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  :بكندا واألموال الموجوداتأدوات استرداد 
  دليل عملي

 
 

I. مقدمة 
 

 الجريمة لمكافحةواتفاقية األمم المتحدة  الفساد لمكافحةاتفاقية األمم المتحدة القانونية الدولية، مثل  للصكوكتماشيًا مع دعم آندا 
يلزم على الدول أن .  ، بما في ذلك الفسادةالخطير الجرائممحاربة ل، فإن آندا ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي العابرة للحدود

 وافعلبأن ي إجرامهمخفاء ثمار إليحاولون استخدام الحدود الدولية للفرار من العدالة و لمنعدم السماح تعمل معًا لكي تضمن 
ألدوات القوية للتعاون الدولي لها أهمية حيوية في الحفاظ على السالم واألمن في الداخل والخارج، بما في وتقر آندا أن ا  .ذلك

  .العائدات اإلجرامية تبادلوواألموال  الموجوداتذلك ما يتعلق باسترداد 
  

نية واإلجرائية للحصول موجز عن المتطلبات القانوواضح وفهم الدول أن يكون لدى  يجباألدوات فعالة،  هذهلكن لكي تكون 
  .على المساعدة المطلوبة

  
 وحجزها وتقييدهاعن هذه العملية في آندا للسعي لتجميد العائدات اإلجرامية  تطبيقيةنظرة عامة الدليل التالي يقدم 

ن أجل مجهات االتصال ذات الصلة في آندا  يعطي أسماء وعناوينباإلضافة إلى ذلك، فهو .  تبادلهاومصادرتها /وتجريدها
  .مع الدول الطالبة إجراء مشاورات فعالة

  
 مراجعةللحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية حول عملية المساعدة القانونية المتبادلة في آندا، فإننا نشجع الدول على 

: في الرابطع عليه اإلطالالذي يمكن  "الكتيب اإلرشادي حول طلب المساعدة القضائية المتبادلة لمجموعة البلدان الثماني"

-by-oc/PCOC_documents/8_MLA%20step-http://www.coe.int/T/dghl/standardsetting/pc

step_CN152011_CRP.6_eV1182196.pdf  .هذا الدليل باللغتين الفرنسية والعربية من السلطة يمكن الحصول على  آم

   .انظر معلومات االتصال أدناه.  المرآزية الكندية

 
II. الفاسدين يينالحكوم نمسؤوليال موجوداتأموال ولتجميد  اإلجراء المتعلق بالسعي نظرة عامة على 

 
 تنفيذية لوائح، فإن حكومة آندا قد تصدر أوامر أو (FACFOA) اسدينالمسؤولين األجانب الف موجوداتتجميد  قانونبموجب 
  : مسؤوليها  في حالة الوفاء بالشروط المسبقة التاليةآبار الزعماء السابقين للدول األجنبية و ١ممتلكات تحجزأو  موجودات تجمد

 
ممتلكات  اآتسبة األجنبية أو قد اختلس ممتلكات الدول ًا ماتأآيد الدولة األجنبية آتابة لحكومة آندا أن شخص .١

 .منصبه أو عالقة شخصية أو تجاريةبحكم  الئقةبصورة غير 
 
 .التأآيد الكتابي يطلب من حكومة آندا أن تجمد ممتلكات الشخص .٢

 
 :مصاحبة للطلب تبين على نحو مرض لحكومة آندا ما يليالظروف ال .٣

 
  ؛٢سياسيًا ضرََّعُمأن الشخص في عالقته بالدولة األجنبية هو شخص أجنبي 

                                                            
  .الممتلكات ُتْفَهم على أنها تعني أية ممتلكات عقارية أو شخصية أو منقولة أو غير منقولة  ١
يتقلد على أنه شخص  المسؤولين األجانب الفاسدين موجوداتتجميد  قانونُيَعرَّف بموجب " سياسيًا المعرضالشخص األجنبي "لمزيد من التأآيد، فإن   ٢

ويتضمن أي شخص ال يزال أو آان، ألسباب شخصية أو تجارية، مرتبطًا على نحو أو نيابة عنها دولة أجنبية في ب أو المراآز التالية أحد المناص تقلدأو 
  :هذا الشخص، بما في ذلك أحد أعضاء عائلته وثيق بمثل

 رئيس دولة أو رئيس حكومة؛  .أ 
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  يوجد اضطراب داخلي أو وضع سياسي غير مؤآد في الدولة األجنبية؛ وأنه 

 
  هو في صالح العالقات الدولية الالئحة التنفيذيةإصدار األمر أو أن. 

