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لمحة عامة: 1الفصل   

 

 

 المملكة المتحدةمن الحصا  على مساعدة  1-1
 

 

 - جمع األدلةو ماا تعقب األ -أول مرحلتين . موجودة في المملكة المتحدة تتم على أربع مراحل أموال استردادإن 

يمكن  أموالد وجوالقضائية األجنبية دليل على الوالية قد ال تتطلب مساعدة من المملكة المتحدة إن كان لدى 

ضرورية دائما ويمكن تحقيقها بواسطة طلب  - التقييد والمصادرة -والمرحلة الثالثة . في المملكة المتحدةتحديدها 

القضائية األجنبية التي تسعى لطلب للواليات وهذا الدليل اإلرشادي مخصص أساسا . للمساعدة القضائية المتبادلة

. الجريمة، وبالتالي فهو يشمل شرح المرحلة األخيرة بالتفصيل عائدات دسترداالمساعدة القضائية المتبادلة ال

بإيجاز، لكن هنالك المزيد من التوجيهات اإلرشادية متوفرة ( جمع األدلةو ماا تعقب األ)نتناول هنا أول مرحلتين 

 . من الجهات المدرجة تفاصيل االتصال بها في نهاية هذا الدليل اإلرشادي

 

لمساعدة القضائية المتبادلة، باستطاعة اقضائية أجنبية عبر طلب واليات نيابة عن  موالاأل ستردادوكبديل ال

الجريمة الموجودة في المملكة المتحدة أو التي مرت من  عائداتالسلطات البريطانية إجراء تحقيق بنفسها بشأن 

بهدف السعي  -قضائية البريطانية وقد يكون ذلك إما تحقيقا جنائيا بالجرائم المرتكبة ضمن الوالية ال. خاللها

 عائداتيعتقد بأنها  أمواللتجريد من ليهدف  المدني ستردادإلصدار أمر مصادرة بعد اإلدانة، أو تحقيق يتعلق باال

وتتوقع السلطات البريطانية من الواليات القضائية األجنبية أن تطلعها على كافة األدلة ذات الصلة لكي . الجريمة

 . إجراء تحقيق في المملكة المتحدة مجديا تقرر ما إذا كان

 

 ستردادعبر المحاكم المدنية ال إجراءات خاصةوهناك بديل آخر متاح للحكومات األجنبية، وهو أن تمضي في 

ال يتطلب السعي لمساعدة من المملكة المتحدة حيث أنها ليست  ا الطريقالمضي بهذو. المسروقة موالملكيتها لأل

أن المضي بإجراءات عبر المحاكم المدنية قد يتضارب مع التحقيقات الجنائية، وبالتالي تطلب إال . طرفا بالقضية

وبالطبع يتحمل . تُتَخذ في المحاكم البريطانية إجراءات مدنيةلى اطالع بشأن أي عالحكومة البريطانية إبقاءها 

 . تلك النفقات القانونيةفي ة ال تساهم ، والحكومة البريطانيإجراءات مدنيةاألطراف في تلك اإلجراءات تكاليف أي 

 

يمكن بدؤها بعد إتمام عملية  - ماا التصرف باأل - موالاأل استردادالمرحلة الرابعة واألخيرة من مراحل 

 ماا التصرف باأل: 5الفصل و. متوفرة إلعادتها للوالية القضائية األجنبية موالتكون األربما و. المصادرة

 . مرحلةيتناول هذه ال وإعادتها

 

 ماا األ ستردادال المراحل األربع

 

  ماا تعقب األ .1

 

، وبالتالي ضمان تبديدهايعتبر عنصرا أساسيا للحول دون  موالتوفر معلومات حول نوع ومكان تواجد وقيمة األ

لة كما أن توفر معلومات قيمة يمكن أن يساعد في إعداد طلبات للمساعدة القضائية المتباد. استردادهامصادرتها و

األساسية هي توفير  امهمته مواللتعقب األ متخصصة المملكة المتحدة فرقفي توجد و. تكون أكثر دقة وفعالية

 . المسروقة موالاأل ستردادمساعدة بالوقت المناسب للشركاء الدوليين الساعين ال



4 

 
 دليل إرشادي لشركائنا الدوليين: ماا األ استردادطلب المساعدة من المملكة المتحدة بشأن 

 

 

 جمع األدلة  .2

 

لدى تقديم الطلب للمحكمة، بل إنه بحاجة  في المملكة المتحدة االستناد إلى معلومات ماليةالعام  ال يمكن للمدعي

الموجودة في المملكة  موالإن كان لدى الوالية القضائية األجنبية أدلة بشأن األ. المعنية موالألدلة تحدد األ

جريمة، فيجب تقديم هذه األدلة مرفقة مع طلب المساعدة القضائية  عائداتالمتحدة، والتي يقال بأنها تمثل 

جمع األدلة نيابة عن الوالية القضائية األجنبية إن ُطلِب عوضا عن ذلك ستطاعة المملكة المتحدة أو با. المتبادلة

القضائية األجنبية أن تشير في طلب المساعدة  ةويُسَمح للوالي. منها ذلك في طلب المساعدة القضائية المتبادلة

لكن ال . المتحدة ألجل طلب األدلة الضرورية عليها من المملكة تالقضائية المتبادلة للمعلومات المالية التي حصل

 .مصدر تلك المعلوماته يجوز لها أن تذكر في

 

 التقييد والمصادرة .3

 

 :الجريمة عبر طلبات المساعدة القضائية المتبادلة تقع في فئتين عائدات استرداد

 

 لكي تكون ن التبديد لحمايتها مالموجودة في المملكة المتحدة  موالاأل( أو التحفظ على)حماية : التقييد

 . متوفرة لتسديد ما ورد في أمر الدولة الطالبة

 

 الموجودة في المملكة المتحدة موالتسجيل وتنفيذ أمر الدولة الطالبة بمقابل األ: المصادرة . 

 

 ستردادلمساعدة القضائية المتبادلة من المملكة المتحدة، سواء التطلب اباستطاعة أي والية قضائية أجنبية أن 

المملكة المتحدة ال تطلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وال تعتمد على اتفاقيات . الجريمة أو لجمع األدلة ائداتع

طلب المساعدة القضائية في ثنائية أو معاهدات متعددة األطراف، رغم أن على الوالية القضائية األجنبية أن تشير 

 . إلى أي اتفاقيات دولية ذات صلة المتبادلة

 

انجلترا وويلز، واسكتلندا، : أنظمة قضائية رئيسة هي في المملكة المتحدة ثالثةأن بوينبغي دائما التذكير كما 

ا الدليل اإلرشادي ذوه. ورغم أن تلك األنظمة متشابهة، إال أنه توجد بعض االختالفات فيما بينها. وأيرلندا الشمالية

 .القضائية الثالثيقدم لمحة عامة عن الترتيبات المتبعة في الواليات 

 

 وإعادتها ماا التصرف باأل .4

 

في القضايا التي . وفق واحدة من بين ثالث عمليات التصرف بها، يجري إلى نقودالممتلكات تحويل بمجرد 

. للدولة المتلقية بعد اقتطاع نفقات معقولة موالتعاد األ ،تصنف تحت أحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

مع الدولة المتلقية إن كانت قد  موالقضايا التي ال تصنف تحت أحكام هذه االتفاقية فيمكن تقاسم األبينما في ال

