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تلتــزم الواليــات املتحــدة بالتصــدي للفســاد ومحاربتــه عامليًــا.  كــام أننــا قــد عقدنــا العــزم عــى حاميــة اقتصادنــا مــن األثــر 
ــر للفســاد األجنبــي مــن خــال منــع زعــامء الفســاد مــن اســتثامر األمــوال املنهوبــة أو الرشــاوى يف الواليــات املتحدة  املُدمِّ
أو القيــام بغســيل تلــك األمــوال التــي تــمَّ الحصــول عليهــا بطــرٍق فاســدٍة وغــْر مرشوعــٍة مــن خــال النظــام املــايل الخــاص 
ــه، أطلقــت وزارة العــدل )DOJ( مبــادرة اســرداد األصــول الناشــئة عــن الحكــم  بنــا.  وتأييــًدا لهــذا الهــدف الــذي نســعى إليْ
الفاســد او الكلبتوقراطيــة1 يف عــام 2010، وقــد كُلِّــف عــدد مــن املحامــن املتفانــن بالبحــث والتحقيــق ورفــع الدعــاوى 
القضائيَّــة لضبــط ومصــادرة األمــوال التــي قــام زعــامء الفســاد األجانــب وأصدقاؤهــم املقربــون بكســبها بطــرٍق غــْر 
ــكار مــدى  ــة الفســاد، و ال ُيكــن إن مرشوعــٍة.  يعمــل هــؤالء املحامــون مــع رشكاء يف مختلــف أنحــاء العــامل عــى محارب
أهميــة وتأثــر اإلنجــازات التــي متكَّنــوا مــن تحقيقهــا مؤخــرًا.  ومــن الجديــِر بالذكــِر أنــه مبســاعدة نظرائنــا الُدوليــن، متكنــت 
مبــادرة اســرداد األصــول الناشــئة عــن الحكــم الفاســد مــن ضبــط وتقييــد أكــر مــن 3.2 مليــار دوالر مــن األصــول املرتبطــة 
بالفســاد األجنبــي يف محاكــم الواليــات املتحــدة.  وتعــد تلــك األصــول املوضــوع الرئيــي يف املقاضــاة املســتمرة و 
الشــائكة املتعلقــة باملصــادرة. منــذ عــام 2010، أنهينــا عمليــات اســرداد األصــول بنجــاٍح وســاعدنا حكومــات أجنبيَّــة عــى 
اســرداد مــا يزيــد عــن 150 مليــون دوالر مــن األصــول التــي متــت إعادتهــا إىل الوطــن أو التــي يف خضــم اإلعــادة ، كــام أننــا 
ــة ذات الصلــة  نقــوم حاليــا بالبحــِث والتحقيــِق يف قضايــا تتضمــن مئــات املايــن مــن الــدوالرات مــن األصــول اإلضافيَّ

بادعــاءات أخــرى خاصــة بالفســاد األجنبــي.

ــة مــع  مــن أجــل اســتمرار نجــاح العمــل ضــد الفســاد العاملــي، تعمــل الواليــات املتحــدة عــى تكويــن عاقــات عمــل قويَّ
ــاٍل  ــٍب وفعَّ ــي، مناس ــكٍل وقت ــة بش ــات الرضوري ــاركة املعلوم ــن مش ــرة م ــراف املتأث ــن األط ــى تتمك ــن حت ــا الُدولي زمائن
ــي  ــوال الت ــادرة األم ــط ومص ــر وضب ــام بح ــة إىل القي ــاح، باإلضاف ــاد بنج ــى الفس ــع ع ــل القاط ــع الدلي ــن جم ــن م للتمكُّ
تــم كســبها بطــرٍق غــْر مرشوعــٍة.  يقــدم هــذا الدليــل، الــذي أصدرتــه وزارتــا الخارجيــة والعــدل األمريكيتــان، معلومــات 
ــا  ــول عليه ــم الحص ــي ت ــول الت ــرداد األص ــرى يف اس ــدول األخ ــاعدة ال ــدة مس ــات املتح ــن للوالي ــف يك ــول كي ــة ح عملي
بشــكٍل فاســٍد واإلجــراءات الجنائيَّــة املتبعــة بشــكٍل عــام.  ال يُعــد هــذا الدليــل وثيقــة شــاملة ولكنــه ُصمــم إلرشــاد الــرشكاء 
ــه قانــون  املتواجديــن وراء البحــار حــول كيفيــة عمــل نظــام املصــادرة الخــاص بالواليــات املتحــدة )وهــو نظــام يُطلــق عليْ

ــة املصــادرة. ــن اقراحــات بشــأن تســهيل عملي ــون مصــادرة األمــوال«( كــام يتضمَّ ــات املتحــدة اســم »قان الوالي

ــدة وُمطوَّلــة و يكــن ان يكــون التعامــل مــع األنظمــة القانونيــة للــدول  ــة ُمعقَّ يُعتــر العمــل عــى اســرداد األصــول عمليَّ
التــي تتبــع أســاليبا وإجــراءات قانونيــة مختلفــة تحديــا صعبــا. و رغــم ذلــك، يعطينــا العــدٍد املتزايــٍد لقصــص النجــاح بارقــة 
أمــل ويؤكــد عــى وقــوف مجتمــع تطبيــق القانــون العاملــي كحائــل دون رسقــة و اســتغال زعــامء الحكومــة الفاســدين 

ألمــوال األشــخاص الذيــن يجــب عليهــم خدمتهــم.

1 الكلبتوقراطية مصطلح ُمشتَّق من الكلامت اليونانية األصل كلبتو، مبعنى لص، وقراط، مبعنى ُحكم: وبذلك يعني 

املصطلح ُحكم اللصوص.  
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هنـاك طريقتـان أساسـيتان لطلـب املُسـاعدة مـن الواليـات املتحدة: غْر رسـميَّة ورسـميَّة.  متنحـك الطلبات الغْر رسـميَّة 
ة، أو مـن  ـة أو تطوعيَـّ مـن خـال قنـوات قـوات تطبيـق القانـون فرصـة الدخـول الفـْوري للمعلومـات باسـتخدام مصـادر عامَّ
خـال الحصـول عـى األدلة باسـتخدام األسـاليب االسـتقصائيَّة الغْر قرسية.  بشـكٍل عـام، تعتر الطلبات الرسـميَّة رضوريَّة 
حينـام يتطلـب الحصـول عـى املعلومـات أو األدلـة اسـتخدام األسـاليب القرسيـة أو اسـتخدام أسـلوٍب خـاص للتأكيـد عى 
ة أو أقـوال الشـهود.  إن الغـرض مـن هـذا الدليـل هـو  قبولهـا يف املحكمـة، عـى سـبيل املثـال القيـام بجمـع سـجات ماليَـّ
تقديـم معلومـات بشـأن كيفيـة اسـتخدام الطريقتـْن للحصول عى املعلومات واملُسـاعدة من سـلطات تطبيـق القانون 
بالواليات املتحدة وذلك باسـتخدام أكر األسـاليب كفاءة وفعاليَّة.  تشـمل الطريقة الرسـميَّة طلبات املسـاعدة القانونية 
الطريقـة  تلـك  تتطلـب  األطـراف وأحيانًـا  ثنائيـة  و  )MLA( وذلـك مـن خـال املعاهـدات واالتفاقيـات متعـددة  املتبادلـة 
ـب باالسـتقصاءات  مصـادر هامـة مـن الدولـة التـي قدمـت الطلـب والتـي قـد تطلـب قـدًرا كبـرًا مـن الوقـت للتنفيـذ.  نُرحِّ
الغـْر رسـميَّة ونشـجعها حيـث ُيكـن مـن خالهـا الحصـول عـى املعلومـات الهامـة دون الحاجـة إىل اإلجـراءات الرسـميَّة 
ح باألسـفل  كـام أن املسـاعدة الغـْر رسـميَّة سـتعمل عـى التعجيـل بالطلبـات الرسـميَّة الاحقة وتيسـرها.  وكام هو ُموضَّ
توجـد قامئـة تشـمل وكاالت الواليـات املتحـدة التـي تعمل عى قضايا اسـرداد األصـول الُدولية و التـي يكنها تقديم تلك 
اع باألسـفل عـى بعض الوسـائل التـي تُقدم الواليات املتحـدة من خالها املُسـاعدة قبل  املُسـاعدة.  كـام بإمكانـك االطِـّ
أن تُبـادر دولـة أخـرى بتقديـم طلـب رسـمي، و لتقديـم طلب رسـمي بشـكٍل أفضل عندما تكـون قنوات املسـاعدة القانونيَّة 

املتبادلـة رضوريَّة.

وكاالت الواليات املتحدة املسؤولة عن حاالت اسرتداد األصول 

وزارة العدل، قستم الجرمية، قستم غستيل األموال واسترتداد األصول )MLARS(: هذه هي الوكالة الرائدة يف  الواليات 
ة؛ كـام يُسـاعد املوظَّفـون بالوكالـة يف تلقـي  املتحـدة يف مجـال املقاضـاة واسـرداد األصـول يف حـاالت الكلبتوقراطيَـّ
ة للحصول عى املعلومات وتقديم املُسـاعدة السـرداد األصول يف  مـة مـن السـلطات القضائيَّـة األجنبيَـّ الطلبـات املُقدَّ
حـاالت الفسـاد والجرائـم األخـرى.  ومـن الجديـِر بالذكـِر أننا نُشـجِّع رشكائنا عى التواصل مع قسـم غسـيل األموال واسـرداد 
األصـول ملناقشـة كيـف يكـن للواليـات املتحـدة املسـاعدة يف الحصـول عـى األدلـة واملعلومـات بشـكٍل رسـمي وغْر 

رسمي. 

