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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
 المعني باسترداد الموجودات

 2021أيلول/سبتمبر  10-6فيينا، 
 *)ب( من جدول األعمال المؤقت 4البند 

والممارسات الجيدة والدروس المستفادة  التحديات المطروحة 
واإلجراءات التي تتيح مصادرة عائدات الفساد دون صدور إدانة  

 جنائية، من الدول األطراف التي طبقت هذه التدابير وفقا للفقرة 
 من االتفاقية  54)ج( من المادة   1

  

     
 جنائية اإلجراءات التي تتيح مصادرة عائدات الفساد دون صدور إدانة   

 
 مذكرة من األمانة  

 
 ملخص  

ــا    ،  9/ 8أُعـدت  ذـ ا الـم  رة عمبق ارراؤ مؤ مر اـلدول األ را  فف ا ـةاألـم  األمم المتحـدة لمـلافحـ  الة ـــــــــــ
ـــم  عن التحـدـ ا  الم رومـ    ــاســـــــــــ س الـم  رة مللوـما  أســـــــــــ ــتـند تلا اـماـنا  جملتـها األـماـن  وملتلتـهال و ـردسا وذف   ـــــــــــ

والدؤوس المـ تةا ة واججرااا  التف  تم  مـاا ؤة عاادا  الةـ ا   ود ـردوؤ ت ان  جناام ، من  والمماؤـسا  الييدة 
ــتـها فف االجتـما    54)ج( من الـما ة  1اـلدول األ را  التف  َّتـرت ذـ ا الـتدااير وفـراق للةررة  من اال ـةاألـم ، لمـناقاـــــــــــ

 ااستر ا  الموجو ا ل الخامس عار للةريق اللامل الحلومف الدولف المةتوح اللضوي  الملنف 

 

__________ 

 * CAC/COSP/WG.2/2021/1 ل 
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 مقدمة  - أوال  
 رســف ا ةاألم  األمم المتحدة لملافح  الة ــا   دااير لتح ــين التلاود فف ميال اســتر ا  الموجو ا ل وفف ذ ا   - 1

ــمات، يتلين علا الدول األ را ، اموجف الةررة  من اال ةاألم ، أد  نظر فف تملانم  ال ــــماح    54)ج( من الما ة   1ال ــ
 االماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان ، أي ماا ؤة الممتلكا   ود ردوؤ ت ان  جناام ل 

ــا   ود رــــــدوؤ ت ان  جناام  وفااد ها   - 2 ــا ؤة عاادا  الة ــــ و ثيراق ما نوقاــــــت أذمم  اججرااا  التف  تم  ماــــ
لسال الضـوا  اللملم  فف اجتماعا  الةريق اللامل الحلومف الدولف المةتوح اللضـوي  الملنف ااسـتر ا  الموجو ا ،  ما سـُ

دة فف ت اؤ آلم  اســـــتلراي  نةي  ا ةاألم  األمم المتحدة  علا الماـــــا ؤة غير الم ـــــتندة تلا ت ان  اورـــــةها مماؤســـــ  جي 
 (ل CAC/COSP/IRG/2021/7لملافح  الة ا  )انظر، مثبق، الوثمر  

لتف األمم  ، أعدت  مَّا ؤة اســــتر ا  الموجو ا  الم ــــروق  )مَّا ؤة اســــتاؤا( الماــــتر   اين م 2009وفف عاس  - 3
اـستر ا  األـرول المنهو: د  ليل للمماؤسـا    النواد   المتحدة الملنف االمخدساؤا  واليريم  )الملتف( والبنك الدولف  ؤاـس  

، أارز  أدت ماــا ؤة الموجو ا   ود رــدوؤ ملم ت ان  الح ــن  ااــصد ماــا ؤة األرــول  ود االســتنا  تلا ملم ت ان  
 الة ا  وأ وا ه، وال سمما فف الحاال  التف ُ نرل فيها اللاادا  تلا الخاؤجل   مثسال أ اة ماسم  الستر ا  عاادا  

ــا ، فف قراؤا  - 4 الملنود ا لزيز   8/9وأوعز مؤ مر الــدول األ را  فف ا ةــاألمــ  األمم المتحــدة لملــافحــ  الة ــــــــــــ
فف جمل  أموؤ، ايمع   ا، تلا الةريق اللامل أد  روس، 2030اســــــــتر ا  الموجو ا   عما لخ   التنمم  الم ــــــــتدام  للاس 

مللوما  عن التحد ا  الم روم  والمماؤســــــــا  الييدة والدؤوس الم ــــــــتةا ة واججرااا  التف  تم  ماــــــــا ؤة عاادا   
 من اال ةاألم ل   54)ج( من الما ة   1الة ا   ود ت ان  جناام ، من الدول األ را  التف  َّترت ذ ا التدااير وفراق للةررة 

 ول     43 رة ااالســـــــــتلان  امللوما  من ماـــــــــا ؤ مةتوم  ومناـــــــــوؤا  موثوق ل وقدتمت  وقد أُعدت  ذ ا الم   - 5
ا مللوما  تضــاةم    ( 1)  رفاق  ااــصد الماــا ؤة غير الم ــتندة تلا ت ان ، ال ي ُأؤفق    2021علا اســتبماد الملتف للاس   ؤ ًّ

ــَّا /فبراير  ــةوي  عمتمتها األمان  فف شــ م ، تذ أ لت الض الدول ار و   ل و َّاين ن ات المللوما  ا 2021ام  رة شــ لمردت
لماـــــا ؤة غير ل آلما  من   قاام فف وال ا ها الرضـــــاام  ما ذو   شـــــامل ، فف مين قدتمت  ول أعرو مللوما  محدت ة  بيسان 

الم ـــتندة تلا ت ان ، وأالعت عن التحد ا  التف واجهتها وقدتمت اقتراما  ااـــصد المماؤســـا  الييدة فف الماـــا ؤة غير 
 الم تندة تلا ت ان ، علا النحو ال ي  ر  مناقاته أ ناال  

لةريق اللامل، فضبق عن  ومن المتوعا أد  السال المللوما  الواؤ ة فف ذ ا الم  رة مرجلاق مةيداق لمناقاا  ا  - 6
 التحديثا  الم تربلم  لدؤاس  مَّا ؤة استر ا  الموجو ا  الم روق  ااصد الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان ل 

  
 المصطلحات المستخدمة  - ثانيا   

 مزيد من الوضوحل  ضماد ينَّعف فف البدا   ملالي  اضع نرا  ما لحم  من أجل   - 7
 

 والممتلكا  الماا ؤة 
)ز( من ا ةاألم  ملافح  الة ـــــــــا ،  لرت  االماـــــــــا ؤةا اصنها االحرماد الداام من الممتلكا  اصمر   2فف الما ة  - 8

ــا ؤ عن محلم  أو ســـــل   مختاـــــ  أعروال وياـــــمل الماـــــ ل  االتيريد ميثما ان بقا، ولو أدت ذ ا الماـــــ ل    رـــ

__________ 

البوسن   أسترالما، ألَّانما، ألمانما، تندونم ما، ااؤاغواي، الَّحرين، البرازيل، البر عال، ارونف  اؤ ال بس، العاؤيا، او اد، اوؤ ينا فاسو، (1) 
را، والهرسك، اولندا، ايرو،  املما،  وغو، جزؤ البهاما، اليمهوؤي  الدومينملم ، جمهوؤي  مولدوفا، جوؤجما، سلوفينما، سنعافوؤة، سوي 
شيلف،  اجمل تاد، فرن ا، ق ر،  روا ما،  ندا،  و:ا،  ينما، ال فما، لبناد، مال  ، المعرب، المل مك، المملك  اللر:م  ال لو   ، 

 موؤيايوس، النم ا، النمير، نملاؤاغوا، نيوزيلندال

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/7
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) ( وياـــــــــــمل االموجو ا  الل    2ةهوس الممتلكا  فف الما ة ويرا   لريف واســـــــــــع لم  ( 2) األعير غير ملرت  رـــــــــــرام قل 
أنواعها، ســواا أنانت ما    أس غير ما   ، منرول  أس غير منرول ، ملموســ  أس غير ملموســ ، والم ــتندا  أو الاــلو  

ل  للدول األ    31الرانونم  التف  ثبت ملكم   لك الموجو ا  أو وجو  مق فيهاال و وؤ  الما ة  را  ااـــصد شـــرو اق مةاـــت
 التملين من الماا ؤة فف وال ا ها الرضاام ل 

 
ل    الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  مراال الماا ؤة الموست

ل  والماــا ؤة غير الم ــتندة تلا ت ان ل فةف الةررة  - 9 ،  54)ج( من الما ة   1 يف التمييز اين الماــا ؤة الموســت
من ثم ال   ـــتَّلد تملانم  فري الماـــا ؤة عندما  لود الاـــخص متهماق   ر  تشـــاؤة تلا الماـــا ؤة ا ود ت ان  جناام ا، و 

ااؤ كاب جريم  ولكنت اججرااا  اليناام  ال  ةضــف تلا ترــداؤ ملم ت ان ل وفف مين  اــير ذلك الحلم تلا االحاال  
ــاام  و  تنهاؤذا   يتل ؤ لكن التف ال  ملن فيها مبمر  اليانفا، يبدو أنه  اــــــــــمل الحاال  التف  بدأ فيها المبمر  الرضــــــــ

ــتندة تلا  ــا ؤة غير الم ــــــــ )نما  حدث فف مال  وفاة المتهم أو فراؤا الد  وجمه اال هاس تلمه(ل و:عَّاؤة أعرو، فإدت الماــــــــ
ت ان  ذف التداير ال ي ُ ةري عندما ال ُ اـــــــدؤ أي محلم  ملم ت ان  ضـــــــد المتهم، وذ ا ال ـــــــم  ذف التف  ميساز ذ ا 

ل ، مي   ملن أد  اـــــــمل الماـــــــا ؤة أشـــــــماا غير عاادا  اليريم  موضـــــــو   المةهوس أ ضـــــــاق عن  الماـــــــا ؤة الموســـــــت
 ( 3) اججرااا  اليناام ، ولكن فرل فف مال  ت ان  الاخصل 

 
 الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  مراال  دااير الترييد أو التيميد أو الحيز المؤقت 

ن  أوامُر  رييد أو  يميد أو ميز مؤقتل وُ لتمد ذ ا التدااير   ملن أد   ـــــــــــــبق التدااير  الراام  علا اج ا  - 10
قبل الماـا ؤة نظراق ل االها الوقااف والمؤقتل وله ا ال ـبف،  لتبر الض البلداد )مثل  اـملما( ذ ا التدااير ماال   

  للحرمـاد من ماــــــــــــــا ؤة غير م ـــــــــــــتـندة تلا ت اـن ل غير أدت من المتةق علـمه أدت ذـ ا الـتدااير ذف الـتدااير النهـاامـ 
ــوؤة ال ؤجل  فيها، وذف  دااير ال  ت لف ت ان ل  - الممتلكا   ؤ الممتلكا  وييرت  منها ماازذا ااــ ــا   أي عندما  اــ

وال  ندؤج التدااير المؤقت  المتتخ ة فف ت اؤ تجرااا  الماــــا ؤة الم ــــتندة تلا ت ان  ضــــمن ذ ا الةن ، من مي  تنه  
ل تلا  دااير ماا ؤة أعرو(ل  يف تلعاؤذا فف نها   الم ا  فف    مال عدس ت ان  اليانف )ما لم  حوت

 
 مةهوس ااج ان ا 

لتبر الض البلداد أدت ااج ان ا  لنف قراؤاق  تخ ا تمدو المحانم الد تجراا محانم ، متا ولو  اد ذلك فف     - 11
ماــــمول اروة األمر المرضــــف اه(ل ول لك،  الدؤج  االاتداام  فرل، فف مين  لرسافها الداد أعرو اصنها قراؤ ال ؤجل  ةمه ) 

قد  لتبر ذ ا الةن  األعيرة من البلداد  داير الماـا ؤة الاـا ؤ الد اج ان  فف الدؤج  االاتداام  تما مال  ماـا ؤة غير 
  بق ماا ؤة قاام  علا اج ان ل   م تندة تلا ت ان  أو مال  ماا ؤة مؤقت  )أي  داير  يميد أو ميز(  

ا، علا ســبيل المثال،  ملن ماــا ؤة الموجو ا  متا فف ت اؤ اججرااا  اليناام  عندما   ــرل  فةف ت  الم  - 12
د   ــتنـنا ،  ملن أد  ؤ ـسا اليريمـ  ـاالترـا س، ولكن فرل تذا  ـاد اليـانف قـد أ ين فف اـلدؤجـ  االاـتدااـم ل وفف مرمـل  االســـــــــــ

 ل ويلتبر  ثيرود فف ت  الما ذ ا اجملانم  مال   المحانم الللما أدت الرضـم  سـر ت االترا س وأد  اـا ؤ عاادا  اليريم 
 ماا ؤة غير م تندة تلا ت ان ل 

أما ال ـــــــــيناؤيو الثانف )اعتَّاؤ الماـــــــــا ؤة الد اج ان  فف الدؤج  االاتداام  تجرااق مؤقتاق( فهو المتتَّع عا ةق فف   - 13
 ـــتتَّع ذلك أدت  داير الماـــا ؤة ال ي ُ ةري الد جممع البلداد التف  لتبر اج ان  ملماق نهااماق غير قاال لبســـتننا ل وي 

__________ 

مترا فين فف النظم الرانونم     تخدماد  ااماق  ما لحا الماا ؤة والتيريد مترا فين، ولو أنهما ال ُ     لتبر ألغراي ذ ا الوثمر ،    ( 2)  
 الو نم  )تذ  اير  لبير التيريد أمماناق تلا الحرماد من الممتلكا ، و لبير الماا ؤة تلا أمر ادفع مبلغ من المال(ل 

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

Proceeds (Oxford, United Kingdom, Hart Publishing, 2017), p. 5ل 
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ت ان  أولا ُ لتبر فف الض البلداد مال   يميد أو ميز فف ت اؤ اججرااا  اليناام ، علا األقل  الما أدت اججرااا  
 ال  زال قيد نظر محانم االستننا  أو المحانم الللما لمراجلتها )نما ذو الحال فف  ندا(ل 