حيثما  موالوتسعى المملكة المتحدة لتوقيع اتفاقيات لتقاسم األ. موالدخلت باتفاقية مع المملكة المتحدة لتقاسم األ

بناء  مواللمعنية، فهنالك ترتيبات إدارية تتيح تقاسم األإن لم تكن هناك اتفاقية رسمية مع الدولة ا. كان ذلك ممكنا

، تحتفظ المملكة المتحدة بها وتتصرف بها موالفي حال عدم وجود أي اتفاقية لتقاسم األ. على كل قضية على حدة

 . وفقا للقانون المحلي
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 تبادلةمالسلطات المركزية المعنية بالمساعدة القضائية ال 1-2

 

هي بمثابة نقطة مركزية لتلقي طلبات ( UKCA -السلطة المركزية )المملكة المتحدة السلطة المركزية في 

المساعدة القضائية المتبادلة بشكل رسمي في انجلترا وويلز، وفي أيرلندا الشمالية، وفي بعض الحاالت في 

 :وهي مسؤولة عن. اسكتلندا

 

 يم المساعدة وفق مقتضيات القانون في استعراض طلبات المساعدة الواردة إليها للتأكد من إمكانية تقد

 .المملكة المتحدة والسياسة العامة وااللتزامات الدولية

 

 تقديم نصح وإرشاد بشأن كيفية طلب المساعدة من المملكة المتحدة. 

 

  الشرطة، المحاكم، سلطات )تحديد كيفية تنفيذ الطلب على أنسب وجه، وعن طريق أي وكالة أو إدارة

 (.لعامةوهيئات النيابة ا

 

طلب المساعدة يجب تقديم طلبات التقييد أو المصادرة بموجب طلب رسمي للمساعدة، والذي يشار إليه أحيانا ب

عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني، ولكن ينبغي نسخة مسبقة عن الطلب ويمكن إرسال . القضائية المتبادلة

ويجب إرسال الطلب وأية مستندات داعمة له باللغة . ولةالتعهد بإرسال الطلب األصلي في غضون فترة زمنية معق

 . االنجليزية أو تقديمها مرفقة بترجمة للغة اإلنجليزية

 

النيابة المختصة، كهيئة النيابة العامة إذا قبلت السلطة المركزية الطلب لغرض تنفيذه،  فإنها تحيل الطلب إلى 

 . جراءات المحكمةإ، لتمثيل الدولة الطالبة في الخطيرة االحتيالجرائم البريطانية أو مكتب مكافحة  العامة

 

ي تقوم به السلطة ذبدور مماثل للدور ال( ICU) التاجدائرة أما في اسكتلندا، تقوم وحدة التعاون الدولي في 

ية لك في حالة كون الدولة الطالبة مدركة بأن اسكتلندا كيان لديه سلطته المركزذالمركزية في المملكة المتحدة، و

الطلبات التي من المناسب التعامل معها في اسكتلندا لوحدة  المملكة المتحدةوترسل السلطة المركزية في . المستقلة

 .دائرة التاجالتعاون الدولي في 

 

 األقاليم الخارجية البريطانيةو التابعة للتاج البريطانيالجزر بالطلبات المتعلقة 

 

الخارجية واألقاليم وجزيرة مان ( غيرنزي وجيرزي)حديدا جزر القنال ، وهي تالتابعة للتاج البريطانيالجزر 

يمان، الفوكالند، جبل طارق، مونتسيرات، سانت اأنغويال، برمودا، الجزر العذراء البريطانية، جزر ك)البريطانية 

المقاطعات و يالتابعة للتاج البريطانفالجزر . المملكة المتحدةال تمثل جزءا من ( هيلينا، جزر تيركس وكايكوس

يجب إرسال وبالتالي . مسؤولة تماما عن تنفيذ الطلبات ضمن الوالية القضائية لكل منهاالبريطانية الخارجية 

. المعنية المطلوب منها تقديم المساعدةالجزر البريطانية أو األقاليم الخارجية البريطانية العام في للنائب الطلبات 

 . في نهاية هذه الوثيقة نقاط االتصا ا في قسم يمكن معرفة نقاط االتصال في كل منه
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 ماا تعقب األ: 2الفصل 
 

ومكان تواجدها وقيمتها تمثل عنصرا أساسيا للحول  مواليتبين من واقع التجربة بأن المعلومات المتعلقة بنوع األ

 . بنجاح عبر اإلجراءات القضائية موالاأل استردادالجريمة، والعمل على  عائدات تبديددون 
 

 أموال ستردادال لمساعدة القضائية المتبادلةل اطلبللمملكة المتحدة ومن الخطأ الشائع أن تقدم والية قضائية أجنبية 

 .وتحت سيطرة من تقع موالة تلك األمسروقة قبل أن تحدد تماما ماهي  
 

"ةشرطة لشرط"عادة ما يشار إليها بعبارة تحريات )ويمكن أن تكون القنوات غير الرسمية 
1
مباحثات ما قبل "أو  

تلك قة، كما يمكن استخدام ومسرال موالوسيلة فعالة ووقتها مناسب لتعقب األ"( طلب المساعدة القضائية المتبادلة

 . يكون أكثر فعالية ودقة لمساعدة القضائية المتبادلةلطلب  هلتوجيالمعلومات المقدمة 
 

 موالالمعني بتنفيذ الطلبات الدولية للمساعدة في تعقب األ الجهاز الرئيس لتنفيذ القانون في المملكة المتحدة

في  وحدة االستخبارات الماليةهذه الوكالة ضم ت(. SOCA)المنظمة الخطيرة الجرائم مكافحة المسروقة هو وكالة 

بات الطلالخبرة في تلقي والتعامل مع  اي لدى موظفيهتال( UKFIU - وحدة االستخبارات المالية)المملكة المتحدة 

 . موالالمتعلقة بالحصول على معلومات مالية وتعقب األ
 

مهمتها األساسية تقديم مساعدة بالوقت المناسب  موالفرق مكرسة لتعقب األ وحدة االستخبارات الماليةلدى 

مكتب )في المملكة المتحدة  موالاأل استردادويعمل مكتب . مسروقةأموال  ستردادللشركاء الدوليين الساعين ال

وكالة التنفيذ االسكتلندية المعنية اسكتلندا، كة له في يعن كثب مع الوكالة الشر( UKARO - موالاأل رداداست

، االسكتلندي موالاأل استردادالتي تتضمن مكتب  ،(SCDEA -وكالة التنفيذ االسكتلندية )بالجرائم والمخدرات 

 . المتحدةفي كافة أنحاء المملكة  مواللضمان التعامل مع طلبات تعقب األ
 

شبكة ، مثل موالاأل استردادفي أجهزة دولية أخرى معنية بمكلف بتمثيل المملكة المتحدة  موالاأل استردادمكتب 

 مراكز التنسيق السترداد األموالمجموعة /واإلنتربول( CARIN)كامدن متعددة الوكاالت السترداد األموال 

(StAR.) 
 

