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  خالصة وافية  -ثانيًا  
 

  أيرلندا
 

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

، ٢٠٠٣كانون األول/ديســــــمرب  ٩يف  األمم املتحدة ملكافحة الفســــــادوقَّعت أيرلندا على اتفاقية 
  .٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩وصدَّقت عليها يف 

ـــة. ويت ـــة برملـــاني ـــة دميقراطي ـــدا دول  )Dáil Éireann(جملس النواب الرئيس والربملـــان من  نكوَّوأيرلن
، اإلنكليزياألنغلوسكسوين . ويستند القانون األيرلندي إىل القانون )Seanad Éireann( الشيوخ  وجملس

ــتور عام ا املعدَّل جوهريًّ ، والقانون التشــريعي واألحكام القضــائية. ١٩٣٧وفقا للمفاهيم املحلية، ودس
  وتتبع أيرلندا هنجا مزدوجا فيما يتعلق بإدراج القانون الدويل العام.

ىل، األواالستعراض تعرض تنفيذ أيرلندا لفصلي االتفاقية الثالث والرابع يف السنة الرابعة من دورة وقد اسُ 
). CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.14 ةالوثيق( ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩ونشرت خالصة وافية لذلك االستعراض يف 

أيرلندا ملكافحة الفساد يف جوالت استعراضية متعددة، وذلك لكون أيرلندا  رأيضا إطاتعرض واسُ 
ساد التابعة ملجلس أوروبا عضوًا مت فرقة قيَّ كذلك. و(GRECO) يف جمموعة الدول املناهضة للف

العمل املعنية باإلجراءات املالية إطار أيرلندا ملكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب. وختضــــــع 
يف االحتاد األورويب، لتشريعات االحتاد بشأن السوق الداخلية، مبا يف ذلك  ندا، بصفتها عضوًاأيرل

  اإلرهاب. إطار مكافحة غسل األموال ومتويل
اهلامة املنخرطة يف منع الفســاد والتحقيق بشــأنه ومقاضــاته دائرة الشــرطة الوطنية  وتشــمل املؤســســاُت

 املتأتية من األنشــــــطة اإلجرامية املوجوداتأليرلندا ووحدة االســــــتخبارات املالية التابعة هلا، ومكتب 
(CAB)، العامة لنياباتومكتب مدير ا (ODPP) الشــركاتقوانني إنفاذ هيئة ، ومكتب مدير (ODCE)، 

  ومفوض اإلعالم. )، SIPO( ةومي، وجلنة املعايري يف املناصب العمالعام واملراقب املايل ومراجع احلسابات
وتشمل تشريعات التنفيذ فيما خيص الفصلني الثاين واخلامس، بصفة رئيسية، قانون العدالة اجلنائية 

ـــــاد) لعام  ، ١٩٩٥لعام ) EPO(ة وميالعم، وقانون األخالقيات يف املناصـــــب ٢٠١٨(جرائم الفس
اإلفصـــــــاح عن  ، وقـانون محـايـة٢٠٠١لعــام ) SIPO(ة وميــوقـانون املعــايري يف املنــاصـــــــب العم

، وقانون ٢٠١٥لعام ) RL(شــــــد التأييد الرقايب حلتنظيم ال، وقانون ٢٠١٤لعام ) PD(  املعلومات
وال ومتويل ، وقانون العدالة اجلنائية (غســــل األم٢٠١٤لعام  )FOI( حرية االطالع على املعلومات

، وقــانون ١٩٩٦لعــام ) PoC(، وقــانون عــائــدات اجلرميــة ٢٠١٠لعــام ) AML-CTF(  اإلرهــاب)
، وقانون العدالة اجلنائية ١٩٩٦عام ) لCAB(املتأتية من األنشــــــطة اإلجرامية  املوجوداتمكتب 

  لة.، بصيغته املعد٢٠٠٨َّلعام ) MLA((املساعدة القانونية املتبادلة) 
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    الثاين: التدابري الوقائيةالفصل   -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و ٥(املادتان 

اعتمدت أيرلندا عدة سياسات وتدابري تشريعية ملنع الفساد ومكافحته مبا يف ذلك التقرير احلكومي 
  للشركات يف أيرلندا.الرقايب عن تدابري حتسني اإلطار االقتصادي والتنظيمي 

ية الرامية إىل تعزيز إطار مكافحة الفســـــــاد ندايف  وحيدد التقرير جمموعة من النقاط اإلجرائ ، أيرل
تشــــريعات جديدة، واســــتعراض التشــــريعات الكائنة وإدخال تعديالت تنظيمية  يشــــمل ســــنَّ  مبا

الرقايب وإجرائية. ويعقب التقرير وخطة العمل احلكوميان اســتعراض اإلطار االقتصــادي والتنظيمي 
  للشركات يف أيرلندا.

ندرج يف إطار ، اليت ت٢٠١٨-٢٠١٦باإلضــــافة إىل ذلك، فإن خطة العمل الوطنية أليرلندا للفترة 
هتا احلكومة بالتشــاور مع املجتمع املدين، تتضــمن أعدَّواليت مبادرة الشــراكات احلكومية املفتوحة، 

التزامات بتعزيز تدابري مكافحة الفســاد، وتعزيز مشــاركة املواطنني، والشــفافية والبيانات املفتوحة، 
  .افحة الفسادمكأخرى يف ومواضيع 

جمموعة الدول اتفاق فاقات الدولية املعنية بالفســـــــاد، مبا يف ذلك وأيرلندا طرف يف عدد من االت
املناهضة للفساد التابعة ملجلس أوروبا، واتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة 

تدعم أيرلندا أيضــــــا وجرائم رشــــــوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية. 
بشأن الفساد يف شركائها من البلدان، وذلك من خالل مساعدهتا على وضع األطر القانونية  املساءلة

الربنامج احلكومي األيرلندي ملســاعدة البلدان النامية  من خالل برناجمها التنموي،واملؤســســية الالزمة 
  التابع لوزارة الشؤون اخلارجية والتجارة.