ة للواليـات املتحـدة  وزارة العتدل، قستم الجرميتة، مكتتب العالقتات الُدوليَّتة )OIA(: ُيثـل هـذا املكتـب السـلطة املركزيَـّ
ة املتبادلـة وتحويلهـا للتنفيـذ.  يجـب أن تقـوم الحكومـات  و هـو ُمخـوَّل السـتام كل الطلبـات الخاصـة باملسـاعدة القانونيَـّ
ة بإرسـال كل الطلبـات الرسـميَّة إىل مكتـب العاقـات الُدوليَّة للحصول عى املُسـاعدة من الواليـات املتحدة. يجب  األجنبيَـّ

ة كذلـك بشـأن أفضـل طريقـة لتقديـم الطلـب املكتوب قبل إرسـاله.    استشـارة مكتـب العاقـات الُدوليَـّ

الـوكاالت  تلـك  لـدى   :)HSI( القومتي  القومتي، وتحقيقتات األمتن  )FBI( ووزارة األمتن  الفيتدرايل  التحقيقتات  مكتتب 
ة بتطبيـق القانـون وحـدات تحقيـق اسـتقصايئ ومحققـون ماليـون متفانـون تم تعيينهـم ملحاربة الفسـاد العاملي.   املعنيَـّ
ة )IRS(.  بشـكٍل خـاص،  يف بعـض األحيـان تقـوم تلـك الـوكاالت بتشـكيل فـرق بالتعـاون مـع وكاء دائـرة اإليـرادات الداخليَـّ
ة ملُحاربة الفسـاد باإلضافة إىل مقرَّاتها الرئيسـيَّة التي تقـع يف العاصمة  ـس مكتـب التحقيقـات الفيدراليَّـة وحـدة داخليَـّ أسَّ
واشـنطن والـوكاء املتواجديـن يف العاصمـة واملـدن الرئيسـيَّة االخـرى بالواليـات املتحـدة. وباإلضافة إىل ذلـك، لدى كل 
وكالـة مـن تلـك الـوكاالت ممثلـون ُموزَّعـون يف العديد من سـفارات الواليات املتحدة حول العامل. يلعـب هؤالء املمثلون 
ة، يتـم ذلـك بشـكٍل خـاص عـر تقديـم املسـاعدة  دوًرا هاًمـا يف تسـهيل تقديـم املُسـاعدة ملسـاندة التحقيقـات األجنبيَـّ
الغـْر رسـميَّة بشـكٍل مبـارش والتواصـل مـع زمائهم يف املواقـع األجنبيَّة األخـرى ويف املكاتب التابعـة للواليات املتحدة. 
ة أو مـع وكاء تحقيقـات  ة األخـرى التواصـل مـع مكتـب التحقيقـات الفيدراليَـّ يسـتطيع املامرسـون مـن السـلطات القضائيَـّ
األمـن القومـي ممـن يـؤدون عملهـم يف بلدهـم مـن خـال سـفارات الواليات املتحـدة املوجـودة ببلدانهم وذلـك من أجل 

إعـداد االسـتقصاءات أو مناقشـة الحـاالت الخاصـة بهـم قبـل تقديـم أي طلٍب رسـمي.

لنبدألنبدأ
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مماسرة املساعةد عل امُلصادةر
I .نظرة عامة

ــة  ــا نتيج ــت إم ــة حدث ــْر مرشوع ــدات غ ــرداد عائ ــا الس ــن اتباعه ــوات ُيك ــتة خط ــس أو س ــة— خم ــد —يف كل دول يوج
لفســاٍد أو لجريــٍة بشــكٍل عــام:

التعرُّف عى الجرية األساسيَّة واألدلة املقبولة التي تُفرسِّ السلوك اإلجرامي وترهن عليه؛. 1

تحديد وحر األصول التي ستخضع للُمصادرة؛ . 2

استعراض )من خال األدلة( الرابطة بْن االصول والسلوك اإلجرامي؛. 3

ضبط األصول أو تجميدها؛. 4

ُمصادرة األصول؛ و. 5

إعادة تلك األصول إىل الوطن.. 6

II .التعرُّف عىل السلوك اإلجرامي وتحديده وإثباته باألدلة

ــه  ــٍل كاٍف إلثبــات الســلوك اإلجرامــي عــى شــكل يكــن قبول ــة اســرداد األصــول الحصــول عــى دلي يتطلــب نجــاح عملي
يف محاكــم الواليــات املُتحــدة.  تُعــد األدلــة التــي تُقدمهــا الــدول التــي تطلــب املُســاعدة و التــي تحتــوي عــى التفاصيــل 
ــة  ــة بالســلوك الفاســد، واملســئولن، والــرشكاء والهيــاكل القانونيَّــة املتورطــة، جوهريَّــة يف املراحــل الاحقــة الخاصَّ الخاصَّ
بإجــراءات املُصــادرة. كــام أنــه مــن الهــام التعــرُّف عــى اإلجــراءات الجنائيَّــة، والحصــول عــى القيــود والحفــاظ عليْهــا، 
واملُحافظــة عــى األصــول خــال فــرة التحقيــق واملُحاكمــة.  تتضمــن جرائــم الفســاد عــادة ســلوكا إجراميــا داخــل الدولــة 
ــن  ــوال م ــات األم ــد تدفق ــة وتزي ــاكل القانونيَّ ــورط الهي ــث تت ــا حي ــا عاملي ــلوكا اجرامي ــه و س ــؤول منصب ــوىل املس ــث يت حي
خــال األنظمــة املاليَّــة واالقتصاديَّــة الُدوليَّــة.  إن مشــاركة األدلــة التــي تُثبــت اإلجــرام والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال 
التحقيقــات التــي يتــم إجرائهــا يف دولــة املســؤول الفاســد بصفــة وقتيــة يُعــد أمــرًا يف غايــة األهميــة فيــام يتعلَّــق بإثبــات 

الســلوك اإلجرامــي مــن خــال تقديــم املســاعدة الرســميَّة والغــْر رســميَّة.

III .تحديد األصول وحرصها

إن الهــدف مــن معظــم عمليــات غســيل األمــوال هــو إخفــاء الروابــط التــي توجــد بــْن الســلوك اإلجرامــي واألصــول أو 
ــرُّف  ــى التع ــدول ع ــاعدة ال ــة مس ــح عملي ــي. يك تنج ــلوك اإلجرام ــكاب الس ــن يف ارت ــخاص املتورط ــول واألش ــْن األص ب
عــى األصــول الغــر قانونيــة التــي يؤمنــون أنهــا توجــد داخــل الواليــات املتحــدة، ينبغــي الحصــول عــى معلومــاٍت محــددٍة 
ــن املعلومــات التــي قــد تكــون  تُعــد رضوريــٍة فيــام يتعلَّــق بإثبــات االختــاس أو الرشــوة، أو أي أعــامل فســاد أخــرى. تتضمَّ

ــة مــا يــي:  رضوريَّ

ـة املتورطــة يف تحريــك 	  ــة، باإلضافــة إىل الــرشكاء والكيانــات القانونيَـّ آليــات الدفــع واملعامــات املاليــة الخاصَّ
ــة؛   ــْر مرشوع ــرٍق غ ــا بط ــم نهبه ــواٍل ت ــن أم ــة م ــات الكلبتوقراطيَّ ــه الحكوم ــا حققت ــاء م وإخف

ــة 	  ــات تعريفي ــامء و أي معلوم ــة اىل األس ــا، باإلضاف ــم تحويله ــي ت ــريات الت ــة واملُش ــغ املالي ــت املبال ــم و وق حج
محــددة حــول األشــخاص والكيانــات القانونيَّــة الذيــن ســجلت األصــول بأســامئهم أو املُوقِّعــن عــى حســابات بنكيَّــة 

أو ماليــة أخــرى:

ــا املســئولون األجانــب بشــكٍل متكــرر، أو مــكان إقامــة أفــراد 	  ــد موقــع األصــول، والوجهــات التــي يُســافر إليْه تحدي
ــه؛ و   ــذي نســعى إليْ ــق الهــدف ال ــد عامــاً ُمســاعًدا لتحقي ــة يُع ــات املتحــدة األمريكيَّ عائاتهــم أو أقاربهــم يف الوالي

ـة األشــخاص الذيــن ســاعدوا مــن يقومــون بغســيل األمــوال، مبــا يشــمل املستشــارين 	  يُعــد الكشــف عــن هويَـّ
املاليــن أو املحامــن ممــن ســاعدوا يف تحريــك األمــوال أمــرًا هاًمــا يف بعــض األحيــان.  