احد لكافة الطلبات الدولية عتبر بمكانة فريدة كمرجع وظمة الخطيرة  تالمنمكافحة الجرائم وكالة وبالتالي فإن 

مع السلطات  -حيثما كان مناسبا  -الجريمة، والتنسيق  عائداتالمسروقة أو النشاط المتعلق ب مواللتعقب األ

الخطيرة  ومكتب مكافحة جرائم االحتيال البريطانيةالنيابة العامة والسلطة المركزية المحلية ذات الصلة مثل 

 . وغير ذلك من الشركاء في تنفيذ القانون لضمان أن يتلقى مقدمو طلب المساعدة خدمة تتسم بالفعالية والكفاءة
 

  ماا كيفية تقديم طلب لتعقب األ
 

كي تتيح إجراء البحث المقدمة من الشركاء الدوليين معايير محددة  مواليجب أن تستوفي طلبات تعقب األ

لهذا . القانونية والضرورة والتناسبالصفة مال البحث والتفتيش يجب أن تستوفي متطلبات فكافة أع. والتفتيش

ة مكافحة الجريمة لبل على الجهة الطالبة أن تقنع وكا. توقُّعيعمليات بحث وتفتيش يمكن إجراء السبب ال 

أدنى من المعلومات كما حد تقديم لالمنظمة الخطيرة بأن هناك أسباب وجيهة لتقديم الطلب، ويجب عليها السعي 

 . هو مبين أدناه

 

                                         
أو مهام التحقيق، على /ال تنحصر فقط بجهاز الشرطة، بل تشمل أيضا أجهزة أخرى مكلفة بجمع المعلومات و" تحريات شرطة لشرطة"عبارة   1

 . لجمارك، ووكاالت التنفيذ الفيدرالية، وأجهزة ضبط الحدود وغيرهمسبيل المثال لجان مكافحة الفساد، وأجهزة ا
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  األفراد المحددة أسماؤهم تأكيد بأن هناك تحقيق رسمي تجريه السلطات المختصة في الدولة الطالبة ضد

 . أو المؤسسات المسماة
 

  هاتف، )تحديد الجهة الطالبة، وذلك يشمل االسم والدور والمؤسسة والوضع الرسمي وتفاصيل االتصال

 (ني، عنوان بريديبريد إلكترو
 

  طبيعة االدعاء ضد المشتبه بهم، بما في ذلك خلفية موجزة عن الوقائع ووصف موجز للجرائم المزعوم

يشعر طالب المعلومات بأن من غير سرية أو حينما طبيعتها ليس بالضرورة تقديم معلومات . )ارتكابها

 .(المناسب الكشف عن معلومات حساسة
 

 ويجب أن تكون تفاصيل الهوية . لمؤسسة المطلوب إجراء بحث وتفتيش ضدهماالسم الكامل للشخص أو ا

شاملة قدر اإلمكان، وأن تتضمن تاريخ ومكان ميالد الشخص المعني، ورقم الهوية الوطنية، ورقم جواز 

كما يجب أن يشمل ذلك تفاصيل أي أسماء . السفر، وعنوان السكن، والمنصب الرسمي الذي يشغله

 . يمكن استخدامها لالسم الحقيقيعرف بها أو أي تهجئة مختلفة يُمنتَحلة أخرى 
 

  بالنسبة للمؤسسات، المطلوب تفاصيل المسؤولين بالمؤسسة، وعنوان المكتب المسجل، وأسماء أصحاب

 . المؤسسة إن كانت معلومة
 

  ن كان إ( مثال عقارات أو سيارات أو شركات أو حسابات مصرفية)تفاصيل أي أموال محددة يجب تقديم

 . ، وذلك لكي يمكن التحقق من وجودهاهافيفي المملكة المتحدة أو أنها تدار بوجودها هناك شك 
 

  في حال كانت تفاصيل األموال المحددة غير معلومة لكن هناك مجرد شك بوجودها، يتوجب على الجهة

 . بأن تلك األموال موجودة اهوكالمقدمة للطلب اإلشارة، إن أمكن، لسبب شك
 

على اعتبار أنها تقدمها  المنظمة الخطيرة للجهة الطالبة وكالة التحقيق بالجرائمالمعلومات التي تقدمها  كافة

 . معلومات ألغراض استخباراتية فقط، وال يجوز استخدامها في أي إجراءات قضائية
 

وكالة من  المعلومات إلى جهة غير التي طلبتها ما لم تحصل على إذن صريح مسبقتحويل وأيضا ال يجوز 

إلطالع النائب العام أو أي جهة قضائية ذات صلة على وعند منح إذن صريح . المنظمة الخطيرة التحقيق بالجرائم

، فال يجوز اإلشارة في الطلب إلى وجود تلك طلب المساعدة القضائية المتبادلةتلك المعلومات لغرض تقديم 

يمكن  طلب المساعدة القضائية المتبادلةج المقبولة في نص على سبيل المثال، أحد النماذ. المعلومات او مصدرها

عنوان ]الذي عنوانه [ اسم المصرف]لديه حساب مصرفي في [ اسم الشخص]تشير التحريات إلى أن "أن يكون 

 [..."رقم الحساب]ورقم حسابه هو [ المصرف
 

متحدة يجب إرسالها بالبريد اإللكتروني التحريات المطلوبة لتعقب األموال التي يعتقد بأنها موجودة في المملكة ال

 :المنظمة الخطيرة وكالة التحقيق بالجرائملالمخصصين إلى أي من العنوانين التاليين 
 

POCInternational@soca.x.gsi.gov.uk 

peps@soca.x.gsi.gov.uk 
 

االتصال التابعة  ي إمكانية إرسالها عبر قنواتوحينما يكون من الضروري إرسال مواد حساسة، فيجب النظر ف

لإلنتربول، والتي تضمن أمن المواد؛ يتعين إرسال المواد إلى إنتربول لندن، وتوجيهها لعناية مكتب استرداد 

 .(UKARO) األرصدة
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 جمع األدلة : 3القسم 
 

 

ية الجريمة نيابة عن وال عائداتتقديم طلب للمحكمة السترداد في المملكة المتحدة من لكي يتمكن المدعي العام 

وإن لم يكن لدى الوالية القضائية . قضائية أجنبية، فهو بحاجة لدليل يحدد األموال المطلوب تقييدها أو مصادرتها

 لمساعدة القضائية المتبادلةلطلب يمكنها تقديم مالية، استخباراتية األجنبية تلك األدلة، أو أن لديها فقط معلومات 

وتحتاج الوالية القضائية األجنبية إلذن صريح من . فية أو عقاريةتطلب فيه جمع األدلة، من قبيل سجالت مصر

إلطالع النيابة العامة لديها أو غيرها من السلطات القضائية ذات الصلة المنظمة الخطيرة  وكالة التحقيق بالجرائم

لصياغة المقبولة لأعاله توضيح  2القسم في . المالية التي قدمتها المملكة المتحدةاالستخباراتية على المعلومات 

 . لإلشارة لتلك المعلومات طلب المساعدة القضائية المتبادلةللنص في 

 

وبالتالي فإن . تكون عادة محفوظة لديها بسريةعن صاحب الحساب المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية 

ويتم عادة . حكمة فقطباستطاعة السلطات البريطانية الحصول على تلك المعلومات بموجب أمر صادر عن الم

بموجب إفادة يدلي بها موظف من المؤسسة المالية أمام المحكمة المعنية، ويبرز إلى الحصول على تلك األدلة 

 . جانب إفادته أي مستندات كأدلة

 

في  طلب المساعدة القضائية المتبادلةيمكن االطالع على المزيد من التوجيهات اإلرشادية بشأن ما يمكن أن يشمله 

  .المساعدة القضائية المتبادلة اتطلبصياغة : 3-4لفصل ا
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 التقييد والمصادرة: 4القسم 
 

