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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين باسترداد املوجودات

        ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٢- ١١فيينا، 
منع وكشف إحالة العائدات  (٥٢دليل املناقشة املواضيعية بشأن املادة   

) تدابري االسترداد املباشر للممتلكات (٥٣واملادة ) املتأتية من اجلرمية
       ذات الصلةواملواد األخرى

      مذكِّرة من األمانة  
  ملخَّص    

رة لكي يسترشد هبـا الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح               كِّأَعدَّت األمانة هذه املذ     
ز االجتمــاع الثــامن وســوف يركِّــ. العــضوية املعــين باســترداد املوجــودات يف مناقــشته املواضــيعية 

 ٥٣واملــادة ) لـة العائــدات املتأتيـة مـن اجلرميـة    منـع وكـشف إحا   (٥٢للفريـق العامـل علـى املــادة    
وتقـدِّم هـذه    . كافحـة الفـساد   مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل        ) تدابري االسترداد املباشر للممتلكات   (

  . بغية إثراء مناقشة الفريق العاملني املواضيعيني اجملالينهذة عن مهمَّرة معلومات أساسية كِّاملذ
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    مةدِّمق  - الًأو  
، ١/٤ مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف قــراره أنــشأ  - ١

ر أن يتـوىل الفريـق      رَّة املعين باسترداد املوجودات، وق    الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوي     
  . سادالعامل إسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ والياته املتعلقة بإرجاع عائدات الف

ويف القرار نفسه، حـدَّد املـؤمتر وظـائف الفريـق العامـل، وتـشمل هـذه الوظـائف مـساعدة                      - ٢
املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجـودات، وخـصوصا بـشأن تنفيـذ املـواد            

ن آليات لتحديد مكـا وذلك مثال من خالل  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ٥٨ إىل  ٥٢
أدوات الفساد وعائداته وجتميدها وحجزها ومصادرهتا وإرجاعها؛ واستبانة االحتياجـات يف جمـال              

نائيــة واملتعــددة األطــراف بنــاء القــدرات وتــشجيع التعــاون بــني مــا يتــصل بــذلك مــن املبــادرات الث  
ــاء ال     القائمــة ــدول؛ وبن ــدة واألفكــار فيمــا بــني ال ــادل املعلومــات واملمارســات اجلي ثقــة ؛ وتيــسري تب

  . وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول املطلوب إليها
أغـسطس  /ا يف فيينا، ما بني آب     يوعقد الفريق العامل اجتماعاته من األول حىت السابع سنو          - ٣

  .٢٠١٣أغسطس / وآب٢٠٠٧
ووفقا خلطة العمل املعتمدة يف االجتماع السابع، من املقرر أن يعقد الفريق يف اجتماعه                 -٤
) منــع وكــشف إحالــة العائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة (٥٢من مناقــشة مواضــيعية بــشأن املــادة الثــا

  . املواد ذات الصلة من االتفاقيةغريمها من و) تدابري االسترداد املباشر للممتلكات (٥٣واملادة 
رة إىل مساعدة الفريـق العامـل يف مداوالتـه ويف تقريـر مـا سيـضطلع                 كِّوترمي هذه املذ    -٥

يات املرتبطـة بتنفيـذ املـواد ذات الـصلة والتـدابري            دِّوهـي تبـيِّن التحـ     .  أنـشطة يف املـستقبل     به من 
  .ياتدِّاملمكنة للتصدِّي بفعالية لتلك التح

    
  لعائدات منع وكشف إحالة ا (٥٢املناقشة املواضيعية بشأن املادة   - اًثاني  

    )املتأتية من اجلرمية    
    اخللفية  -ألف  

من االتفاقية إىل الدول األطراف أن تتخذ ما قد يلزم مـن تـدابري مـن           ٥٢تطلب املادة     -٦
: ابري إىل فئـتني وميكـن تقـسيم هـذه التـد    . أجل منع وكشف إحالة العائدات املتأتيـة مـن اجلرميـة         

ــة ، وتــدابري تتعلّــق بــاإل )٤ إىل ١الفقــرات ( منــع غــسل األمــوال  تــدابري ترمــي إىل قرارات املالي
  ).٦ و٥الفقرتان (
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    )٤ إىل ١الفقرات ( غسل األموال دابري الرامية إىل منعالت    