الرانود األنكلوســـــــل ـــــــونف  ميل تلا اعتَّاؤ جممع التدااير التف لم  اـــــــدؤ فيها   التف   بق  بلداد ال ويبدو أدت   - 14
ت ان  فف أي من المرامل  دااير  غير م ــــــــــتندة تلا ت ان ، فف مين أدت عدة وال ا  قضــــــــــاام  أعرو )مثل الداد أوؤو:ا  

لمرضـــف اهل وذ ا االعتب  فف الماـــ لحا  الراؤي  و ندا(  ميل تلا  ة ـــير مةهوس اج ان  فف ضـــوا مةهوس الاـــفا ا 
  ااماق، ايد أنه قد يؤ ي  وؤاق فف التنةي  اللملف للتلاود الرضاافل اوضوح ال   ظهر  

 
 الدعوو اللينم  مراال الدعوو الاخام  

اججرااا    لرت  الماـــــا ؤة غير الم ـــــتندة تلا ت ان ، فف الض األمماد، اصنها  عوو عينم ، من مي  تدت   - 15
ز علا الممتلكا  وعلا عدس ماــــروعيتها أو  د ذ ا التلريف    ماــــبوذ   ونها    ر اس ، ال علا م ــــؤولم  شــــخص مال ويي ــــسا

الاـــااع  جوذر الض النظم الو نم ، وال ســـمما النظم الراام  علا مةهوس الماـــا ؤة المدنم  للموجو ا  غير الماـــروع  
من اال ةاألم  ال   ـتَّلد تملانم  ماـا ؤة الممتلكا  نتمي     54ة تلا أدت الما ة الرانود اللاسل ايد أدت من المهم اجشـاؤ   فف 

 لالتها اصمد األفرا ،  ما  حدث فف الض البلدادل 
  

 نماذج وطبيعة آليات المصادرة غير المستندة إلى إدانة  - ثالثا   
 

 مبمظا  عام 
ــريلا  العالبم  اللظما من البلداد التف  -16 ــمن  اــــ ــم  لها  تضــــ ــتبماد ملماق أو أنثر   ــــ ؤ ت  علا االســــ

ــتر  ،  ــم  الماــ ــدوؤ ملم ت ان ل وعلا الرغم من ذ ا ال ــ ــا ؤة الموجو ا  المر َّ   االيريم  متا ادود رــ اماــ
 يبدو أدت النظم الو نم   تَّاين  َّايناق  بيراقل

 
 نماذج مختلة 

   ررير   ير  مثال مدي  علا ذلك فف و ختلة ل ق م اا  اـــــــنت  نماذج الماـــــــا ؤة غير الم ـــــــتندة تلا ت ان  ا ر  - 17
ماـا ؤة غير الم ـتندة تلا ت ان ، تذ  مختلة  المملن  لل نماذج ال ال يوضـ    2019رـدؤ عن المةوضـم  األوؤو:م  فف عاس 

مد  أؤ:ل  نماذج مختلة د )أ( الماـــــا ؤة الترليد   غير الم ـــــتندة تلا ت ان  )عندما  تل ؤ الماـــــا ؤة اســـــتنا اق تلا ملم  
ل ؛ و)ج( تجرااا  الدعوو اللينم ؛ و) ( نموذج الثروة    ( 4) ل الميهول  الماــــــدؤ ت ان  نهااف(؛ و)ب( الماــــــا ؤة الموســــــت

ل  علا نحو منةال عن التدااير غير الم تندة تلا ت ان ل ولكن ي   نَّعف،  ما ُذنر آنةاق،  ناول الماا ؤة الموست

و  تند الخ وة األولا فف التانمف تلا التمييز اين عماؤين أساسيين، ؤذناق اما تذا  انت البلداد قد وضلت   - 18
ومع أنه يتلين عدس اجفرا  فف   ( 5) ل ه ال  اليناام  أو عاؤج اللد نظاس نظاماق للماــــا ؤة غير الم ــــتندة تلا ت ان  فف ت اؤ  

 التاديد علا ذ ا التمييز، فإنه  ظل ذا رل  أ ضاق ةمما يتللق اإ اؤ الحروت األساسم  المن بقل  
__________ 

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

measures in the European Union, document SWD(2019) 1050 final لتانمف الراام علا أؤ:ل  نماذج م توما ال
د الماتر   اين الو اال  الستر ا  الموجو ا   من  ليل أنوا  الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  ال ي وضلته شَّل   امدا

 ل 2015اتمويل من اال حا  األوؤو:ف فف عاس 
ذ ا ذو أ ضاق النهج ال ي ا تَّله  ررير ردؤ مؤعراق عن ميلس أوؤو:ا، االتمييز اين النهج الينااف والنهج غير الينااف تزاا  (5) 

الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان ، تذ  ميز التررير ا عاوو االستر ا  التف ُ رفع فف سمات اججرااا  اليناام  ولكنها ال 
 ن الدعاوو التف   تهد  الممتلكا  نة ها علا نحو منةال عن أي تجرااا  جناام ا  لتمد علا ت ان  جناام  و:ي

 ارين )ميلس أوؤو:ا،  ”Bright Line “The use of non-conviction based seizure and confiscation)قانود 
 ((ل2020 أنتو:ر/األول
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 نظم التيريد/الماا ؤة المدنم 
  ااع مدنفل وذ ا ذو  فف الض البلداد، يرا  النص ررام ق علا أدت الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  ذا ُ  - 19

ــا ؤة الموجو ا  التف   بق  بلداد ال الحال فف  ثير من األمماد فف   ــونف، مي  يتوافق نموذج ماـ ــل ـ الرانود األنكلوسـ
غير أدت شلبم  االنظم المدنم ا للماا ؤة  ( 6) فف ت اؤ تجرااا  مدنم  مع نموذج  رليدي م تمد من  لك الثراف  الرانونم ل 

 غير الم تندة تلا ت ان   تناما أ ضاق ا رع  عاؤج ن ات الداد الرانود األنكلوسل ونفل 

والةكرة التف  روس عليها ذ ا النظم ذف ممازة جممع الممتلكا  و/أو الموجو ا  المر َّ   االناــا  اججرامف،  - 20
ــؤولم  الةر  )و  ــر  النظر عن م ــ ــتهد  اللناــــر  ااــ ــما ذ ا النظم تجرااا  عينم  ألنها   ــ مبمرته(ل وغالَّاق ما   ــ

ــبوذـ ، جرو ميزذـا   عليهـا، مع تملـانـم  ممـاـ   أرـــــــــــــحـاب  فري قـيد أو ، غير الـرانونفل ـفإذا اعُتبر  الممتلكـا  ماـــــــــــ
س ال ــــل ا  مللوما  عام  واةم  عن ميز  الممتلكا  الماــــبوذ ،    الحروت لحرساهم فف الملكم  أماس المحلم  المراقل و ردسا

س أي م ــالَّــ ،   ممــا يتم  لــ وي الحق فف الملكمــ  )المزعومين( اســـــــــــــتهبل تجرااا   روس ممــا ــ  مروقهمل فــإد  لم  رــدت
ــامدنفا ألدت اججرااا  الرضاام  المتللر  امادؤ  ـــــــــ ــ أو ُؤفضت الم الَّ ، رو ؤ  الممتلكا ل وُينلت ذ ا النظاس االـــــــــ

 ( 7) مارو   تم وفراق لرواعد اججرااا  المدنم ل علا نحو  از ها الممتلكا  وانت ااها أو مم 
 

 النماذج االيناام ا غير الم تندة تلا ت ان  ااعتَّاؤذا اداال للمبمر  أو اج ان  الم تحيل 
ل نظم أعرو ادالق من ذلك اعتما  نهج  ظل اموجَّه النظاس غير الم ـتند تلا ت ان  مر َّ اق  -21 اؤ َّا اق   ةضـسا

ــتند تلا  ــلم ل و:موجف ذ ا النماذج، ُ لتبر التداير غير الم ــ ــراق ااججرااا  اليناام  المتللر  االيريم  األرــ مَّاشــ
ت ان  اديبق عن الماـــــــــــــا ؤة الترليد   )الراام  علا اج ان ( عندما  تل ؤ ت ان  اليانف ألســـــــــــــَّاب  لوت المبمر  

مر  قضــاام  اســُتهلت االةلل، أو ال   ــم  للمحانم اإعا ة فري فف مب قدما الرضــاام ، أو  حول  ود المضــف
 ملم اج ان  )ا بف الترا س أو قيو  تجراام  أعرو(ل

ويبدو أدت الحلم الواؤ  فف ا ةاألم  ملافح  الة ـا   اـير ااـة  مَّاشـرة تلا ذ ا النو  من الماـا ؤة غير  -22
ــتندة تلا ت ان   ــا ؤة  الم ـ ــع ن اقاق  تم اموجَّه الماـ ــتَّلد ا َّا  نهج أوسـ ــا ؤة الترليد  ، وكد  اد ال   ـ بديل للماـ

  ماماق، اار  النظر عن نتمي  اججرااا  اليناام ل م تربق ااعتَّاؤذا  دايراق 

 وفف اللديد من البلداد،  رع ذ ا النظم غير الراام  علا اج ان  فف رـــــــــلف نظاس اللدال  اليناام ، ال -23
ذلك ااــــة  عارـــ    بقمتصرــــل  فف نةس اججرااا  اليناام  المتللر  االيريم  األرــــلم ل وين  أمماناق   كود  تنها
فرن ا و املما وكلا مد ما  ندا )ةمما يتللق اتاريلا ها اال حا   (ل والالل األساسف   ما ذو علمه الحال فف علا

نةس ت ــاؤ فف الواقع، نموذج ُ ةري ةمــه التــداير فف للنموذج )الينــااف( البــديــل غير الرــاام علا اج انــ  ذو، 
اججرااا  اليناام  الرامم  تلا ت را  عرو:  االيانف  لما  ل ؤ  ذ ا اللرو:  )ا بف المو  والةراؤ والترا س، وما 

غير تلا ذلـك(ل وعـا ةق مـا  تتَّع ذـ ا النمـاذج االينـاامـ ا غير الرـاامـ  علا اج انـ ، التف ُ لتبر فيهـا الماـــــــــــــــا ؤة 
ــتمراؤ فيها أو ُألعيت أو لم  بدأ الُد،  ــاام   ل ؤ االســــــ ــتندة تلا ت ان  فف ملظم األموال اديبق لمبمر  قضــــــ الم ــــــ

 قواعد  اججرااا  اليناام ل

__________ 

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

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

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

United States, Edward Elgar Publishing, 2009), p. 24; Stefan D. Cassella, “Nature and basic problems of non-

conviction-based confiscation in the United States”, Veredas do Direito, vol. 16, No. 34 (May 2019), p. 43ل 
ــر للموجو ا ا ال ي  تناوله الما ة  (7)  ــتر ا  المَّاشــ ــاق مةهوس االدعوو المدنم ا أو ااالســ ــاؤة تلا أدت ذنا  أ ضــ من   53 يدؤ اجشــ

 اال ةاألم ، وذو مةهوس  ختل  عن مةهوس االماا ؤة المدنم ال 
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ــتحيل ،  -24 ــتندة تلا اج ان  اداال  للمبمر  أو اج ان  الم ــ وفف الض البلداد، ُ لتبر اججرااا  غير الم ــ
مهـا  نظـاس اللـداـل  اليـنااـم ، ـفإنهـا ـ صعـ    فف ت ـاؤـ دعـل ذـ ا اججرااا   فرغم أد  ومع ذـلك،ل ليـنااـم اروانين الو نظسا

فف ألمانما وسوي را(ل ومع أدت ال ل ا  اللام  المختا  االم اال ذو الحال  شلل تجرااا  أنثر استربلم  )نما 
ــتهل اججرااا  أماس محلم   ــال اليناافلديها اليناام  ذف التف   ـ ،  ملن أد  ن بق قواعد اججرااا  االعتاـ

مثبق(ل وعبوة علا ذلك،  ملن  وســمع ن ات التدااير غير الراام  علا  ،المدنم  )فف ألمانما وســلوفينما وســوي ــرا
ــمل الحاال  التف لم  بدأ فيها  ــاام ، لتاــــــ ــر علا الحاال  التف  تل ؤ فيها المبمر  الرضــــــ ت ان  احي  ال  رتاــــــ

 (ل، مثبُد( )نما ذو الحال فف سوي راالمبمر  الرضاام  )ال
 

 ذيين نماذج 
ذـنا  أ ضــــــــــــــاق نمـاذج غير ـقاامـ  علا اج اـن  ال  ملن  اــــــــــــــنمةهـا  مـامـاق علا أنهـا تجرااا  جـنااـم  أو  -25

مدنم ، ألنها لم ـت م ـترل   ماماق وال منةاـل   ماماق عن نظاس اللدال  اليناام  األسـاسـفل فللا سـبيل المثال،  تتَّع  
ــتر ا  المو  ــميته انهياق ت اؤياقا الســــــ ــتربق جو ا  غير الماــــــــروع   ت  الما و و:ا ما  ملن   ــــــ عن تنةاذ الرانود   م ــــــ

 الينااف، وكد  اد ال يزال مر َّ اق اه جزاماقل

  الض االعتبفـا  المبيتنـ  أعبا فف ت ـاؤ النمـاذج هيينـ ويملن أد  نـدؤج أ ضـــــــــــــــاق فف فنـ  النمـاذج ال -26
، ذنا  نظم  ملن اموجبها ا خاذ (ل وعبوة علا ذلك24اليناام  للماـا ؤة غير الم ـتندة تلا ت ان  )انظر الةررة  

 دااير غير قاام  علا اج ان  لمس فرل عندما  تل ؤ مبمر  اليانف، ال أ ضــــــــــــاق عندما ُ لتبر الموجو ا  غير 
 فف ال فما(ل ذو الحال ماروع  )نما 

 
 (المادؤ  الميهولنظم اجثراا غير المتناسف )أو الثروة 

ــا ؤة الرــاامــ  علا الثروة  ثمــ  نو  آعر من النمــاذج غير الرــاامــ  -27 الميهولــ  علا ت انــ د فنظــاس الماـــــــــــــ
ؤ ةمه الممتلكا  لمس ا بف رل  محدت ة اناا  تجرامف، ال   المادؤ )أو اجثراا غير المارو ( ذو نظاس  اا  