 
 الشخص المعني آشخص ال وتصفحدد ت تنفيذية الئحةر أمرًا أو ِدْصالشروط، يجوز لحكومة آندا أن ُت بهذهفي حالة الوفاء 

  :هاخارج مأ داخل آنداأآان ذلك يجوز للكنديين أن ينخرطوا معه في األنشطة التالية، سواء 
 

  سياسيًا مدرج  ُمَعرَّضآان موقعها مملوآة لشخص أجنبي  ّيًاأو غير المباشر في أية ممتلكات أالتعامل المباشر
 بالقائمة؛ 

 
  ،بشكل ، سواءأو تسهيلها الية متعلقة بتعامل ماأية صفقة مفي الدخول ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

 و سياسيًا مدرج بالقائمة؛ُمَعرَّض آان موقعها مملوآة لشخص أجنبي  ّيًاأمباشر أو غير مباشر، في أية ممتلكات 
  

  مملوآة لشخص أجنبي ممتلكات  بأيةتقديم أية خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة فيما يتعلق
 .يًا مدرج بالقائمةسياسُمَعرَّض 

  
 قانون الممتلكات المملوآة للمسؤولين األجانب الفاسدين وشرآائهم وأفراد عائالتهم، فإن فيتقييد وحظر التعامل باإلضافة إلى 

الخيالة لشرطة ينص أيضًا على أن الكنديين والكيانات المالية يجب أن يكشفوا  المسؤولين األجانب الفاسدين موجوداتتجميد 
 وعلى هذا.  تنفيذية الئحةممتلكات مملوآة لشخص خاضع ألمر أو أية ة الملكية ما إذا آانت لديهم حيازة أو سيطرة على الكندي
سياسيًا يمكن تحديدها وتجميدها بناء على طلب الدولة األجنبية على  ُمَعرَّض، فإن الممتلكات المرتبطة بشخص أجنبي النحو

  .قابلة للتجديد، وهي خمس سنوات التنفيذية الالئحةو سريان األمر أ فترةأساس مستمر طوال 
  

تم ما يال يمكن أن  الحجز إال أنالممتلكات،  بحجزللحكومة  يأذن المسؤولين األجانب الفاسدين موجوداتتجميد  قانون أن رغم
ي إثبات أن الممتلكات لكن، مثلما هو موصوف أعاله، فليس من الضرور.  لم يتم تحديد الممتلكات على أنها عائدات جريمة ما
التجميد يضمن أن فإن .  المسؤولين األجانب الفاسدين موجوداتتجميد  قانون هي عائدات لجريمة ما لكي يتم تجميدها بموجب

األدلة التي تدعم طلبًا  جمعتظل الممتلكات في آندا وذلك من أجل إعطاء الدولة األجنبية الوقت الذي تحتاجه لمتابعة تحقيقاتها و
للمزيد من المعلومات التفصيلية، نشجع الدول على مراجعة القانون .  الموجوداتهذه األموال ومثل مصادرة لحجز وًا رسمي

  .index.html3-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-http://laws/1.6: في الرابط التالي التنفيذية ولوائحه
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                                                                                                
 عضو في المجلس التنفيذي بالحكومة أو عضو بمجلس تشريعي؛  .ب 
 ر أو رتبة معادلة ؛نائب وزي  .ج 
 سفير أو ملحق أو مستشار لسفير؛  .د 
 ضابط عسكري برتبة جنرال أو أعلى؛  .ه 
 رئيس شرآة مملوآة للدولة أو بنك مملوك للدولة؛  .و 
 رئيس وآالة حكومية؛  .ز 
 قاض؛  .ح 
 زعيم أو رئيس حزب سياسي ممثل في مجلس تشريعي؛ أو   .ط 
  .شخص يتقلد أي منصب أو مرآز محدد  .ي 



  دليل عملي: بكندا واألموال  الموجودات أدوات استرداد

 