 إىل تدابري الوقاية الواردة يف الفصل الثاين من االتفاقية، وخـصوصا الـوارد    ٥٢تستند املادة     - ٧
 الًا شـام يـ  داخلاً، اليت تقـضي بـأن تنـشئ الـدول األطـراف نظامـ             ١٤من املادة   ) أ (١منها يف الفقرة    

ملـصارف واملؤسـسات املاليـة غـري املـصرفية، وأن يـشّدد هـذا النظـام علـى                   للرقابة واإلشـراف علـى ا     
ــتفعني، وحفــظ الــسجالت واإلبــالغ عــن      ــائن واملــالكني املن ــة الزب املتطلبــات اخلاصــة بتحديــد هوي

وبغيـة االسـتفادة علـى      . املعامالت املشبوهة، من أجل ردع وكـشف مجيـع أشـكال غـسل األمـوال              
ألمــوال املوجــود لــدى املؤســسات املاليــة يف دعــم جهــود  أكمــل وجــه مــن نظــام مكافحــة غــسل ا 

 بتركيزهـا علـى هنـج       ١٤ األحكـام ذات الـصلة مـن املـادة           ٥٢استرداد املوجودات، تستكمل املادة     
فـوا بـأداء وظـائف عموميـة     لِّفـني أو الـذين سـبق أن كُ   لَّاد املكيستند إىل تقيـيم املخـاطر وعلـى األفـر      

  .رهم واألشخاص الوثيقي الصلة هبمسأُ وأفراد ")سياسيازين املعروفني باألشخاص البار(مرموقة 
 بـأن تتخـذ الـدول األطـراف مـا قـد يلـزم مـن تـدابري،                   ٥٢ من املادة    ١ الفقرة   تقضيو  -٨

  : وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية مبا يلي
  التحقّق من هوية الزبائن؛   )أ(  
املودعــة يف اذ خطــوات معقولــة لتحديــد هويــة املــالكني املنــتفعني لألمــوال  اختــ  )ب(  

  حسابات عالية القيمة؛
   مـن ِقبـل،     إجراء فحـص دقيـق للحـسابات الـيت ُيطلـب فتحهـا أو ُيحـتفظ هبـا                   )ج(  

  سـرهم  أُداء وظـائف عموميـة هامـة أو أفـراد           فـني أو سـبق أن كُلِّفـوا بـأ         لَّأو نيابة عن، أفـراد مك     
  . ثيقي الصلة هبمأو أشخاص و

ــامالت           -٩ ــيح كــشف املع ــة تت ــصورة معقول ــدقيق ب ــك الفحــص ال ــصمَّم ذل وجيــب أن ُي
املشبوهة بغرض إبالغ السلطات املختصة عنها، وال ينبغي أن يؤوَّل علـى أنـه يـثين املؤسـسات                 

مـن املـادة    ) ب (١ووفقـا للفقـرة     . املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلـك           
، تكون وحدات االستخبارات املالية هـي الـسلطات املختـصة بتلقـي التقـارير               ٥٨واملادة  ،  ١٤

  . عن املعامالت املشبوهة
ــرة    -١٠ ــضي الفق ــادة  ٢وتق ــن امل ــدول      ٥٢ م ــوم ال ــأن تق ــدابري، ب ــذه الت ــذ ه ــسريا لتنفي ، تي

مــات األطــراف، وفقــا لقانوهنــا الــداخلي، ومــستلهمة املبــادرات ذات الــصلة الــيت اختــذهتا املنظ  
  : اإلقليمية واألقاليمية واملتعّددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي
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إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخـصيات الطبيعيـة أو االعتباريـة الـيت يتوقّـع                 )أ(  
من املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية أن تطّبق الفحـص الـدقيق علـى حـساباهتا،                 

ــواع احلــسابات واملعــ   ــتح       وأن ــدابري املناســبة لف ــة خاصــة، والت ــوىل عناي ــي أن ت ــيت ينبغ امالت ال
  احلسابات واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها اليت ينبغي اختاذها بشأن تلك احلسابات؛ 

 ًءإبالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتـها القـضائية، عنـد االقتـضاء وبنـا                )ب(  
منــها هــي، هبويــة شخــصيات طبيعيــة أو  علــى مبــادرة ًءعلــى طلــب دولــة طــرف أخــرى أو بنــا

اعتبارية معينة يتوقع من تلك املؤسسات أن تطّبق الفحـص الـدقيق علـى حـساباهتا، إضـافة إىل                   
  .ملالية أن حتدد هويتها بشكل آخرتلك اليت ميكن للمؤسسات ا