ممارسة المعسادع ةل الُم صدارة



4  أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل

ــة فيــام  مــن فضلــك، ينبغــي أن تضــع يف اعتبــارك أنــه يف بعــض الحــاالت متــارس الواليــات املتحــدة ســلطاتها القضائيَّ
يتعلــق بالســلوك اإلجرامــي، واملعامــات الخاصــة بغســيل األمــوال، واألصــول التــي ورَّطــت النظــام املــايل األمريــي أو 
أثَّــرت عليـْـه، حتــى لــو مل تكــن تلــك األصــول داخــل الواليــات املتحــدة. عــى ســبيل املثــال، رمبــا تنتهــك التحويــات الســلكيَّة 
الُدوليَّــة لعائــدات الفســاد التــي يتــم رصفهــا بعملــة الواليــات املتحــدة )الــدوالر األمريــي( قانــون الواليــات املتحــدة ورمبــا 
ــة.  يف  توفــر أساًســا الســرداد األصــول الخاصــة بالواليــات املتحــدة مــن خــال قوانــن مصــادرة األصــول دون إدانــة جنائيَّ
بعــض األحيــان تســتطيع العمليــات القانونيَّــة بالواليــات املتحــدة القيــام بتجميــد أو ضبــط أو حتــى مصــادرة األصــول وتتبـُـع 
ــوال  ــتثامر األم ــا اس ــم بداخله ــي ت ــة الت ــاعدة الدول ــك مبُس ــايل وذل ــا امل ــال نظامن ــن خ ــا م ــلها جزئيً ــم غس ــي ت ــوال الت األم
املنهوبــة.  تتعــاون الــدول األخــرى بشــكٍل جوهــري مــع الواليــات املتحــدة يف األمــور التــي تتعلَّــق مبصــادرة األصــول دون 

إدانــة جنائيَّــة.

A .ع عام آخر ع عام إىل ُمدَّ الطلبات الغْي رسميَّة فيام بْي أجهزة الرشطة ومن ُمدَّ

عي عام أو مكاتب تطبيق القانون:. 1 التواصل املبارش مع ُمدَّ

املساعدة الروتينيَّة يف إجراء التحقيقاتأ. 

يكــن أن متتلــك دولــة مــا اســتخبارات ماليَّــة مؤكــدة بشــأن موقــع ممتلــكات أو أصــول األخــرى تــم الحصــول 
ــا بطريقــٍة غــْر قانونيــة يف الواليــات املتحــدة ، ولكنهــا تحتــاج إىل املزيــد مــن التحقــق.  تســتطيع تلــك  عليْه
الدولــة تقديــم طلــب غــْر رســمي تطلــب فيــه مــن الواليــات املتحــدة تنفيــذ إجــراءات التحقيــق الروتينيَّــة 
ــة، مثل  كاملقابــات الشــخصيَّة مــع الشــهود، واملراقبــة البريَّــة، وعمليــات البحــث الخاصــة بالســجات العامَّ
البيانــات الخاصــة بتكويــن الــرشكات أو الســجات العقاريــة.  يك تتمكــن مــن طلــب هــذا النــْوع مــن املُســاعدة، 
ُيكنــك التواصــل مــع قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول MLARS، باســتخدام معلومــات االتصــال 
املوجــودة عــى الجــزء الخلفــي مــن الدليــل، أو مــع مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل FBI، أو تحقيقــات األمــن 
القومــي HSI أو دائــرة اإليــرادات الداخليَّــة IRS بســفارة الواليــات املتحــدة.  يُعــد تأكيــد املعلومــات مــن خــال 
ــا قبــل إعــداد الطلــب الرســمي الخــاص بغســيل األمــوال واســرداد  ــًدا وهاًم الطلبــات الغــر رســميَّة أمــرًا مفي
األصــول مــن أجــل فــرض القيــود عــى األمــوال املنهوبــة أو ُمصادرتهــا يك لتجنَّــب حــاالت التأخــر التــي تحــدث 
ــح باألســفل، فإنــه وفًقــا لقوانــن  بســبب الحاجــة إىل اســتكامل الطلبــات الرســميَّة.  ومــع ذلــك، كــام هــو ُموضَّ
ــة أو  ــات املتحــدة يُصبــح مــن الصعــب قيامهــا بتوفــر املعلومــات التــي تتعلــق بوجــود حســابات بنكيَّ الوالي
أرصــدة الحســابات البنكيَّــة واملعلومــات املُتعلِّقــة بالريــد اإللكــروين إال ردا عــى طلــب رســمي خــاص بقســم 

مكافحــة غســيل األمــوال واســرداد األصــول.

األسئلة الخاصة باإلجراءات و / أو االسرتاتيجيَّات القانونيَّة

قــد يســاعد االتصــال بقســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول أو باملامرســن القانونيــن مبكتــب العاقــات 
الُدوليَّــة عــن طريــق الريــد اإللكــروين أو الهاتــف قبــل إرســال طلــب رســمي خــاص بغســيل األمــوال واســرداد 
ــة أثنــاء التحقــق مــن األصــول. يكــن ان يوفــر هــذا التواصــل  ــة أو القانونيَّ األصــول عــى حــل العقبــات العمليَّ
كذلــك الوقــت الــكايف للمدعــن العامــن واملُحققــن بالواليــات املتحــدة ليتمكنــوا مــن إعــداد الوثائــق 
للطلبــات  االســتجابة  لتيســر  الازمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  أو مــن  للمحاكــم  التــي ســيتم تقديهــا  املُناســبة 
الرســميَّة الخاصــة بقســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول. كــام ُيكــن أن يُقــّدم مســئولو الواليــات املتحــدة 
ــة  ــات الرضوري ــى املعلوم ــول ع ــة الحص ــول وكيفي ــرداد األص ــى الس ــة املُث ــْول الطريق ــدة ح ــات مفي اقراح

بشــأن اســرداد األصــول يف الواليــات املتحــدة مــام يوفــر الوقــت واملجهــود عــى الــرشكاء األجانــب. 

ومن النقاط املفيدة ما يي: 

ــرض 	  ــر بف ــدار أم ــة إص ــتخبارات املالي ــدة االس ــدة وال لوح ــات املتح ــن بالوالي ــن العام ــن للمدع ال ُيك
ــة.   ــر محكم ــى أم ــول ع ــن الحص ــد م ــا؛ فاب ــة أو ضبطه ــوال املنهوب ــى األم ــود ع القي

مــة الطلــب مــن 	  ــة لــكا الدولتــْن يف حــال متكنــت الدولــة ُمقدِّ رمبــا ســيُصبح األمــر أكــر رسعــة وفعاليَّ
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الحصــول عــى أمــٍر مــن محاكمهــا بتقييــد األمــوال املنهوبــة وضبطهــا أو الحصــول عــى أمــر باملصــادرة 
بحيــث تتمكــن محكمــة الواليــات املتحــدة مــن تنفيــذ تلــك األوامــر عــى األصــول التــي توجــد بالواليــات 
املتحــدة.  يجــب تســليم أوامــر املحكمــة األجنبيــة مــن خــال طلبــات قســم غســيل األمــوال واســرداد 
ــون  ــت قان ــدرج تح ــددة تن ــات مح ــة متطلب ــب مناقش ــكان، يج ــدر اإلم ــك، بق ــن ذل ــم م ــول.  وبالرغ األص
الواليــات املتحــدة الخــاص بتنفيــذ األوامــر األجنبيَّــة مــع قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول قبــل 

ــة. الحصــول عــى تلــك األوامــر األجنبيَّ

ــد اإللكــروين، 	  ــاين أو حســابات الري ــذ بحــث قانــوين بشــأن املب للحصــول عــى أوامــر املحكمــة بتنفي
ــة  ــر الجري ــة األوام ــن بقي ــى م ــتوى أع ــا ذا مس ــن دلي ــرًرا يتضمَّ ــدة م ــات املتح ــون الوالي ــب قان يتطل
و يجــب ان يتــم دعمــه بدليــل حديــث يــرز النشــاط اإلجرامــي املتعلــق باملبــاين أو حســابات الريــد 
اإللكــروين.  ســتنتج مناقشــة مــا نحــن يف حاجــة إليـْـه الحصــول عــى الدليــل بشــكٍل أرسع أو رمبــا يقودنا 

ــة أمــر مســتحيل.       ــة املتبادل ذلــك إىل اســتنتاج أن الحصــول عــى طلــب رســمي باملســاعدة القانوني

تطوير العالقات املحليَّة مع الوكاالت التابعة للواليات املتحدة	. 

للحصــول عــى إجابــات لألســئلة الخاصــة بكيفيَّــة التعامــل أو الحصــول عــى مزيــد مــن التوضيــح بشــأن قوانــن 
ومامرســات الواليــات املتحــدة، ُيكنــك التواصــل مــع قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول، أو مــع 
مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة، وتحقيقــات األمــن القومــي أو التواصــل مــع مســؤويل دائــرة اإليــرادات الداخليَّــة 
يف أقــرب ســفارة للواليــات املتحــدة. كلــام قدمــت تفاصيــا أكــر كانــت فرصتــك يف الحصــول عــى نتائــج 

مرضيــة أكــر. 

شبكات التحقيق. 2

شبكات املامرسيأ. 