 ألدت المالك ال   ــــت مع  لليل ماــــدؤ الثروة، وال ســــمما فف الحاال  التف  بدو فيها ذ ا الثروة غير متناســــَّ  مع
 عــل المــالــكل ولــدو الض البلــداد نظــاس من ذــ ا الربيــل )فف ت  ــالمــا مثبق، وفف  و:ــا وال فمــا، ولكن ةممــا يتللق 

ل وُ لري  م  رترد اهاذلك مع  دااير أعرو غير قاام  علا اج ان  أس ل اقترد االموظةين اللموميين فرل(، ســــواا 
الـدول األ را ل نظر فيهـا لكف   ملـافحـ  الة ـــــــــــــــا   من ا ةـاألمـ  31من المـا ة  8ذـ ا اللمـ  أ ضـــــــــــــــاق فف الةررة 

ــل  عن اجثراا غير الماــــرو  )الما ة  ــاف  تلا ذلك،  تضــــمن اال ةاألم  ما ة منةاــ ( قد  ةضــــف ادوؤذا 20و:اجضــ
 تلا ماا ؤة اللاادا  غير الماروع ل

  لتمداد التف   ويملن  حريق نةس النتمي  أ ضـــــــاق علا م ـــــــتوو األ ل ل فةف  لتا الميموعتين )أي البلد -28
نماذج جناام  غير قاام  علا اج ان (، ذنا  الداد   ــتخدس أشــلاالق  لتمدنماذج الماــا ؤة المدنم  والبلداد التف   

، مي   اـــا ؤ ال ـــل ا  جممع الماـــدؤ   يهولمن االفتراضـــا  المتاـــل  ااجثراا غير المتناســـف أو الثروة الم
س ااـــصنها  ليل علا ماـــدؤ  ماـــرو  )نما ذو الحال فف   ها علا نحوالماـــرو  أو مماز  ذاالموجو ا  التف ال  ردت
 أ ناا(ل  90و 88أسترالما وجزؤ البهاما والمل مك؛ انظر الةرر ين 

ؤ تما ضـــــمن اججرااا  اليناام  )مما  يللها  اـــــَّه  -29 ويملن ت ؤاج النظم الراام  علا اجثراا غير المبرت
ا ، تلا مــد اليــد النموذج الينــااف غير الرــاام علا ت انــ ( أو ت ؤاجهــا اــدالق من ذلــك عــاؤج ن ــات  لــك اججراا

(، ال و كود أمماناق ذا   ااع مدنف ، مثبااعتَّاؤذا  عاوو منةاـــل  )نما ذو الحال فف ت  الما و و:ا و ولومبما
 (ل، مثب)نما ذو الحال فف جمهوؤي  مولدوفا
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 استهدا  الممتلكا  مراال استهدا  األفرا 
غير الماــروع ل وال يتم ذلك، الموجو ا    اســتَّان  ملن اســتخبل فاؤت ؤام ــف اين البلداد فف  مفم    -30

فف الض الحــاال ، تال اتبي ن اللبقــ  الرــاامــ  اين الموجو ا  واليرس )فف أســــــــــــــترالمــا و:يرو والوال ــا  المتحــدة 
 علا سبيل المثال(ل ،األمريلم 

عدس ماــروةم  الاــفا  ااــصد(، مي  يتاــل الحلم ا، مثبوفف ماال  أعرو )نما ذو الحال فف فرن ــ  -31
ــلو:  املاد الملنف انت  ــبف الترا س أو الوفاة أو الةراؤ(، من الاـ ــتحال  اج ان  ا ـ ااج اججرااا  اليناام  )مثل اسـ

  لافر صمد األأ ضاق للال  الراام  ا  نظرا يريم  أوالرل  ا وجو   حديد ما تذا  اد التداير قد ا  خ  لمير  

الم ــتندة تلا ت ان  ماــا ؤة الموجو ا  التف اســُتبينت رــلتها وفف ماال  أعرو أ ضــاق،  اــمل التدااير غير  - 32
  )ســــــواا  اد ع يراق أس ماــــــتبها ةمه أس متهماق أس ضــــــاللاق فف اؤ كاب جراام مليتن (ل ويرا  ذلك، علا ســــــبيل ا فر صمد األ ا 

ه فف  وؤ ه المثال، فف التاـــريع اج  الف لملافح  الماةما، ال ي   ـــتهد  الماـــا ؤة اموجَّه موجو ا  شـــخص ُ اـــتَّ 
 ل   شرية ة ا  أو غيرذا من اليراام الخ يرة، أو ُ اتَّه فف أنه  عمش مماة غير ال فف جراام الماةما أو  

)أو التف   ـــتخدس افتراضـــا  مماثل (   الميهول  الماـــدؤوالنظم الراام  علا مبدأ الثروة المةر   و/أو   -33
ــتهد  ال ذيينذف تلا مد ما ذا   ااع  ــد ل فهف   ــــــ ــل  فف ذ ا الاــــــ ــتر  وجو  رــــــ ممتلكا ، ولكنها ال  اــــــ

 واضح  اين ذ ا الممتلكا  واليرس الملنفل
 

 متلد ةنظم أو  نظاس وامد
ــتخدس نظم متلد ة فف  -34 ــتندة تلا ت ان ، اينما ُ  ـ ــا ؤة غير الم ـ فف الض البلداد، يوجد نظاس وامد للماـ

 ماال  أعرول

فةف ألمانما، علا ســــــــــــبيل المثال،  ملن اموجف الض األملاس ماــــــــــــا ؤة جممع الموجو ا  المر َّ    -35
ل ملم آعر لل ــــــــل ا  ماــــــــا ؤة جممع الممتلكا  الماــــــــبوذ ، ولكن فرل تذا ما  اناــــــــا  تجرامف، فف مين  خوسا

 افُترضت رلتها ايراام محدت ةل 

ين جوذرياق ادؤج  أنبرل فةف ت  الما، علا ســــــبيل وفف ماال  أعرو،  ملن أد  لود الةرت اين النظام -36
تلا اج ان ، ذنا   ةم ــتندالماــا ؤة غير ، للعاؤج ن ات اججرااا  اليناام  ،قاام ا ا هالمثال، تلا جانف نظاس 

االستننا ل   مرمل   أ ضاق تملانم  أضيق ال خاذ  داير ماا ؤة فف ت اؤ اججرااا  اليناام  عندما يبرتأ المتهم فف
يدعل وعلا غراؤ ذلك،  وجد فف البوســن  والهرســك آلم  للماــا ؤة فف ت اؤ تجرااا  مدنم  ااجضــاف  تلا نظاس 

لانم  ماـــــــا ؤة الموجو ا  عندما  تل ؤ مبمر  اليانف ا ـــــــبف المري أو ت اؤ اججرااا  اليناام  )مع تم فف
 الوفاة أو الةراؤ(ل ويبدو أدت  و:ا   تخدس ادوؤذا نظامين مختلةين )أي نظاس ت اؤي ونظاس قضااف(ل

علا الممتلكا      عاـــــــــواام  ا رير  ويملن مبمظ  أنه ميثما ين بق نظاس التدااير غير الم ـــــــــتندة تلا ت ان   - 37
لملت ــَّ  ااــوؤة غير ماــروع ، عا ةق ما  لود من غير الضــروؤي وضــع نظم وشــرو  مختلة ل ومع ذلك، ال شــفا  ا 

   تَّلد تملانم  اعتما  آلما  متداعل  اغم  ضماد زيا ة الكةااة فف استر ا  الموجو ا  غير الماروع ل 
 

 التانمف ااعتَّاؤا عرو: 
ــصل  مهم   تمثل فف ما تذا  اد من ال -38 مملن  اــــنمف التدااير غير الراام  علا ت ان  علا أنها  ثم  م ــ

واليواب علا ذ ا ال ــؤال يؤثسار علا  ريمم مدو امتثال التداير الملنف للحروت األســاســم ، ومن   ( 8) عرو:ا  أس الل
__________ 

 (8) John Petter Rui, “The civil asset forfeiture approach to organised crime: exploring the possibilities for an EU 

model”, Eucrim, No. 4 (2011), pp. 153–161ل 
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ر ذلك الـتداير وعلا اســــــــــــــتر ا  الموجو ا  فف نهـا   الم ـا ل و   يـدؤ المؤ د أدت له  صثيراق علا الرواعد التف  ؤ سا
ــاق،  ــا ؤة فف ت اؤ اججرااا  المدنم   ملن أد ُ لتبر عرو:ا  أ ضـــــ ــاؤة تلا أدت آلما  الماـــــ ما أدت التدااير   اجشـــــ

المتخـ ة فف ت ـاؤ اججرااا  اليـنااـم  ال  ملن ـاالضــــــــــــــروؤة نلتهـا ـاصنهـا عروـ:ا ل ومن المهم الوقو  علا جممع 
ا تذا  اد   تهد  الممتلكا  لمير  رلتها ايريم  أو سما  التداير، وعلا وجه الخاول، ال ما  التالم د م

 اد من المملن أد   ـــــتند أ ضـــــاق تلا ألمم   ذا اد له  ااع شـــــامل أس ال؛ وما ت ذاأ ضـــــاق لاـــــلتها اةر  ما؛ وما ت
 أوجه الدفا  المتام  لأل را  الملنم  لل لن فف األمرل نوةم الموجو ا ؛ و 

  
 نطاق المصادرة غير المستندة إلى إدانة  - رابعا   

 من ا ةاألم  ملافح  الة ا  54ن ات الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  فف ضوا الما ة   

ــتر اق أ نا لحاال  ا 54 حدسا  الما ة  -39 ــماق ماـ ــا  قاسـ ــتندة تلا من ا ةاألم  ملافح  الة ـ ــا ؤة غير الم ـ لماـ
ت ان ، وذف الحاال  التف ال  ملن فيها مبمر  اليانف ا ـــــــــــبف الوفاة أو الةراؤ أو الغماب أو افف ماال  أعرو 

اعتمد   دااير غير قاام   راـــاام االســـت   الدؤاســـ  هات مناســـَّ ال لكن يبدو أدت العالبم  اللظما من النظم التف شـــمل
 ن ات ذ ا الحاال لعلا اج ان   تياوز  ثيراق 

من البلداد التف ؤ   علا اســتبماد الملتف،  رتاــر ن ات الماــا ؤة غير الم ــتندة تلا    فرل  فةف عد  قليل  - 40
ــم  الواؤ ة فف الما ة  ــاســ ــيناؤيوذا  األســ ــريع  54ت ان  علا )الض( ال ــ ــبيل المثال، فف التاــ ل وذ ا ذو الحال، علا ســ

غير الم ــــتندة تلا ت ان  تال فف الحاال  التف  لود فيها شــــخص قد  وفف أو   اال حا ي لكندا، ال ي ال يتم  الماــــا ؤة 
فر، أو ُ لتبر فاؤاق )ولو أدت عدة قوانين مرا لا  فف  ندا اعتمد  أشـــــلاالق من الماـــــا ؤة المدنم   ياوز  ادوؤذا ع َّ  

اايرذا غير الم ــتندة تلا ت ان  علا ال لود الدســتوؤي (ل وعلا غراؤ ذلك، يبدو أدت المملك  اللر:م  ال ــلو     راــر  د 
 مالتف الةراؤ والوفاة، ةمما  رار ق ر  داايرذا علا الحاال  التف  لود فيها اليانف ميهوالق أو فف مال  وفا هل 

ا أملاس أشـــــمل الميهول  الماـــــدؤوعموماق، لدو الدول التف  تتَّع نموذجف االماـــــا ؤة المدنم ا واالثروة  -41
 التف  تتَّع نماذج )جناام ( غير قاام  علا اج ان   روس علا استحال  مبمر  اليانف أو ت انتهلمراؤن  االدول 

 
 ماا ماا ؤة اللاادا   ود ت ان  وأنوا  الير 

 ملن   ـلمل الضـوا علا فرت  بير ةمما اين البلداد ةمما يتللق ان ات  دااير الماـا ؤة غير الم ـتندة   -42
ــر التدااير   ــا  اججرامف  فرل تلا ت ان ل فةف الض الحاال ،  رتاــ ــلال الناــ الخ يرة    -علا عاادا  الض أشــ

يلندا(، فف مين  ملن أد  امل الماا ؤة  )نما ذو الحال فف أسترالما وك  الما وجزؤ البهاما وسلوفينما ونيوز   عا ةق 
فف ماال  أعرو جممع عاادا  اليريم ، ااـــــــــر  النظر عن نو  اليريم  األرـــــــــلم ، أي اليريم  التف  تص ا  

ــا  ــرا والنم ـــــ ــوي ـــــ (ل وفف البلداد ذا  النظم  ، مثبمنها  لك اللاادا  أو  كود مر َّ   اها )نما ذو الحال فف ســـــ
  لتا الحالتينل المتلد ة،  ملن المزاوج  اين  

وعندما  رتاــر ن ات الماــا ؤة غير الم ــتندة تلا ت ان  علا اليراام الي ــمم ،   ــتخدس الدول  رنما   -43
ل المحانم المختاــــ  قدؤاق من ال ــــل    وملايير مختلة  لتحديد  بمل  الناــــا  اججرامف ذي الاــــل ، و: لك  خوسا

ــريلا  )مثل  الترديري ل وقد وضــــلت الض البلداد قواام االيراام، ــرة تلا الموا  الواؤ ة فف التاــ ــاؤة مَّاشــ مع اجشــ
الرانود الينااف( التف  يرساس ال ــلو  الملنف )مثل ت  الما وســلوفينما والمل ــمك(، فف مين  اــير الداد أعرو تلا 

لبلداد،  ، فف أســـــــــترالما و ندا(ل وفف الض االتف  لاقف عليها الرانود فن  عام  من اليراام الخ يرة )مثل اليراام  
 وســـــــــمع ن ات الماـــــــــا ؤة غير الراام  علا ت ان  لتاـــــــــمل   ملن، ااجضـــــــــاف  تلا اليراام التف  حدسا ذا الرانود،