Page 3 of 10 
 

III. من آندا مصادرةال/التجريدوالحجز و للتقييدالسعي الخاص ب اإلجراء نظرة عامة على 
 

  :إحدى الحالتينمصادرة العائدات اإلجرامية من آندا في /تجريدوحجز و لتقييديجوز ألية دولة أجنبية أن تسعى 
 

مصادرة صادر عن محكمة /تجريدأو حجز أو  تقييدلتنفيذ أمر  آندا تسعى فيهإلى  بتقديم طلب مساعدة قانونية متبادلة .١
 ذات اختصاص جنائي في الدولة الطالبة؛ أو 

 
 .تحقيقًا داخليًا حول عائدات الجريمة تجريبالطلب من آندا أن  .٢

 عملية المساعدة القانونية المتبادلة  - أ
 

i. الجنائية المسائلدلة في المتبا القانونيةمن قانون المساعدة  ٩٫٣والحجز بموجب البند  التقييد 
 

ما من آندا في حالة  بفعل إجراميأو حجز العائدات اإلجرامية أو الممتلكات المرتبطة  لتقييديجوز ألية دولة أجنبية أن تسعى 
  :الوفاء بالشروط المسبقة التالية

 
ون المساعدة القانونية بقانمحددة في الجدول المرفق  جهةدولة أو ) ٢(شريك في معاهدة؛ ) ١(تقديم الطلب من قبل  .١

 أبرمت معها آندا ترتيبات إدارية؛ جهةدولة أو ) ٣( أو؛ في آندا الجنائية المسائلالمتبادلة في 
 

 لوزير العدل الكندي؛ آتابةتقديم الطلب  .٢
 

حجز صادر عن /تقييدالطلب يتضمن نسخة من أمر  أو حجز لممتلكات تقع في آندا؛ تقييدسعي الطلب لتنفيذ أمر  .٣
 ذات اختصاص جنائي في الدولة الطالبة؛محكمة 

 
 في الدولة الطالبة؛ و بفعل إجراميمتهم الشخص الذي ترتبط به الممتلكات  .٤

 
) جناية/رم خطيرأي ج(فيه التهام ا لتوجيه ًالقاب فعًال إجراميًااألجنبي المتهم به الشخص يكون الفعل اإلجرامي  .٥

 ).التجريم ثنائيةمطلب (آندا داخل لو تم ارتكاب ذلك السلوك ندي بموجب القانون الك
 

ii. الجنائية المسائلمن قانون المساعدة القانونية المتبادلة في  ٩٫٤المصادرة بموجب البند /التجريد 
 

العائدات اإلجرامية أو الممتلكات المرتبطة بجرم ما من آندا في حالة الوفاء  مصادرة/لتجريديجوز ألية دولة أجنبية أن تسعى 
  :ة التاليةبالشروط المسبق

 
بقانون المساعدة القانونية محددة في الجدول المرفق  جهةدولة أو ) ٢(معاهدة؛ الشريك في ) ١(تقديم الطلب من قبل  .١

 ؛ترتيبًا إداريًاأبرمت معها آندا  جهةدولة أو ) ٣( أوفي آندا؛  الجنائية المسائلالمتبادلة في 
 
 تقديم الطلب آتابيًا لوزير العدل الكندي؛ .٢

 
نسخة من  مع تضمين لطلب لتنفيذ أمر مصادرة صادر عن محكمة ذات اختصاص جنائي في الدولة الطالبةسعي ا .٣

 األمر؛
 

استئناف أي  تقديمفي الدولة الطالبة ولم تعد هناك أية إمكانية  بفعل إجراميمدان الشخص الذي ترتبط به الممتلكات  .٤
 ضد اإلدانة؛ وآخر 
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) جناية/رم خطيرأي ج(فيه التهام ا لتوجيه بًالًا قايماجرفعًال إالشخص يكون به  المداناألجنبي  الفعل اإلجرامي .٥
 ).التجريم ثنائيةمطلب (في آندا لو تم ارتكاب ذلك السلوك ندي كبموجب القانون ال

 

iii. والحجزتقييد تأجيل طلب تنفيذ أوامر ال/رفض أسباب 
 

الشروط المسبقة أي شرط من و حجز إذا لم يتم الوفاء بأ تقييدعلى وزير العدل الكندي أن يرفض أي طلب لتنفيذ أمر  يجب
  .المسائلشرط مسبق لتعاون آندا في مثل هذه  التجريم ثنائيةومثلما ذآر آنفًا، فإن .  المبينة أعاله