 مــن الجديــِر بالذكــِر أنــه باإلضافــة إىل ممثــي الواليــات املتحــدة املُوزَّعــن يف الســفاراِت بالخــارج ويف 
ــات املتحــدة، توجــد شــبكات تضــم عــدًدا مــن املامرســن الســرداد األصــول والتــي مُتكِّنهــم  مكاتــب الوالي
مــن مناقشــة الحــاالت، بشــكٍل مثــايل عــن طريــق أجهــزة كمبيوتــر آمنــة أو مــن خــال اســتخدام الهاتــف.  عــى 
ســبيل املثــال، رمبــا تســاعد املناقشــات التــي يتــم إجرائهــا مــع الخــراء املتخصصــن محققــا يف دولــة أ يك 
يعــرف بشــكٍل غــر رســمي إذا كانــت هنــاك أصــوٌل يف دولــة ب. وباإلضافــة إىل ذلــك، بإمــكان الدولــة أ تنبيــه 
الدولــة ب بــأن هنــاك نشــاط غــْر عــادي يف قطاعاتهــا املاليَّــة أو الِتجاريَّــة أو أنــه توجــد أمنــاط ســفر غــْر عاديَّــة.  
الــة أو الحصــول عــى مســاعدة  رمبــا مُتهِّــد تلــك املحادثــات الغــْر رســميَّة الطريــق إلجــراء تحقيقــات رســميَّة فعَّ

بشــأن قــرار املصــادرة.  

 ، )»CARIN«( تشــتمل تلــك الشــبكات عــى شــبكة كامــدن املشــركة بــْن الــوكاالت الســرداد األصــول
ــة  ــع سياس ــرى تتب ــة أخ ــبكات إقليمي ــبكة 6 ش ــك الش ــل بتل ــب وتتص ــو ومراق ــن 50 عض ــر م ــا أك ــي لديه والت
شــبكة كامــدن املشــركة بــْن الــوكاالت الســرداد األصــول وذلــك لتغطيــة 60 ســلطة قضائيَّــة إضافيَّــة.  يتــم 
تقديــم الطلبــات إىل املامرســن مــن خــال شــبكة كامــدن املشــركة بــْن الــوكاالت الســرداد األصــول عــن 
طريــق جهــة االختصــاص ذات الصلــة بشــبكة كامــدن أو ممثــي الشــبكات التــي تتبــع سياســة شــبكة كامــدن. 
ال ينحــر دْور شــبكة كامــدن املشــركة بــن الــوكاالت الســرداد األصــول والشــبكات التــي تتبــع سياســة 
شــبكة كامــدن عــى التعامــل مــع املســائل املتعلقــة بالفســاد، ولكنهــا تعمــل عــى تيســر مصــادرة األمــوال 
املنهوبــة مــع أخــذ كل مــا لــه عاقــة بعائــدات الجريــة بعــن االعتبــار. ملزيــٍد مــن املعلومــات، ُيكنــك زيــارة 
carin@europol.europa.eu.  وتعــد الواليــات املتحــدة عضــًوا يف شــبكة كامــدن املشــركة بــْن الــوكاالت 

الســرداد األصــول.

شــبكة مراكــز التنســيق العامليــة الســرداد األصــول، بالتعــاون مــن اإلنربــول ومبــادرة اســرداد األصــول 
ملكافحــة  املتحــدة  األمــم  ومكتــب  العاملــي  البنــك  بــن  مشــركة  مبــادرة  وهــي   ،)StAR( املرسوقــة 

ممارسة المعسادع ةل الُم صدارةمماسرة املساعةد عل امُلصادةر
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دليل عميل

الفســاد  محاربــة  حــْول  دْورهــم  يتمحــور  مامرســن  مــن  ُمكوَّنــة  شــبكة  وهــي  والجريــة،  املخــدرات 
وتقديــم املســاعدة يف قضايــا اســرداد األصــول. تقــدم شــبكة مراكــز التنســيق العامليــة فرصــة تبــادل 
تلعــب  القضائيٍّــة. كــام  الســلطات  معلومــات آمنــة وتعمــل عــى تحديــد مراكــز االتصــال للمشــاركة يف 
دوًرا هاًمــا يف عقــد االجتامعــات بشــكٍل منتظــم للمامرســن مــن أجــل تيســر تنســيق القضايــا املتعلقــة 
ـة االختصاصــات القضائيَّــة.  ملزيــٍد مــن املعلومــات، ُيكنــك زيــارة هــذا املوقــع  باألمــور متعــددة وثنائيَـّ
تشــارك  كــام   .  https://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-recovery

ــة. ــات املتحــدة يف شــبكة مراكــز التنســيق العامليَّ الوالي

مجموعة إيغمونت	. 

مجموعــة إيغمونــت هــي مؤسســة تتكــون مــن وحــدات اســتخبارات ماليَّــة مــن جميــع أنحــاء العــامل، مبــا 
عــى  االتفــاق  تــم  وقــد   ،)FinCEN( املتحــدة  للواليــات  التابعــة  املاليــة  الجرائــم  مكافحــة  شــبكة  يشــمل 
مشــاركة املعلومــات االســتخباراتيَّة املاليَّــة فيــام بينهــا يف القضايــا املتعلقــة بالجريــة واإلرهــاب. إذا ســمح 
الترشيــع املحــي، ُيكــن للمســئولن عــن تنفيــذ القانــون مــن خــال عضــو مبجموعــة إيغمونــت طلــب 
معلومــات اســتخباراتيَّة ماليَّــة مــن شــبكة مكافحــة الجرائــم املاليَّــة التابعــة للواليــات املتحــدة مــن خــال وحــدة 
االســتخبارات املاليَّــة التابعــة لهــا. تــأيت ضخامــة املعلومــات الخاصــة بشــبكة مكافحــة الجرائــم املاليــة التابعــة 
ـة، واســتامرات  للواليــات املتحــدة مــن تقاريــر األنشــطة املشــبوهة، والتقاريــر الخاصــة بالتحويــات النقديَـّ

ــة.   ــجات العام ــة إىل الس ــدود، باإلضاف ــر الح ــدي ع ــل النق النق

 تعتــر املعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن وحــدة االســتخبارات املاليَّــة حساســة و ال يكــن اســتعاملها 
قانونيـًـا إال كمعلومــات اســتخباراتيَّة ماليَّــة للمســاعدة عــى التعــرُّف عــى األدلــة الحقيقيــة التي ُيكــن الحصول 
م املعلومــات الخاصــة بوحدة  عليهــا فيــام بعــد مــن خــال وســائل رســميَّة أخــرى. ونتيجــة لذلــك، ال يجــب أن تُقــدَّ
االســتخبارات املاليَّــة إىل املحكمــة كدليــل فعــي. بلغــة أخــرى، ال ُيكــن نــرش مصــدر هــذه املعلومــات ، إال أنَّه 
ُيكــن أن تكــون معلومــات اســتخباراتيَّة هامــة قــد تقــود التحقيقيــات إىل التعــرُّف عــى الســجات مــن خــال 
طلــب رســمي للحصــول عــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة أو إىل تحديــد موقــع األصــول الكبــرة التــي ُيكــن 
أن تخضــع للُمصــادرة. يف بعــض الحــاالت، ُيكــن اســتخدامها للحصــول عــى املعلومــات االســتخباراتيَّة 
ـة بشــكٍل أرسع مــن تقديــم طلــب رســمي خــاص باملســاعدة القانونيَّــة املتبادلــة. رمبــا تقــدم إليْــك  املاليَـّ
وحــدة االســتخبارات املاليَّــة الخاصــة بــك مســاعدة كبــرة فيــام يتعلــق بالحصــول عــى املعلومــات التــي لــدى 
ــة التابعــة للواليــات املتحــدة مــن خــال اآلليــات الخاصــة مبجموعــة إيغمونــت.  شــبكة مكافحــة الجرائــم املاليَّ

www.egmontgroup.org للمزيــٍد مــن املعلومــات، ُيكنــك زيــارة

B .الطلبات الرسميَّة

تنص القاعدة العامة عىل رضورة الحصول عىل طلب رسمي بشأن املساعدة القانونيَّة املتبادلة إذا . 1
تطلَّب الحصول عىل  تلك املعلومات إجراًء قرسيًا مبوجب قانون الواليات املتحدة. 

ن ذلك ما يي: ويتضمَّ

أ طلبات تتعلق بسجات الحسابات البنكيَّة أو بسجات التحويل السلّي؛	.

ــجات 	.أ ــر الس ــان توف ــخٌص أو الكي ــض الش ــام يرف ــة حين ــراف الثالث ــامل أو األط ــجات األع ــق بس ــات تتعل طلب
وتقديهــا طواعيــة؛   

أ شهادات أو وثائق أخرى من دْورها توثيق أي أعامل أو سجات عامة؛	.

أ البحث عن املباين، وأجهزة الكمبيوتر، وأي أجهزة إلكرونيَّة؛	.

أ سجات الهاتف، والرسائل النصيَّة، و / أو الريد اإللكروين؛	.

أ تنفيذ أمر أجنبي بالتقييد أو أمر املُصادرة؛ و	.

أ إجبار شخٍص ما للحصول منه عى شهادة تحت الَقَسم قد رفض اإلدالء بها طواعية.	.



7

األساس القانوين للطلب الرسمي. 2

ـة رســميَّة مــن الواليــات املتحــدة، البــد أن توضــح يف  عندمــا تطلــب ســلطة قضائيَّــة أجنبيَّــة مســاعدة قانونيَـّ
الطلــب الخــاص باملســاعدة القانونيَّــة املتبادلــة األســاس القانــوين الــذي مبوجبــه يتــم تقديــم الطلــب. عــادًة مــا 
ــة أو معاهــدة األمــم املتحــدة أو  ــة إمــا إىل معاهــدة ثنائيَّ ــة املتبادل يســتند الطلــب الخــاص باملســاعدة القانونيَّ

ــح باألســفل: معاهــدة أخــرى متعــددة األطــراف كــام هــو ُموضَّ

معاهدة املساعدة القانونية املتبادلة )MLAT(أ. 