 

 حماية األماا  من التبديد  -التقييد  4-1
 

 

 طلبات التقييد

 

أمر تقييد يحظر على شخص محدد التصرف بالممتلكات ذات الصلة المبينة في إصدار  لمحكمة البريطانيةيجوز ل

 : في حال استيفاء الشروط أدناه( أدناه 4-4أنظر الفصل )خارجي الطلب أو األمر ال

 

  في )المتهم /دعى عليهالتي يملكها الم (أدناه 4-4أنظر الفصل )الطلب الملكية ذات الصلة يحدد أن

 لتمس منها تقديم المساعدة؛يُ التي البريطانية  ةالقضائيالوالية في ( "المتهم"اسكتلندا يسمى 

 أن ، أو ما بما يتعلق بجريمة يقات الجنائية قد بدأت في البلد الذي قدم الطلب الخارجيما أن تكون التحقوإ

نتهاء ولكن لم يتم االاإلجراءات القضائية المتعلقة بالجريمة قد بدأت في البلد الذي قدم الطلب الخارجي 

 منها بعد؛ 

 بحصوله على )لطلب قد استفاد سمه في ااالمتهم الذي ورد /معقول لالعتقاد بأن المدعى عليه سبب هناكو

 .(أدناه 4-4أنظر الفصل ) من سلوكه اإلجرامي( أو ممتلكات أخرىمبالغ نقدية 

 

األمر الخارجي ( قيمةأو تسدد )لتفي حاجة لها الب العتقادلال يجوز تقييد سوى الملكية التي هناك أسباب معقولة 

موال ما لم يكن هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن وبالتالي ليس باإلمكان تقييد أ. (أدناه 4-4أنظر الفصل )

 . إصدار أمر خارجياإلجراءات القضائية الجارية في الوالية القضائية األجنبية ستفضي إلى 

 

هذا يعني أن . نها ضروريةبأ ةومقتنع ةمطمئن تأي أمر إال إذا كانتصدر باإلضافة إلى ذلك ، فإن المحاكم لن 

في المبينة ما لم يتم إصدار األمر، هناك خطر تبديد الملكية ، أنبتكون مقتنعة المحكمة سوف تحتاج إلى أن 

 .الطلب

 

ختصاص أو والية قضائية لتقييد المدعى اوليس للمحاكم أي . يمكن تقييد الملكية الموجودة في المملكة المتحدة فقط

 .ستالم الطلب الخارجيابعد  في الخارجباألموال الموجودة عليه من التعامل 

 

 : ألمر التقييد أنيمكن 

 

  فوضه ، أو من المدعي العام الذي ة الطلب إليهفقط بناء على طلب مقدم من الشخص الذي تم إحاليصدر

 لتقديم طلب التقييد؛هو 

  المتهم، وذلك بتقديم الطلب إلى القاضي في جلسة خاصة؛/دون إشعار المدعى عليهيصدر 

  القانونية المعقولة  هالمتهم ومصاريف/لمدعى عليهمعقولة ليأخذ بعين االعتبار توفير نفقات معيشية

 من الخارج؛ الصادراألمر أو تسجيل  والمتعلقة فقط بإجراءات التقييد

 (يرلندا الشمالية فقطألترا وويلز وجفي ان )مناسبة  اتعتقد المحكمة أنهالتي ( اإلفصاح: مثالا )شمل أوامر ي

 .ةذو فعاليالتقييد لغرض التأكد من أن أمر 
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يجب على المحكمة و. إصدار أمر الحق من المحكمةبه ئيستمر أمر التقييد ساري المفعول إلى حين تعديله أو إنها

نتهت اإلجراءات اإذا ما أو  ،إذا لم تبدأ اإلجراءات الجنائية في الدولة الطالبة خالل فترة زمنية معقولةإنهاء األمر 

رار بالمصادرة، أو إذا لم يتم تسجيل أمر المصادرة في المملكة الجنائية في الدولة الطالبة من دون إصدار ق

 .فيذية خالل فترة زمنية معقولةالمتحدة بغرض إعطائه الصيغة التن
 

 يرلندا الشماليةألترا وويلز وجإن
 

دون سابق إشعار، فإنه يتوجب على الشخص مقدم الطلب تقديم كشف كامل وصريح يكون تقديم الطلب  حيث أن

كما يمتد هذا الواجب ليشمل . مراألأن تتسبب برفض المحكمة إلصدار وعات أو وقائع أخرى من شأنها عن أية دف

 .الوقائع التي يعلم بها مقدم الطلب، وكذلك الوقائع التي قد تكون معروفة من خالل القيام بتحريات معقولة
 

يجب على البلد الطالب إبالغ و. ييدواجب الكشف الكامل والصريح يعتبر مستمراا ال ينتهي بإصدار قرار التقو

على وجه الخصوص، ينبغي إبالغ المدعي . أي تطورات جوهرية أساسيةب االمدعي العام في المملكة المتحدة فور

ذا ما تم وقف اإلجراءات القضائية أو التحقيقات، أو إذا تم إجراء أي تعديل إالعام في المملكة المتحدة على الفور 

ضمن خارجي ، أو في حالة عدم إصدار أمر ة المدعى عليه، أو إذا ما تم تبرئى المدعى عليهلفي التهم الموجهة إ

 .اإلجراءات القضائية
 

على . يجوز للمحكمة أيضا إصدار أي أوامر إضافية قد تراها ضرورية لضمان تنفيذ أمر التقييد بشكل صحيح

يرلندا الشمالية إفادة خطية أتسمى في )شاهد  لمحكمة من المدعى عليه أن يعطي إفادةقد تطلب اسبيل المثال، 

ويحدد ها، كما فيالموجودة في المملكة المتحدة والتي لديه منفعة األموال قائمة بجميع يذكر فيها ( مقسَ مشفوعة ب

 . مواقعها الحالية
 

وقت ممكن  في أقربله ت الشهود الداعمة انح األمر، يجب تبليغ المدعى عليه باألمر الصادر وبإفادإذا ما مُ 

لذلك فمن المرجح أن المدعي العام . تضرر من صدور هذا األمريتأثر أو يعمليا، كما يتعين إبالغ أي شخص 

 .لتبليغللمناقشة أفضل وسيلة فعالة يتصل بالوالية القضائية األجنبية الذي يتعامل مع الطلب سوف 
 

و متضرر من صدور هذا األمر أن يتقدم بطلب إلى يحق للمتهم أو أي شخص آخر متأثر أ ،نح أمر التقييدإذا ما مُ و

د إعالم المدعي العام في المملكة المتحدة وإعطائه مهلة بع ويمكن التقدم بذلك الطلب. هئتعديله أو إلغالالمحكمة 

ستفسارات يقدمها اعلى أية طلبات أو سريعا الطالبة الدول رد يكون من المهم أن لذا . قد ال تزيد عن يومينبسيطة 

 .ذلك الطلبمعارضة للحصول على معلومات أو مساعدة الزمة للمدعي العام في المملكة المتحدة ا
 

لسجن لمدة يعرض نفسه لقد ف، بهإبالغه أو إعالمه ألمر التقييد وشروطه بعد أي شخص امتثال في حال عدم 

 أو رسال هذا الشخص إلى السجنيرلندا الشمالية قد يتم إأفي و. القيمة غرامة غير محددةلدفع سنتين أو تصل إلى 