ومقاضــــاته عرب خمتلف  الفســــاد يف أيرلندا والتحقيق بشــــأنهمنع املســــندة بشــــأن والية نطاق التد ميو
ـــــرطة الوطنية أليرلندا، ومكتب مدير وميماألجهزة الع ، وأمني ةالعام النياباتة، مبا يف ذلك دائرة الش

الشـــــركات، واملراقب قوانني إنفاذ هيئة ، ومكتب مدير وميةاملظامل، وجلنة املعايري يف املناصـــــب العم
ــــــ مواردها قانونية وهلذه األجهزة ال، ومفوض اإلعالم، وما إىل ذلك. العام اباتاملايل ومراجع احلس

وتنشر . املتَّبعة وهي مستقلة مبقتضى أحكام القانون واملمارسة ،املوظفني وامليزانيةعلى صعيد اخلاصة 
 ،ملمارســةاقواعد واســعة من املبادئ التوجيهية، ومدونات  جمموعةة وميجلنة املعايري يف املناصــب العم

  كجزء من وظائفها النظامية.تواصلية لنشر الوعي وتنفذ أنشطة 
ملكافحة الفســــــاد يف إطار دائرة الشــــــرطة الوطنية  صــــــةخمصــــــَّ وحدة  وقد أنشــــــأت أيرلندا حديثًا

ا سوى ثالثة موظفني التحري عن الفساد ومنعه. ولكن الوحدة ال تضم حاليًّ(غارداسيوكانا) من أجل 
  يف منع الفساد غري واضحة مبا يكفي.فة هبا ة املكلَّمَّاملهو

التوعية  بغية زيادة) www.anticorruption.ieوقد أنشـــأت احلكومة األيرلندية أيضـــا موقعا شـــبكيا (
  ة وأوساط األعمال التجارية.وميمن الرشوة والفساد يف األوساط العبشأ
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م؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي القطاع العا    
  )١١و ٨و ٧(املواد النيابة العامة وأجهزة 

  
 اإلطار الرئيســــي للتوظيف يف ٢٠٠٤العمومية (التوظيف والتعيني) لعام  دائرة اخلدمةحيدد قانون إدارة 

العمومية، وهي وكالة  اخلدمة يف العمومية يف أيرلندا. وينشــــئ هذا القانون دائرة التوظيف ةاخلدمدائرة 
العمومية، اليت تضـــع مدونات قواعد املمارســـة لتوجيه عمل  ةالتعيني املركزية، وجلنة التوظيف يف اخلدم

صافمبادئ و املتبعةاملمارسات أفضل زاهة واجلدارة والدائرة ولتعزيز مبادئ الن شفافية. وهناك  االن وال
  التقاعدية. مبوجبها أجور املوظفني املدنيني وشؤوهنما رقابيًّم نظَّأيضا تشريعات شاملة ُت

) وملناصب جملسي الربملان ١٢نصب الرئيس (املادة ملالنتخاب لوينص الدستور على معايري األهلية 
ــــــتور واملادة  ١٨و ١٦(املادتان  لدس ). وتنص هذه ١٩٩٢ من قانون االنتخابات لعام ٤١من ا

وعلى أنه  ،الرئيس أي وظيفة أخرى أو منصــب آخر ذي أجر تويلاألحكام أيضــا على عدم جواز 
ضاء الربملان ضائي وال موظفني يف ضمن مجلة أمور،  ،ال ميكن ألع ضاء يف اجلهاز الق أن يكونوا أع

  اخلدمة العمومية.
ن ويعيِّلالنتخابات على القواعد التفصـــــيلية بشـــــأن التمويل  ١٩٩٧وينص قانون االنتخابات لعام 

بات اإلفصـــــــاح يا ملختلف التربعات ومتطل لدن حلدود ا مبا يف ذلك احلد األدىن عن املعلومات ا  ،
ا أعلى)، والتربعات النقدية املســـموح هب يورو كحدٍّ ١٠٠ملصـــدر املســـموح هبا (ا ملغفلةللتربعات ا

يورو ألعضاء الربملان، واألحزاب السياسية واملرشحني يف االنتخابات الربملانية  ٢٠٠(ما ال يتجاوز 
ـــــنة تقوميية كانت (ما ال يتجاوز  ـــــية)، وحجم التربعات من أي مصـــــدر منفرد يف أي س والرئاس

ت عن التربعااإللزامي باإلفصاح ويورو لألحزاب السياسية)،  ٢  ٥٠٠ويورو للمرشحني  ١  ٥٠٠
يورو، ومــا إىل ذلــك. وحيظر قبول التربعــات األجنبيــة على األحزاب  ١٠٠اليت تتجــاوز قيمتهــا 

ن غريهم. ويعيِّووأعضــاء الربملان أو األطراف الثالثة للمناصــب الســياســية الســياســية واملرشــحني 
ن م بتقدمي تقارير عن نفقات االنتخابات يف غضــــوالقانون أيضــــا حدود نفقات االنتخابات، وُيلِز

ـــتة ومخســـني يومًا  ،من االنتخاب، وينص على اجلزاءات املفروضـــة على انتهاكات هذا القانون س
ة دورا رقابيا يف هذا الصــــدد. وإىل جانب االلتزامات وميمد للجنة املعايري يف املناصــــب العويســــن

فســاد) من قانون العدالة اجلنائية (جرائم ال ١٥، تنص املادة ١٩٩٧مبوجب قانون االنتخابات لعام 
  الفساد. ألغراضبالتربعات الرقايب اخلاص على اإلطار التنظيمي  ٢٠١٨لعام 
ل قانون املعايري يف زاهة واألمانة واملسؤولية يف أوساط املوظفني العموميني من خالز مبادئ النوُتعزَّ

شد التأييد. الرقايب حلتنظيم الوقانون  ةوميمالعة، وقانون األخالقيات يف املناصب وميماملناصب الع
تنص على األســاس التشــريعي ملدونات قواعد الســلوك لبعض املذكور من قانون املعايري  ١٠فاملادة 

شروطه. ا واجبةفئات املوظفني العموميني. وهذه املدونات  ضيات العمل و إلنفاذ باعتبارها من مقت
املنطبقة يف حالة انتهاك وتنص مدونة القواعد التأديبية للخدمة املدنية على اإلجراءات التفصــــــيلية 

من  اختاذ إجراءات تأديبية مبا فيها الفصــــل إىل أي انتهاك حيدثميكن أن يؤدي املدونات. وقواعد 
ــــــلوكية على تطبيق التدريب ومية املعنية ترتيبات م األجهزة العم. وتنظِّالعمل مدونات القواعد الس

املســتمر. وتضــطلع جلنة املعايري  برامج تعليم املبتدئني وكذلك على أســاس التدريبوذلك ضــمن 
  .القواعد دور عام يف التوعية وإسداء املشورة والرصد وإنفاذ مدوناتب
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غني وحيمي، يف على اإلطار القانوين الشامل حلماية املبلِّاإلفصاح عن املعلومات وينص قانون محاية 
مدت وفقا هلذا اعُت غني. وقدبصــــــرف النظر عن دوافع املبلِّعن املعلومات مجلة أمور، اإلفصــــــاح 

درت توجيهات صــــاخلدمات العمومية وُأ املحمي يف مجيعالقانون ســــياســــة وإجراءات اإلفصــــاح 
  على تنفيذ القانون. وميةمملساعدة األجهزة الع

وقانون األخالقيات يف  العموميةن مبقتضــــى قانون املعايري يف املناصــــب موظف معيَّ على أيِّ جيبو
أن يعلن عن أي مصـــــلحة له أو لزوجه أو شـــــريكه املدين أو أوالده أو أوالد  العموميةاملناصـــــب 