ــه ينبغــي قــراءة الفقــرتني      -١١ ــّين ملحوظــة تفــسريية أن  نَّ معــا، وأ٥٢ مــن املــادة ٢ و١وتب
زامات املفروضة على املؤسسات املالية ميكـن أن تطبَّـق وتنفَّـذ مـع إيـالء االعتبـار الواجـب                    االلت

  )١(.ملخاطر غسل األموال بصفة خاصة
ــها علــى نفــس القــدر مــن      نَّوالواقــع أ  - ١٢ ــع جوانب ــة ال تنطــوي يف مجي  أعمــال املؤســسة املالي

هـا، وتقتـضي بالتـايل املزيـد     فمخاطر غسل األموال تكون يف بعض اجلوانب أكرب مـن غري       . املخاطر
من الضوابط والفحص الـدقيق لتخفيـف حـدهتا، يف حـني أهنـا تكـون عنـد احلـد األدىن يف جوانـب                 

ويتطلب النهج القائم علـى تقيـيم املخـاطر مـن           . أخرى ولن تتطلب بالتايل نفس القدر من االهتمام       
خمـاطر غـسل األمـوال الـذي        املؤسسات املالية أن تكون لديها نظم وضوابط تتناسب مع النوع من            

ومقارنة بالنُّهج األكثر إلزاما، يتيح هـذا النـهج للمؤسـسات املاليـة اإلمكانيـة بـأن                 . ترتبط به حتديدا  
ختّصص مواردها على حنو أفضل لكي تركِّز على املسائل اليت تكون فيها خماطر غسل األموال عنـد      

  . عامالت املشبوهة واإلبالغ عنهاأعلى مستوياهتا، األمر الذي يزيد بدوره من فرص كشف امل
والنهج القائم على تقييم املخاطر هو عملية تنطوي، أوال، على تقييم خمـاطر األنـشطة                 -١٣

التجاريــة؛ ومــن أجــل ذلــك، تــستخدم املؤســسات املاليــة مــصفوفة خمــاطر، وهــي خريطــة تــبني 
ــل اخل      ــالعمالء وعوام ــة ب ــل اخلطــر املرتبط ــارامترات املخــاطر، كعوام ــة أو  خمتلــف ب طــر القُطري

 وعوامـــل اخلطـــر املرتبطـــة بـــاملنَتج أو اخلدمـــة أو املعاملـــة، حبيـــث يكـــون مبقـــدور )٢(اجلغرافيـــة
                                                         

منشورات األمم املتحدة،  (األعمال التحضريية للمفاوضات من أجل إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )1(  
 .٤٩٩، الصفحة ) والتصويبA.10.V.13رقم املبيع 

أحد العوامل اليت ميكن أن تؤخذ يف هو  تنفيذ األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد نَّإ  )2(  
، وكذلك التقارير واخلالصات الوافية. االعتبار عندما تصمِّم املؤسسات املالية مصفوفاهتا املتعلقة باملخاطر

 آلية استعراض تنفيذ االتفاقية، متاحة على املوقع الشبكي  الدول األطراف، واملعدَّة يف إطاراملقّدمة منالقُطرية 
 .)www.unodc.org(رات واجلرمية دِّكتب األمم املتحدة املعين باملخمل
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ــائن ضــعيفة أو      املؤســسات أن تقــيِّم مــا إذا كانــت احتمــاالت غــسل األمــوال لــدى أحــد الزب
طر مث ُيـستكمل تقيـيم املخـاطر هـذا بتنفيـذ تـدابري للتخفيـف مـن حـدة املخـا                    . متوسطة أو قوية  

  )٣(.املستبانة؛ وهذه التدابري ميكن أن تكون تدابري فحص مبسَّط أو معياري أو موسَّع
 بــأن تــصدر الــدول األطــراف إرشــادات بــشأن  ٥٢مــن املــادة ) أ (٢وتقــضي الفقــرة   -١٤

 مـن   ١كيفية تنفيذ املؤسسات املالية النُُّهج القائمة علـى تقيـيم املخـاطر، يف حـني تعتـرب الفقـرة                    
 وأفراد أسـرهم واألشـخاص      سياسيا العالقات التجارية مع األشخاص البارزين       نَّا أ املادة نفسه 

