوعية (املبدأ التوجيهي رقم 

نائي). وفيما خيص الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، من املبادئ التوجيهية يف مسائل القانون اجل
و من قانون املســاعدة القانونية، اليت حتدد قواعد التصــرف يف املوجودات تلتزم هبا ٨٨باملادة ُيعمل 

  السلطات املختصة يف الدول األعضاء الطالبة.
 ص املتضــررون أهنم قدويتعني تعويض األطراف املتضــررة يف مجلة حاالت من بينها إذا أوضــح األشــخا

  أ من قانون املساعدة القانونية).٥٦كاملة ملطالبهم من إنفاذ حق امللكية (املادة تسوية على  نحيصلو ال
وال يوجد أي حكم يشــــــترط إرجاع املوجودات املصــــــادرة إىل الدولة الطالبة يف حاالت اجلرائم 
  املنصوص عليها يف االتفاقية، بالرغم من أن مبادئ االتفاقية ستكون منطبقة يف كل اتفاق خمصص. 
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اليف كانت تلك التكإذا  وتتنازل أملانيا بصـــــفة عامة عن املطالبات بتعويضـــــها عن التكاليف، إالَّ
  من قانون املساعدة القانونية). ٧٥باهظة (املادة 

وقد أبرمت أملانيا اتفاقات للتصرف يف املوجودات مع الدول األخرى األعضاء يف االحتاد األورويب 
  يف حاالت خاصة، وال ُيحتفظ بأي إحصاءات يف هذا الشأن.

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  -٢-٣  

ية   •   كان ملادة إم مة، مبوجب ا عا ية، ٥٦التعويض من األموال ال قانون عدة ال قانون املســـــــا أ من 
كاملة ملطالبه من إنفاذ حق امللكية تسـوية يكن مبقدور الشـخص املتضـرر احلصـول على   مل  إذا

  ).٥٧(املادة 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  توَصى أملانيا مبا يلي: 

ىل حتسني نظام مجع البيانات املتعلقة بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة مواصلة اجلهود الرامية إ  •  
  )؛٥١املعلومات واإلحصاءات ذات الصلة (املادة  لتجميع سبلعن طريق البحث عن 

تضــــــمني معلومات ُمحدَّثة عن املحتوى املطلوب لطلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف   •  
النســخة القادمة من دليل اســترداد املوجودات، بغية توفري قدر أكرب من اليقني والوضــوح 

  )؛٣، الفقرة ٥٥للبلدان الطالبة (املادة 
يف ظل عدم وجود ســـوابق ونظرًا ألن االتفاقية ال ُتطبق بشـــكل مباشـــر، إقرار تدابري تتيح   •  

. وسيكون من املفيد تضمني إشارة إىل ٥٧اإلعادة اإللزامية للموجودات متاشيًا مع املادة 
، ٥٧يف دليل اســــترداد املوجودات املحدَّث (املادة  ٥٧املقررة مبوجب املادة االلتزامات 

  )؛٣الفقرة 
ــــــتخبارات املالية املشــــــكلة حديثًا،   •   مواصــــــلة اختاذ اخلطوات الالزمة لتأهيل وحدة االس

ذلك من خالل توفري املوارد الضــــــرورية والوفاء مبتطلبات زيادة عدد املوظفني من  يف  مبا
  ).٥٨أجل تنفيذ املهام املنوطة هبا بفاعلية (املادة 

  