ماديًّ قد الزوج، واليت ميكن أن تؤثر  ية. و مه الرمس ها مِّا على املوظف أو على أداء م ظام  مصــــــُ ن
  اإلثراء غري املشروع.كذلك لكي يشمل تضارب املصاحل وعن املعلومات اإلفصاح 

وهي  العموميةمن قانون األخالقيات يف املناصــــب  ٢يف اجلدول وترد املصــــاحل القابلة للتســــجيل 
يورو. وجيوز للموظفني العموميني أن  ٦٥٠يمتها قلزام باإلعالن عن اهلدايا اليت تتجاوز تشـــمل اإل

يرد  حســبمانة يشــاركوا يف أنشــطة خارجية، مبا يف ذلك األنشــطة مقابل أجر، بشــروط وقيود معيَّ
  ك اخلدمة املدنية (مدونة قواعد اخلدمة املدنية).شرحه يف مدونة معايري وسلو

ويرد النص على اإلطار القانوين لتعيني القضـــــاة وتنحيتهم يف الدســـــتور وقانون حماكم العدل لعام 
  .١٩٤٦وقانون حماكم العدل (حماكم املقاطعات) لعام  ١٩٣٦

ة من هذا القبيل ومن شــأن اعتماد مدون ،وال توجد مدونة لقواعد ســلوك أعضــاء اجلهاز القضــائي
سَّ  سلوك أن يتي شأن  ضائي. وجيري تعريف القضاة اجلدد املعينني مببادئ بنغالور ب شاء جملس ق ر بإن

رمسية بشأن األخالقيات. تدريب ر هلم أي دورات وفَّال ُتمرحلة تعريفية، ولكْن اجلهاز القضائي يف 
أجر أثناء وجودهم  بلقامعمل  يَّأن يؤدوا أوال  ،وال جيوز للقضـــاة أن يكونوا أعضـــاء يف الربملان

  يف مناصبهم. وهم مع ذلك ليسوا ملزمني باإلعالن عن مصاحلهم يف الوقت الراهن.
النيابات أحكاما بشــأن تعيني مدير  ١٩٧٤اجلرائم لعام املالحقة القضــائية بشــأن ويتضــمن قانون 

يف ســياق أداء مهامه، وما إىل ذلك. وتنطبق على موظفي  هذا املنصــب شــاغلواســتقالل ، ةالعام
وقانون األخالقيات  موميةأحكام كل من قانون املعايري يف املناصب الع ةالعامالنيابات مكتب مدير 

شــــــد التأييد، مبا يف ذلك األحكام بشــــــأن إدارة الرقايب حلتنظيم الوقانون  العموميةيف املناصــــــب 
ومبادئه التوجيهية للمدعني  مدونته اخلاصـــــة باألخالقياتكور تضـــــارب املصـــــاحل. وللمكتب املذ

  باإلضافة إىل ذلك، يتلقى مجيع املوظفني املهنيني تدريبا إلزاميا سنويا ملدة ساعة واحدة.والعامني. 
    

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
 ،السياسي الشامل للمشتريات العمومية يف أيرلندا حتدد السياسة الوطنية للمشتريات العمومية اإلطار

ن على الوزارات واألجهزة احلكومية أن تتبعها مبوجب القواعد الوطنية وتتضــمن اإلجراءات اليت يتعيَّ
وقواعد االحتاد األورويب ذات الصلة. وتنفذ وزارة النفقات العامة واإلصالح السياسة الوطنية ويعمل 

وميول مثاين من فئات الســلع  ،يف إطارها باعتباره جهاز الشــراء املركزي مكتب املشــتريات احلكومية
ــــراء خدمات البناء على حنو غري مركزي  واخلدمات اليت يبلغ جمموعها ســــت عشــــر فئة. وجيري ش

  الرأمسايل. ال التجهيزغأشويدار يف إطار إدارة 
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سلع واخلدمات  مع مصادرالعقود اإلطارية إعداد املشتريات احلكومية  مكتُب توىلوي ، االعتياديةال
املخصــــــص لإلعالن عن مجيع فرص املشــــــتريات  www.eTenders.gov.ieاملوقع الشــــــبكي  وإدارة

  العمومية وإعالنات املناقصة.
طاءات مجيع مقدمي الع ويزوَّداقتصــــاديا" يف حتديد العطاء الفائز.  جدىبع أســــلوب "العطاء األتَّوُي

إرساء العطاء. وجيوز هلم تقدمي طلب كتايب لالطالع على تفاصيل قرار خبالصة أسباب  الفائزةغري 
ــــــباب مقنعة جاز هلم رفع قضــــــية لدى املحكمة العليا.  ــــــباب، وإذا مل تكن تلك األس تلك األس

شأ املكتب و شأن العطاءات املذكور باإلضافة إىل ذلك، أن شارة ب  منفذ ريتوفمن أجل دائرة لالست
املشـــتريات ملشـــتريات اليت ينفذها مكتب ا خبصـــوصدين املحتملني غري رمسي ملعاجلة شـــواغل املورِّ

  وسلطات التعاقد األخرى.
لحســــابات جيريها املراقب املايل ومراجع ومراقبة دقيقة لوختضــــع املشــــتريات إىل عمليات مراجعة 

ســؤولون عن النفقات املتكبدة. ويتعني ، وموظفو املحاســبة العاملون يف اإلدارات مالعام احلســابات
د التقيُّ ذلك يف على السـلطات املتعاقدة أن تضـمن اتباع السـلوك املناسـب يف إجراء املشـتريات، مبا
  وعالجه.  مبعايري احلوكمة اجليدة واملساءلة واختاذ التدابري املناسبة ملنع تضارب املصاحل واستبانته

اإليرادات والنفقات احلكومية  تشــــــملوتترأس وزارة املالية إعداد مشــــــروع امليزانية الوطنية اليت 
حال املشروع أيضا إىل العامة. وبعد ذلك يعرض مشروع امليزانية على الربملان ملناقشته وإقراره. وُي

االســتقرار والنمو.  املفوضــية األوروبية لتقييمه وضــمان امتثاله حلدود اإلنفاق املعينة مبوجب ميثاق
  وجتري العملية الربملانية بصورة علنية.