ـة بــن ســلطتْن قضائيتــْن مــن دْورهــا توضيــح  معاهــدة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة هــي معاهــدة ثنائيَـّ
كيفيــة تقديــم طلــب مــع تحديــد أغراضــه. لــدى الواليــات املتحــدة معاهــدات مســاعدة قانونيــة متبادلــة مــع مــا 
يقــرب مــن 100 ســلطة قضائيَّــة2. توضــح معاهــدات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املعلومــات التــي يجــب أن 

يتضمنهــا الطلــب.  

األمم املتحدة واالتفاقيات األخرى 	. 

إذا مل تـُـرم دولــٍة مــا معاهــدة ثنائيَّــة مــع الواليــات املتحــدة أو أي دولــٍة أخــرى تســعى إىل الحصــول عــى مســاعدة 
ــان  ــت الدولت ــة إذا قام ــة إقليميّ ــد اتفاقي ــدة أو عق ــم املتح ــة األم ــوء إىل اتفاقي ــن اللج ــا، ُيك ــن خاله ــة م قانونيَّ
ــه إليهــا الطلــب باملصادقــة عــى االتفاقيــة التــي يجــب أن تغطــي جوانــب الســلوك.  مــة الطلــب واملوجَّ مقدِّ
ــام  ــكٍل ع ــات بش ــة يف االتفاقي ــة املتبادل ــاعدة القانوني ــى املس ــول ع ــات الحص ــم طلب ــات تقدي ــابه متطلب تتش
حــة باألســفل، إال أن كل اتفاقيــة ُمدرجــة باألســفل تشــتمل عــى قســم لتحديــد  مــع تلــك املتطلبــات املُوضَّ

ــة.  ــة املتبادل ــاعدة القانوني ــب املس ــا طل ــب أن يتضمنه ــي يج ــات الت املعلوم

للتعــرف عــى كيفيــة التعامــل مــع جرائــم الفســاد وغســيل األمــوال، ُيكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة األمــم 	 
املتحــدة ملكافحــة الفســاد )UNCAC(؛  

ــي مــن 	  ــة أشــخاص أو أكــر و الت ــي يقــوم بارتكابهــا ثاث ــم الت ــق بـــ »الجريــة املُنظَّمة«—الجرائ  فيــام يتعل
ــة  ــم ذات الصل ــنوات أو أكر—والجرائ ــع س ــدة أرب ــجن مل ــات الس ــاء عقوب ــم إىل قض ــع به ــن أن تدف املمك
بغســيل األمــوال، ُيكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجريــة املُنظَّمــة عــر الوطنيــة 

)UNTOC(؛ 

فيــام يخــص جرائــم املخــدرات وغســيل األمــوال، ُيكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 	 
رة واملؤثــرات العقليَّــة )اتفاقيــة فيينــا 1988(؛ االتجــار الغــْر مــرشوع يف العقاقــر املُخــدِّ

فيــام يتعلــق بجرائــم اإلرهــاب، وغســيل األمــوال وجرائــم متويــل اإلرهــاب، ُيكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة 	 
األمــم املتحــدة لقمــع اإلرهــاب و متويــل اإلرهــاب؛ و 

ــة بنصــف الكــرة األرضيــة 	   فيــام يخــص بنطــاٍق واســعٍ مــن الجرائــم التــي تقتــر عــى الســلطات القضائيَّ
الغــريب، ُيكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ملنظمــة 

الواليــات األمريكيــة.

2 وللحصول عى مزيٍد من املعلومات بشأن قامئة الدول التي أبرمت معها الواليات املتحدة معاهدة املساعدة القانونية املتبادلة، من فضلك قم بزيارة: 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol2/239045.htm

ممارسة المعسادع ةل الُم صدارةمماسرة املساعةد عل امُلصادةر
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دليل عميل

الرشوط. 3

م املعلومــات التاليــة يف طلــب رســمي للحصــول عــى األدلــة أو عــى املســاعدة  بشــكٍل عــام، يجــب أن تُقــدَّ
القرسيــة مــن جانــب الواليــات املتحــدة:

اســم املعاهــدة الثنائيــة أو االتفاقيــة متعــددة األطــراف )انظــر أعــاه( والتــي ُيكــن االعتــامد عليهــا لدعــم 	 
الطلــب؛

معلومات بشأن السلطة التي تدير التحقيق الجنايّئ أو املاحقة القضائيَّة؛	 

امللخــص الواقعــي للقضيــة، الــذي يتضمــن كيــف ترتبــط األصــول محــل البحــث بالســلوك الغــر قانــوين 	 
)كلــام كانــت التفاصيــل أكــر، كانــت النتائــٍج أفضــل(؛

ــق أو 	  ــا التحقي ــتند إليْه ــي يس ــات، الت ــمل العقوب ــا يش ــن، مب ــة أو القوان ــرشوط القانوني ــاص بال ــص الخ الن
ــة؛ ــة القضائيَّ املاحق

أهــداف التحقيــق أو املاحقــة القضائيَّــة وأســامء الكيانــات أو الهيــاكل القانونيَّــة األخــرى املتورِّطــة يف 	 
ــن املعلومــات الخاصــة بتحديــد الهويَّــة كتواريــخ امليــاد، وأرقــام جــواز الســفر  النشــاط اإلجرامــي )مبــا يتضمَّ

والهويَّــة، واملعلومــات الخاصــة بتســجيل الــرشكات، وإلــخ.(؛

ــة التــي تُشــكِّل 	  رشح طبيعــة املســاعدة التــي يتــم الســعي إليهــا وعاقتهــا بالتحقيــق أو اإلجــراءات القضائيَّ
ــه الطلــب؛ و  األســاس الــذي يســتند إليْ

أي متطلبات خاصة، كالرسيَّة أو االستعجالية، وملاذا تعد تلك املتطلبات رضوريَّة.	 

ـة املتبادلــة، ُيكنــك  مــن أجــل الحصــول عــى املســاعدة إلعــداد طلــب خــاص مبعاهــدة املســاعدة القانونيَـّ
التواصــل مــع مكتــب العاقــات الدوليَّــة بــوزارة العــدل للتعــرف عــى التصميــم املناســب لــكل الطلبــات الخاصــة 
باملســاعدة القانونيَّــة الرســميَّة.  ســيعمل محامــو مكتــب العاقــات الدوليَّــة مــع رشكائهــم األجانب لتنفيــذ طلبات 
الحصــول عــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. ويلعــب مكتــب العاقــات الدوليَّــة دوًرا جوهريـًـا يف التوجيــه بشــأن 
ــد إلكــروين ســيُعجِّل  ــة أو إرســال بري ــات. إن إجــراء مكاملــة متهيدي ــى إلعــداد وصياغــة تلــك الطلب الطريقــة املُث

ــة املتبادلــة بشــكل ملحــوظ. إمتــام معاهــدة املســاعدة القانونيَّ

IV .ضبط أو تقييد األصول

التقييد املستند عىل تطبيق أمر تقييد أجنبي أ. 
ــد . 1 ــر تقيي ــذ أم ــاالت، بتنفي ــض الح ــدة، يف بع ــات املتح ــوم الوالي ــا تق ــدة، رمب ــات املتح ــون الوالي ــب قان مبوج

ــة التابــع لــوزارة  مــة الطلــب إىل مكتــب العاقــات الدوليَّ م الدولــة ُمقدِّ ــة.  يجــب أن تتقــدِّ خــاص مبحكمــٍة أجنبيَّ
ــدى  ــة، إح ــة املتبادل ــاعدة القانونيَّ ــدة املس ــب معاه ــه مبوج ــم تقدي ــذي ت ــا، وال ــاص به ــب الخ ــدل بالطل الع
ـة األخــرى، أو اتفاقيَّــة رســميَّة أخــرى لتقديــم املســاعدة  اتفاقيــات األمــم املتحــدة أو االتفاقيَّــات اإلقليميَـّ

املتبادلــة ألغــراض املُصــادرة.