لـذا ينبغـي ألي حـسابات       . الوثيقي الـصلة هبـم تنطـوي بطبيعتـها علـى قـدر كـبري مـن املخـاطر                  
ميلـك هـؤالء األشـخاص حـق االسـتفادة منـها أو يتحكمـون فيهـا أن ختـضع للفحـص الــدقيق،           

  .األخرىرف النظر عن عوامل اخلطر بص
 هـذا الـشخص     نَّ ذاهتـا أ   دِّ ال تعين يف ح    سياسيا مكانة الشخص البارز     نَّوال ريب يف أ     -١٥

 تــأيت مبزيــد مــن سياســياومــع ذلــك، فــإن العالقــات التجاريــة مــع األشــخاص البــارزين  . فاســد
املخاطر نظـرا الحتمـال أن يـسيء هـؤالء اسـتخدام منـصبهم الرمسـي وسـلطتهم ونفـوذهم مـن                    

وقـــد يـــستخدم هـــؤالء األفـــراد أيـــضا أســـرهم أو . صول علـــى مكاســـب شخـــصيةأجـــل احلـــ
 غـري   بطرائـق األشخاص الوثيقي الصلة هبم إلخفاء األمـوال أو املوجـودات الـيت حـصلوا عليهـا                 

وهلــذا الــسبب، يــتعني علــى املؤســسات املاليــة أن تقــيِّم، علــى ســبيل املثــال، الغــرض . مــشروعة
 من أجله أو الـسبب الـذي جيعـل مـن الـضروري أن               حساباً سياسياالذي يفتح الشخص البارز     

وهنــاك، بطبيعــة . يكــون للمــسؤول الرفيــع املــستوى حــساب خــارج الواليــة القــضائية لوطنــه   
ومـع ذلـك،    . احلال، العديد من األسباب املـشروعة الـيت حتـدو هبـذا املـسؤول إىل القيـام بـذلك                  

  .اب وسالمته االقتصاديةض من احلسينبغي توخي العناية يف تقييم مشروعية الغر
 أو متيِّـز بـني      سياسـيا وال تقدِّم اتفاقية مكافحة الفساد أمثلـة علـى األشـخاص البـارزين                -١٦

 ُتلـزم الـدول األطـراف بـإبالغ         ٥٢مـن املـادة     ) ب (٢ولكـّن الفقـرة     . احملليني واألجانب منـهم   
مــن تلــك املؤســسات أن توقــع معّينــة ُياملؤســسات املاليــة هبويــة شخــصيات طبيعيــة أو اعتباريــة  

  . سياسياتطّبق الفحص الدقيق على حساباهتا، ومنها األشخاص البارزون 
 أن يـشمل املـوظفني مـن ذوي الرتـب           سياسـيا وال ُيقصد مبفهـوم األشـخاص البـارزين           -١٧

املتوسـطة أو مــا دوهنـا، وهــو عـادة مــا يــشمل رؤسـاء الــدول أو احلكومـات، وكبــار الــساسة،      
ــسؤولني  ــار امل ــذيني يف    وكب ــسؤولني التنفي ــار امل ــضائيني أو العــسكريني، وكب  احلكــوميني أو الق

                                                         
فرقة العمل املعنية النُُّهج القائمة على تقييم املخاطر يف سلسلة الوثائق التوجيهية لب املتعلّقة املوارديتمثل أحد   )3(  

 .)www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproachمتاحة يف العنوان الشبكي (باإلجراءات املالية 
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 املتعلّقـة  ١٦وأسـوة باملـادة   . الشركات احلكوميـة، واملـسؤولني املهّمـني يف األحـزاب الـسياسية           
ــة، ميكــن ملفهــوم       ــة العمومي برشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤســسات الدولي

 أن يـشمل أيــضا األشــخاص املكلَّفـني أو ســبق أن كُلِّفــوا بوظيفــة   اسياســياألشـخاص البــارزين  
بارزة من ِقبل منظمة دولية عمومية، مثـل أعـضاء اإلدارة العليـا، أي املـديرين ونـواب املـديرين             

  . وأعضاء جمالس اإلدارة أو األشخاص الذين يؤدون ما يعادل ذلك من وظائف
الـدول األطـراف املؤسـسات املاليـة بـأن تتخـذ             بـأن تلـزم      ٥٢ مـن املـادة      ١وتقضي الفقرة     - ١٨

ــة القيمــة       ــتفعني لألمــوال املودعــة يف حــسابات عالي ــالكني املن ــة امل ــد هوي ــة لتحدي . خطــوات معقول
واهلدف من ذلـك هـو التـصدي للحـسابات املفتوحـة هبويـة مقنَّعـة واألمـوال الـيت أُخفـي مـصدرها                        