تنشر احلكومة كما . انشر عائدات اخلزانة (إيرادات ونفقات حساب خزانة احلكومة الرئيسية) شهريًّوُت
 www.databank.per.gov.ieو www.budget.gov.ieمنها ، واملعلومات ذات الصـــلة يف عدة مواقع شـــبكية

  .www.whereyourmoneygoes.gov.ieو
خارج من مجيع صــناديق امليزانية وصــناديق األموال العام ويراجع املراقب املايل ومراجع احلســابات 

عن  موقَّعببيان العام ي املحاسبة تزويد املراقب املايل ومراجع احلسابات امليزانية. ويتعني على موظف
  .شفاعه حبساب االعتمادات السنوية. وجيري بعدها نشر البيان علنًاإمع  ،املراقبة املالية الداخلية

بأن تكون لديها وحدة للمراجعة الداخلية للحســــابات مجيعها وُتلزم اإلدارات واملكاتب احلكومية 
  ملراجعة احلسابات لتزويد مسؤول املحاسبة باآلراء واملشورة. وجلنة

لضـــمان ســـالمة الوثائق املالية وافية بالغرض أيضـــا اختاذ ترتيبات  املحاســـبةويتعني على مســـؤويل 
ية أو إتالفها أو حجبها  يعدُّ. والعموميةاملتعلقة باإليرادات والنفقات  ــــــب تزوير املعلومات املحاس

 خطرية ُتوِجب االهتام مادية شـــخصـــية أو ملصـــلحة شـــخص آخر جرميًةألغراض حتقيق مكاســـب 
  ).٢٠٠١من قانون العدالة اجلنائية (جرائم السرقة واالحتيال) لعام  ١٠(املادة 

    
    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

ص يف على حق كل شـــــخ حرية االطالع على املعلوماتببعض االســـــتثناءات، ينص قانون  رهنًا
ــــــباب القرارات  االطالع على الســــــجالت الرمسية اليت حتتفظ هبا احلكومة واحلق يف تزويده بأس
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وغريها من القرارات األخرى. وتقدم الوحدة  اجلمهوريف اليت تؤثر الصادرة عن األجهزة احلكومية 
ة واإلصـــــالح وميالتابعة لوزارة النفقات العم حرية االطالع على املعلوماتاملركزية لســـــياســـــات 

. وحتتفظ حرية االطالع على املعلوماتيف تنفيذ قانون  ةوميالعمالدعم والتوجيه ملســاعدة األجهزة 
  األدلة ذات الصلة.توفري مع  ،الوحدة مبكتب للمساعدة ومبوقع شبكي خمصص

ية حب ئات املعن ية االطالع على املعلوماتويتعني على مجيع اهلي حمددة عن  ر أن تنشــــــر معلومات 
تضـــــمن جمموعة من املعلومات اليت يللنشـــــر"،  خمططكون لديها "يوأن  ،ذات الصـــــلةجراءات اإل

 يبني، حرية االطالع على املعلوماتلإلفصــاح بشــأن  وســجلتنشــرها على حنو روتيين واســتباقي، 
  الطلبات الواردة والقرارات املتخذة بناء على الطلب.

 املتعلقة طلباتالمبوجبها رفض قرارات اليت ُتبناء على الطلب اســــتعراض داخلي لل ىوميكن أن جير
. وجيوز توجيه طلب إىل مفوض اإلعالم بأن يراجع قرار االستعراض رية االطالع على املعلوماتحب

عالم على املوقع الشبكي التابع له جمموعة من الوثائق التوجيهية ومجيع الداخلي. وينشر مفوض اإل
  راضات.القرارات الصادرة نتيجة لتنفيذ االستع

وتتوخى أيرلندا إصـــــالح العمليات اإلدارية، وحتســـــني توفري اخلدمات وزيادة الشـــــفافية يف إطار 
  .٢٠٢٠-٢٠١٧اخلدمات العمومية واالستراتيجية اإللكترونية احلكومية للفترة 

املدفوعات الفاســدة  عن ةوميالعماالســتفســارات وقد نشــرت أيرلندا يف الســنوات األخرية تقارير 
باإلضــافة و (حمكمتا "ماهون" و"مورياريت").التهرب من دفع الضــرائب  عنلســياســيني واملســددة ل

يتضـمن قسـما  املخاطر الوطين أليرلندا: غسـل األموال ومتويل اإلرهابتقدير سـجل  ذلك فإن إىل
  معنيا بالرشوة والفساد.

شرطة  شأن الفساد إىل دائرة ال سلطات مكافحة الفساد. وميكن توجيه التقارير ب واجلمهور يعرف 
دون الكشف عن اهلوية باستخدام خطوط هاتفية خاصة أو بواسطة من الوطنية، مبا يف ذلك التبليغ 

  الربيد والرسائل اإللكترونية.
    

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
كيانات القطاع الشـــفافية يف أوســـاط  التنظيم الرقايب ألمور ٢٠١٤قانون الشـــركات لعام  يشـــمل
م الشـــركات باإلفصـــاح عن املعلومات املهمة لدى تســـجيلها، وحيدد قواعد حوكمة ، ويلِزاخلاص

كتب وحيدد املسائل املتعلقة مب ،عدم االمتثال لشروط القانونعلى الشركات، وينص على جزاءات 
  الشركات. قوانني إنفاذ هيئة مدير 

وباإلضـــافة إىل أحكام قانون الشـــركات بشـــأن حوكمة الشـــركات، تعزز ســـوق األوراق املالية 
لة فيها. كما أن ملصــرف أيرلندا (يورونكســت دبلن) معايري احلوكمة اجليدة يف الشــركات املســجَّ

  حوكمة الشركات للمؤسسات االئتمانية.لقواعد املركزي مدونة 
 ،األعمال التجاريةمنشآت كتب تسجيل الشركات أمساء الشركات اجلديدة وأمساء ويسجل م

العمل التجاري  منشــأة ميكن االطالع عليه من خالل اســم الشــركة أو وميوحيتفظ بســجل عم
أيضـــا قانون الشـــركات فيما يتصـــل بالتزامات إيداع املذكور أو رقم الشـــركة. وُينفذ املكتب 
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املكتب مســـؤوال عن الســـجل املركزي للمالكني املنتفعني يصـــبح وف ملفات الشـــركات. وســـ
الصــــــادر عن الربملان  2015/849 (EU)رقم اإلداري املطلوب يف التوجيه  حبســــــبللشــــــركات 

ــــــتخدام النظام املايل  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٠األورويب واملجلس األورويب املؤرَّخ  ــــــأن منع اس بش
ســـم توجيه االحتاد األورويب الرابع بشـــأن لغرض غســـل األموال أو متويل اإلرهاب (املعروف با

  مكافحة غسل األموال) حاملا يبدأ تنفيذه.
املعايري الدولية  علىاملالية لشـــركات القطاع اخلاص اإلبالغ اإلطاران الرئيســـيان لتقارير  شـــتملوي

 عمومًاللتقارير املالية الصــــادرة عن املجلس الدويل ملعايري املحاســــبة، واملبادئ املحاســــبية املقبولة 
املتبعة يف أيرلندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، اليت أصــدرها جملس اإلبالغ 

  املايل يف اململكة املتحدة.
 هامبياناهتا املالية ملراجعة احلسابات، ما مل تكن مستثناة من ذلك، وأن ُتقدِّ ع الشركاُتوجيب أن ختضِ 

   ٣٣٦و ٣٣٣إىل مكتب تســـــجيل الشـــــركات مشـــــفوعة بتقرير مراجع احلســـــابات بشـــــأهنا (املواد 
من قانون الشـــركات). وقد اســـتحدث قانون الشـــركات (املحاســـبة)  ٣٦٤-٣٥٨و ٣٤٧-٣٤٢و