  
ون أن تكأو حجز إذ آان متعارضًا مع المصلحة العامة، على سبيل المثال  تقييدلوزير العدل أن يرفض طلبًا لتنفيذ طلب  يجوز

  ).اتفاقيات المساعدة المتبادلة في آندا: المرجع.  (آندية للعائداتقضائية تحقيق أو مالحقة  موضوعالممتلكات 
 

، على سبيل المثال التنفيذ المصلحة العامة ذلك متوافقًا معأو حجز إذ آان  تقييدطلبًا لتنفيذ طلب  يؤجللوزير العدل أن  يجوز
  ).اتفاقيات المساعدة المتبادلة في آندا: المرجع(  .جارية في آنداأو مالحقة تحقيق إجراءات الفوري سيتدخل في 

iv. المصادرة/التجريدرفض طلب  أسباب 
 

بما في ذلك ( على وزير العدل الكندي أن يرفض أي طلب لتنفيذ أمر مصادرة أجنبي إذا لم يتم الوفاء بالشروط المسبقة المبينة أعاله يجب
  :على الوزير أن يرفض طلبًا في الظروف التالية يجبفة إلى ذلك،إضا).  التجريم ثنائيةمطلب 

 
 بسبب واحد أو أآثر من أسباب التمييزما أسباب معقولة تدعو لالعتقاد أن الطلب قد قدم بهدف معاقبة شخص  وجود 

 ، السن، الرأي السياسي؛ القومية، مثل الجنس، المسردة
 
  ة مالحقات أو تحقيقات آندية جارية ؛أييعرقل أو يضر بأن يكون من شأن التنفيذ أن 

 
  في آندا؛" محليةأو ال اإلقليميةيفرض عبأ مفرطًا على موارد السلطات الفدرالية أو "أن يكون من شأن التنفيذ أن 

 
 أو سيادتها للخطر؛ أو الوطنيةض أمن آندا أو مصالحها رَِّعأن يكون من شأن التنفيذ أن ُي 

 
  العامةأن يكون رفض الطلب من المصلحة. 

v. يلزم وجود رابط بين الجرم األجنبي والممتلكات الكندية آعائدات جريمة 
  

يدعو لالعتقاد مصادرة أن يحدد بوضوح األساس الذي /تجريدأو حجز أو  تقييديلزم على الطلب الموجه لكندا بغرض تنفيذ أمر 
  .اإلجراميبالفعل ات الصلة األجنبي أو ممتلكات ذ عائدات الفعل اإلجراميالممتلكات الكندية تمثل  بأن

  
هذا صحة دليل يؤيد  فال بد من تقديم.  بفعل إجراميال يكفي أن يقال إن الممتلكات هي عائدات إجرامية أو ممتلكات ذات صلة 

 على سبيل المثال، يلزم على الدولة الطالبة أن تقدم ملخصًا باألدلة التي تبين أن األموال المودعة في حساب بنكي.  اإلدعاء
  .آندي محدد إنما تنبع من جريمة الفساد التي اتهم أو أدين بها الشخص
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vi. الكندية المحددة الموجودات/يلزم تحديد الممتلكات 
  

المصادرة بوضوح الممتلكات الكندية التي /التجريدأو الحجز أو  بالتقييدأن يحدد طلب المساعدة واألمر األجنبي الخاص  ينبغي
أو الحجز أو  التقييدبمعنى آخر، فإن أمر .  اإلجراميبالفعل ئدات اإلجرامية أو الممتلكات ذات الصلة د أنها تمثل العاَقَتعَُْي

المصادرة يلزم أن يكون متعلقًا بالممتلكات التي قررت محكمة ذات اختصاص جنائي بالدولة الطالبة أنها عائدات الجريمة أو 
  .اإلجراميفعل ممتلكات ذات صلة بال

  
عامة تقع في آندا، مثل آل الحسابات المصرفية باسم الشخص  موجوداتلممتلكات أو بصفة عامة تم اإلشارة يليس آافيًا أن 

  .آل العقارات التي يمتلكها الشخص المتهم أو المدان في آنداأو المتهم أو المدان؛ 

vii. المصادرة/التجريد، الحجز والتقييدالقانونية الكندية لتنفيذ طلبات  اإلجراءات 
  

للنائب العام الكندي إلجراء الترتيبات الالزمة لتنفيذ األمر طلب ما، يتم إصدار تصريح وزاري  إذا وافق وزير العدل على تنفيذ
  .األجنبي