 علا سبيل المثال(ل ،امخا ر أعروا علا النحو المناول علمه فف اللواا  الوزاؤي  )فف جزؤ البهاما
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تضـةاا  ااع عال علا اليريم  الخ يرةل  وفف الض البلداد )مثل أسـترالما(، ال  اـتر  الرانود  ااماق  -44
ا ـبف ال ـلو  ال ي  اـلسال جراام ع يرة وأوامر الماـا ؤة   ـبف   مييز اين أوامر الماـا ؤة ا  ثم وفف ذ ا الحال   

 الممتلكا  الماتَّه فف أنها عاادا  متص م  من جراام  لاقف عليها الرانودل 

ــاف  تلا ذلك، ال يتحد  ن ات   -45 التداير فف الض الدول ةمما يتللق اخ وؤة اليريم  فح ــــــــــفل و:اجضــــــــ
فةف نيوزيلندا مثبق،  لرت  مةهوس االناــا  اججرامف الي ــمما فف ضــوا ع وؤة اليرس )ال ي  لاق ف علمه اال ــين 
لمدة أقاـاذا عمس سـنوا  أو أنثر( أو، ادالق من ذلك، ميم اللاادا  الملنم  )الملت ـَّ  ااـوؤة مَّاشـرة أو غير 

 مَّاشرة( )فوت عتَّ  مليتن (ل
 

 الممتلكا  غير الماروع  وغيرذا -األشماا الخاضل  للماا ؤة 
لتمدا  ل الدل فلندما   يتوق  الن ات الدقيق لألشـماا الخاضـل  للماـا ؤة  ود ت ان  علا النظاس ال ي  -46

ؤة،  ملن أال  رتار الماا ؤ   ة علا عاادا  اليريم ل  لتمد البلداد ُنُظماق  تناول الثروة غير المبرت

وةمما يتللق ااألشـماا المتاـل  االيريم ، من الاـااع التمييز اين أ وا  اليريم  وعاادا ها )نما يرا  فف  -47
ــا ؤة أ وا  وعاادا  اليريم  فف اال حا  األوؤو:ف( وأمماناق  وجد فن    EU/2014/42التوجمه   ااـــــصد  يميد وماـــ

ــماا متص م  من ثالث ، وذف اللنارــــــــر التف  اــــــــلسال م يريم ل وذ ا التمييز له أمماناق  صثير علا النتيا  و/أو أشــــــ
الرواعد المن َّر ، من مي  تدت الض البلداد  ميساز فف ُنُظمها الرانونم  اين أ وا  اليريم  وعاادا ها )مثل ألمانما  

اناق أعرو  يلل الماــا ؤة ادالق وك  الما و:ليملا(، مي   خضــع األ وا  عا ةق ألملاس أنثر رــرام ل ويبدو أدت الد
ــامل )نما  ــتر  وشــ ــواا، و تناولها ااعتَّاؤذا جزااق من نظاس ماــ من ذلك متللر  الاادا  اليريم  وأ وا ها علا ال ــ

 ذو الحال فف المملك  المتحدة لبري انما اللظما وأيرلندا الامالم (ل

ة من جريم ، فضبق عن المنافع الملت َّ  منها ويبدو أدت غالبم  البلداد  ع ف الممتلكا  المتص م  مَّاشر  -48
 من اال ةاألم ل  31)ه( و 2ااوؤة غير مَّاشرة، وذو ما يتماشا مع النهج المناول علمه فف الما  ين 

المنافع ادق ، اما فف ذلك ما تذا  اد من المن رف  استَّان ُ ومن الم اال التف ُ حتمل أد   رح تشلالم ق   -49
 فف الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  و مفمُ  امت اب الحروتل استنتاج الدعل المَّاشر

م  ؤ ضــــــــ  من الوا ااماق لن ولم    -50 امن المللوما  المردت ــةوي  ما تذا  انت الممتلكا    ًّ علا الم  رة الاــــــ
 التف  ملن ماــــا ؤ ها  اــــمل اللراؤا  والاــــر ا  والماــــانعل ولدو الض البلداد )مثل ت  الما و ولومبما( عبرة

 ل فف ذ ا الميال فف ذ ا الاد ، فف مين يبدو أدت الداناق أعرو  ملك عبرة أقل أو ال  ملك أي عبرة  ويل 
 

  دااير ماا ؤة مَّالغ  لا ل ألمم  عاادا  اليريم 
ممتلكــا  أعرو، ذنــا  قــد يتلــ ؤ اللثوؤ علا عــااــدا  اليريمــ ل وفف ذــ ا الحــاال ، ينَّعف أد  كود  -51

ــا ؤة وفراق للةررة  من اال ةاألم ل وقد اعتمد  غالبم   31)أ( من الما ة   1 لا ل ألممتها ألمم  اللاادا ، متام  للماــ
 البلداد التف ؤ ت  علا الم  رة الاةوي   دااير   تند تلا ألمم  عاادا  اليريم ل 

ــري و  -52 ــاق   ــ ــبوذ  أو غير الحاال  ال  ففالتدااير الراام  علا ال مم  أ ضــ تف ُ خلل فيها الموجو ا  الماــ
الماـــــــــروع  اموجو ا  أعرو؛ ويملن اال ب  علا قواعد رـــــــــريح  ااـــــــــصد علل الموجو ا  غير الماـــــــــروع  

 اموجو ا  ماروع ، علا سبيل المثال، فف او اد وق رل

متا علا الممتلكا   مثبق(،  ملن   بيق  داير قاام علا ال مم   ، وفف الض الحاال  )ســــــــــــنعافوؤة وك  الما  - 53
 التف  ملكها أ را  ثالث  عندما يتض  أدت الاخص ال ي ردؤ التداير ضدا قد نرلها تلا ال ر  الثال ل 
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مثبق(،   ، وال   ـــــــم  الض البلداد )مثل  ندا( اا خاذ  دااير قاام  علا ال مم ل وفف ماال  أعرو )ألمانما  - 54
جو ا  التف  م الحاــــول عليها ااــــوؤة غير ماــــروع ،  ود   ــــري ذ ا التدااير علا الض ماال  ماــــا ؤة المو 

 ماال  أعرو )أي ماا ؤة الممتلكا  المابوذ  فف سمات اججرااا  اليناام  المتللر  ايراام محدت ة(ل 
 

 شرو  عار  –مبدأ التلراام  أو ال ل   الترديري  
م  لن من الوالم    -55 اضـــــــ   ااماق من المللوما  المردت تبماد ما تذا  انت ماـــــــا ؤة عاادا  علا االـســــــ  ؤ ًّ

 اليريم  تلزامم  أو عاضل  لل ل   الترديري ، ووفق أي شرو ل

ــا ؤة تذا اؤ ـص  المحلمـ  أدت ذلـك ال  خـدس  - 56 وفف الض البلـداد )مثـل أســـــــــــــترالمـا(، ال  يوز فري الماــــــــــــ
 المالح  اللام ل 

  
 اإلجراءات الجنائية ب العالقة  - خامسا   

 نرا  عام 
ــمن  -57 ــتـندة تلا ت اـن  مـا تذا  ـاـنت  ـندؤج ضــــــــــــ ــمـا  المميزة لسجرااا  غير الم ــــــــــــ ُذنر أدت من ال ــــــــــــ

ــاق  بي ن  ــف،  ملن أ ضــ ــاســ اججرااا  اليناام  أو  داؤ عاؤج ن ات ذ ا اججرااا ل ونظراق له ا االعتب  األســ
ــتندة تلا ت ــبيل المثال،  ملن أد  كود اججرااا  غير الم ـ  ان  متام  ضـــمن ن ات اعتبفا  أعرو )علا سـ

ــل  ااججرااا  اليناام   مثسال جانَّاق ذاماق  اججرااا  اليناام  وعاؤج ن اقها علا مد ســـــــواا(ل ول لك فإدت الاـــــ
 من جوانف  ل نظاس ال   تند تلا اج ان ل

 
 الماا ؤة الم ترل  غير الم تندة تلا ت ان 

الم ــــــــتندة تلا ت ان  م ــــــــترل  عن اججرااا  اليناام    فف العالبم  اللظما من الحاال ،  كود النماذج غير  - 58
الرامم  تلا تثَّا  ضــــلو  الاــــخص فف اليرسل وي ــــري ذلك ااــــة  عارــــ  علا آلما  الماــــا ؤة المدنم ، التف  ملن  

 استهبلها اار  النظر عن عماؤا  المبمر  الرضاام  وعما تذا  انت اججرااا  اليناام  قد ادأ ل 

ــتَّلد النم -59 ــتربلم  عن  وال   ـــــــــــ ــروؤة  ؤج  مليتن  من االســـــــــــ اذج اليناام  غير الراام  علا ت ان  االضـــــــــــ
اججرااا  اليناام ل تذ  يوز أد   ــتهل ســل ا  اللدال  اليناام  تجرااا  غير م ــتندة تلا اج ان  منةاــل  عن 

 اججرااا  اليناام  المتللر  االيريم  األرلم  )نما ذو الحال فف ألمانما(ل

 دااير غير   تخ  فيها  ال الداد  تتَّع نماذج جناام  غير قاام  علا اج ان  )مثل فرن ـــا( د مع ذلكو وج -60
  ريمم مدو ضلو  الاخص فف اليرسلمن أجل فف ت اؤ اججرااا  اليناام  ومدذا  تالقاام  علا اج ان  

 
 اججرااا  المتداعل  والمتوازي 

ملن أو ال  ملن أد  تداعل اججرااا  غير الم ــــــــــــــتندة تلا ت ان  ثم  فاؤت  بير يتمثل ةمما تذا  اد    -61
ــد المتهمل فةف اللـدـيد من البلـداد )مـثل ت  ـالـما وســــــــــــــلوفينـما(،  ملن  نةـي  تجرااا   مع اججرااا  اليـنااـم  ضــــــــــــ

مملك  متوازي ، ال سـمما عندما  كود ذنا  آلم  ماـا ؤة مدنم  قاام  )نما ذو الحال فف أسـترالما وجزؤ البهاما وال
عندما  المتحدة ونيوزيلندا(ل غير أنه  ملن للمحانم فف أســــــــــــترالما أد  وق  اججرااا  غير الم ــــــــــــتندة تلا ت ان   

  يري االتوازي مع اججرااا  اليناام ل

وثم  م ــصل  مختلة   تمثل ةمما تذا  اد اإملاد البلداد التف لديها نظم متلد ة للماــا ؤة غير الم ــتندة   -62
ــتهد  نةس  تلا ت ان  أد ــتندة تلا ت ان    ــــــ ــر اججرااا  االتوازي، و: لك  تخ  تجرااا  متلد ة غير م ــــــ  َّاشــــــ

 األشماال ويبدو أدت ذ ا ذو ال بيل المتتَّع، علا سبيل المثال، فف جزؤ البهامال
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 ةرةم الجرااا  اجمراال  المتناةم جرااا  اج
تال تذا    بمرهـافف الض البلـداد،  كود اججرااا  غير الرـاامـ  علا ت انـ  م ــــــــــــــترلـ ، ولكن ال  ملن  -63

 ت اججرااا  اليناام  )نما ذو الحال فف  ندا والنم ا(للعي أُ 

ــترل  ولكنها فرةم   -64 ــتندة تلا ت ان  م ــــــ ــرا(،  كود اججرااا  غير الم ــــــ ــوي ــــــ وفف الداد أعرو )مثل ســــــ
ف أنه ال  ملن مَّاشـــــــــر ها تال تذا لم  كن ذنا  تجرااا  جناام  جاؤي  )مع وجو  اســـــــــتثنااا  ا بملتها، مما  لن 

  تللق االحاال  التف  ملن أد  خضع فيها األشماا الملنم  لخةض ال مم (ل
 

 التصثير المتَّا ل
ــا ؤة غير  ما تذا  انت نتمي  اججرااا  اليناام   ملن أد  ؤثسار علا  داير ا شــــلالم من النرا  اج -65 لماــ

ل ويلت ــــــــــــــف ذ ا األمر أذمم  عارــــــــــــــ  عندما يبرتأ المتهم من  ملن أد  ؤثر ةمه الراام علا ت ان  وكلا أي مدو
 اججرااا  اليناام ل ت اؤ اليريم  األرلم  فف

ا لدؤج  أدت الماــــــــا ؤة غير الم ــــــــتندة تلا ت ان   ظل ذامًّ وفف الض البلداد،  لود  ااع االســــــــتربل  -66
فف ت  ـالمـا(ل ويلزو ذلـك تلا  ود االعتب  فف ذو الحـال تا ولو ُارسائ الاــــــــــــــخص من اليريمـ  )نمـا قـاامـ  م

الاـــخص لود أ ناا( اين الماـــا ؤة غير الم ـــتندة تلا ت ان  واألملاس المتللر  ا  81ملايير اجثَّا  )انظر الةررة  
 قد يؤ ي تلا نتااج مختلة لم نَّا الملنف 

ير الرـاامـ  علا ت اـن ،  ؤ ي  برـا  المتهم عـا ةق تلا تلعـاا التـدااير الترييـدـ   مـا  وفف النمـاذج الينـاامـ  غ -67
 فف فرن ا(ل ذو الحال لم  كن البرااة نتمي  لت بيق قواعد الترا س )نما

  
 العناصر اإلجرائية  - سادسا   

 االعتاال والهملل الرضااف

الم ـــــتندة تلا ت ان  عن ذين  قضـــــاام ل و توق  فف جممع البلداد  رريَّاق،  اـــــدؤ قراؤ الماـــــا ؤة غير  -68
المحلم  علا شـــــــــتا آلما  اللدال  الراام  فف مختل  البلدادل  ما يتوق  ذلك علا نوةم   مؤذب  الراضـــــــــف و 

 هملل اججرااا  و بملتهال

ــداؤ ذ ا الرراؤ منو   - 69 ــال ترــ ــتندة تلا ت ان ، غالَّاق ما  لود اعتاــ اق انةس فةف النماذج االيناام ا غير الم ــ
ليريم  األرــــــــلم  )نما ذو الحال فف فرن ــــــــا(، أو فف جممع  الخارــــــــ  اا فف اججرااا  اليناام     ختـاـــــــ م المحلم  ال 