الشركات الكربى للصناعات  متقدِّتدابري جديدة بشأن الشفافية، وهي تتضمن إلزاما بأن  ٢٠١٧  لعام
  من قانون الشركات). ٢٦املدفوعات املسددة للحكومة (القسم  رير إبالغ عنتقااالستخراجية 

حاملا األفعال اجلرمية وغريها من األمور بإبالغ الســــلطات عن تزام لاالاحلســــابات  يمراجع علىو
عدُّ يعلمون ها. وي ي فعًال بوجود قدمي  ًاإجرام ئدات مزورة أو ت عا ية أو بتهور عن  اإلبالغ عن درا

إىل مكتب تســجيل الشــركات بزعم االمتثال ألي حكم من أحكام قانون الشــركات وثائق كاذبة 
  من قانون الشركات). ٨٧٦و ٤٠٦(املادتان 

من قانون  ٤٠٦ارتكاب جرائم الفســـاد (املادة  غرضلنة معيَّممارســـات حماســـبية بأي وحيظر القيام 
  ).٢٠٠١من قانون العدالة اجلنائية لعام  ١٠الشركات واملادة 

 القطاع اخلاص بشــأن وســائل الوقايةإنفاذ القانون و هيئاتم أن يتم التعاون يف املســتقبل بني عتَزوُي
  يف هذا الصدد.

ية وقانون  تأييد على قيود بشـــــــأن التعيينات الرقايب حلتنظيم الوينص قانون اخلدمة املدن شـــــــد ال
  و تقاعدهم.من املوظفني العموميني بعد استقالتهم أ نةعيَّواألنشطة اخلارجية لفئات م

أن ُتقتَطع من الضـــــرائب  ١٩٩٧د لعام ألف من قانون الضـــــرائب املوحَّ ٨٣و ٥٨وحتظر املادتان 
  مبوجب القانون األيرلندي، حىت وإن متت خارج أيرلندا. ًاإجرامي ًالفع تعدُّاليت املدفوعات 

صـــــــاح اإلفوهناك أيضـــــــا إجراءات محائية ملوظفي القطاع اخلاص مبوجب أحكام قانون محاية 
  .املعلومات عن
    

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
تعتزم أيرلندا، بصـــفتها عضـــوا يف فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، تنفيذ وتطبيق مجيع توصـــيات 

نقلت  كماملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.  ًاوطني أجرت منذ وقت قريب تقييمًاقد و ،الفرقة
توجيه االحتاد األورويب الرابع بشأن مكافحة غسل األموال من خالل إصدار  مضمونأيرلندا معظم 
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). وتتبع CJA 2018( ٢٠١٨تعديل على قانون العدالة اجلنائية (غســل األموال ومتويل اإلرهاب) لعام 
ن التشــريع الرئيســي بشــأن الوقاية م النص منيف حماربة غســل األموال. و ًالوكام ًامتين أيرلندا نظامًا

مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب لعام -العدالة اجلنائية قانونهو غســـــل األموال ومكافحته 
وقانون العدالة اجلنائية لعام  ٢٠١٣لة مبوجب قانون العدالة اجلنائية لعام ، يف صــــــيغته املعد٢٠١٠َّ
وحيدد  ،خاطرملا إىل تقدير ستندي. ويتبع قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب هنجا ٢٠١٨

  ط).واملبسَّ  ثالثة مستويات للحرص الواجب (املستوى املعياري، واملعزز
وميثل مصـــــرف أيرلندا املركزي الســـــلطة املســـــؤولة عن مراقبة مكافحة غســـــل األموال فيما خيص 

األشــخاص وهم األخرى ( امللَزمةمؤســســات االئتمان واملؤســســات املالية، يف حني ختضــع اهليئات 
لممتلكات أو هليئة التنظيم الرقايب لتنظيم الاملحددون) ملراقبة وزارة العدل واملساواة، أو لسلطة دوائر 

من قانون مكافحة غســـــل  ٢٥الذايت املناســـــبة. وترد قائمة األشـــــخاص املحددين يف املادة الرقايب 
مي هن القانونية، ومقدِّاألموال ومتويل اإلرهاب. وتشــــمل القائمة، ضــــمن من تشــــملهم، موظفي امل

مي خدمات املمتلكات ووســطاء املعامالت اخلاصــة خدمات االئتمان أو خدمات الشــركات، ومقدِّ
  بالسلع املرتفعة القيمة.

وقد اعتمدت أيرلندا هنجا شامال يف مكافحة مجيع جرائم غسل األموال. وحتدد عائدات اجلرمية يف 
 ٦  ، وكذلك يف املادة٢٠٠٥ته املعدلة الصــادرة يف عام من قانون عائدات اجلرمية يف صــيغ ١املادة 

  من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ــــــأهنم يف املادة  ــــــل  ٣٣ويرد تعريف الزبائن واملالكني املنتفعني والتحقق بش من قانون مكافحة غس

ام التحقق من (ب) من هذا القانون، جيري بانتظ )٢( ٣٣األموال ومتويل اإلرهاب. ومبوجب املادة 
من القانون نفســـه على التزامات  ٣٧األشـــخاص املحددين باعتبارهم مالكني منتفعني. وتنص املادة 

من  ٤. ومبوجب الفصــل ا للمخاطرضــني ســياســيًّاملعرَّاحلرص الواجب املعززة فيما خيص املســؤولني 
ـــــل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة  ـــــخاص املحددون وما يليها)، ُيلزم  ٤١قانون مكافحة غس األش

  بإبالغ وحدة االستخبارات املالية ومفوضي ضريبة الدخل األيرلندية بشأن املعامالت املشبوهة.
د بانتظام ُيعرف عَقوجتتمع الســلطات الوطنية املنخرطة يف مكافحة غســل األموال يف إطار منتدى ُي
العامة يف لسياسة لباسم اللجنة التوجيهية ملكافحة غسل األموال، وذلك من أجل اإلعداد املشترك 

أيرلندا بشـــأن مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب. وتترأس وزارة املالية هذه اهليئة اليت تضـــم 
املتأتية  املوجوداتومكتب  مصرف أيرلندا املركزي ووحدة االستخبارات املالية عدة هيئات ومنها

شطة اإلجرامية ومكتب مدير  . وميكن لوحدة االستخبارات املالية أن تتبادل ةالعام اتالنيابمن األن
املتأتية  املوجوداتاملعلومات مع الوحدات األخرى التابعة لدائرة الشـــــرطة األيرلندية، ومع مكتب 

ظم شــؤون تبادل املســاعدة القانونية فيما من األنشــطة اإلجرامية ومفوضــي الدوائر الضــريبية. وتن
  يتعلق بغسل األموال مبقتضى أحكام قانون املساعدة القانونية املتبادلة وقانون العمليات املصرفية.