 
في المقاطعة التي تقع فيها  األعلىالمحكمة  إلى األمريحيل النائب العام الكندي حين يتلقى التصريح الوزاري أن  لمحامييجوز 

  .الممتلكات
  

  .، فإنه يتم إدراجه آحكم محكمة ويجوز تنفيذه في أي مكان في آنداهذا األمر رفع وإحالةوعند 
 

المصادرة، يلزم إرسال إخطار لألشخاص الذين ترى المحكمة الكندية أن لديهم مصلحة /التجريدفيما يتعلق بطلبات تنفيذ أوامر 
  .األمر ضد الممتلكات الكنديةفي الممتلكات التي سيتم مصادرتها وذلك قبل تنفيذ  سارية

viii.  اإلدانة آخر غير على أساس  الموجوداتمصادرة  

ف باسم المصادرة َرْععلى أساس آخر غير اإلدانة، التي ُت الموجوداتاإلجرامية، فإن مصادرة  الموجوداتاسترداد  خالفًا إلجراء
تم الحصول عليها بصورة غير قانونية من فرد أو آيان التي  الموجوداتالمدنية، ُتَمكِّن الحكومات وضحايا الجريمة من استرداد 

لكن نظرًا للتقسيم الدستوري للسلطات في آندا، .  مسبقة للمتهماإلدانة الجنائية ال شرطمن خالل إجراء مباشر ضد ممتلكاتهم بدون 
اإلدانة حيث أن مثل تلك  على أساس آخر غير الموجوداتمصادرة طب لال تستطيع أن تستجيب ل المرآزية فإن الحكومة الكندية

من آندا من خالل  الموجوداتومن ثم، فإنه إذا رغبت دولة أجنبية في استرداد .  الطلبات تقع ضمن اختصاص المقاطعات الكندية
تستعين بمحام خاص ليعمل نيابة عنها في المقاطعة التي تقع فيها  فينبغي لها أنمصادرة على أساس آخر غير اإلدانة، ال

  .الممتلكات
 

 التحقيق الكندي في عائدات الجريمة  -  ب
 

بكندا، فإنه يجوز تحويل طلب  الجنائية المسائلفي  قانون المساعدة القانونية المتبادلةفي حالة عدم إمكانية الوفاء بمتطلبات 
يوفر أساسًا للشروع  لتقييم ما إذا آان الطلب األجنبيالملكية الكندية خيالة الالمصادرة إلى شرطة /التجريد أو الحجز أو التقييد

ستقوم وفي هذه الحاالت، .  اإلجراميبالفعل حيازة عائدات الجريمة أو الممتلكات ذات الصلة  حولفي إجراء تحقيق آندي 
وما  أم ال، لتقرير ما إذا آانت هناك مخالفة للقانون الجنائي الكنديالشرطة الكندية بمراجعة األدلة المقدمة من قبل الدولة الطالبة 

  .ا آان ينبغي توجيه االتهامات الكندية أم الإذ
  

أن هذه الممتلكات تمثل عائدات جريمة، شرطة الخيالة الكندية الملكية إذا تم الشروع في تحقيق آندي على هذا األساس وقررت 
خص من التصرف الكندي لمنع أي ش القانون الجنائيفإنه يجوز للنائب العام أن يتقدم بطلب للمحاآم للحصول على أمر بموجب 

نفس الوقت، وفي .  بأية طريقة أخرى غير تلك التي يجوز تحديدها في األمر أية حصة في الممتلكات المحددةفي أو التعامل 
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ارتكب فيما له صلة بهذه الممتلكات، فإن  فعًال جنائيًا قدفإنه إذا قررت محكمة آندية أن الممتلكات هي عائدات جريمة وأن 
الحكومة الكندية للتصرف فيها وفقًا لتوجيهات النائب العام أو التعامل بها بأية  لحسابدرة الممتلكات المحكمة ستأمر بمصا

اللجوء  غير القانونية عن طريق موجوداتهموبهذه الطريقة، يمكن لكندا أن تفصل المجرمين عن .  طريقة أخرى وفقا للقانون
  .االقتضاءوإعادتها لمالآها الشرعيين حسب  المحليالقانون إلى 