يجب أن يتضمَّن الطلب ما ييل: . 2

ملخــص للحقائــق املُتعلِّقــة بالقضيــة مدعومــة بأدلــة تثبــت وقــوع جريــة و تثبــت أن األصــول التــي يجــب أ. 
ــاس  ــة إىل أس ــي، باإلضاف ــلوك اإلجرام ــك الس ــة لذل ــي نتيج ــدة ه ــات املتح ــا يف الوالي ــا / تجميده ضبطه
الصلــة  للمعاهــدة ذات  األخــرى  عــى املتطلبــات  جيــًدا  تعــرَّف  أســباب مصادرتهــا.  لتوضيــح  معقــول 

باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة أو أي اتفاقيــة أخــرى؛

مــة الطلــب والــذي يذكــر تحديتتداً األصــول التــي يجــب 	.  نســخة مــن أمــر التقييــد الخــاص باملحكمــة ُمقدِّ
تقييدهــا يف الواليــات املتحــدة، أو كبديــل، أمــر ينــص بوضــوح عــى تقييدهــا لألصــول املتعلِّقــة باملتهــم. 
إذا مل يُحــدد أمــر التقييــد األصــول املُتعلِّقــة باملتهمــن، يجــب أن يقــدم الحــد األقــى مــن عائــدات 
األنشــطة اإلجراميَّــة والتــي مــن املمكــن ُمصادرتهــا يف نهايــة اإلجــراءات األجنبيَّــة التــي ســيتم اتخاذهــا 

ــي تــم تقييدهــا بالفعــل خــال التحقيــق؛  باإلضافــة إىل تحديــد الكميــات الت
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مــة الطلــب تــدل عــى انها امتثلــت ملتطلبات 	.  شــهادة أو تفســر مــن الســلطة القضائيَّــة التابعــة للدولــة ُمقدِّ
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة و التــي تتضمــن املنهــج الــذي تــم اتباعــه )أو يتــم اتباعــه إذا كان صــدر األمــر مــن 
طــرٍف واحــد3( مــن أجــل إخطــار كل األشــخاص ممــن لديهــم مصالــح محميــة يف امللكيــة التــي ســتخضع 

للُمصــادرة باإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا يك يُصبــح لديهــم متســع مــن الوقــت للمطالبــة بحقوقهــم؛ 

ــق د.  ــا ح ــة تعطيه ــلطة قضائيَّ ــع بس ــر تتمت ــدار األم ــن إص ــئولة ع ــة املس ــة األجنبي ــأن املحكم ــد ب ــهادة تفي ش
ــوع مــن األوامــر؛ و إصــدار هــذا الن

شهادة تفيد أنه ال يوجد دليل اللجوء إىل االحتيال والتاعب للحصول عى األمر. ه. 

أمر تقييد مؤقت )تجميد أو ضبط( يستند إىل اعتقال أو اتهام أجنبي	. 

مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة، بإمــكان املدعــن العامــن األمريكيــن توجيــه طلــب إىل املحاكــم التابعــة . 1
للواليــات املتحــدة إلصــدار أمــر تقييــد مؤقــت )قابــل للتجديــد( مدتــه 30 يــوم بشــأن األصــول التــي ســتخضع 
ــة.  للُمصــادرة والتــي تقــع يف الواليــات املتحــدة اســتناًدا عــى دليــل عــى االعتقــال أو االتهــام يف دولــٍة أجنبيَّ
ومــع ذلــك، البــد مــن توافــر أســاس واقعــي وقانــوين قــوي إلثبــات أن معلومــات كافية ســتُصبح متاحة بشــكٍل 
ــب  ــا مبوج ــن تقييده ــدالً م ــدة، ب ــات املتح ــون الوالي ــب قان ــول مبوج ــادرة األص ــد ومص ــل تقيي ــن أج ــع م رسي
قانــون أجنبــي. ونتيجــة لوجــوب إصــدار و حفــض تلــك الضامنــات القويــة املدعومــة بالحقائــق والقوانــن، فإنــه 

نــادرا مــا يتــم تخويــل هــذا االمــر يف الواليــات املتحــدة.

م إىل محكمــة يف موقــع وجــود . 2 أثنــاء اتخــاذ اإلجــراءات الخاصــة بأمــر التقييــد، ُيكــن ملــدع عــام أمريــي أن يتقــدَّ
ــه مــن طــرٍف واحــٍد لتقييــد للممتلــكات الخاضعــة للُمصــادرة عــى  املمتلــكات بطلــب للحصــول عــى أمــر موجَّ
ــة  ــى إدان ــة ع ــْر قامئ ــادرة الغ ــم املص ــر لدع ــل آخ ــار دلي ــا انتظ ــم خاله ــوم يت ــن 30 ي ــد ع ــدة التقيي ــد م أال تزي
مبحاكــم الواليــات املتحــدة. رمبــا يتطلــب األمــر الحصــول عــى إقــرار مــن الســلطات القانونيَّــة التابعــة للدولــة 
ــوم إذا  ــر ذي الـــ 30 ي ــدة األم ــد م ــوز متدي ــدة. يج ــات املتح ــة الوالي ــف مبحكم ــاهد ُمحلَّ ــور ش ــة و  حض األجنبيَّ

ــة »ســببًا وجيًهــا« للتمديــد. قدمــت الســلطات األمريكيَّ

مــة الطلــب إىل الواليــات املتحــدة، يجــب أن يرهــن . 3 مــْن مــن الدولــة ُمقدِّ اســتناًدا إىل الدليــل وامللخــص املُقدَّ
املدعــي العــام األمريــي مــا يــي للمحكمــة يف الواليــات املتحــدة: 

األســاس الــذي يســتند عليــه االعتقــاد بــأن الشــخص الــذي تــم اعتقالــه أو اتهامــه قــد قــام بارتــكاب الجريــة أ. 
)الجرائــم( املذكــورة؛ 

طبيعــة االتهامــات األجنبيَّــة واألســاس الــذي يســتند إليْــه االعتقــاد بــأن الشــخص املعتقــل أو املتَّهــم لديــه 	. 
ممتلــكات خاضعــة للُمصــادرة يف الواليــات املتحــدة مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة؛

ــا 	.  ــة، أو أنه ــر مرشوع ــدات الغ ــا بالعائ ــب صلته ــن تعق ــد يك ــة للتقيي ــكات الخاضع ــى أن املمتل ــل ع الدلي
ــام؛ و ــوع االته ــة موض ــيلة، للجري وس

الســبب وراء رضورة أمــر التقييــد والحاجــة إليـْـه للحفــاظ عــى توافــر املمتلــكات خــال الفــرة الزمنيَّــة الازمــة د. 
للحصــول عــى الدليــل الــذي سيُســتخدم لدعــم القــرار النهــايئ الخــاص مبُصــادرة املمتلــكات مبوجــب 

قانــون الواليــات املتحــدة.

3     تعني كلمة Ex parte أنه ال يتم إخطار األطراف املترضرة أو اإلعان عن اإلجراءات املتعلقة بالقضية بشكٍل عام 
إال بعد الحصول عى أمٍر من الواليات املتحدة.

ممارسة المعسادع ةل الُم صدارةمماسرة املساعةد عل امُلصادةر



10  أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل

طلب الحصول عىل أمر تقييد األصول يف الواليات املتحدة قبل إصدار تهمة أو أمر تقييد يف 	. 
السلطة القضائيَّة األجنبيَّة

يف بعــض الحــاالت النــادرة، يســعى املدعــون العاّمــون بالواليــات املتحــدة إىل الحصــول عــى أمــر تقييــد مــن . 1
املحاكــم األمريكيــة نيابــًة عــن دولــة أجنبيَّــة للتمكُّــن مــن تقييــد ملكيــة بالواليــات املتحــدة قبــل أن يتــم القبــض 
ــض  ــاء القب ــد إلق ــدة عن ــات املتح ــول بالوالي ــاء األص ــدم اختف ــامن ع ــك لض ــه. ذل ــه أو اتهام ــى عليْ ع ــى املدَّ ع
عــى عليـْـه، وعــدم إخطــاره ألشــخاص لتحريــك األمــوال أو التنــازل عــن امللكيًّــة. يكــن ان اكــون املــدة  عــى املدَّ
ــة  ــة املطلوب ــد محــدودة جــًدا، ويكــن تفســر مقــدار األدل ــة املُخصصــة لهــذا النــوع مــن أوامــر التقيي الزمنيَّ
بحــزٍم ورصامــة؛ لــذا مــن األفضــل استشــارة مكتــب العاقــات الدوليــة ووزارة العــدل، قســم الجريــة، قســم 

غســيل األمــوال واســرداد األصــول بــأرسع وقــٍت ممكــن للتعــرف عــى كيفيــة تقديــم املســاعدة.

ـة ذات . 2 ـة مبوجــب املعاهــدة أو االتفاقيَـّ مــة الطلــب ملكتــب التحقيقــات الدوليَـّ يجــب أن تعطــي الدولــة ُمقدِّ
ــي: ــا ي ــة م ــة املتبادل ــاعدة القانوني ــة باملس ــة املعنيَّ الصل

ملخــص الحقائــق املتعلقــة بالقضيــة باإلضافــة إىل أيــة معلومــات الزمــة مبوجــب املعاهــدة أو االتفاقيَّــة أ. 
املحــددة؛ 

إقــرار )شــهادة يتــم الحصــول عليهــا بعــد حلــف القســم( مــن مســئول أجنبــي لديــه معرفــة بالقضيــة يتضمــن 	. 
مــا يــي: 

تاريخ التحقيق وهويات املُشتبه بهم و رشكاتهم أو أعاملهم؛	 
االتهــام 	  أو  و/  التحقيــق  موضــوع  الجرائــم  وملخــص  األجنبيــة  الدســتورية  أو  القانونيــة  االقتباســات 

والســلطة املســؤولة عــن تنفيــذ أمــر املُصــادرة املتعلــق بالجرائــم التــي تــم ارتكابهــا؛
تواريخ الجرائم املُرتَكبة واألساس الواقعي لاتهامات املُحتَملة؛	 
وصــف لألصــول التــي ســيتم تقييدهــا )ُمــزوَّد بأرقــام حســاب بنــي تــم التحقــق منــه أو معلومــات 	 