حركة النقد عرب احلدود إىل معلومات ويســـــتند اإلطار القانوين املتعلق باإلعالن أو اإلفصـــــاح عن 
بية (عمليات مراقبة دخول النقد داخل اجلماعة وخروجه اجلماعات األوروالتنظيمية لدى لوائح ال

الذين يدخلون  . وبصــفة خاصــة، ُيلزم األشــخاُص٢٠١٥وقانون اجلمارك لعام  ٢٠٠٧منها) لعام 
اليت تتجاوز قيمتها  املبالغ النقديةن منها بإعالن تفاصــــــيل ويف دول االحتاد األورويب أو اخلارج
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يل األموال من لتحويالت النقدية اإللكترونية وبشـــــأن حموِّيورو. وتنفذ التدابري بشـــــأن ا ١٠  ٠٠٠
 )٢٠١٥/٨٤٧ (االحتاد األورويباالحتاد األورويب بشــأن نقل األموال التنظيمية لدى لوائح الخالل 

 ٢٠١٧االحتاد األورويب لعام  التنظيمية لدىلوائح الاليت هلا أثر قانوين مباشر يف القانون األيرلندي و
  وال: معلومات مرافقة لعمليات حتويل األموال).(مكافحة غسل األم

عام  نذ  ية م ملال باإلجراءات ا ية  قة العمل املعن ندا عضــــــو يف فر قد  ؛١٩٩١وأيرل ها  مُقيَّول يذ تنف
 املوجودات. كما أن مكتب ٢٠١٧و ٢٠٠٦لتوصــــيات الفرقة يف تقارير التقييم املتبادل يف عامي 

املتأتية من األنشــــطة اإلجرامية هو عضــــو يف شــــبكة كامِدن املشــــتركة بني الوكاالت الســــترداد 
يف االحتاد األورويب، يف صياغة سياسة مكافحة  املوجودات. وسامهت أيرلندا أيضا، بصفتها عضوًا

  غسل األموال من خالل مشاركتها النشيطة يف هيئات االحتاد األورويب ذات الصلة.
    

    تجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةال  -٢-٢  
  أبرز االستعراض املمارسات اجليدة التالية:

مبوجب  ًاحممي بالغهم إفصـــاحًاإ إذا كانغني عن الفســـاد أمهية فيما ليســـت لدوافع املبلِّ  •  
  ))؛٤( ٨(املادة  ٢٠١٤لعام  إلفصاح عن املعلوماتقانون محاية ا

  ))؛١( ٩املناقصات (املادة إنشاء دائرة استشارية بشأن   •  
  (أ))؛ ١٠وجود سجل حلرية اإلفصاح عن املعلومات (املادة   •  
  ).١٤وجود جلنة توجيهية ملكافحة غسل األموال (املادة   •  

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  توَصى أيرلندا مبا يلي:
ملكافحة الفساد هبدف حتسني تنسيق جهود  اهليئاتتشكيل جلنة توجيهية مشتركة بني   •  

  ))؛١( ٥منع الفساد (انظر اللجنة التوجيهية ملكافحة غسل األموال) (املادة 
ساد، على حنو واف بالغرض كفالة توفري موارد وموظفني   •   سلطات منع الف  وخصوصًال

علق مبنع لوحدة مكافحة الفساد التابعة لدائرة الشرطة الوطنية؛ وتوضيح مهامهم فيما يت
  ))؛٢( ٦الفساد (املادة 

يا املقدمة للموظفني العموميني امللزمني   •   يا فيما يتعلق باهلدا لدن النظر يف خفض احلدود ا
  ))؛٤( ٧باإلفصاح والرفض أو حتويل األموال (املادة 

إنشـــاء جملس قضـــائي وتكليفه مبهمة اعتماد مدونات قواعد الســـلوك لطائفة أوســـع من   •  
  (ب))؛ )٢( ١٢رية واملهن ذات الصلة (املادة األعمال التجا

النظر يف إنشـــاء ســـلطة إشـــرافية منفردة وموحدة ملراقبة غســـل األموال لألعمال واملهن   •  
  )).١( ٥٢(أ) و )١( ١٤التجارية غري املالية (املادتان 
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    اخلامس: استرداد املوجوداتالفصل   -٣  
    االستعراضمالحظات على تنفيذ املواد قيد   -١-٣  

  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     
    )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 
قانون عائدات  ويوفرأيرلندا إطار تشـــريعي وســـياســـايت شـــامل بشـــأن اســـترداد املوجودات.  لدى

ملســاعدة القانونية املتبادلة املتأتية من األنشــطة اإلجرامية وقانون ا املوجوداتاجلرمية وقانون مكتب 
وقانون مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب األســــاس القانوين لتحديد املوجودات املتأتية من 

وتقييدها ومصـــادرهتا. وتســـتخدم أيرلندا مناذج متنوعة للمصـــادرة واحلجز،  يةمجُرأفعال ارتكاب 
املتأتية من  املوجوداتعة واملصـــــادرة غري املســـــتندة إلدانة. ومكتب يف ذلك املصـــــادرة املوســـــَّ   مبا

األنشـــطة اإلجرامية هو املســـؤول عن املصـــادرة املدنية غري املســـتندة إلدانة. يف حني يكون مكتب 
هو املســــــؤول عن مصــــــادرة املوجودات املتأتية من اإلجرام وحجز األموال  ةالعام النياباتمدير 

  .١٩٩٤حكام قانون العدالة اجلنائية لعام وأدوات اجلرمية مبوجب أ
ملعلومات اليت حتتفظ هبا وحدة االســــــتخبارات املالية يف االبلدان األجنبية  مع التشــــــاركوخيضــــــع 

من  ٩املادة  رتوفِّ. و٢٠١٨ألحكام قانون املســــــاعدة القانونية املتبادلة وقانون العدالة اجلنائية لعام 
التلقائي ملعلومات االذي يســتند إليه تبادل  ية املتبادلة األســاَسمن قانون املســاعدة القانون ١القســم 

، ودائرة الشــــــرطــة الوطنيــة (مبــا يف ذلــك وحــدة ةالعــامــ النيــابــاتالــذي يقوم بــه مكتــب مــدير 
صلة يف الدول  سلطات ذات ال ضرائب مع ال ضو ال ضا ةيَّاملعناالستخبارات املالية) ومفو . وميكن أي

تابعة للدول األخرى على أســـــــاس أحكام القانون تبادل املعلومات فيما بني قو ات الشــــــرطة ال
باإلضــافة إىل و. وقد أبرمت أيرلندا معاهدتني ثنائيتني لتبادل املســاعدة القانونية. األنغلوســكســوين

  ذلك، تعتمد أيرلندا على خمتلف معاهدات االحتاد األورويب مع دول ثالثة.
  