  
  :أن تدرس الشروع في تحقيق آندي في العائدات فقط إذالشرطة الخيالة الكندية الملكية يجوز 

 تجميدها؛ و/تقييدهاالتي سيتم  الموجوداتتم تحديد  .١

يلزم أن يكون هناك دليل على .  مزعوم في آندا أو الدولة األجنبية بفعل إجراميالكندية  الموجوداتوجد دليل يربط  .٢
 .بفعل إجراميذات صلة الكندية هي عائدات لجريمة أو ممتلكات  وجوداتالمأن 

 .الموجوداتتزامن وقت ارتكاب الجريمة مع تراآم  .٣

IV.  الموجودات تبادلنظرة عامة على إجراء 
 

لتي تقر بالتعاون ا لمكافحة الفساد ةاتفاقية األمم المتحدتنفيذ الفصل الخامس من  دعمًا آامًاللقانونها المحلي، فإن آندا تدعم وفقًا 
   .الشرعيين ألصحابها الموجوداتوالمساعدة بين الدول األطراف آمبدأ أساسي فيما يتعلق برد 

 
مع  موجوداتال رسمية لتبادل وجود اتفاقية يشترطالقانون الكندي  ، فإنلمكافحة الفساد ةاتفاقية األمم المتحدمن  ٥٩ووفقًا للمادة 

من  ١١وفي هذا الصدد، فإن البند .  أو التصرف فيها لدولة أجنبية موجوداتأموال أو  ولة أجنبية قبل التمكن من رد أيد
الحاآم العام  لنائب العام الكندي، شريطة موافقةل ه يجوز، ينص على أنقانون إدارة الممتلكات المصادرةالكندي، وهو  القانون

للدولة  الموجوداتحكومة أية دولة أجنبية من أجل رد  مع موجودات تبادل، أن يبرم اتفاق الذي يعمل بمشورة مجلس الوزراء
االتفاقيات، على ، التي تنطبق على مثل تلك الممتلكات المصادرة اللوائح التنفيذية لتبادل من ٤و ٣آما ينص البندان .  األجنبية

مع حكومة الدولة األجنبية ما لم  رةالممتلكات المصاد تبادل لوائحو قانون إدارة الممتلكات المصادرةبموجب  تبادل تم أيةيه لن أن
وفي نفس الوقت، فإن   .قانون إدارة الممتلكات المصادرةمن  ١١تكن حكومة تلك الدولة األجنبية قد أبرمت اتفاقًا بمقتضى البند 

  :االتفاق مع حكومة الدولة األجنبية يلزم أن
 

o  ة األجنبية؛لك الدولتكون بين الحكومة الكندية وحكومة يس التبادلينص على أن 
 

o  كون وفقًا للوائحيالغرامات في آندا س تبادلعائدات التصرف في الممتلكات في آندا و تبادلينص على أن 
 ؛التنفيذية

 
o ينص على أنه لن تكون هناك أية شروط فيما يتعلق باستخدام أية أموال يتم تلقيها بموجب االتفاق؛ و 
o ينص على أن سلطة مرآزية ما أن أو  ،أية حصة له يذآر لقب المسؤول الذي سيتم دفع أو إرسال مبلغ

 .سوف تحدد الشخص الذي سيتم دفع أو إرسال مبلغ أية حصة له
 

بالخصومات  تقرالممتلكات مع الدولة الطالبة بطريقة  تتبادل، فإن آندا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادمن ) ٤(٥٧للبند وفقًا 
تم تكبدها في التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية التي تؤدي لرد الممتلكات المصادرة الخاصة بالنفقات المعقولة التي ي

الممتلكات على أن آندا سترد  الممتلكات المصادرةاللوائح التنفيذية لتبادل  ومن أجل هذه الغاية، تنص.  أو التصرف فيها
نسبة مئوية تعترف بقيمة مساهمات آندا نحو أساس لى قائمة ع موجودات تبادلصيغ المصادرة أو تتصرف فيها باستخدام 

قيمة متقلصة بحيث يمكن لقيمة وهذا يتم على أساس .  قيمة الممتلكات نفسهاب بالمقارنةتحقيق إعادة الممتلكات أو التصرف فيها 
% ١٠الكبيرة وللمساهمات % ٥٠، والقويةللمساهمات % ٩٠مساهمة آندا التي يجوز خصمها من قيمة الممتلكات أن تكون 