يل مــن دون إثــارة الــشبهات، باســتخدام  احلقيقــي مــن أجــل دمــج األمــوال الفاســدة يف النظــام املــا  
ميـسِّرين  ، أو باسـتخدام مـا يـسّمى    )corporate vehicles(منـشأة هلـذه األغـراض    " قانونيـة "كيانات 

، أو كيانـات  )sophisticated gatekeepers (لعمليـات غـسل األمـوال علـى درجـة عاليـة مـن احلنكـة        
م تعريفـا لتعـبري     دِّ االتفاقيـة ال تقـ     نَّورغم أ . نيسرة واألشخاص املقّرب  ُألومهية، بل وباستخدام أفراد ا    

، فمن املفهوم عموما أنـه يـشري إىل الـشخص الطبيعـي الـذي ميلـك يف هنايـة املطـاف               "املالك املنتفع "
وهـو  . أو الـشخص الطبيعـي الـذي ُتجـرى املعاملـة نيابـة عنـه              / و مثلـها أو يسيطر على    شركة زبونة   

. رة فعلية تامة على شخصية اعتباريـة أو ترتيـب قـانوين    يشمل أيضا األشخاص الذين ميارسون سيط     
وبعبــارة أخــرى، ينبغــي للمؤســسات املاليــة أالّ تكتفــي بتحديــد هويــة الزبــون الــذي هــو صــاحب    
احلساب، بل ينبغي هلا أيضا أن تتخذ خطوات معقولة للوقوف على هوية املالك احلقيقـي لألمـوال                

وإذا كـان احلـساب باسـم كيـان     . ون الزبـون نفـسه  املودعة يف احلساب، الذي قـد يكـون أو ال يكـ         
مؤسسي، على سبيل املثال، ينبغي للمؤسسات املالية أن تتخذ تدابري معقولة ملعرفة هويـة الـشخص                

  )٤(.الطبيعي أو األشخاص الطبيعيني الذين يقفون وراء ذلك الكيان والتحقق منها
علــى الــدول األطــراف أن تنفِّــذ  مــن االتفاقيــة، يتعــّين ٥٢ مــن املــادة ٣ووفقــا للفقــرة   -١٩

تــدابري تــضمن احتفــاظ مؤســساهتا املاليــة، لفتــرة زمنيــة مناســبة، بــسجالت وافيــة للحــسابات     
وينبغـي أن تتـضمن   .  من تلـك املـادة  ١واملعامالت اليت تتعلق باألشخاص املذكورين يف الفقرة    

ر اإلمكــان، ن، بقــدمَّ أدىن، معلومــات عــن هويــة الزبــون، كمــا تتــض دٍّهــذه الــسجالت، كحــ
  . معلومات عن هوية املالك املنتفع

                                                         
لصادر عن  اEC/2005/60 والتوجيه رقم ٢٠١٢انظر توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املنقَّحة لعام   )4(  

   بشأن منع استغالل النظام املايل ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦الربملان األورويب واجمللس األورويب يف 
 .يف غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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أما حتديد الفترة الزمنية اليت ينبغي االحتفـاظ خالهلـا بالـسجالت فـأمر متـروك للـدول                    -٢٠
نـسخ الـشيكات   (ويف املمارسة العمليـة، تبـدأ فتـرة االحتفـاظ بـسجالت املعـامالت               . األطراف

 الذي أجريـت فيـه املعاملـة، بينمـا تبـدأ            من التاريخ ) على سبيل املثال   ورسائل التحويل الربقي،  
نـسخ وثـائق اهلويـة، كجـوازات الـسفر وبطاقـات اهلويـة              (فترة االحتفاظ بسجالت احلـسابات      

تـاريخ إغـالق    (، اعتبارا من تاريخ انتـهاء العالقـة التجاريـة           )على سبيل املثال   والوثائق املشاهبة، 
 عـدة حـاالت خطـرية، علـى مـدى            ممارسـات الفـساد حـدثت، يف       نَّ بأ اًوعلم). احلساب، مثال 

ر السجالت املالية أمر ضـروري إلجـراء التحقيقـات الالحقـة،        فُّ توا نَّ، فإ دافترة زمنية طويلة ج   
  . ف على املوجودات وإرجاعهارُّوكذلك للتع