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

 ٣٣الزبــائن واملــالكني املنتفعني ترد يف املــادة هويــة م حتــديــد كمــا ورد آنفــا، فــإن األحكــام اليت تنظِّ
املؤسسات االئتمانية واملالية مبراقبة  ٣٥قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وُتلزم املادة   من

سجل للمالكني املعامالت مع الزبائن الذين ترتبط معهم بعالقات العمل التجاري. وسوف ُي ستحدث 
  األموال. االحتاد األورويب بشأن مكافحة غسلعن  اخلامس الصادرتوجيه الاملنتفعني يف سياق تنفيذ 

وخيضعون لتدابري خاصة وملبدأ احلرص الواجب  للمخاطر،ا ضني سياسيًّاملعرَّاملسؤولني  هويةدد حتو
ع قانون العدالة ) من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب). ويوسِّ ١٠( ٣٧املعزز (املادة 
  السياسيني املحليني أيضا. أولئك املسؤولنيذلك النظام بشمول  ٢٠١٨اجلنائية لعام 
وال ومتويل اإلرهاب على احتفاظ األجهزة امللزمة من قانون مكافحة غســـل األم ٥٥وتنص املادة 

ــــــنوات بعد انتهاء تلك العالقة.  ــــــجالت خالل العالقة التجارية وملدة ال تقل عن مخس س بالس
ــة مالية خاضــعة للمراقبة   وحتظر ــس املصــارف اليت ليس هلا وجود مادي واليت ال تنتســب إىل مؤس

كافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على من قانون م ٥٩("املصارف الصورية"). وتنص املادة 
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مجلة أمور، من بينها حظر دخول مؤســـســـات االئتمان واملؤســـســـات املالية يف عالقة مراســـلة مع 
لضــمان عدم دخوهلا يف عالقة مصــرفية  مناســبةة أيضــا باختاذ تدابري مصــرف صــوري. وهي ملزَم

  وري استخدام حساباهتا.باملراسلة أو مواصلة عالقة من هذا القبيل مما يتيح ملصرف ص
صيغته املعدلة مبوجب قانون املعايري يف املناصب  العموميةوينص قانون األخالقيات يف املناصب  يف 

، أعضــاء الربملان، وشــاغلي ضــمن من يشــملهمعلى اإللزام بإعالن املصــاحل الذي يشــمل،  العمومية
ــــــبه احلكومي. وال تمناصــــــب معيَّ ــــــتراطات تفرض على نة يف اخلدمة املدنية والقطاع ش وجد اش

املوظفني العموميني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو صالحية توقيع أو صالحية 
  أخرى فيما يتعلق بذلك احلساب بأن يبلِّغوا عن هذه العالقة.

وتؤلف وحدة االســـتخبارات املالية قســـما من مكتب الشـــرطة الوطنية املعين باجلرائم االقتصـــادية 
بع لدائرة الشرطة الوطنية. وهي عضو أيضا يف جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية التا

  ويف منتدى االحتاد األورويب لوحدات االستخبارات املالية.
    

تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣الدويل ألغراض املصادرة (املواد جمال املصادرة؛ التعاون   يف

سائل القانون   ؛، حيق للدول األجنبية املثول أمام املحاكم املدنية األيرلنديةاألنغلوسكسوينضمن م
 ، ميكنها أن ترفع دعوى مدنية للتثبت من عنوان أو ملكية ممتلكات أو أن تلتمس تعويضـــــًاومن مث

، جيوز للمحكمة أن تأمر ١٩٩٣ن العدالة اجلنائية لعام من قانو ٦عن أضــــــرار. ومبوجب املادة 
 ٥٦كذلك، فإن املادة وبعد إدانته بارتكاب اجلرمية.  ، وذلكاملدعى عليه بدفع تعويض للضــــــحية

تنص أيضـــــــا على إمكانية إصـــــــدار أوامر برد احلقوق يف  ٢٠٠١لعام  ةمن قانون العدالة اجلنائي
مة مبقتضــى هذا القانون. ويتضــمن كل من قانون أفعال جمرَّاملحكمة اليت ترفع لديها قضــايا تتعلق ب

عائدات اجلرمية وقانون املســــاعدة القانونية املتبادلة بضــــعة أحكام لضــــمان إقرار مصــــاحل املالكني 
) من قانون املســاعدة القانونية املتبادلة). ٦( ٥٣الشــرعيني يف املمتلكات (على ســبيل املثال، املادة 

) من قانون عائدات اجلرمية، جيوز للدولة األجنبية أن ٣( ٣جب املادة وعلى وجه اخلصــــــوص، مبو
  املمتلكات ال تشكل عائدات جرم وأن تدعي ملكيتها. تطلب بيان أنَّ

من  ألف ٥١وأي أمر باملصادرة يرد من دولة عضو يف االحتاد األورويب قابل لإلنفاذ املباشر (املادة 
حمددة دوًال  تعدُّكما أن أوامر املصادرة اليت ترد من دول أخرى  قانون املساعدة القانونية املتبادلة).

ــــــاعدة املتبادلة)، ميكن أن ُت حال إىل (حتدد مبوجب أمر صــــــادر من وزارة اخلارجية ألغراض املس
ــــــلطات املركزية األيرلندية فيما يتعلق بإنفاذها (املادة  ) من قانون املســــــاعدة القانونية ١( ٥٠الس

ناء  لة). وب باد بإصـــــــدار املت با  يا طل ية أن ترفع إىل املحكمة العل طات املركز يه، جيوز للســــــل عل
ساعدة القانونية املتبادلة)، وهو أمر ميكن إنفاذه ١( ٥١مصادرة تعاوين" (املادة   "أمر ) من قانون امل

ــــــطــة مكتــب مــدير  كمــا لو كــان حكمــا صـــــــادرا من املحكمــة العليــا  ةالعــامــ النيــابــاتبواس
ة على اإلجراءات وأحكام قانون املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة باملصادرة مبنيَّ)). ١(  ٥٢  (املادة
ــــتندة لإلدانة أو اجل ــــتناد لإلدانة كليهمانائية املس . ومبوجب أحكام قانون العدالة اجلنائية لعدم االس

هم وصدور ل)، ميكن للمحكمة أن تصدر أمرا باملصادرة فور إدانة الشخص املت(املعدَّ ١٩٩٤لعام 
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باإلضافة إىل ذلك، يوجد واحلكم حبقه. وميكن القيام بذلك أيضا بناء على طلب من دولة أجنبية. 
املتأتية  املوجوداتيف أيرلندا نظام ("مدين") بشأن ("املصادرة") غري املستندة إلدانة. وميكن ملكتب 

متلكات وجتميدها "مدنية" هبدف حجز املقضــــائية إجراءات  يســــتهلمن األنشــــطة اإلجرامية أن 
ومصـــــــادرهتا يف آخر املطاف، وميكن ذلك أيضـــــــا بناء على طلب يقدمه بلد أجنيب. ومبوجب 