 .الضئيلةللمساهمات 
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V. نقاط االتصال في آندا 
 

 الفاسدين يينالحكوم نمسؤوليال موجوداتأموال و نقطة االتصال فيما يتعلق بتجميد  - أ
 

وزارة الشؤون الخارجية إلى  المسؤولين الحكوميين الفاسدين موجوداتأموال و، يلزم تقديم الطلبات الخاصة بتجميد في آندا
  :من خالل نقطة االتصال التالية ةالكندي ةدوليال والتجارة

 
  والدبلوماسي يالقانون الجنائي واألمن شعبة

  مكتب الشؤون القانونية
  وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية

Criminal, Security and Diplomatic Law Division  
Legal Affairs Bureau 
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada 
Lester B Pearson, Tower C  
125 Sussex Drive  
Ottawa, ON, K1A 0G2, Canada 
Telephone: + 011 44 613-944-0870 
Fax:  + 011 44 613-944-0870 
Email: freeze-gel@international.gc.ca 

 
 بادلةبطلبات المساعدة القانونية المتة االتصال فيما يتعلق نقط  -  ب

  
العائدات  لتقييد، بما في ذلك الطلبات التي تسعى في المسائل الجنائيةيتم تقديم آافة الطلبات للحصول على المساعدة القانونية 

المساعدة الدولية في وزارة مجموعة أي إلى ، إلى السلطة المرآزية الكندية تبادلهامصادرتها و/تجريدهااإلجرامية وحجزها و
 :أدناه مبينةعلومات االتصال م.  العدل الكندية

 
  مجموعة المساعدة الدولية

  القانون الجنائي شعبةفرع التقاضي، 
  وزارة العدل الكندية

International Assistance Group 
Litigation Branch, Criminal Law Division 
Department of Justice Canada 
284 Wellington Street, 2nd Floor 
Ottawa, ON, K1A 0H8 
Telephone: + 011 44 613-957-4832  
After hours number: + 011 44 613-851-7891 
Fax:  + 011 44 613-957-8412 
Email: cdncentralauthority@justice.gc.ca   

 
واردة من الباإلضافة إلى ذلك، فإن لدى آندا مسؤول اتصال في بروآسل لتسهيل دراسة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 

معلومات .  مسؤول اتصال في باريس للمساعدة في دراسة الطلبات المقدمة إلى فرنسا ومنهاآما لديها في أوروبا، بلدان 
  :هي آما يليالخاصة بهما االتصال 
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  مستشار العمليات الجنائية الدولية
  البعثة الكندية باالتحاد األوروبي

Counsellor of International Criminal Operations 
Canadian Mission to the European Union 
Avenue de Tervuren 2 
1040 Brussels, Belgium 
Telephone: + 32 (0)2 741 07 71 
Fax: + 32 (0)2 741 06 29 
 

  مستشار العمليات الجنائية الدولية،
  السفارة الكندية
  باريس، فرنسا

Counsellor of International Criminal Operations,  
Canadian Embassy 
Paris, France 
Tel: + 33-(0)1-4443-2308; 
Fax: + 33-(0)1-4443-2995 

 
 الموجودات تقاسمنقطة االتصال فيما يتعلق ب   -ج

 
  :االتصال آما يلي نقطة.  وزارة العدل الكنديةإلى  العائدات اإلجرامية المصادرة تبادليتم تقديم طلبات 

  
  ملكةإلين آريفل، مستشارة ال

  مستشارة عامة
  وزارة العدل الكندية

Elaine Krivel, Q.C. 
General Counsel 
Department of Justice Canada 
130 King Street West, # 3400  
Toronto, Ontario  M5X 1K6  
Canada  
Tel: 416-973-9648 
Fax: 416-973-4328 
E-mail: elaine.krivel@justice.gc.ca 

 

VI. المراجع 
 

زيارة المواقع للمزيد من المعلومات حول القوانين والتدابير القانونية الكندية التي تمت مناقشتها في هذا الدليل، نشجعكم على 
  :التالية
  التابع لوزارة العدل الكندية القانون القضائيموقع 

o http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/ 
 

 موقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية 
o http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?view=d 