، وهبدف منع وكشف عمليات إحالـة العائـدات املتأتيـة         ٥٢ من املادة    ٤ووفقا للفقرة     -٢١
 لالتفاقية، يتعّين على الدول األطراف أن تنفِّذ تدابري مناسبة وفّعالة لكـي             من أفعال جمّرمة وفقا   

متنع، مبساعدة أجهزهتا الرقابية واإلشرافية، إنشاء مصارف ليس هلا حضور مـادي وال تنتـسب               
وتـبني ملحوظـة    ". املـصارف الـصورية   "إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة، ُتعرف عمومـا باسـم           

موجـوَدين  " عقـال وإدارة ذَوي شـأن     "ُيفهـم علـى أنـه يعـين         " حـضور مـادي   " تعـبري    نَّتفسريية أ 
فمجرد وجـود وكيـل حملـي أو مـوظفني ذوي رتـب منخفـضة ال ميثـل                  . داخل الوالية القضائية  

  )٥(.اإلدارية، أي الدفاتر والسجالتوُتفهم اإلدارة على أهنا تشمل الشؤون . ياحضورا ماد
ان وراء املصارف الـصورية موجـوَدين يف واليـة قـضائية            ويكون العقل واإلدارة الكامن     -٢٢

 وجــود اإلدارة يف نَّإذ إ. خمتلفــة، أو يف مكاتــب كيــان مــرتبط هبــا، أو حــىت يف ســكن خــاص   
والية قضائية خمتلفة مينع اجلهة الرقابية يف الوالية القضائية اليت تأّسـس فيهـا املـصرف الـصوري                  

م عمـالء املـصارف الـصورية هـذه املـصارف           ويـستخد . من ممارسة اإلشـراف عليـه كمـا جيـب         
أساسا ملا تتيحه من سّرية اهلوية وتسهيالت إلخفاء مـصدر األمـوال وتوجيههـا إىل مؤسـسات                 

. وبعبارة أخرى، نادرا ما تبقى األموال مودعة يف املصرف الـصوري ملـدة طويلـة            . مالية أخرى 
طـراف علـى أن تنظـر يف إلـزام           الـدول األ   ٥٢ نفسها من املـادة      ٤وهلذا السبب، تشّجع الفقرة     

بــرفض الــدخول أو االســتمرار يف عالقــة مــصرف مراســل مــع مــصارف ) أ: (مؤســساهتا املاليــة
بتجنب إقامة أي عالقات مع مؤسسات ماليـة أجنبيـة تـسمح ملـصارف صـورية           ) ب(صورية و 

  .باستخدام حساباهتا
وتــشكّل هــذه . خــدمات مــصرفية مــن مــصرف إىل آخــر " لةِســاملــصارف املرا" وتــوفّر  -٢٣

اخلدمات شرحية مهمة من الصناعة املصرفية، وتنطوي على أوجـه ضـعف حبكـم طبيعتـها ألهنـا           

                                                         
 .٥٠٠ ، الصفحة ...األعمال التحضريية  )5(  
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متكِّن مصارف واقعة يف دولة ما من تسيري أعمال جتارية وتقدمي خدمات لعمالئها يف واليـات                
وبفتح حساب مراسـل، ميكـن للمـصرف األجـنيب،          . قضائية أخرى ليس هلا فيها حضور مادي      

مها املـصرف املراسـل   دِّ، أن يتلقى العديد من اخلدمات الـيت يقـ  "املستجيب"  باملصرف املعروف
إن مل يكن مجيعها، دون التكلفـة املقترنـة باحلـصول علـى تـرخيص أو إقامـة حـضور مـادي يف                       

  )٦(.الوالية القضائية للمصرف املراسل
    

    )٦ و٥الفقرتان  (بإقرار الذمة املاليةالتدابري املتعلقة     
اهلـدف األول هـو احلـصول علـى معلومـات        .  لنظم إقرار الذمة املالية هدفا مزدوجا      نَّإ  -٢٤

مالية، كاملعلومات املتعلقة باملوجودات والدخل، من أجل استخدام تلـك املعلومـات للكـشف              
عن أي ثروة لدى املوظف العمـومي ال تتماشـى مـع الـدخل املـصرَّح بـه وقـد تكـون عائـدات                        

وميكـن أن ُتـستخدم املعلومـات نفـسها كمعلومـات      .  ثروة ال تفـسري هلـا     متأتية من الفساد، أيْ   
أمـا اهلـدف   . استخبارية أو أدلة عنـد التحقيـق مـع موظـف عمـومي وحماكمتـه بـدعوى الفـساد         