فف النم ــا(ل وفف أســترالما، يتمتع عد  قليل من المحانم    ذو الحال  األموال محلم  مختاــ  فف الم ــاال اليناام  )نما 
ــااعتاال قضااف فف ميال اللاادا ا، أي االعت  ــ ــ اال فف الم اال اليناام  مرترناق ااعتاال عال اإجرااا  اــ

 الماا ؤة فف ظرو  مليتن ل 

وقد اعتاؤ  الض البلداد )مثل ســــلوفينما( أد  يلل الرراؤا  المتللر  اماــــا ؤة الموجو ا  الملت ــــَّ    -70
 ر زةق فف محلم  وامدةلمااوؤة غير ماروع  م

  
 المَّا ؤةا خاذ 

اد، يتتخ  المَّا ؤة تما النااف اللاس )نما ذو الحال فف او اد والنم ـــا( أو النماا  اللام  فف عد   بير من البلد  - 71
فف نيوزيلندا(ل وفف الداد أعرو، يتتخ   ذو الحال  المختاـــــــ ل وفف الض البلداد،  اـــــــدؤ المَّا ؤة عن الاـــــــر   )نما 

ذو  اـــاـــ  للعا   من قوا  الاـــر   )نما المَّا ؤة تما ملتف المدعف اللاس أو الاـــر  ، أو فف الض األمماد قوة متخ 
 فف ت  الما(ل الحال  



 CAC/COSP/WG.2/2021/4 

 

12/21 V.21-04977 

 

وفف الداد أعرو،  تولا و ال  متخاـاـ  م ـؤولم  ا خاذ المَّا ؤة )مثل لين  ملافح  الة ـا  وماـا ؤة  -72
 الموجو ا  الملت َّ  ااوؤة غير ماروع  فف العاؤيا(ل 

اــــها( علا التنةي  اللملف ا ر  نوةم ويملن أد  ؤثسار  -73 ق اا ال ــــل   المختاــــ  ابدا اججرااا  )و خاــــ 
عديدة، من مي  تدت ذ ا ال ل ا  عا ةق ما  كود م ؤول  أ ضاق عن اقتةاا أثر الموجو ا  و ردير ألممتها، و ثيراق 

د يثير ماــلب  ما  كود م ــؤول  عن  رد م الض األ ل  علا ماــدؤذا غير الماــرو  أو الماــبوال وذ ا األمر ق
ال ــــــل   المختاــــــ  ابدا   نوةم أ ناا(ل ويملن أد  كاــــــ    130فف نيوزيلندا؛ انظر الةررة ذو الحال   حيز )نما 

 اين التدااير غير الم تندة تلا ت ان  وكنةاذ الرانود الينااف اوجه أعمل الراام  اججرااا  أ ضاق عن الال 
 

 التخاص

خ  أشـلاالق مختلة ل أوالق،  ملن أد   ـتتَّع تمال  جممع الرضـا ا غير  ينَّعف  وضـم  أدت التخاـص قد يتت  -74
ــتندة تلا ت ان  تلا ملتف الم ـــــؤول أو ذين  أو محلم  محدت ةل ثانماق،  ملن أد  لنف التخاـــــص أدت   محد  الم ـــ

أو   محد  ملتف ذو عن قضـا ا التلرف والماـا ؤة )غير الم ـتندة تلا ت ان ( )أي االعتاـال الحاـري(الوميد  
وثم  ُالد ثال  للتخاـــــــص   ـــــــتند تلا ما  تمتع اه ال ـــــــل ا  المختاـــــــ  من عبرة أو ل  ذين  أو محلم  محدت ة

 أو  دؤيف محدت  )مثل اجلماس االملامب  المالم (ل محد ة  مهاؤا 

ل فللا ســـــــــــبيل المثال، ال  لنف تســـــــــــنا  ياضـــــــــــروؤ ذ ا لمس ويملن أد  يتمع ذ ا األالا  ملاق، ولكن  -75
فف ســـــــــــــلوفينما( أو ملتف نماا  عام  وامد ذو الحال اـــــــــــــال ااـــــــــــــوؤة مر زي  تلا تمدو المحانم )نما االعت 

االضــروؤة أدت الملتف مدؤتب علا وجه التحديد أو أنه  متلك مهاؤا  محدت ة )ولو أنه ســم وساؤ ملاؤ  محدت ة من 
 أ ضاق ام اال أعرول عبل انت اب الخبرة(، وال سمما عندما  كود الهين  أو المحلم  مختا  

وال  وجد لدو الض البلداد ســـــــــل ا  متخاـــــــــاـــــــــ  اصي من المدلوال  الم  وؤة أعبا )مثل ااؤاغواي  -76
ــوو عد  قليل من البلداد علا التخاـــص ةمما  ــا و ندا ونيوزيلندا(ل وال ينص سـ ــرا وفرن ـ ــوي ـ ــملما وسـ و:و اد و اـ

 فف مال  (لذو الحال ااير غير الم تندة تلا ت ان  )نما المَّا ؤة والرراؤ المتللرين االتد ا خاذ يتللق الل من

ل فةف أســـــترالما، علا  فف الض البلداد  ، فف ذ ا الميال  التخاـــــص لديها ذف التف  لنم  قوا  الاـــــر   الم و  - 77
الو اال   رو ذا  اتر   اين يراام ذف فرق  عمل م ال سبيل المثال، فرق  اللمل الملنم  اماا ؤة الموجو ا  المتص م  من  

الاــر   اال حا    األســترالم  و تصل  من عبراا متخاــاــين فف الدعاوو الرضــاام  وو با ا حا يين ومحرسارين ماليين،  
ــبين فف م  ــبق عن محاســـ ــ لع فرق  اللمل فضـــ ــا ؤة الموجو ا ل و ضـــ ــين فف ماـــ ــتدالل الينااف متخاـــــاـــ يال االســـ

   الاادا  اليريم  علا الم توو اال حا يل  متللر ااألغلبم  اللظما من التح مرا  والدعاوو الرضاام  ال 

وفف ماال  أعرو، يتولا مدعود عامود متخاـاـود ت اؤة قضـا ا الماـا ؤة غير الم ـتندة تلا ت ان   -78
 نما ذو الحال فف سنعافوؤة ومال   والنم ا(ل)

 وفف المل مك ومال  ، يوجد قضاة متخااود فف قضا ا الماا ؤة، سواا  انت قاام  علا اج ان  أس الل  - 79

وياــير التخاــص عا ةق، عند وجو ا، تلا جممع قضــا ا الماــا ؤة ولمس تلا الماــا ؤة غير الم ــتندة  -80
 تلا ت ان  ومدذال

 
 الدليل ومعماؤ اجثَّا 

فف العالبم  اللظما من الحاال ، ال يلزس تثَّا  اؤ كاب اليرس لماـا ؤة الموجو ا   ود ت ان  جناام ل  -81
فالاــــل  اين الممتلكا  واليريم  ذف التف ُ لتبر أســــاســــم  فف ذ ا الاــــد ل و ثيراق ما  لود تثَّا  وجو  اليريم  

يريم   اةماقل ويختل  ذ ا األمر فف البلداد التف  تتَّع نظاس الماـــــــا ؤة ووجو  رـــــــل  أو ؤاال اين الموجو ا  وال
اليناام  الترليد   غير الم ــــــــتندة تلا ت ان ، تذ ال  ملن تجراا الماــــــــا ؤة تال تذا  ل ؤ  المبمر  الرضــــــــاام  أو 
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م ماا ؤة مدنم   اتر  فف فرن ا وق ر(ل غير أدت البلداد التف لديها نظذو الحال  اج ان  ااؤ كاب اليريم  )نما 
 أمماناق تثَّا  اؤ كاب اليرس )مثل سنعافوؤة(ل

الرانود األنكلوسـل ـونف(،    التف   بق بلدادالوفف البلداد التف  تتَّع نموذج الماـا ؤة المدنم  )وال سـمما  -82
 اؤ ال ــــــبس وجزؤ فف أســــــترالما و:رونف ذو الحال  )نما   األع  اصؤج  االمتماال  لود معماؤ اجثَّا  عا ةق ذو 

ــاؤ تلمه أمماناق ااســـــــــم  ــنعافوؤة والمملك  المتحدة وموؤياـــــــــيوس ونيوزيلندا والوال ا  المتحدة(،  ما  اـــــــ البهاما وســـــــ
 فف او اد(ل ذو الحال ا )نماجحاد البيسان ؤُ ا

اصؤج    األع  المعماؤ ادق  وما تذا  اد مبدأ ذ ا   مفم    بيق اــــــــــصد وال  زال ذنا  الض أوجه عدس المرين ا  - 83
دة فف جممع البلدادل ةَّلض البلداد، علا سـبيل المثال،  وضـ  أدت معماؤ لرف م  االمتماال   األع  اصؤج   اق ااـوؤة مومت
تياوز األســـــــــــَّاب الملرول  )نما ذو الحال فف جزؤ اســـــــــــتنا ا تلا أســـــــــــَّاب     ا خاذ الرراؤ مع ذلك يت لف  االمتماال  

البهــامــا(، وكد  ــاد من غير الواضـــــــــــــ  مــا تذا  ــاد ذلــك  مثــل معمــاؤاق أعلا لسثَّــا ل وفف الــداد أعرو )مثــل المملكــ   
معماؤاق أعلا    اــــلل االمتماال  وما تذا  اد  ملن أد    األع  اصؤج  المتحدة(، يناــــف النراى علا مدو مرون  معماؤ 

زا(ل  رليل ف ا   ف الرضا ا غير الم تندة تلا ت ان  منه فف الرضا ا اللا    )أي امعماؤ تثَّا  مدنف ملزت

ــا ا  -84 ــا ؤة تال وفراق لمعماؤ اجثَّا  الترليدي المن بق علا الرضــــ وفف أمانن أعرو، ال  ملن فري الماــــ
ل اما ال يد  مياالق للاـك تلا أدت مثبق(ل  ما  اـتر   ندا أد ُيتو  ،اليناام  )نما ذو الحال فف  اـملما والنم ـا رـت

 الممتلكا   السال عاادا  متص م  من جريم  أو ذا  رل  اةلل تجرامفل 

وفف ســــــــــــــوي ــــــــــــــرا، معمــاؤ اجثَّــا  ذو نةس المعمــاؤ الملتمــد فف اججرااا  الينــاامــ ، مع أدت  ــدااير   -85
الراســ) )أي االقتنا  الاــخاــف للمحلم  الد  الماــا ؤة م ــترل  ا بملتهال ويتتَّع الرانود الو نف معماؤ االقتنا 

 النظر فف جممع األ ل (ل وذ ا المعماؤ  اَّه تلا مد اليد قاعدة ااما ال يد  مياالق للاكال

االمتماال  يتوافق عا ةق مع نموذج الماــا ؤة المدنم ، فف  ع  اصؤج األوؤغم أدت من الثاات أدت معماؤ  -86
 للاــــــــكا أنثر  وافراق مع النظم اليناام  غير الراام  علا ت ان ، فإدت ذ ا التوافق مين أدت معماؤ اما ال يد  مياالق 

معماؤ اجثَّا  قاعدة ااما ال يد  مياالق للاــــــكا، مع أدت  اــــــلل الثنااف لمس  لرااماق أو متمماقل فةف ألمانما، مثبق، 
 اعد اججرااا  المدنم لاججرااا  غير الم تندة تلا ت ان  ُ لتبر ذا   ااع مدنف و تتَّع قو 

 
 عفا اجثَّا 

 رع عفا اجثَّا  فف أغلف األمماد علا عا ق ال ـــــــــــــل ا  اللام  التف  َّاشـــــــــــــر اججرااا ، أي تما  -87
 فف  املما(ل ذو الحال الار   أو النماا  اللام ، م ف الحال  )نما

ل ر  الملنفل فةف غير أدت من غير الم ــــــــــــــتَّلــد فف الض الحــاال  أد  رع عــفا اجثَّــا  علا ا -88
أســــــترالما، علا ســــــبيل المثال، ال ُ اــــــتر  أد ُ ث بت ال ــــــل   الم ــــــؤول  أدت الممتلكا   اــــــلسال عاادا  أو أ وا  
لليريم ، و لو  تلا الماــتَّه ةمه أو ال ر  الملنف م ــؤولم  تثَّا  الماــدؤ واالســتخداس الماــروعين لممتلكا هل  

المتدعل أد ُيث بت وجو  مق فف الممتلكا  وأد ُيث بت م ـن نيته، مع   ال ر  وفف مال   والمل ـمك، يتلين علا
 فري شرو  أنثر ررام  علا ماال  غ ل األموالل

 ملن أد يؤ ي فف نها   الم ا  تلا نةس  ضــــــــــــعمة وعبوة علا ذلك، فإدت اســــــــــــتخداس افتراضــــــــــــا    -89
لممتلكـا  لم ــــــــــــــت مر َّ ـ  ايريمـ  أو أنهـا النتميـ ، أي م ـالَـّ  ال ر  الملنف )أو ال ر  الـثالـ ( ـاإثَـّا  أدت ا

 انُت بت ااوؤة ماروع ل
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 االفتراضا 

ل ومن األمثل  المتكرؤة علا ذلك اســـتخداس ضـــعمة نثيراق ما   ـــم  النظم الرانونم  ااســـتخداس افتراضـــا    -90
ما  )نما ذو الحال فف أســـــــــترال الميهول  الماـــــــــدؤ  افتراضـــــــــا   تللق االماـــــــــدؤ غير الماـــــــــرو  للثروة المةر  

وسنعافوؤة(ل واستخداس ذ ا االفتراضا   يلل النظاس الو نف للماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  أقرب تلا نموذج  
ةمما  أعبا(ل وفف الض األمماد ال  ن بق االفتراضـــــــــا  تال  27اجثراا غير الماـــــــــرو  أو المةر  )انظر الةررة  

 را(ل اججرامم  فف سوي  ا يراام محدت ة )مثل المنظما  يتللق

س الاــخص أ ل   -91 وفف المل ــمك، ذنا  افتراضــا  ااــصد الماــدؤ الماــرو  للموجو ا  )مثبق عندما  ردسا
علا الحمازة قبل وقو  اليريم ، أو عندما ُيث بت شخص ما أدت جممع الضرااف والم اذما  المتللر  االممتلكا ، 