 . أموالهتغريمه أو مصادرة 
 

 سكتلنداا
 

أن بدائرة التاج سبب اعتقاد رتكبها المتهم، والمحكمة موجزا عن الجرائم التي لطلبه المقدم في المدعي العام يذكر 

متأثر أو متضرر من  نح األمر، يجب تبليغه للمتهم وألي شخصإذا ما مُ و. المتهم قد استفاد من أفعاله اإلجرامية

لذلك فمن المرجح أن المدعي العام الذي يتعامل مع الطلب . صدور هذا األمر، وذلك بأسرع وقت ممكن عمليا

يحق للمتهم أن يتقدم  ،نح أمر التقييدإذا ما مُ . لتبليغللمناقشة أفضل وسيلة فعالة ( بالدولة الطالبة)بكم يتصل سوف 

  .أو إبطالهبطلب إلى المحكمة طالباا تعديله 
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 األماا  بغرض إدارةأوامر الحراسة القضائية 

 

بناء على  - ، يجوز للمحكمةتهاأو تتطلب إدارومعقدة متشعبة بأموال إذا ما أصدرت المحكمة أمر تقييد يتعلق 

وذلك  ،(مسؤو  اإلدارةسم ايعرف في اسكتلندا ب) إلدارةايتالى حارس قضائي تعيين  - طلب من المدعي العام

 . المشمولة بأمر التقييد وإدارتهاباألموال للتحكم 

 

مهام اإلدارة الصالحيات التالية ذات الصلة بأي من يتولى الذين  مسؤول اإلداريال/منح الحارس القضائييمكن 

 :الممتلكات المذكورة في أمر التقييد

 

 صالحية حيازة الملكية؛ 

 صالحية إدارة أو التعامل مع الملكية؛ 

 جراءات قانونية متعلقة بالملكية؛إأو الدفاع في أي مواصلة بدء أو  صالحية 

 أجر ومصاريف الحارس القضائيلدفع الملكية بحسب ما هو ضروري قيمة قتطاع من صالحية اال . 

 

صالحية دخول أي من األماكن الواقعة ضمن المسؤول اإلداري /منح الحارس القضائييمكن  ،إضافة إلى ذلك

 :ة للمملكة المتحدة، وذلك للقيام بأي من المهام التاليةالوالية القضائي

 

  أي شيء تأذن به المحكمة؛على أو التفتيش عن البحث 

  ألي شيء تأذن به المحكمة؛سجالت أخرى صور أو أي  أو أو الحصول على نسخعمل 

  ةبموجب أمر من المحكمبحيازته أو ُسمح له الحارس القضائي حيازته مطلوب من إزالة أي شيء. 

 

 .الممتلكات الموجودة تحت سيطرتهقيمة المسؤول اإلداري من /لحارس القضائيتُدفع تكاليف ا

 

متثال للتوجيهات الصارمة التي تفرضها الحارس القضائي في المملكة المتحدة االويجب على المدعي العام و

 .ظةال تصبح باهتكاليف الحراسة القضائية معقولة وأتكون المحكمة، وذلك لضمان أن 
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 تنفيذ أمر خارجي -المصادرة  4-2
 

 

 

بما يكفي ليشمل األوامر المتعلقة بملكية واسعا ( أدناه" المفاهيم األساسية"أنظر )األمر الخارجي يعتبر تعريف 

وتركز . محددة، واألوامر الصادرة بشأن مبلغ نقدي، واألوامر الصادرة خارج نطاق المحاكم أو المقاضاة الجنائية

  .صدورهفي المملكة المتحدة على الغرض من األمر الصادر بدالا من طبيعة اإلجراءات التي أدت إلى المحاكم 

 

 بعد اإلدانةصدرت تنفيذ أوامر خارجية 
 

صادر نتيجة  للمحكمة إلعطاء الصيغة التنفيذية ألمر خارجيتقديم طلب لمدعي العام في المملكة المتحدة ليمكن 

 :نقاط التالية بعين االعتباريتعين أخذ ال .إدانة جنائية
 

  تعتبر مقبولة بصفتها دليلذات صلة موثقة  مستنداتأي موثق أو أو حكم أي أمر خارجي. 

  بصفته سلطة التنفيذعلى الشخص الذي يتعامل مع الطلب أن يقدم طلبا لتعيينه. 

 وذلك أمام قاض في جلسة خاصة ،المتهم/يمكن تقديم الطلب بدون إشعار المدعى عليه. 

  علماا بذلك إحاطة أي شخص متأثر أو متضرر من جراء تسجيل األمربوجوب المحكمة تأمر يجب أن. 
  

الشروط كافة ستيفاء ايجب على المحكمة إعطاء األمر الخارجي الصيغة التنفيذية عن طريق تسجيله حيثما تم 

 : التالية
 

  لشخص المذكور في األمر، مع عدم نتيجة إلدانة ا( أدناه 4-4أنظر الفصل )تم إصدار األمر الخارجي

 . لم يُبَت به بعد ستئناف على صلة بتلك اإلدانةاوجود 

  لم يُبَت به بعد بهستئناف على صلة امع عدم وجود نافذا أن يكون األمر الخارجي. 

  تفاقية يتعارض مع أي من الحقوق الواردة في االأال إعطاء الصيغة التنفيذية لألمر الخارجي يجب

 . ألي شخص متأثر أو متضرر نتيجة لهلحقوق اإلنسان  ةاألوروبي

  الملكية لرسوم بموجب تلك تخضع  ممتلكات معينة غير المبالغ النقدية، الالخارجي مر يصادر األحيثما

 .البريطانياسترداد األموال تشريع 
 

عام أن يطلب من المحكمة طواعية، يجوز للمدعي ال( دفع قيمته)إذا ما تم تسجيل األمر الخارجي ولم يتم تنفيذه 

لالستيالء على وبيع ممتلكات ( سم مسؤول التنفيذ القضائيافي اسكتلندا يعرف ب) يحارس قضائي تنفيذ تعيين

لمحكمة منح السلطة لبيع الملكية ما لم تعطي فرصة معقولة وال يجوز ل .تحددها المحكمةقد الطريقة التي بالمتهم 

 .حتجاجه ودفوعاتهلكي يقدم اة ألي شخص لديه مصلحة في تلك الملكي

 

في ايرلندا الشمالية يدفع )الملكية إلى المدعي العام المختص بيع يدفع الحارس القضائي العائدات التي تحققت من 

رئيس الكتبة /المدعي العاماستالم و. األمر الخارجي( قيمةدفع )تنفيذ ألجل ( كتبة في محكمة التاجالإلى رئيس 

 :المستلم كما يليالمبلغ عليه توزيع ، ولكن الخارجيالمبلغ المستحق بموجب األمر ص يؤدي إلنقالعائدات ل

 

 رجل اإلدارة المعين، لتغطية الفترة التي لم يتم /لدفع أجور ونفقات الحارس القضائي الذي يقوم باإلدارة

 . إدارة الحراسة القضائيةخالل فترة عائدات الملكية من الدفع لهم بها 

 التنفيذ القضائيمسؤول /التنفيذيقات الحارس القضائي لدفع أجور ونف. 
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المصادرة التي ال تستند إلى قرار ) سترداد المدنياالإعطاء الصيغة التنفيذية ألمر خارجي من خال  

 (إدانة

 