الثــاين مــن نظــم إقــرار الذمــة املاليــة فهــو مجــع معلومــات عــن املــصاحل وااللتزامــات والــروابط     
 إقـرارات الذمـة     نَّوبالتـايل، فـإ   . و ظاهر يف املصاحل   مل أ التجارية اليت قد تفضي إىل تضارب حمت      

 هـذه اإلقـرارات ال تـسهم    نَّيـضاف إىل ذلـك، أ  . املالية هي أدوات مهّمة ملنع الفـساد وكـشفه   
فحــسب يف زيــادة فعاليــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفــساد، بــل تزيــد أيــضا مــن فعاليــة قــدرة    

  .الكشف عن غسل عائدات الفسادعلى املؤسسات املبلِّغة والبلدان األخرى 
 بأن تنظر الدول األطراف يف إنشاء نظم إلقرار الذمـة           ٥٢ من املادة    ٥وتقضي الفقرة     -٢٥

. والنص على عقوبات مالئمـة علـى عـدم االمتثـال    " املوظفني العموميني املعنيني"ـاملالية خاصة بِ 
، الـذي يقـضي     ٨املادة   من   ٥وهي تعاجل اهلدف األول من هذه النظم وتستكمل حكم الفقرة           

بــأن تــسعى الــدول األطــراف إىل وضــع تــدابري ونظــم تلــزم املــوظفني العمــوميني بــأن يقــدِّموا     
إقرارات عن أشياء منها ما هلم من أنـشطة خارجيـة وعمـل وظيفـي واسـتثمارات وموجـودات                   

  .صاحل مع مهامهم كموظفني عمومينيوهبات أو منافع كبرية قد تفضي إىل تضارب يف امل
وقد ُترك للدول األطراف أمر حتديد املـوظفني العمـوميني الـذين سـيكونون مـشمولني                  -٢٦

هبذه النظم، وكيفية جعل إقرار الذمة املالية أكثر فعالية، ونوع اجلزاءات اليت ميكن تطبيقهـا يف                
وميكن للدول األطراف أيـضا أن تعتمـد تـدابري أكثـر صـرامة أو شـدة مـن                   . حالة عدم االمتثال  

                                                         
  )6(  Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption, p. 199. 
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ــص  ــرة    تلــك املن ــع الفق ــة، متاشــيا م ــا يف االتفاقي ــادة  ٢وص عليه ــق  ٦٥ مــن امل ــرر تطبي ، وأن تق
  . سر املوظفني العموميني واألشخاص الوثيقي الصلة هبمأُالتزامات اإلقرار على أفراد 

 كـذلك بـأن تنظـر الـدول األطـراف يف اختـاذ مـا يلـزم             ٥٢ من املادة    ٥وتقضي الفقرة     -٢٧
مــن تــدابري للــسماح لــسلطاهتا املختــصة بتقاســم معلومــات إقــرار الذمــة املاليــة مــع الــسلطات     
ــق يف       ــدما تكــون هــذه املعلومــات ضــرورية للتحقي ــدول األطــراف األخــرى عن ــصة يف ال املخت

 ٤٦ و ٤٣انظر املـواد    (ال جمرَّمة وفقا لالتفاقية واملطالبة هبا واستردادها        العائدات املتأتية من أفع   
  ). الوثيقة الصلة هبذا املوضوع٥٧ و٥٦ و٤٨و

 ٦ويف نفس سياق التشجيع على إقـرار الذمـة املاليـة وتـوخي الـشفافية، تـدعو الفقـرة                      -٢٨
لـزام املـوظفني العمـوميني       الدول األطراف إىل النظر يف اختاذ ما يلزم من تدابري إل           ٥٢من املادة   

املعنيني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة أخـرى علـى                   
ذلك احلساب بأن يبلِّغوا السلطات املختصة عن تلـك العالقـة وأن حيتفظـوا بـسجالت مالئمـة                  

 األطـراف، إذا     يـتعني علـى الـدول      وعلى غـرار األحكـام الـسابقة،      . فيما يتعلق بتلك احلسابات   
  .رت األخذ بتلك التدابري، أن تنص أيضا على جزاءات مناسبة على عدم االمتثالرَّق
    