ل) جيوز للمحكمة العليا أن تصـــدر (املعدَّ ١٩٩٤باء) من قانون العدالة اجلنائية لعام  ٥( ١٣  املادة
  ب مرضه.بسبالقضائية أمر املصادرة عند هروب املدعى عليه أو عند إيقاف اإلجراءات 

من قانون املســـــــاعدة  ٣٤وجيوز إنفاذ أوامر التجميد أو احلجز األجنبية مبقتضــــــى أحكام املادة 
مر حجز وطنية مبوجب االقانونية املتبادلة، وميكن أيضـــا، بناء على طلب من بلد أجنيب، إصـــدار أو

ئدات اجلرمية وقانون مكتب  عا قانون  ية من اجلرمية. وميكن املوجوداتأحكام  تأت تدابري  امل اختاذ 
  من قانون عائدات اجلرمية. ٣و ٢استباقية دون طلب مبوجب املادتني 

وفيما يتعلق بتطبيق األحكام بشــــأن التعاون على املصــــادرة يف ســــياق قضــــية واضــــحة مبوجب 
التقديرية  الصــالحية) من قانون املســاعدة القانونية املتبادلة تنص على ١( ٥١، فإن املادة ٥٥  املادة

سلطات املركزية للدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب لكي تقدم طلبا  ")جيوز(" اليت تتمتع هبا ال
إىل املحكمة العليا. ويتحدد مضــمون طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة ألغراض املصــادرة مبوجب 

  أحكام قانون املساعدة القانونية املتبادلة.
املصــادرة مبوجب أحكام قانون املســاعدة  بشــأنون وتشــترط أيرلندا وجود معاهدة من أجل التعا

القانونية املتبادلة. وميكن أليرلندا أن تتخذ االتفاقية كأســــاس قانوين لذلك التعاون، ولكن يلزم مع 
  البلد مبوجب أحكام قانون املساعدة القانونية املتبادلة.تسمية ذلك 
 رفض املســـاعدة، وهي ة املتبادلة أســـَسباء من قانون املســـاعدة القانوني ٥١و ٤٦و ٣املواد  نبِيوت
دون أن  تشـــمل احلد األدىن من قيمة املمتلكات. وال توقف الســـلطات األيرلندية التدابري املؤقتة  ال

ــتمرار التدابري (املادة ــباب الداعية إىل اس دال من  ٥١ متنح أوًال الدولة الطالبة فرصــة لتوضــيح األس
  قانون املساعدة القانونية املتبادلة).

ــــــنة النية باحلماية مبوجب أحكام قانون املســــــاعدة القانونية  وحتظى حقوق األطراف الثالثة احلس
  )).٣باء ( ٥١املتبادلة (املادة 

    
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

من قانون املســــــاعدة القانونية املتبادلة، جيوز أليرلندا أن تعيد ألي دولة  ٥٣مبوجب أحكام املادة 
، ًانقدي ددة املمتلكات املصادرة اليت هي ليست مبالغ نقدية. وإذا كانت املمتلكات املصادرة مبلغًاحم

جيوز إعادة ذلك املبلغ إىل الدولة املحددة إذا كانت تلك الدولة عضـــــوا يف االحتاد األورويب. غري أنه 
دية إىل دولة حمددة ليست ال يوجد أساس قانوين صريح إلعادة املمتلكات املصادرة اليت هي مبالغ نق
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من  ٨٧-٨٤ باإلضـــــافة إىل ذلك، ويف حاالت االختالس، فإن املوادوعضـــــوا يف االحتاد األورويب. 
  القانون نفسه تتضمن أحكاما بشأن إعادة املمتلكات املسروقة إىل مالكيها. 

طلبا وإذا كانت هناك أطراف ثالثة ذات مصــــــلحة يف املمتلكات، ميكن لتلك األطراف أن ترفع 
ثة  ما لدىن على املحكمة أن تنظر يف لدى املحكمة قبل املصـــــــادرة. ويتعيَّ ثال مجيع األطراف ال

  املمتلكات.مرهونة على من مصاحل احلسنة النية 
لتبادل ثنائيتني مقابل. وقد أبرمت أيرلندا معاهدتني  اوتنفذ طلبات التعاون، من حيث املبدأ، دومن

على حدة بشــأن التصــرف  حالةاملســاعدة القانونية وميكنها أيضــا أن تربم اتفاقات على أســاس كل 
  النهائي يف املمتلكات املصادرة.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

 املتأتية من األنشــــطة اإلجرامية ونظام "مدين" للمصــــادرة غري املوجوداتإنشــــاء مكتب   •  
  (ج)). )١( ٥٤و ٥١لإلدانة (املادتان  املستندة

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  توَصى أيرلندا مبا يلي:    
االحتاد األورويب بشــأن مكافحة الرابع الصــادر عن توجيه الوضــع الصــيغة النهائية لنقل   •  

غســـل األموال بغية ســـد الثغرات الكائنة يف تشـــريعاهتا بشـــأن مكافحة غســـل األموال 
  )؛٥٢و ١٤ومتويل اإلرهاب، وال سيما بشأن سجالت املالكني املنتفعني (املادتان 

النظر يف إلزام املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصـــــلحة يف حســـــاب مايل يف بلد   •  
  ))؛٦( ٥٢أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى عليه باإلبالغ عن تلك العالقة (املادة 

من قانون املســاعدة  ٥١املركزية صــالحيتها التقديرية مبوجب املادة  ضــمان ممارســة الســلطة  •  
  ))؛٢) و(١( ٥٥القانونية املتبادلة بأسلوب يراعي االلتزامات مبوجب املادة 

) فيما يتعلق ٢) و(١( ٥٥نة يف املادة ضــــــمان إمكانية توفري التعاون الدويل لألغراض املبيَّ  •  
ا إذا كانت مبوجب االتفاقية جلميع الدول األطراف، بصــــــرف النظر عمَّ املجرَّمةباألفعال 

))، ٦( ٥٥تلك الدول أم مل تكن حمددة مبوجب قانون املســــــاعدة القانونية املتبادلة (املادة 
الدول األطراف يف االتفاقية بالذات ألغراض تبادل املســــاعدة القانونية  بتســــميةيف ذلك   مبا
  ))؛٦( ٥٥باعتبارها أساسا قانونيا كافيا لتلك األغراض (املادة  حتديد االتفاقية بوضوح  أو

ضــمان النص بوضــوح يف قانون املســاعدة القانونية املتبادلة على إعادة املمتلكات املصــادرة   •  
  ))؛٣) و(٢( ٥٧ل مبلغا نقديا إىل أي دولة طرف، وفقا ألحكام (املادة اليت تشكِّ

ية أو   •   نائ تعددة األطراف لتعزيز فاعلية املالنظر يف إبرام املزيد من االتفاقات أو الترتيبات الث
  ).٥٩جهود التعاون الدويل ملا هو أبعد من نطاق الدول األعضاء يف االحتاد األورويب (املادة 

  