 أو الحمازة اح ن نم ، قد ُ فلت(ل
 

 أنوا  األ ل 
 ملتمدة فف ت اؤأدت الةاؤت الرام ـــــــــف فف ذ ا الاـــــــــد  يتمثل فف الليوا تلا قواعد اجثَّا  اليتضـــــــــ   -92

الرانود األنكلوســـــــــــل ـــــــــــونف وســـــــــــلوفينما والمل ـــــــــــمك( و  بيق قواعد التف   بق بلداد الاججرااا  المدنم  )مثل 
اج ــاؤين الرــانونيين  اججرااا  الينــاامــ ل وفف الض الحــاال ،  ملن أد  كود ذنــا  ملول مختل ــ   زاوج اين

 )علا سبيل المثال، فف ت  الما(ل

ــ  أو  -93 ــدنمــ ــاؤ اججرااا  المــ ــ   ملن أد  لود ذو ت ــ ــاظم ليمع األ لــ ــانونف النــ ــاؤ الرــ وؤغم أدت اج ــ
اججرااا  اليناام ، لم ُيبلغ عن أي قيد ُي  ر علا اســتخداس األ ل  اموجف أي من اج اؤينل وُي ــم  ااســتخداس 

ــتثناا فف ذ ا الاـــــــد  ذو مال  ، مي  ال ُ  ـــــــم   علا األقاويلقاام  أ ل    فف  ل ملاد  رريَّاقل ويبدو أدت االســـــ
 لاأل ل  الراام  علا األقاويلااستخداس 

 
 مما   األ را  الثالث 

أل را  الـثالـث  الح ـــــــــــــــن  النـم  علا الرغم من عـدس النص عليهـا  اامـاقل اـي د أدت لحمـاـ    ال  من عـا ةق مـا  -94
ــرة   ــة  مَّاشـــــ ــم  أدت مةهوس األ را  الثالث  ين بق ااـــــ علا النظم الراام  علا  حديد ذوي  أنبر من المهم  وضـــــ

 اليانف، وذو ما  حدث فف العالف فف النماذج اليناام  غير الم تندة تلا ت ان ل

اللـما  المـدنـم  الســــــــــــــتر ا  الموجو ا ،  كود األ را  الـثالـث  اأ رافـاق مهتمـ ا، أي أ رافـاق  توعا وفف  -95
 تلعاا أمر الماا ؤة اإثَّا  مرها الارعف فف الممتلكا ل

  
 التدابير المؤقتة  - سابعا   

تمال  الممتلكا  )و( من اال ةاألم   لبير االتيميدا أو االحيزا اصنه  داير مؤقت  حظر   2 لرسا  الما ة  -96
ــم رة عليها   ــل ا  اللمومم   ولف عهدة الممتلكا  أو ال ـــــ أو  بديلها أو التاـــــــر  فيها أو نرلها، و/أو يتم  لل ـــــ
ــ  أعروال وفف الض البلداد،  لر   ذ ا التدااير  ــل   مختاــــــ ــا ؤ عن محلم  أو ســــــ مؤقتاق ااناا علا أمر رــــــ

 ااألوامر الترييد   )المؤقت (ل

(،  ملن أد يتصثر  10 فف المبمظا  المتللر  االماـــــ لحا  الم ـــــتخدم  )انظر الةررة و ما ُذنر آنةاق  -97
 الن ات الدقيق لتدااير التيميد أو الحيز غير الم تندة تلا ت ان  امةهوس اج ان  اليناام  ال ي أقرا  ل الدل

التدااير    ذف فرلثمر  وينَّعف   لك  وضــم  أدت  دااير التيميد أو الحيز ذا  الاــل  ألغراي ذ ا الو  -98
المؤقت  التف  هد  تلا ضــــماد تنةاذ  دااير الماــــا ؤة غير الم ــــتندة تلا ت ان  المراق، ااســــتثناا التدااير المؤقت  



CAC/COSP/WG.2/2021/4 
 

 

V.21-04977 15/21 

 

ل ومع ذلك، من الاــلف أمماناق، ال ومن ؤ كاب ال نفالمتخ ة فف ســمات اججرااا  اليناام  ال خاذ قراؤ ااــصد ا
ذلك ااـــة  عارـــ  علا الحاال  التف  ملن فيها ا خاذ  داير    ـــري الثنينل وي الم ـــتحيل، التمييز اوضـــوح اين ا

 اذنَّ اؤ كف اــخص أد النةس اججرااا  اليناام  الرامم  تلا تثَّا  ت اؤ الماــا ؤة غير الم ــتندة تلا ت ان  فف  
يثما  وجد  دااير  فف فرن ــا(ل وةمما يتللق االنظم الراام  علا الماــا ؤة المدنم ، أو اوجه أعم، مذو الحال  )نما 

متا فف و غير قاام  علا اج ان  عاؤج ت اؤ اججرااا  اليناام ، قد يوجد نظاس منةاــــل لتدااير  رييد   مؤقت ل 
ــداد،  ملن أد  تــداعــل ذــ ا التــدااير أممــانــاق مع أوامر الحيز أو أوامر التيميــد الاـــــــــــــــا ؤة فف ت ــاؤ   لــك البل

التف  ملن أد  ــداؤ فيهــا اججرااا  غير الم ــــــــــــــتنــدة تلا ت انــ   اججرااا  الينــاامــ ، علا األقــل فف الحــاال 
 فف ت  الما(ل  ذو الحال االتوازي مع اججرااا  اليناام  )نما

ــلاالق  -99 ــير العالبم  اللظما من الر و  تلا تملانم  فري  دااير  يميد أو  دااير ميز ااعتَّاؤذا أشــــ و اــــ
ــا ؤة غير ا  اعري ال ماسمن الريو  المؤقت   ــتندة تلا ت ان ل و ثيراق ما  لود  داير الماـــــــــ ــا ؤة غير الم ـــــــــ الماـــــــــ

ــترالما وك  الما(ل ويملن ا خاذ  ــبوقاق اصمر  رييدي مؤقت )نما ذو الحال فف أســ ــتندة تلا ت ان ، فف الواقع، م ــ الم ــ
ر ذلك الود التدا اير غير الم ــــتندة تلا  دااير مؤقت  ما عدا فف عد  قليل من الدول )مثبق فف او اد، مي  ُف ــــسا

 ت ان  ُ ةري عا ةق عندما  كود اليراام الملنم  موضو  تجرااا  قضاام  االةلل(ل

وفف الض األمماد  لود معماؤ اجثَّا  الم لوب للتدااير المؤقت  أقل من  دااير الماـــــــا ؤة، وذو ما  -100
 من شصنه أد  ةاقم الاواغل المتللر  االحروت األساسم ل 

  
 التقادم  - ثامنا   

س الر و  المتللر  االترا س  ااماق رـوؤة واضـح  عما تذا  انت مدة الترا س المن َّر  علا الماـا ؤة  -101 لم  ردسا
غير الم ــــــتندة تلا ت ان  ذف نة ــــــها أو أنثر محدو    االمراؤن  مع ماال  الماــــــا ؤة الم ــــــتندة تلا ت ان ل وقد 

ــلم  ، وكد  اد ال يزال من غير الواضـــــــــ  ما تذا  انت مدة الترا س ؤ تز  الض الر و  علا  را س اليريم  األرـــــــ
م  ذف نة ـــــــها التف رـــــــلالخارـــــــ  االلرو:  اليناام  )أي المبمر  الرضـــــــاام  و/أو اج ان ( المتللر  االيريم  األ

  ن بق علا  داير الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان ل

ــ   وفف ذـ ا ال ــــــــــــــمـات،  ملن   بيق عمـاؤا  مختلةـ د فةف -102 الض البلـداد،  لـا ل مـدة الترـا س الخـارــــــــــــ
مدة فف مين أد االماـــــا ؤة غير الم ـــــتندة تلا ت ان  مدة  را س اليريم  األرـــــلم  )نما ذو الحال فف النم ـــــا(، 

لماــا ؤة غير الم ــتندة تلا ت ان  فف الداد أعرو ذف نة ــها الم َّر  علا الماــا ؤة الم ــتندة الخارــ  ااالترا س 
 فف  املما وسوي را وال فما(لالحال  ذوتلا ت ان  )نما 

وفف الداد أعرو )مثل ألمانما(،  ميتز اوضــــــوح اين مد ف الترا س، وعا ةق ما  كود مدة الترا س الخارــــــ   -103
االتدااير غير الم ــتندة تلا ت ان  أ ول من المدة المحدت ة للماــا ؤة الم ــتندة تلا ت ان ل ولم  حدسا  الض البلداد 

 ا و:و اد( مدة  را س للتدااير غير الم تندة تلا ت ان ل)مثل أسترالم 

ــا ؤة )نما  - 104 ــماا الماـــــ ــمك ذو الحال  ويتوق  التمييز أمماناق علا نو  األشـــــ ، مي  ُمدسا   مدة  مثب  فف المل ـــــ
ه  تلا وجها  غير ماـــــــــروع ، اينما لم  حدت  مدة  را س ا  را س ةمما يتللق ا  ذا    ألشـــــــــماا ا ةمما يتللق ا ألشـــــــــماا الموجت

 المادؤ غير المارو (ل  
  

 استخدام العائدات المصادرة  - تاسعا   

لم  وضـع فف عد  قليل من البلداد قاعدة محدت ة  تللق اتخاـمص األموال الماـا ؤة )مثل سـنعافوؤة(ل  -105
ــما   ــحا ا )نما ذو الحال فف ألمانما وكندونم ــ ــا ؤة فف المراس األول لتلويض الضــ ــماا الماــ ــتخدس األشــ و ثيراق ما ُ  ــ
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ماــــا ؤة لاــــندوت عاس لحما   الضــــحا ا وموؤياــــيوس(ل ويلمسال ذلك أمماناق  خاــــمُص ن ــــَّ  منوي  من ال مم  ال
 )نما ذو الحال فف  املما وفرن ا والمل مك(ل

ل الموجو ا  تلا م ــااا  أو أموال ع  - 106 اــ ل وال  ملن اســتخداس ذ ا  م م مو وفف الض الحاال ،  حوت   مخاــت
(، أو ألغراي اجتماةم   األموال تال لعري  عم ملافح  األناـ   اججرامم   حديداق )نما ذو الحال فف سـوي ـرا وال فما 

 فف أسترالما وفرن ا والمل مك(ل ذو الحال  فف النم ا(، أو ذما ملاق )نما ذو الحال  أو ثراةم  محدت ة )نما 

ولدو الض البلداد ملا ف مر زي  )متخاـــــــاـــــــ (  تولا ت اؤة الموجو ا  الماـــــــا ؤة )مثل أســـــــترالما  -107
  ملك الداد أعرو ق َّاق مر زياق، تذ  تر  األمر للمحانم وك  الما وفرن ـــــــا والمل ـــــــمك وموؤياـــــــيوس(، فف مين ال

ضــــــــــــــ  )مـثل االمنرول تليهم ؤســــــــــــــمـماقا فف ذو الحـال  و/أو للمـدتعين اللـامين )نمـا  فف  ـندا( أو أل را  ـثالـث  مةوت
نيوزيلندا(ل وفف  ثير من األمماد،  تمتع ذ ا الهينا  ااــــــــــــبمما  ت اؤة الموجو ا  والتاــــــــــــر  فيها، ولو أدت 

 لر و  ال  وض  ن ات الرواعد الو نم  )ومدو فلاليتها وأوجه قاوؤذا(لا

ــانع، علا أد ُ لهد تلا الدول   -108 ــر ا  والماـ ــاق أد  كود ذنا  قواعد محدت ة  تللق اإ اؤة الاـ ويملن أ ضـ
 ااألؤ:اح )نما ذو الحال فف ت  الما و ولومبما(ل

  
 التعاون الدولي  - عاشرا   

أوامر من جنبم  األبلداد لااـدؤ عن ما   ذ ر  الض البلداد رـرام ق أنها ال ُ نة  أو ال   ـت مع تنةاذ  -109
ــوح تلا عدس اعترا  الرانود الو نف  ــتندة تلا ت ان ل وفف الض الحاال ،  لزو ذلك اوضـــ ــا ؤة غير الم ـــ الماـــ

واليمهوؤي  الدومينملم  وشـيلف تنةاذ األوامر  اإملانم  تنةاذ أي  دااير غير م ـتندة تلا اج ان ل وال   ـت مع ألَّانما
األجنبم  ألدت ُنُظمها ال   ــم  االتدااير غير الم ــتندة تلا ت ان ل وفف ال فما، ال   ــم  الرانود الو نف اماــا ؤة 

تال فف مال  الموظةين اللموميينل وييوز التلاود ةمما يتللق االتدااير غير  الميهول  الماــــــــــــدؤالثروة المةر    
الم ـتندة تلا ت ان  ااـة  اسـتثناام  متا ولو لم  لن النظاس الو نف   ـم   اعلماق اا خاذ  دااير غير م ـتندة تلا 

 اج ان  )نما ذو الحال فف  وغو(ل

التدااير غير الم ــــــــــتندة تلا ت ان  تلا عدس وجو  وفف الض األمماد، ال  لزو ؤفض التلاود ااــــــــــصد  -110
 دااير و نم  غير م ــــتندة تلا اج ان ؛ فللا ســــبيل المثال، ال  نص  اــــريلا  او اد و ندا علا التلاود ااــــصد 

 األوامر األجنبم  تال ةمما يتللق االماا ؤة الم تندة تلا ت ان ل

التلاود ااــصد التدااير غير الم ــتندة تلا ت ان ل غير أدت  وعموماق،  تم  أغلبم   بيرة من البلداد تملانم  -111
بق للعا  ل فةف فرن ـــــــا، مثبق،  ملن   األســـــــاس الرانونف اه ا الاـــــــصد فف الض البلداد ال يبدو واضـــــــحاق أو مةاـــــــت

 التلاود ااصد التدااير غير الم تندة تلا ت ان ، ولكن األساس الرانونف   تند تلا قراؤ محلم  النرضل

ــاـ ا الو نـم  تملـانـم  فيهـا   كود وفف الحـاال  التف  -112 ا خـاذ ـ دااير غير م ــــــــــــــتـندة تلا اج اـن  فف الرضــــــــــــ
محدو ة،  ملن أد ينللس ذلك أمماناق علا ن ات التلاود، ال ي قد  رتاـــــر عندا  علا ماال  الماـــــا ؤة غير 