تحدة يطلق عليها في المملكة الم)يسمح القانون في المملكة المتحدة أيضا بالمصادرة التي ال تستند إلى قرار إدانة 

 وأ ،ةءاربلاب مكحلا ةقلعتملا ةيئاضقلا تاءارجإلا نع جتن يتلا اياضقلالعائدات الجريمة في "( االسترداد المدني"

 يضملا مدع يعدتست ةماعلا ةحلصملا نأل وأ انكمم نكي مل كلذ نأل امإ تاءارجإلا كلتب يضملا مدع لاح يف

 .تاءارجإلا كلتب

 

ينطوي االسترداد المدني على طلب يقدم إلى المحاكم المدنية من أجل استرداد الممتلكات التي تم الحصول عليها 

خارج المملكة المتحدة والذي بلد السلوك الذي وقع " السلوك غير المشروع" ويشمل. بموجب سلوك غير مشروع

 نم ءزج يف كولسلا كلذ عوقو لاح يف نأ ةطيرش ،يعتبر غير مشروع بحسب القانون الجنائي في ذلك البلد

 .ةدحتملا ةكلمملا نم ءزجلا كلذل يلحملا نوناقلا قفو ينوناق ريغ اكولس ربتعي هنإف ةدحتملا ةكلمملا

 

التأكيد كل تكمن ميزة إجراءات االسترداد المدني في أنها ال تستند إلى قرار إدانة جنائية، بل ويمكن أيضا ب

وأيضا فإن معيار اإلثبات المطلوب هو . الجنائية ز للممتلكات من التهممباشرتها حتى بعد تبرئة الشخص الحائ

 .دليل بناء على توازن االحتماالت

 

للزمالء بوكاالت إنفاذ القانون في الدول األخرى فيما يتعلق  ةدعاسمكما أن المملكة المتحدة أيضا قادرة على تقديم 

إلدانة، وذلك من خالل الحصول على أوامر تجميد الممتلكات، وتنفيذ أوامر بإجراءات مصادرة ال تستند إلى ا

 اهيف امب ،هذه المساعدة. موجودة في المملكة المتحدة ةددحم لاومأ نأشبالمصادرة التي ال تستند إلى اإلدانة على 

. متوفرة فقط بعد استصدار الدولة الطالبة ألمر مصادرة ال يستند إلى اإلدانة ،تاكلتمملا ديمجت رمأ ىلع لوصحلا

لطة المركزية في المملكة المتحدة، وسوف تحال للجهة المناسبة من أجل المباشرة ينبغي تقديم الطلبات إلى الس

 .بتلك اإلجراءات نيابة عن الدولة الطالبة
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 صياغة طلبات المساعدة القضائية المتبادلة  4-3
 

بعنوان توجيهات إرشادية عامة وقد نشرت المملكة المتحدة  .يختلف مضمون الطلب تبعا لنوع المساعدة المطلوبة

وهي متوفرة على الموقع ( النشرة التاسعة)توجيهات إرشادية للمملكة المتحدة بشأن المساعدة القضائية المتبادلة "

 (.www.homeoffice.gov.uk)كتروني لوزارة الداخلية لاإل
 

القائمة التالية تشير إلى نوع المعلومات والمواد التي تطلبها المملكة المتحدة قبل أن تمضي في إجراءات التقييد أو 

 . الحراسة القضائية أو التنفيذ نيابة عن الوالية القضائية األجنبية الطالبة
 

 أخرى منتَحلة أسماء أي بما في ذلك  (في اسكتلندا يشار إليه بالمتهم)لمدعى عليه التفاصيل الكاملة ل

 ؛الميالدومكان اإلقامة والجنسية وتاريخ ومكان يُعرف بها 

  تفاصيل الجرائم المشتبه بارتكابها، إضافة إلى طبيعة وظروف التحقيق؛ -تفاصيل التحقيق الجنائي 

  الجرائم التي أدين بها وملخص عن األدلة التي تدعم اإلدانة في  - تفاصيل اإلجراءات القضائية الجنائية

 كل جرم منسوب إليه؛

 اإلجرامي؛ المتهم قد استفاد من سلوكه/أسباب االعتقاد بأن المدعى عليه 

  بما في ذلك إعطاء تفاصيل عن صلتها  -ذات الصلة الموجودة في المملكة المتحدة المحددة الممتلكات

 هم وعن وجود أي مصلحة لطرف ثالث فيها؛المت/بالمدعى عليه

  ذات صلة؛ من أمر التقييد أو أمر المصادرة أو أي أوامر أخرىمصد قة نسخ 

  احتساب قيمة األمر الخارجي، والحد األقصى للمبلغ الذي يمكن الوصول إليه ستناداا ااألساس الذي سيتم

 إليه؛

 ؛مع ذكر قيمتها ،ة أخرىواليات قضائيداخل التي تم تقييدها  تفاصيل الملكيات 

 الموجودة في المملكة المتحدةاألموال عتقاد بأن هناك خطر تبديد لال األسباب الموجبة. 
  

وإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن طلبات الحصول على أدلة بشأن أموال موجودة في المملكة المتحدة، 

 : كالحسابات المصرفية، ما يلي
 

 ؛الغرض من طلب المساعدة 

 مصرفيةالمطلوب أدلة  على سبيل المثال، إن كان. عدة المطلوبةنوع المسا: 

 .اسم صاحب الحساب ورقم الحساب .أ 

 .المصرف المفتوح فيه الحساب( sort code)أو رقم فرع /وعنوان  .ب 

تفسير ألي فترة تقع خارج اإلطار الزمني إعطاء ويجب . الفترة الزمنية المطلوب معلومات عنها .ج 

 . الذي يشمله التحقيق

، افيها حسابات مصرفية مطلوب معلومات عنه المملكة المتحدةاب االعتقاد بأن المصارف في أسب .د 

 . التي قد تكون ذات صلةوأسماء المصارف 

 .الوثائق المطلوبة تحديدا، على سبيل المثال معلومات عن فتح الحساب، الكشوف المصرفية، إلخ .ه 

 يق بشأنها أو المحاكمة عن ارتكابهاشرح للصلة بين الدليل المطلوب والجريمة الجاري التحق . 

  السرية مطلوبةحد إلى أي  -السرية. 
 

وعلى . سوف يسر السلطات البريطانية تقديم مشورة محددة بشأن محتوى طلبات المساعدة القضائية المتبادلة

طات الوالية القضائية الخارجية التي تحتاج لمشورة بشأن صياغة طلب السترداد األموال أن تخاطب السل

 . في نهاية هذه الوثيقة نقاط االتصا العام المعني وفق قائمة المدعي المركزية أو 

file:///C:/Users/jperkins/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Outlook%20Temp/www.homeoffice.gov.uk
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 أساسيةمفاهيم : مصادرةالتقييد وال 4-4

 

تلتزم المملكة المتحدة بتوفير أكبر قْدر ممكن من المساعدة القضائية المتبادلة بما يتفق والقانون المحلي 

بأوامر تتعلق  قضائية أجنبيةواليات لمتحدة أن تتجاوب مع طلبات تأتيها من يمكن للمملكة او. وااللتزامات الدولية

الجريمة لعام  عائداتمن قانون  444و  444ْين فصلرد في الصادرة، وذلك من خالل تشريع محلي وتقييد أو م