ـة أخــرى(؛ تعريفيَـّ
ــل للعاقــة بــْن األصــول املُحــددة التــي ســيتم تقييدهــا يف الواليــات املتحــدة والســلوك 	  رشح ُمفصَّ

اإلجرامــي للمشــتبه بــه؛
ل ألي عاقة بْن أي مشتبه به وأي رشكات تقع بحوزتها األصول؛	  رشح ُمفصَّ
الدليل الداعم، وأي يشء يُبنِّ مصداقية ذلك الدليل؛	 
ــه ســيتم مصــادرة 	  ــه ســيتم اصــدار التهــم يف املســتقبل القريــب و أن األســاس املعقــول لاعتقــاد بأن

املمتلــكات يف املســتقبل؛
مــا إذا كانــت األصــول عرضــة للُمصــادرة كعائــدات أو كممتلــكات يكــن تتبــع أصلهــا إىل عائــدات غــر 	 

مرشوعــة أو كوســائل متَّبعــة أو ألنهــا ســتخضع يوًمــا مــا لحكــم قضــايئ مبنــي عــى القيمــة )حكــم 
قضــايئ بدفــع املــال( حتــى يف حالــة عــدم وجــود صلــة بــن األصــول والنشــاط اإلجرامــي الــذي تــم 

ارتكابــه؛ و
ــي إخطــار بشــأن اإلجــراءات وفرصــة 	  ـة الواجبــة«، وهــام، الحــق يف تلقِّ إقــرار بــأن »اإلجــراءات القانونيَـّ

االســتامع إليْــك كطــرٍف مالــك بــريء، تــم بالفعــل أو ســيتم اتباعهــا خــال اإلجــراءات والتحقيــق.

مــة الطلــب أن تقــدم املعلومــات الكافيــة بشــأن القوانــن والجرائــم التــي تــم ارتكابهــا . 3 ينبغــي عــى الدولــة ُمقدِّ
حتــى يتســنى للمدعــي العــام األمريــي أن يُثبــت للمحكمــة وجــود ُمصــادرة مزدوجــة. و هــو أن يتــم اعتبــار 
ــة  الســلوك اإلجرامــي األجنبــي الــذي تســبب يف صــدور أمــر التقييــد أو املصــادرة بأمــر مــن الســلطة القضائيَّ
مــة الطلــب جريــة مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة تســتحق أن يصــدر بشــأنها أمــر مصــادرة إذا حدثــت  ُمقدِّ
نفــس األفعــال واألخطــاء داخــل الواليــات املتحــدة. وباإلضافــة إىل ذلــك، رمبــا يتطلــب األمــر حضــور الشــاهد 
ـف باليمــن داخــل املحكمــة بالواليــات املتحــدة يك يُــديل بشــهادته ويقــدم الدليــل إىل املحكمــة  املُحلَـّ

ــة. األمريكيَّ
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V .مصادرة األصول

قرار ُمصادرة دون االستناد إىل إدانة4  نتيجة لحدوث انتهاكات لقانون الواليات املتحدة أ. 
مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة، مــن حــق وزارة العــدل اتخــاذ إجــراءات ُمصــادرة دون االســتناد إىل إدانــة . 1

)NCB( ضــد مداخيــل و وســائل الفســاد، مبــا يشــمل املمتلــكات داخــل الواليــات املتحــدة وخارجهــا، يف حــال 
ــي يف  ــلوك إجرام ــدوث س ــة لح ــدة أو كنتيج ــات املتح ــة بالوالي ــامل اإلجراميَّ ــة لألع ــا كنتيج ــول عليه ــم الحص ت
جــزٍء منهــا.  ومــن النقــاط التــي يجــب وضعهــا بعــن االعتبــار حــول املصــادرة دون االســتناد إىل إدانــة مــا يــي:  

ــل اتفاقيــات األمــم املتحــدة وهــي مامرســته مدعومــة أ.  يلقــى هــذا النــوع مــن املُصــادرة تشــجيًعا مــن ِقبَ
مــن قبــل عــدة توصيــات مــن جانــب فريــق العمــل املــايل. وهــو إجــراء يتــم اتخــاذه بشــأن املمتلــكات وليــس 
ضــد املجــرم املخالــف للقانــون و بالتــايل ال يتطلــب األمــر إدانــة جنائيَّــة أو الحصــول عــى حكــم قضــايئ مــن 
محكمــة تابعــة للواليــات املتحــدة ضــد صاحــب املمتلــكات.  فيــام يتعلــق بأمــر املُصــادرة الغــر مســتند 
ــكات الخاضعــة  ــات املتحــدة عــى حكــم قضــايئ بشــأن املمتل ــة، يجــب أن تحصــل محكمــة الوالي إىل إدان
للُمصــادرة، التــي قــد تحتــاج فقــط إىل اتصــاٍل محــدوٍد بالواليــات املتحــدة، كاملعامــات املتعلقــة بالنظــام 

املــايل للواليــات املتحــدة. 

تتطلــب اإلجــراءات الخاصــة باملصــادرة الغــْر ُمســتندة إىل إدانــة دليــاً عــى االتصــال املبــارش بــْن األصــول 	. 
ــيكون  ــررة س ــروة غــْر ُم ــئول ل ــاك املس ــات امت ــة والســلوك اإلجرامــي. إثب ــر رشعي ــرٍق غ ــبة بط املُكتس
دليــاً ُمســاعًدا، ولكنــه لــن يكــون دليــاً كافيًــا لوحــده. يعتــر عــبء الحصــول عــى دليــل للحصــول عــى أمــر 
ُمصــادرة غــْر مســتند إىل إدانــة معيــاًرا لتأرجــح األدلــة، أو احتــامالً يفيــد بــأن األصــول كانــت عــى االرجــح مــن 

العائــدات اإلجراميــة أو اُســتخدمت لتيســر ارتــكاب الجريــة.  

ــدات 	.  ــد العائ ــة ض ــر ُمســتندة إىل إدان ــادرة الغ ــة للُمص ــا الخاص ــاذ إجراءاته ــادر وزارة العــدل باتخ ــن أن تُب ُيك
ــعة مــن الجرائــم  ــن قامئــة موسَّ والوســائل املُتَّبعــة بشــأن الجرائــم األصليَّــة لغســيل األمــوال، والتــي تتضمَّ
ــة،  ــل دولي ــى عوام ــتمل ع ــدة وتش ــات املتح ــا بالوالي ــم ارتكابه ــي ت ــرى الت ــم األخ ــة والجرائ ــة األجنبيَّ األصليَّ
ــد عــن 5.000 دوالر.   ــال بقيمــة تزي كنقــل املمتلــكات عــر الحــدود عــن طريــق الرسقــة أو النصــب واالحتي

يف حالــة قيــام الســلطات األمريكيــة باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة فيــام يتعلــق بأمــر املُصــادرة يف محاكــم . 2
ــون كل  ــذ القان ــن تنفي ــئولة ع ــة املس ــلطات األجنبيَّ ــن الس ــدة م ــات املتح ــتحتاج الوالي ــدة، س ــات املتح الوالي
الدالئــل املتوفــرة التــي تثبــت وجــود عاقــة بــْن املمتلــكات والنشــاط اإلجرامــي األجنبــي، كالســجات املاليَّــة، 
املقابــات الشــخصية مــع الشــهود، أي شــهادة تحــت الَقَســم، القوانــن ذات الصلــة باألعــامل اإلجراميــة؛ 

ــب.   ــد الطل ــرى عن ــة األخ ــات الازم ــدت؛ واملعلوم ــام إن ُوج ــق االته وثائ

ــة . 3 ــى إدان ــتند ع ــر ُمس ــادرة غ ــط / ُمص ــر ضب ــى أم ــول ع ــعى إىل الحص ــي تس ــات الت ــن الطلب ــب أن تتضمَّ يج
ـة يف الواليــات املتحــدة عــى املعلومــات اإلضافيَّــة التاليــة: للممتلــكات اإلجراميَـّ

املعلومــات أ.  أو  الحســابات  أرقــام  ــن  يتضمَّ )مبــا  ُمصادرتهــا  أو  تقييدهــا  ســيتم  التــي  األصــول  تعريــف 
األخــرى(؛ لــة  املفصَّ ـة  التعريفيَـّ

ــات املتحــدة 	.  ــددة التــي ســيتم تقييدهــا أو ُمصادرتهــا يف الوالي ــْن األصــول املُح رشح وتفســر العاقــة ب
بــه )حتــى تتمكــن الواليــات املتحــدة مــن دراســة إمكانيــة تنفيــذ إجــراء  والســلوك اإلجرامــي للمشــتبه 

املُصــادرة الخــاص بهــا(؛ 

ــم االســتياء عــى األصــول مــن 	.  ــحن أو رشكات ت ــْن أي مشــتبه بهــم وأي ُمرشَّ رشح وتفســر العاقــات ب
خالهــا؛

4 مبوجب قانون الواليات املتحدة، يوجد قرار مصادرة يستند إىل إدانة إجراميَّة.  ُيكن أن تقوم الواليات املتحدة باملُاحقة القضائيَّة 
املتوازية أو املتتابعة للمشتبه به الذي تم التحقيق معه أو اتهامه بالخارج، إذا حدث انتهاك لقانون الواليات املتحدة من خال السلوك 
الذي تم ارتكابه أو عمليات غسيل األموال مام قد يؤدي إىل صدور أمر باملُصادرة.  ويتطلب ذلك األمر تواجد املجرم املُخالف للقانون 
غسيل  قسم  أو  الدولية  التحقيقات  مكتب  مع  التواصل  ُيكنك  األجنبيَّة.   الفساد  قضايا  يف  تواجده  ُمحتمل  وغر  املتحدة  بالواليات 

األموال واسرداد األصول إذا كنت تتوقع حصول الواليات املتحدة عى حكٍم قضايئ بخصوص املسئول األجنبي.