لما(ل وعلا غراؤ ذلك،  رتاــر فف  اــم  ذو الحال الم ــتندة تلا ت ان  المناــول عليها فف الرانود المحلف )نما
التلاود، فف ماال  أعرو )مثل أســــترالما(، علا الماــــا ؤة غير الم ــــتندة تلا ت ان  ااــــصد اليراام الخ يرة )وقد 

  خضع جذد من المدعف اللاس أو سل   مختا  أعرو(ل

ا  المتَّا ل، و حلمه مالماق وفف  اعل اال حا  األوؤو:ف، يتتَّع التلاود فف ميال أوامر الماا ؤة مبدأ االعتر  - 113
عن البرلماد األوؤو:ف والميلس األوؤو:ف ااــــــــــــصد االعترا  المتَّا ل    تف رــــــــــــدؤ  ال   2018EU/ 1805  ؤقم  باح  ال 

اصوامر التيميد وأوامر الماـا ؤة، والتف ال   ـتَّلد التلاود فف ماال  الماـا ؤة  ود ت ان ل ويلرت  أمر الماـا ؤة، فف  
ــهما محلم  الد تجرااا   تللق ايريم  جناام ا، ومن ثم فهو ال  رتضــــــــف  الواقع، اصنه اعرو:  أو    داير نهااماد  ةرضــــــ
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ــل   ماماق عن اججرااا  اليناام    ــتر ا  الموجو ا  فف ت اؤ تجرااا  مدنم  منةاـ ــلال اسـ ــروؤةل غير أدت أشـ ت ان  االضـ
لرفض المناـــــــــول عليها فف الباح  ال  ندؤج فف ت اؤ ع   التلاود ذ ال وعبوة علا ذلك، فإدت الض أســـــــــَّاب ا 

 ملن أد  تم  للدول األعضــــاا ؤفض التلاود، وال ســــمما ةمما يتللق احما   مروت األشــــخال المتضــــرؤين فف الدول  
المنةــسا ةل وعــاؤج ت ــاؤ ذــ ا النظــاس الخــال اــاالعترا  المتَّــا ل  حــديــداق، يَّرا التلــاود مملنــاق اموجــف الرواعــد الترليــد ــ   

 نم  المتَّا ل ، ولو أدت ذ ا الرواعد ال  ناسف  ااماق النظم غير الم تندة تلا ت ان ل للم اعدة الرانو 
 

 التلاود ااصد التدااير الراام  علا ال مم 
فف ملظم الحاال ، عندما  لود التلاود مملناق فف تنةاذ الماــــــا ؤة غير الم ــــــتندة تلا ت ان ، يت ــــــنا   -114

 الراام  علا ال مم لالتلاود أ ضاق ةمما يتللق االتدااير 

و  ــتتَّع النرا  الم  وؤة أعبا، من  ماق، أدت التلاود، ةمما يتللق االبلداد التف ال   ــم  االتلاود ااــصد  -115
 التدااير غير الم تندة تلا ت ان ، غير مملن ااصد الماا ؤة الراام  علا ال مم ل

 
  بيقشرو  الت 

 لم اعدة الرانونم لتَّا ل اأدت من الضروؤي  رد م  لف ؤسمف لفف جممع البلداد  رريَّاق، يبدو  -116

وعمبق اتحةظ رـــــــــري  علا اال ةاألم ، ال   ـــــــــم   ندا االتلاود تال ةمما يتللق ااألوامر الاـــــــــا ؤة عن   -117
 محلم  ذا  اعتاال جناافل

تدايرل وفف وفف الض البلداد )مثل النم ــــــــــــا(،  حق للاــــــــــــخص الملنف أد ُ  ــــــــــــتمع تلمه قبل  نةي  ال -118
أسـترالما،  حةظ الرانود ذو الاـل  ماـال  األ را  الثالث  الح ـن  النم  التف  دتعف وجو  مق لها فف الممتلكا  

جمم من قانود الم ــــــاعدة المتَّا ل  فف الم ــــــاال   34)أو فف موجو ا  أعرو قاال  للماــــــا ؤة(ل و لري الما ة 
ر  ثال  متضــــرؤ تلا المحلم  لتحديد مره الماــــرو  فف عملم    ــــم  اترد م  لف من   1987اليناام  للاس 

 الممتلكا  موضو  أمر ماا ؤة أجنبفل
 

 از واجم  التيريم
 اـــــتر  العالبم  اللظما من البلداد )مثل او اد وســـــوي ـــــرا و ندا( از واجم  التيريم، وكد  اد ذلك فف  -119

 أسترالما(لالض األمماد مير  سبف  رديري للرفض )نما ذو الحال فف 

و يدؤ اجشـــــــــــاؤة تلا أدت عمق  ريمم از واجم  التيريم لمس واضـــــــــــحاق  ماماقل فإذا ُ بساق الاـــــــــــر    بمراق   -120
رـــــــاؤماق،   لتف اعتما   دااير ماـــــــا ؤة غير م ـــــــتندة تلا اج ان  ةمما يتللق ايريم  محدت ة اوضـــــــوحل غير أدت 

لض البلداد،  ما لومظ أعبا، ال  ر َّل  ااماق علا وجه التحديد تملانم  الماــا ؤة غير الم ــتندة تلا ت ان  فف ا 
(ل وعبوة علا ذلك، يَّرا  الميهول  الماـــــــــدؤايريم  محدت ة اوضـــــــــوح )مثل النظم الراام  علا الثروة المةر   

يانف اســـــتنا اق تلا وجو  اليريم  ومدذا أو تلا م ـــــؤولم  ال ارـســــ   ال ـــــؤال قااماق عما تذا  انت از واجم  التيريم 
 أ ضاق، ولو أدت الخماؤ األعير يبدو غير سلمم  ماماق وال يتماشا مع من ق الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان ل

  أعرو  تمثل ةمما تذا  اد ااجملاد  ة ـير از واجم  التيريم اسـتنا اق تلا اليريم  م لالتشـ وثم  نر    -121
ه تلمه ال لف( أو ما تذا  اد  ملن األرــــــلم  فح ــــــف )أي أدت الوقااع ســــــتاــــــلسال أ ضــــــاق جريم   فف البلد الموجت

 ة ــيرذا ادالق من ذلك  ة ــيراق أشــد، احي  ال يتلين أد  اــلسال الوقااع جريم   لاقف عليها الرانود فح ــف، ال 
ــمن فن  اليراام التف  ملن  ــاق ضـ ــصنها )مثبق، جريم   لاقف عليها فري التداير  اعلماق  ينَّعف أد  ندؤج أ ضـ ااـ

 نود فف  ندا(لالرا
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 التلاود ااصد التدااير المؤقت 
تنةـاذ تملـانمـ  نثيراق مـا  لود ؤفض التلـاود ةممـا يتللق اـالتـدااير المؤقتـ  نتميـ ، اوجـه أعم، للـدس  وافر  -122

فف او اد و ندا(ل ولكن  ما ُذنر آنةاق،  ملن أد  حدث   ذو الحال  دااير الماــا ؤة غير الم ــتندة تلا ت ان  )نما
الللس أ ضـــــــاق، وقد  كود البلداد أنثر انةتاماق علا االعترا  اتدااير الترييد أو التيميد أو الحيز المؤقت، علا  

ت ان  اعتاال فف الم اال اليناام ، ألدت  لك التدااير ال  ت لف ذا   األقل عندما   ةري  لك التدااير  سل اٌ   
 فف ألَّانما، و:دؤج  أقل فف شيلف(ل ذو الحال )نما

  
 التحديات المطروحة  - حادي عشر 

مناقاـا   تللق اتنةي   دااير الماـا ؤة غير الم ـتندة تلا  ولم  اـهد ؤ ت  الداد  ثيرة اصنها لم  واجه  حد ا   - 123
من أشـــلال التنةي  اللملف التف واجهتها  لك البلداد  فف ماال   ثيرة تلا اللد  المحدو   مر ا أدت ذ ا األمر  ؛ غير ت ان  
راق )نما ذو الحال فف مال  (ل ذو الحال  )نما   فف جزؤ البهاما( أو أثر التاريلا  التف اعُتمد  مؤعت

ــصنه أد يؤ ي تلا ســـوا فهم  بير   نو  ذو   الراام ااســـتمراؤ ويظل التحدي اللاس  - 124 الماـــ لحا ، وذو ما من شـ
 أعبا(ل    11و   10ع ماال   يميد الموجو ا   دااير غير م تندة تلا اج ان ؛ انظر الةرر ين )مثل اعتَّاؤ جمم 

 
 مما   الحروت األساسم 

ــتندة تلا  لما -125 ــا ؤة غير م ـ  انت العالبم  اللظما من البلداد التف وؤ   منها ؤ و    ـــتخدس آلما  ماـ
س أسَّاب  ثيرة للدس اعتما   دااير غير م تندة تلا اج ان  ا خاذ  وؤاا عدسأدت أقوو األسَّاب   غير  ،اج ان ، لم  ردت

 ق احما   الحروت األساسم ل دااير غير م تندة تلا اج ان   ر َّل ةمما يبدو ااواغل  تلل

وقد أارز  غالبم  البلداد، اما فيها أسـترالما وألمانما و:لعاؤيا و اـملما وسـلوفينما، م ـاال  تللق ااالمتثال   -126
للحروت األســاســم ل فةف  ثير من الحاال ، ُؤفلت  عاوو قضــاام  أماس محانم و نم  أعلا ااــصد  لك الم ــاال، 

د  المحــانم فف نهــا ـ  الم ـا  فتم  يــاوزذـا فف نهــا ـ  الم ــ  ا  )نمــا ذو الحــال فف أســــــــــــــترالمــا وألمــانمــا(، تذ أنـت
  ستوؤي  التدااير غير الم تندة تلا ت ان  وامتثال ها للحروت األساسم ل

 
 البرااة قرين 
ــنعافوؤة(ل وين  ررين نثيراق ما  ر َّل الاــــواغل الملبتر عنها ا  -127 عندما  ذلك   بقالبرااة )نما ذو الحال فف ســ

 اـنت  فيها التدااير غير الم ـتندة تلا ت ان  علا أنها عرو:ا    بتق علا أشـخال غير مدانينل ومن ال ـهول  
ؤ فيها الممتلكا  ا ـبف رـلتها اةر  ما ادالق من   املاد التورـل تلا مثل ذ ا االسـتنتاج فف الحاال  التف  اـا  
رـــلتها المتصرـــل  ايريم ، وذف ماال   تكرؤ فف الض البلداد )انظر أعبا(ل ويملن أد  ثير ماال  ماـــا ؤة 

شــواغل مماثل ل فلندما ُيتتخ  التداير الد  ريمم الاــل  اين الثروة واليرس، وال ســمما    الماــدؤ  يهولالثروة غير الم
البرااةل وفف مـالـ   قرينـ لـاد تثَّـا  انتهـا  عنـد االمتكـاس تلا معمـاؤ تثَّـا  أعلا،  اــــــــــــــَّ  من الاــــــــــــــلو:ـ  ام

ــواغل احي  أدت عفا اجثَّا   رع علا عا ق المدعف اللاس  ــنعافوؤة، قو:لت ذ ا الاـــــــ ال ي يتلين علمه أد   -ســـــــ
و:لود أمر الماـــا ؤة ال  ملن ترـــداؤا لمير  أدت الاـــخص الملنف ال  -ُيث بت الناـــا  اججرامف غير الماـــرو  

 رو هل  ت مع  برير ماا ؤ ث 
 

 ضمانا  المحانم  اللا ل  ومروت الدفا 
ــلل  أعرو  ثيراق  -128 ــمانا  المحانم  لسال  ـســـــ ما ثم  ماــــ ــوا، وذف امتمال عدس  ةا   مما   ضــــ عليها الضــــ

البرااة، لبمتيـاج  رريـن ا  اؤ َـّا افف أســــــــــــــترالـما(ل و ـثاؤ ذ ا النر ـ  أمـماناق   ذو الحـال اللـا ل  ومروت الدفا  )نمـا
ــاق فف الض  ـثاؤ و ـاصدت الاــــــــــــــخص ُ يب ر علا تثَـّا  ارااـ ه من أجـل تلعـاا أمر من األوامرل  ذـ ا النر ـ  أ ضــــــــــــ
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األمماد علا نحو منةاــــل ألدت تجرااا  التدااير غير الم ــــتندة تلا ت ان  أا ــــُل و اــــمل شــــللما  أقل و ن وي 
 م لعلا ملايير تثَّا  أقل مراؤن  االمحانم  اليناا 

 
 مروت الملكم 

لسال عليها الضــوا امتمال الترييد المةر   -129 لحروت  -أو غير المتناســف  -من الماــلب  األعرو التف ســُ
الملكم ل فرد أثير  فف أســــــترالما، علا ســــــبيل المثال، ماــــــلل  االمتثال لضــــــروب الحما   الدســــــتوؤي  ةمما يتللق 

الرلق ااــة  عارــ  االنظر تلا أدت التدااير غير الم ــتندة تلا  احمازة الممتلكا  ااــرو  عا ل ل وأُعرب عن ذ ا
ذلك ااة  عار  علا الحاال  التف  ر ساز فيها التدااير غير الم تندة    بقت ان  قد  كود ذا   ااع شاملل وين 

ــدؤتلا ت ان  علا ممازة ثروة  ــا   ؤ ي تلا نتمي  مماثل ل وفف ميهول  الماـــــــــ ، أو عندما  كود ذنا  افتراضـــــــــ
لض البلداد،  وجد أملاس الســـــتَّلا  الماـــــر  )نما ذو الحال فف نيوزيلندا(ل وينَّعف أد  لود مبدأ التناســـــف فف ا 

  رييد مروت الملكم ، فف جممع األموال، قاابق للت بيق  ااماق، وذلك لتينف فري قيو  مةر  ل
 

 ال ل   الترديري  الم لر  و حيز الار  
ــا ا االمت  - 130 ــاق ؤ:ل قضــ ــاام  المةر    ملن أ ضــ ــل   الترديري  الرضــ ــم  اماــــلب  ال ــ ــاســ   - ثال للحروت األســ