دة هناك ع(. خارجيةالوامر األطلبات وال) 2002الجريمة  عائداتقانون ل"( األمر)" 2002، واألمر 2002

نيابة  موالوهي التي تحدد الظروف التي يمكن فيها للمملكة المتحدة تقييد ومصادرة األ ،ة في األمرمفاهيم رئيس

 :، كما هو معّرف أدناهةأجنبيوالية عن 

 

 الطلب الخارجي

 

 .بالقضية المحددة في الطلببالملكية ذات الصلة هو الطلب الذي تقدمه سلطة خارجية لحظر التصرف 

 

 لخارجياألمر ا

 

أو ممارسات  سلاك إجرامي أو يُعتقد بأنه تم الحصول عليها نتيجةثبَُت أمر تتقدم به محكمة أجنبية ويتعلق بملكية 

 .ملكية محددة أو مبلغ محدد من المالاسترداد ذات عالقة بسلوك إجرامي، ويدعو األمر إلى 

 

من األوامر الواردة من الخارج  مجموعةن تعريف مصطلح أمر خارجي تعريف واسع بحيث أنه يستوعب إ

تنظر محاكم المملكة . الجريمةبعائدات وطالما أنها تتعلق  ،طالما أنها تتعلق بمبلغ محدد من المال أو ملكية محددة

من األمر الخارجي عوضا عن النظر في تسميته عندما تتخذ القرار في مدى تطابقه مع هذا  الغرضالمتحدة في 

 .التعريف

 

 اميالسلاك اإلجر

 

وقع يشكل جناية في أي جزء من المملكة المتحدة إذا أنه سلوك يشكل جناية في أي جزء من المملكة المتحدة، أو 

 .فيها

 

تقدم بالطلب، ثم تقرر إن كانت هناك في البلد الذي المملكة المتحدة في السلوك الذي يشكل جناية في  اكمتنظر مح

بدالا من  وفي الخالصة، تنظر محاكم المملكة المتحدة إلى السلوك. لوكالمملكة المتحدة جناية تندرج تحت هذا الس

 .عندما تقرر إن كان هذا المتطلب مستوفى سم الجنايةاالنظر إلى 

 

 الصلةالملكية ذات 

 

أمر خارجي تم تقديمه فعال لدفع قيمة عتقاد بأنها قد تكون الزمة ، توجد أسس معقولة لالكانت ، في أي شكلأموال

 .الحقا أن يُقد مأو يمكن 
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 وإعادتها ماا التصرف باأل: 5القسم 
 

ذات العالقة بحاالت تندرج تحت  موالفاأل. المصادرة موالطرق في التصرف باأل ةتنتهج المملكة المتحدة ثالث

بحاالت ال ذات العالقة  موالواأل. تُعاد إلى الدولة التي جاءت منها أصال األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية بنود 

قائمة بين المملكة  موالتعاد وفقا لمواد أي اتفاقية لتقاسم األ األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية تندرج تحت بنود 

وتتصرف بها وفقا  موالن المملكة المتحدة تحتفظ باألإ، فموالما في غياب اتفاقية لتقاسم األإ. المتحدة ودولة المنشأ

 .     كان ذلك ممكنا ماحيث أموالاتفاقيات تقاسم توقيع لى إملكة المتحدة وتسعى الم. للقانون المحلي

 

 األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية إعادة أماا  في حاالت 
 

مستقبال لتعاون ألجل اعادتها، ولضمان بناء الثقة إو موالاألاسترداد من أجل تعزيز مصداقية طويلة األمد لجهود 

مصلحة مشتركة للدول  ن المملكة المتحدة تعتقد جازمة بأن هناكإ، فد األموالالستردا بشأن جهود أخرى

في العمل باتجاه توقيع اتفاقيات تبيّن بشفافية ووضوح بأن المبالغ المعادة تُستعمل " مةستلِ المُ "الدول و" المعيدة"

 .بعد ذلك بشكل بناء
 

حث األطراف على التوصل التفاقيات كهذه التي تالفساد األمم المتحدة لمكافحة  اتفاقيةوينسجم هذا النهج تماما مع 

 ((.2) 24في المادة )

 

 عائداتللتصرف ب"على مبادئ  ع شركاء آخرين من مجموعة الثماني، اتفقت المملكة المتحدة م2002في عام 

غراض األ"وبين  موالاألاسترداد وتؤسس هذه المبادئ لعالقة واضحة بين ". وتحويلها ةكبيرالفساد أعمال ال

كانت إذا ال تتحقق "والتي  1األمم المتحدة لمكافحة الفساد كما هو منصوص عليه في المادة رقم  تفاقيةال" المعلنة

دارتها غير منسجمة مع مبادئ الشفافية إذا كانت إو أواضحة، بموجبها غير  موالاألتم تحويل الظروف التي 

 ".فصريح مكشوبشكل ذا لم يتم التحويل إو أ، المساءلةو
 

لى اتفاقيات مرضية إللتوصل " مةالمستلِ "لى العمل بشكل وثيق مع كل الدول إسوف تسعى المملكة المتحدة 

 .المصادرة موالعادة األإللجانبين من أجل 
 

طانية او المفوضية السامية المصادرة من خالل االتصال مع السفارة البري موالعادة األإيجب اإلعداد التفاقيات 

 .في نهاية هذه الوثيقة" نقاط االتصا "من خالل مسؤول وزارة الداخلية المذكور في قسم  وأدكم، في بل
 

 األماا اتفاقيات تقاسم 
 

 ماضيفي ال" المستِرّدة"األمم المتحدة لمكافحة الفساد، كانت الدول  اتفاقيةفي الحاالت التي ال تندرج تحت مواد 

وبموجب هذه . موالاتفاقيات تقاسم األألهمية دراك الدولي إلوفي السنوات األخيرة ازداد ا. موالتحتفظ باأل

مصادرة، وعادة ما يكون ذلك  أموالي أعلى تقاسم " مةالمستلِ "والدولة " ِرّدةالمست"االتفاقيات، توافق الدولة 

 .مناصفة بين الجانبين

 

ألجل تسهيل الراغبة في ذلك مع الدول  موالتفاقيات تقاسم األالقد حرصت المملكة المتحدة دائما على التوصل و

وهناك اتفاقيات كهذه اآلن بين المملكة المتحدة وكل من كندا وجزر . موالاألاسترداد التعاون الدولي في مجال 

 . مارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةواإلوجمايكا الكايمان 
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وفقا لكل  موالدارية تسمح بتقاسم األإن هناك ترتيبات إما، فإقليم و أرسمية مع دولة  اتفاقيةوفي حالة عدم وجود 

 .حالة بعينها

 

و المفوضية أمع المملكة المتحدة من خالل االتصال بالسفارة البريطانية  موالعداد اتفاقيات تقاسم األإيجب 

 في" نقاط االتصال"المذكور في قسم  ةدحتملا ةكلمملا يفو عبر مسؤول السلطة المركزية أ، بلدكمفي  السامية

 .      نهاية هذه الوثيقة
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 تصا نقاط اال
 

 

 

 السلطات المركزية

 (بعض القضايا)سكتلندا ا/يرلندا الشمالية أ/لترا وويلزجإن

 

 ستفسار عن القضايااال

 لايز سلبي

 1260 035 207 (0) 44+: هاتف

 

 باساال جانسان

 1275 035 207 (0) 44+ : هاتف

 