ممارسة المعسادع ةل الُم صدارةمماسرة املساعةد عل امُلصادةر
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مة الطلب؛ ود.  تعريف أي أمر بالتقييد أصدرته املحكمة التابعة للسلطة القضائيَّة ُمقدِّ

مــة الطلــب ه.  ـة تــم الحصــول عليهــا مــن جهــة الســلطة القضائيَّــة ُمقدِّ تعريــف  أي أحــكام ُمصــادرة نهائيَـّ
ـة لتلــك األحــكام.  باإلضافــة إىل الخلفيــة اإلجرائيَـّ

تنفيذ الحكم األجنبي النهايئ باملُصادرة	. 

مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة، يكــن للواليــات املتحــدة يف ظــروف معينــة أن تقــدم التامســا ملحكمــة . 1
ـة. يكــن أن يشــمل األمــر أصــوال معينــة يف  تابعــة لهــا لتنفيــذ أمــر نهــايئ باملُصــادرة أبدتــه محكمــة أجنبيَـّ
الواليــات املتحــدة تــم الحصــول عليهــا كنتيجــة الرتــكاب الجرائــم أو يف بعــض الحــاالت أصــوال مُتثِّــل األرصــدة 
م إىل مكتــب  مــة الطلــب التقــدُّ لــة مــن املصــادرة القامئــة عــى القيمــة. بإمــكان الدولــة ُمقدِّ الغــْر ُمحصَّ
التحقيقــات الدوليــة بطلــب يتعلــق باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة لتنفيــذ حكــم املُصــادرة النهــايئ مــن 

املحكمــة .  

ستحتاج إىل ما يي عند تقديم طلب املساعدة القانونية املتبادلة:. 2

ــل يشــمل الحقائــق املتعلقــة بالقضيــة وأي معلومــات أخــرى الزمــة مبوجــب املعاهــدة أو أ.  ملخــص ُمفصَّ
ــة املُحــددة؛ االتفاقيَّ

نسخة ُموثَّقة من حكم قضايئ غْر قابل لاستئناف بشأن أمر املُصادرة؛ و	. 

إقرار )شهادة يتم الحصول عليها بعد حلف الَقَسم( ينص عى:	. 

لن يخضع الحكم القضايئ ألي طعن؛	 

ــن إخطــار جميــع األشــخاص ممــن 	  مــة الطلــب باإلجــراءات القانونيــة )مبــا يتضمَّ التزمــت الدولــة ُمقدِّ
لديهــم ممتلــكات باإلجــراءات بحيــث يكــون لديهــم الوقــت الــكايف للمطالبــة بحقوقهــم(؛

لــدى املحكمــة املســؤولة عــن إصــدار الحكــم الســلطة القضائيــة )الحــق القانــوين( الازمــة إلصــدار مثــل 	 
تلــك األحــكام القضائيَّــة؛ و

ال يوجد أي دليل عى الحصول عى الحكم القضايئ باالحتيال والنصب.	 

ــة املهتمــة بقضيــة املســاعدة مــع مكتــب التحقيقــات الدوليــة  إن أمكــن، يجــب أن تتواصــل الســلطات القضائيَّ
أو قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول قبــل صــدور األمــر، يك تزيــد مــن احتامليــة أن تفــي مبعايــر الواليــات 

املتحــدة ذات الصلــة بتنفيــذ القوانــن .

VI . إعادة األصول إىل الوطن والترصُّف فيها
يُعــد الهــدف األســايس مــن مبــادرة اســرداد األصــول الناشــئة عــن الحكــم الفاســد هــو اســرداد األصــول مــن أجــل 
تحقيــق املنفعــة للشــعب املتــرضر مــن إســاءة اســتخدام الســلطة عــر الوســائل الشــفافة والخاضعــة للُمســاءلة.  
ترســل عمليــة اســرداد األصــول رســالة هامــة بــأن الفســاد ال يثمــر وتســاعد هــذه العمليــة عــى منــع كــون الواليــات 
املتحــدة مــاذا آمنــا للعائــدات الكليبتوقراطيــة.   تلعــب اإلجــراءات الشــفافة والخاضعــة للمحاســبة الخاصــة بإعــادة 
األصــول التــي تــم مصادرتهــا إىل الوطــن والتــرُّف فيهــا دوًرا جوهريـًـا يف تحقيــق أهــداف التحقيق الجنــايئ املتعلقة 
ــار الفســاد، وإظهــار أنــه قــد تــم اســتعادة األمــوال املختلســة و  ــة الفســاد، وتســاعد عــى تحســن بعــض آث مبحارب

املكاســب الغــْر مرشوعــة و أنــه يكــن اســتخدامها يف املنفعــة العامــة.

وتقييــد،  تعريــف،  عــى  فيهــا  والتــرُّف  الوطــن  إىل  ُمصادرتهــا  تــم  التــي  األصــول  اســتعادة  تعتمــد  بالتأكيــد، 
ــا  ــدويل دوًرا جوهريً ــاون ال ــب التع ــادرة.  يلع ــة باملُص ــة املتعلق ــكام القضائي ــذ األح ــول، وتنفي ــك األص ــادرة تل ومص
يف نجــاح إجــراءات اســتعادة األصــول. يكمــن تأثــر اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة باملُصــادرة يف إلغــاء حقــوق ملكيــة 
الفــرد أو الكيــان القانــوين واســتثامرها لصالــح الحكومــة، إمــا كنتيجــة إلدانــة جنائيَّــة وإصــدار حكــم مبُصادرتهــا، أو أمــر 

ــذ حكــم قضــايئ أجنبــي باملُصــادرة.   ــة، أو تنفي باملُصــادرة غــر مســتند إىل إدان
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لــدى الواليــات املتحــدة ســلطة قضائيَّــة مرنــة متنحهــا حــق إعــادة أصــول مصــادرة و تقديهــا إىل ضحايــا الجريــة أو 
إىل حكومــة أجنبيَّــة اعرافًــا بجميلهــا و مســاعدتها. ومــع ذلــك، تختلــف اآلليــات القانونيــة املُتاحــة وتتنــوع بُنــاًء عــى 
ــادرة اســرداد األصــول الناشــئة  ــة. عــر هــذا اإلطــار القانــوين، وقبــل تكويــن مب ــا الفردي الظــروف املُحيطــة بالقضاي
عــن الحكــم الفاســد، أعــادت الواليــات املتحــدة مايــن الــدوالرات التــي قــد تــم كســبها كنتيجــة ألعــامل الفســاد مــن 
ــة قســم غســيل األمــوال واســرداد  خــال التعــاون مــع رشكائهــا حــول العــامل. يجــب أن تستشــر الســلطات األجنبيَّ
األصــول فيــام يتعلــق باآلليــات املختلفــة واملتاحــة مــن أجــل إعــادة األصــول إىل الوطــن والتــرُّف فيهــا يف ســياق 

قضايــا محــددة.

ممارسة المعسادع ةل الُم صدارةمماسرة املساعةد عل امُلصادةر
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معلومات التواصل

 )MLARS( قسم غسيل األموال واسرتداد األصول

وزارة العدل األمريكيَّة

1400 New York Ave., NW, Washington, DC 20005

kleptocracy@usdoj.gov :الريد اإللكروين

رقم الهاتف: 1263-514 202 1+ )اسأل عن محاٍم بالوحدة الدولية(

رقم الفاكس: 514-5522 202 1+

 )OIA( مكتب العالقات الدوليَّة

وزارة العدل األمريكيَّة

1301 New York Ave., NW, Washington, DC 20005

يتوىل املحامون مسئولية دول بصفة خاصة لذلك اسأل عن محاٍم مسئول عن املساعدة يف قضايا دولتك.   

رقم الهاتف: 202-514-0000 1+ 

رقم الفاكس: 202-514-0080 1+            

مكتب برامج مكافحة الجرمية

وزارة الخارجيَّة األمريكيَّة

2401 E St., NW, Washington, DC 20037

anti-corruption@state.gov :الريد اإللكروين

معلومات التواصل



»تتطلـــبأمحاربـــةأالفســـا	أااللتـــزامأمـــنأجانـــبأكلأاألمـــمأ	التعـــا	نأفيـــاأبينهـــم.أأتقـــفأالواليـــاتأ
املتحـــدةأعـــىأ	هبـــةأاالســـتعدا	أملســـاعدةأرشكائهـــاأحـــولأالعـــاملأملحاربـــةأالفســـا	،أ	ســـنحرمأ
املســـؤ	لنيأالفاســـدينأاألجانـــبأمـــنأفرصـــةأاســـتخدامأ	ســـواقناأ	االســـتمتاعأببضائعنـــا.أأســـنكونأ

ــا« ــنأيفأعزمنـ صامديـ
املدعي العام األمريي جيف سيشنز 
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