من جانف ال ــل ا  اللمومم  الملنم  )نما ذو الحال فف أســترالما(ل وأارز الد وامد )نيوزيلندا( ماــلب    - الم لر  
  اتحيز ال ــل   الترديري  ةمما يتللق ادوؤ الاــر  ل و ناــفس المخاو ، االخاــول، علا امتمال  اــر  الاــر  

وكسـااة اسـتخداس رـبمما ها عند مَّاشـرة اججرااا  و رد م األ ل ، علا الرغم من أدت األمر ال  ملن أد  اـدؤ تال  
عن محلمـ ل ويـبدو أدت ذـ ا الاـــــــــــــواغـل ـقد  ـبد   فف ضـــــــــــــوا التنةـي  اللملف ل لـما  الرـاامـ ل وأعرـ:ت اليمهوؤـي   

 س التدااير غير الم تندة تلا ت ان  علا الاليد ال ماسفل الدومينملم  عن قلرها تزاا امتمال تسااة استخدا 

 
 عدس جواز المحانم  علا ذا  اليرس مر ين

أثاؤ  الض الدول )مثل أســــترالما( أ ضــــاق ماــــلل  التدااير غير الم ــــتندة تلا ت ان  التف  ع ف تلا مد اليد   - 131
المحانم  علا ذا  اليرس مر ين(ل و را  ذ ا   نةس اال عااا  المتللر  ارضــــــــــــا ا جناام  ســــــــــــبق البت فيها )عدس جواز 

ل وذف م ــصل   ن وي علا  حد ا  عارــ  من مي   EU 2018/1805  ؤقم  الم ــصل  أ ضــاق فف الاح  اال حا  األوؤو:ف 
تنها  لتمد علا التورــمف والاــلل الل ين  صع ذما التداير غير الم ــتند تلا ت ان ل فإذا  اد من المملن ملا ل  التداير  
الملنف الرو: ، فإدت  برا  الاــــــــخص أو ت انته ســــــــااراق ااــــــــصد نةس اال عااا   مثسال ماــــــــلل  قانونم   برو، ألدت تجراا  
مبمر  قضـــــاام  ثانم  ينَّعف أال ُ  ـــــم  اه عا ةقل وكذا  اد التداير   ـــــتهد  ادالق من ذلك منع اليريم  ومما   األمن 

ــنسا التعـلف علا ع َـّ  ـقاعـدة عـدس ج  واز المحـانمـ  علا ذا  اليرس مر ينل ومتا لو  ـاد اليـانف ـقد أ ين اللـاس،   ـــــــــــ
االةلل، فإنه يبدو من الماـــــــــرو  ماـــــــــا ؤة جممع الموجو ا  المتللر  االيريم  أو المتص م  منها من أجل  مس جممع 

لـناق تذا ـ اـنت وجممع  وافع االنخرا  فف أعـمال تجرامـم ل وذ ر   ول أعرو أدت التـلاود لن  لود مم   - عواـقف اليريـم  
 اججرااا  اليناام  المتللر  االيريم  األرلم  جاؤي  فيها )نما ذول الحال فف  املما(ل 

 
 م اال أعرو 

أشــــــــاؤ  الض البلداد )مثل تندونم ــــــــما وجمهوؤي  مولدوفا( تلا أدت  اــــــــريلا ها لم ــــــــت شــــــــامل ل وذ ا   -132
 و نف وفف الرضا ا اللاارة للحدو ل العموي يؤثسار علا التنةي  اللملف للتدااير علا الاليد ال

ــا  )اين قوانين   -133 ــداعلف للاــــــــــــــبممـ ــالتوزيع الـ ــا   تللق اـ ــد ـ ــدا(  حـ ــل  نـ ــداد )مثـ وواجهـــت الض البلـ
ــا ؤة مختلةين   ــتويا  الحلوم  نظامف ماــ ــتخدس مختل  م ــ ــمما عندما   ــ المرا لا  والروانين اال حا   (، وال ســ

 )أي نموذج جنااف مراال نموذج مدنف(ل
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  أعرو ال  زال قاام   تمثل ةمما تذا  اد ينَّعف ت ؤاج اليراام الضـــريبم  أ ضـــاق فف تشـــلالم وثم  م ـــصل    -134
 قاام  اليراام األرلم ل

ولم    ر الدول ماــانل محدت ة ةمما يتللق ات بيق شــر  از واجم  التيريمل ونظراق العتب  الن ُهج التف  -135
ذ ا الاـــد ، فإدت  َّ ـــمل ذ ا الاـــر  فف جممع الدول ســـم ـــهم االتصنيد فف الحد  يبدو أدت الض البلداد  تتَّلها فف

 من الخبفا  التف  ناص فف قضا ا التلاودل

ومن النرا  التف قلتما وؤ   فف الر و  اقتةاا أثر الموجو ا  عند تنةاذ أوامر الماـــــا ؤة األجنبم ل فإذا  -136
ؤة األجنبف غير الم ــــتند تلا ت ان ،  اد اجنةاذ أســــر  فف الواقعل نانت الموجو ا  محدت ة ادق  فف أمر الماــــا 
 ايد أدت ذ ا التحديد الدقيق غير مملن  ااماقل  

  
 الممارسات الجيدة  - ثاني عشر 

 
 الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  اوجه عاس

س الر و  الواؤ ة رـــــــوؤة شـــــــامل  جداق للمماؤســـــــا  الةلال    -137 عملماقل ولنن  اد من الواضـــــــ  أدت لدو لم  ردسا
الض البلداد عبرة ضـــــــــنيل  أو لمس لديها أي عبرة فف ميال الت بيق اللملف للتدااير غير الم ـــــــــتندة تلا ت ان  

 )مثل او اد وجزؤ البهاما(، فإدت من الالو:  املاٍد استَّان  أفضل المماؤسا ل

لسال عليها الضــــوال وينَّعف  ويملن مع ذلك اســــتخبل الض المماؤســــا  الييدة  -138 من التحد ا  التف ســــُ
أد  ؤع  الاــــواغل المتللر  ااالمتثال للحروت األســــاســــم  علا محمل اليد ويملن أد  ةضــــف تلا  اــــليل الرواعد 

 علا نحو  رلساص تلا أ نا مد من التضاؤب مع الحروتل

م آلما  الم -139 د أدت اعتما   اريلا  و نم  شامل   نظسا اا ؤة غير الم تندة تلا ت ان  و  بمرها،  ومن المؤ ت
 اما فف ذلك ألغراي التلاود الدولف، سملود مةيداقل

ــتندة تلا ت ان  آثاؤ  -140 ويملن أد  تمثل أولا المماؤســــــــــا  الييدة فف  ينف أد  كود للتدااير غير الم ــــــــ
و متتَّع فف نيوزيلندا، وذو ما من شـــامل  مةر  ل وللل من الن ُهج المثيرة لبذتماس اســـتحداث اند الماـــر ، مثلما ذ

 شصنه أد  حدت من ذ ا الثاؤ المةر  ل

ــليد الو نف يتم اموجبها  حديد  - 141 ــلال التنةي  علا الاـــــ ويملن، عموماق، مبمظ  أنه ال  زال ذنا  الض أشـــــ
ومن شــصد التاــديد   عدس ماــروةم  الممتلكا  فف ضــوا رــلتها اةر  أنثر مما ُ حدت  اســتنا اق تلا رــلتها المل تجرامفل 

البرااة، أو علا األقل الترليل   ررين  علا التر يز علا عدس ماروةم  الممتلكا  أد   اعد فف  بديد المخاو  المتللر  ا 
منهال فإذا  انت الممتلكا  م ــتهدف  احلم  االها اججرامف، ولمس لكونها فف موزة شــخص ُ حتمل أد  لود ميرماق،  

  ؤة غير الم تندة تلا ت ان  ذف فف جوذرذا عرو: ل فب ميال للرول اصدت الماا 

وي ــاعد  خاــص ال ــل ا  التف  تولا المبمر  الرضــاام  فف زيا ة فلالم  التدااير غير الم ــتندة تلا  -142
ت ان ل وثم  عناــــــــر أســــــــاســــــــف آعر لزيا ة فلالم  ذ ا التدااير يتمثل فف تؤســــــــاا رــــــــبمما  فلال  القتةاا أثر 

 روع لالموجو ا  غير الما

وةمما يتللق ان ات التدااير، قد يؤ ي ؤ:ل التدااير ايراام مليتن  تلا أشــلال  نةي   ن وي علا ماــانل  -143
فف مال  مدوث  عييرا  فف التانمةا  الرانونم ل وفف ذ ا الاد ، يبدو أدت من المماؤسا  الييدة  وسمع ن ات 

ــتندة تلا ت ان  لماـــمل أوســـع االضـــروؤة تملانم   ذلك ال  لنفو قاام  مملن  من اليراامل    بيق التدااير غير الم ـ
الماـا ؤة غير الم ـتندة تلا ت ان  متا ااـصد أا ـل اليراامل ويبدو أ ضـاق أدت من المماؤسـا  الييدة  حديد ن ات 
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ــروع  )نما ذو  ــاق ةمما يتللق احيم الموجو ا  غير الماــــــ ــف، ال أ ضــــــ التداير ال ةمما يتللق انو  اليراام وم ــــــ
 لحال فف نيوزيلندا(لا

وي ــــــاعد وجو  ســــــل ا  مر زي  ج اؤة األموال فف ضــــــماد تملانم  اســــــتخداس اللاادا  الماــــــا ؤة تلا  -144
 أقاا مد عدم ق لألغراي اللام  واالجتماةم ل 

 
 التلاود غير الم تند تلا ت ان 

نظراق للتضـاؤب المحتمل فف ضـَّل مةهوس از واجم  التيريم، فإدت من المماؤسـا  الييدة  وضـم   ة ـير   -145
ــمات، ينَّعف أد  ؤع  فف االعتَّاؤ أملاس الةررة   ــريلا  الو نم ل وفف ذ ا ال ــــــ من الما ة  2ذ ا المةهوس فف التاــــــ

ها الت بيق الاـــــــــاؤس لاـــــــــر  از واجم  ااـــــــــصد ملالي  الل َّا  المحتمل  التف   رم 46من الما ة  9والةررة   43
ــد ، ينَّعف، فف  ــع التيريم فف التلاود الدولف اموجف اال ةاألم ل وفف ذ ا الاــــــ ــير از واجم  مثالفالالوضــــــ ،  ة ــــــ

ه تلمه ال لف )ااـــــــــــــر  النظر عن   التيريم احي   لنف أدت اليريم  األرـــــــــــــلم  ميرتم  أ ضـــــــــــــاق فف البلد الموجت
ريلا  الداعلم (ل ومن المماؤسـا  الييدة أ ضـاق اعتَّاؤ از واجم  التيريم أسـاسـاق  اـنمةا  اليرس وج ـامته فف التاـ 

 اعتماؤيساق للرفض،  ما ذو الحال، علا سبيل المثال، فف أسترالما ونيوزيلندال

ومن المماؤســـــا  الييدة فف التلاود ااـــــصد التدااير غير الم ـــــتندة تلا ت ان  النص رـــــرام ق لمس فرل  -146
ر األجنبف، ال أ ضــــــــاق علا تملانم  مَّاشــــــــرة تجرااا  محلم  غير م ــــــــتندة تلا اج ان  اناا علا علا تنةاذ األم
 األمر األجنبفل
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ــا  الملرتدة  -147 ــا ا الة ـ ــتر ا  الموجو ا  فف قضـ ــتندة تلا ت ان  أ اة فلال  السـ ــا ؤة غير الم ـ قد  كود الماـ
اـي د أدت التحلـيل الواؤ  أعبا يبيسان أنهـا  ظـل ميـاالق  رنـماق للعـاـ   ال يزال اللـدـيد من البـلداد  ةترر ةـمه عبر الو نـم ، 

  ول   رفاق فرلل  43تلا الخبرة اللملم ؛ وعبوة علا ذلك،  لرتا الملتف ؤ و اق علا استبمانه من 

ــد ،  -148 ــا  الييدة التف أارز ها  النظر فف أي من اليو  الةريق اللامل    لللوفف ذ ا الاـ تحد ا  والمماؤسـ
 ذ ا الوثمر    تحق مزيداق من النظر فيهال

وللل الدول األ را   و  أ ضــــــــاق النظر فف ت يا  ســــــــبل لزيا ة مواام  الن ُهج الرانونم  والماــــــــ لحا   -149
 الم تخدم  فف سمات الماا ؤة غير الم تندة تلا ت ان ل

ــا ؤة األجنبم  غير  و  الدول األ را     للل و  - 150 ــبل لتلزيز فلالم  تنةاذ أوامر الماــــــ ــاق النظر فف ت يا  ســــــ أ ضــــــ
الم ــتندة تلا ت ان ل وللل من الم ــاال ذا  الاــل  اوجه عال فف ذ ا الاــصد  مفم  ت يا  ســبيل أمثل للتلاود ااــصد  

ــلسال جزااق من االنماذج  ــتندة تلا ت ان  التف  اــــــ المدنم ا، االنظر تلا أدت اال ةاألم   ت لف التلاود فف   التدااير غير الم ــــــ
 من اال ةاألم (ل   43الم اال اليناام ، فف مين أدت التلاود فف الم اال المدنم  واج اؤي  غير تلزامف )الما ة 

س، ومع اســـتحضـــاؤ أدت المللوما  التف  - 151 تحليل ألغراي ذ ا الوثمر  ســـُت ـــتخدس عضـــلت لل وفف ضـــوا ما  ردت
 حدي   ؤاســ  مَّا ؤة اســتر ا  الموجو ا  الم ــروق  الملنون  ا ليل للمماؤســا  الح ــن    ت اؤ   ف مزيد من التحليل فف ف 

النظر فف  رد م  وجيها  تلا الملتف   يو  الةريق اللامل   للل ااـــصد ماـــا ؤة األرـــول  ود االســـتنا  تلا ملم ت ان ا، 
ااججرااا  التف  تم  ماـا ؤة عاادا  الة ـا   ود ت ان  جناام ، اما فف ذلك ما تذا ااـصد األعمال اجضـاةم  المتاـل  

 ناد ينَّعف  لممم  لَّا  تضاةم  علا الدول األ را  للحاول علا مللوما  ااصد ذ ا الموضو ل 
 
 