 بزسارة د  

  1289 035 207 (0) 44+ : هاتف

 

 فلي يجاكلين ست

 +44( 0) 204 032 1442: هاتف

 

 السياسة العامة والتشريعات

 هارفي بالمر 

 +44( 0) 204 032 4404: هاتف

 

 

 السلطة المركزية في المملكة المتحدة 

UKCA 
5th Floor, Fry Building 

Home Office 
2, Marsham Street 

London SW1P 4DF 
 

 6985 035 207 (0) 44+ : فاكس

 

 

 

 

 سكتلنداا

 Malcolm McBain  

Head of Mutual Legal Assistance  

International Co-operation Unit  

 

Crown Office  

Edinburgh  
 8152 243 131 44+ : هاتف

 8153 243 131 44+ : فاكس
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 (وكالء النيابة)المدعان العامان  

 

 

 

Anthony Wilson 

Legal Adviser to the International 

Assistance Unit 

Serious Fraud Office 

Elm House 

10-16 Elm Street 

London WC1X 0BJ 

 

 7080 239 207 (0) 44+: هاتف

 5430 7833 207 (0) 44+ : فاكس

 إنجلترا وويلز

 

Jeremy Rawlins 

Head of Proceeds of Crime Unit  

 

Crown Prosecution Service 

Rose Court 

2 Southwark Bridge 

London SE1 9HS  

 

 0825 357 203 (0) 44+ : هاتف

 0388 357 203 (0) 44+ : فاكس

  

 

 

 يرلندا الشماليةأ

 Assistant Director 
High Court and International Section 

 

Public Prosecution Service 
Belfast Chambers 

93 Chichester Street 
Belfast  

 

 7190 9089 (0) 44+: هاتف

 7056 9089 (0) 44+: فاكس

 

 

 

 

 سكتلنداا

 Laura Buchan 
Principal Procurator Fiscal Depute 

Serious and Organised Crime Division 
Proceeds of Crime Unit 

 

Crown Office 
Argyle House 

3 Lady Lawson Street 
Edinburgh 
EH3 9DR 

 

 2626 226 131 (0) 44+: هاتف

 8213 243 131 (0) 44+: فاكس

 SOCDRestraints@copfs.gsi.gov.uk :بريد إلكتروني

 

file:///C:/Users/jperkins/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Outlook%20Temp/SOCDRestraints@copfs.gsi.gov.uk
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 لمملكة المتحدة وحدة االستخبارات المالية في ا

 

Serious Organised Crime Agency 
UK Financial Intelligence Unit -International 

PO Box 8000 
London SE11 5EN 

 

 + 44( 0) 204  234 4242: هاتف

 POCInternational@soca.x.gsi.gov.uk: بريد إلكتروني

 peps@soca.x.gsi.gov.ukأو 

 

 

 األقاليم الخارجية البريطانية تفاصيل االتصا  بالسلطات في جزر القنا  وجزيرة مان و

 

 جزر القنا  وجزيرة مان

 

 غيرنزي

 
HM Attorney General  

Attorney General's Chambers 
St James Chambers 

St Peter Port 
Guernsey 
GY1 2PA 

 

 +44 1441 423322: هاتف

 + 44 1441 422437: فاكس

 

 جزيرة مان

 
Attorney General's Chambers 

3rd Floor , 
St Mary’s Court 

Hill Street 
Douglas 

ISLE OF MAN 
IM1 1EU 

 

 +44 1224 242422: هاتف

 +44 1224 227122: فاكس

 

 

 جيرزي 

 
HM Attorney General Attorney General's 

Chambers 
Morier House 

St Helier 
Jersey 

JE1 1DD 
 

 +44 1234 202240: هاتف

 + 44 1234 202277: فاكس

 

  

file:///C:/Users/jperkins/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Outlook%20Temp/POCInternational@soca.x.gsi.gov.uk
file:///C:/Users/jperkins/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Outlook%20Temp/peps@soca.x.gsi.gov.uk
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 األقاليم الخارجية البريطانية 
 

 أنغايال 
 

The Attorney-General 
The Secretariat 

The Valley 
Anguilla 

 

 +1 224 447 3044: هاتف

 +1 224 447 3122: فاكس

 

 الجزر العذراء البريطانية 
 

The Attorney-General 
The Attorney-General's Chambers 

Government of the British Virgin Islands 
PO Box 242 
Road Town 

Tortola 
 

 + 1 244 474 3401: هاتف

 + 1 244 474 2420: فاكس

 

 جبل طارق 
 

Attorney-General 
Joshua Hassan House 

Secretary’s Lane 
Gibraltar 

 

 +320 40423: هاتف

 +320 47471: فاكس

 
هها للسلطة الطلبات المقدمة لجبل طارق يجب توجي: يرجى المالحظة

 وليس (in' or 'at' or 'of' Gibraltar'): القضائية المختصة كما يلي

'for Gibraltar' . إن تم توجيه الطلبات باستخدام'for Gibraltar' 
 . فمن المرجح أن يتطلب األمر إعادة إصدارها مرة أخرى

 

 وكايكاس  جزر تركس
 

The Governor  
Government House 

Grand Turk 
Turks and Caicos Islands 33 

 

 +1 247 742 2304: هاتف

 +1 247 742 2703: فاكس

 

 

 برمادا 
 

The Attorney-General's Chambers 
Global House 

43 Church Street 
Hamilton 

HM12 Bermuda 39 
 

 +1 441 272 2423: هاتف

 +1 441 272 3204: فاكس

 

 جزر كايمان 

 
The Attorney-General 

The Attorney-General's Chambers 
Government Administration Building 

George Town, 
Grand Cayman  

Cayman Islands 

 

 +1 342 747 4700: هاتف

 +1 342 747 2047: فاكس

 

 رات يمانتس
 

The Attorney-General 
The Attorney-General's Chambers 

#3 Farara Plaza 
Brades 

Montserrat 
 

 +1 224 471 4242: هاتف

 +1 224 471 4244: فاكس
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 مااقع إلكترونية مفيدة 
 

 

 2002عائدات الجريمة لعام قانون 
 
 

www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents 

عائدات الجريمة لعام قانون بموجب  2002األمر 

 (الطلبات واألوامر الخارجية) 2002

 

www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3181/contents 
 

 النيابة العامةالتوجيهات اإلرشادية القانونية لهيئة 

جهود مكافحة غسل األموال وعائدات  -البريطانية 

 الجريمة

 

www.cps.gov.uk 

 ستراتيجية مكافحة غسل األموالا

 

 

www.hm-treasury.gov.uk 

 األوروبي لحقوق اإلنسان تفاقيةاال

 

 

www.conventions.coe.int 

توجيهات  -السلطة المركزية في المملكة المتحدة 

 ةالمتبادل ةالقضائيالمساعدة إرشادية بشأن طلب 

 

www.homeoffice.gov.uk/publications/police/operational-

policing/mla-guidelines-9th-ed 

 الجمعية الدولية للمدعين العامين

 

 

www.iap-association.org 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3181/contents
http://www.cps.gov.uk/
http://www.hm-treasury.gov.uk/
http://www.conventions.coe.int/
http://www.police.homeoffice.gov.uk/operationalpolicing/mutual-legal-assistance/?version=1
http://www.police.homeoffice.gov.uk/operationalpolicing/mutual-legal-assistance/?version=1
http://www.iap-association.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