    نقاط للمناقشة  - باء  
  : مناقشتها  بغية زيادة أن ينظر يف النقاط التاليةدُّ الفريق العامل يولَّلع  -٢٩

شــخاص ممارســات وخــربات الــدول األطــراف يف معاجلــة املــسائل املتعلّقــة باأل  )أ(  
 علـى املـستوى الـوطين    سياسـيا ، مبا يف ذلك حتديـد هويـة األشـخاص البـارزين             سياسياالبارزين  

   الوطنية ذات الصلة؛والتشريعات واملمارسات) قائمة األمساء أو قائمة الوظائف(
يات اليت تواجهها الـدول األطـراف واملؤسـسات املاليـة يف حتديـد هويـة                دِّالتح  )ب(  

  تقار إىل قوائم رمسية موحدة؛فاال بسبب سياسياالبارزين  األشخاص األجانب
يات اليت تواجهها الدول األطراف يف توجيه ومراقبـة املؤسـسات املاليـة             دِّالتح  )ج(  

  ؛سياسيااحملليني واألجانب البارزين يف التحديد الصحيح هلوية األشخاص 
ــ  )د(   ـــ   دِّالتحـ ــد هوي ــراف يف حتديـ ــدول األطـ ــا الـ ــيت تواجههـ ــراد يات الـ ــر أُة أفـ سـ

   واألشخاص الوثيقي الصلة هبم؛سياسيااألشخاص البارزين 
  خربة الدول األطراف يف معاجلة املسائل املتعلقة بالنُُّهج القائمة على تقييم املخاطر؛   )ه(  
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خــربة الــدول األطــراف فيمــا يتعلــق مبــسائل االحتفــاظ بالوثــائق، مبــا يف ذلــك    )و(  
نـسخ  (تفظ هبـا املؤسـسات املاليـة، وُمـدد االحتفـاظ وطرائقـه              نوع السجالت اليت ينبغي أن حتـ      

  ؛ )ورقية أو حاسوبية
ــ  )ز(   ــا الــ  دِّالتح ــيت تواجهه ــة التأ  يات ال ــد حماول ــسلطات اإلشــرافية عن ــن أكُّ  نَّد م

ــورية أو      ــلة مبـــصارف صـ ــا عالقـــات مراسـ ــراف ال تربطهـ ــدول األطـ ــة يف الـ املـــصارف العاملـ
  ورية باستخدام حساباهتا؛ملصارف صمبؤسسات مالية أجنبية تسمح 

خربة الدول األطـراف يف إنـشاء نظـم إلقـرار الذمـة املاليـة مبـا يف ذلـك طائفـة                   )ح(  
، )حبـــسب الرتبـــة أو جمـــال الـــضعف أو معـــايري أخـــرى (املـــوظفني العمـــوميني املـــشمولني هبـــا 

 مــن واملعلومــات الــيت يتعــّين الكــشف عنــها يف هــذه اإلقــرارات، وإجــراءات التحقــق وغريهــا   
  جراءات، وتطبيق اجلزاءات؛اإل

سـر املـوظفني العمـوميني      أُ إقـرار الذمـة املاليـة علـى أفـراد            إمكانية تطبيق تدابري    )ط(  
  لة هبم والتحديات املقترنة بذلك؛واألشخاص الوثيقي الص

املمارسات اجليدة والعقبات املواجهـة يف التبـادل الـدويل للمعلومـات الـواردة                )ي(  
ية واستخدامها ملساعدة املؤسـسات املاليـة علـى حتديـد هويـة األشـخاص               يف إقرارات الذمة املال   

   الواجبة إزاء الزبائن املعنيني؛، وممارسة اليقظةسياسياالبارزين 
السبل الفعالة، مبا فيها سبل التعاون املباشر بني الوكاالت املسؤولة عـن تلقّـي             )ك(  

ــة، الســتبانة  إقــرارات الــدخل واملوجــودات، وكــذلك فيمــا بــني وحــدات اال    ســتخبارات املالي
سـلطة   احلسابات املالية يف البلدان األجنبية، اليت يكـون للمـوظفني العمـوميني مـصلحة فيهـا أو                

  . توقيع أو سلطة أخرى عليها
    

      )ري االسترداد املباشر للممتلكاتتداب (٥٣مناقشة مواضيعية بشأن املادة   -اًثالث  
    اخللفية  -ألف  

 بتــدابري االســترداد املباشــر للموجــودات عــن طريــق إقامــة الــدعاوى   ٥٣تتعلــق املــادة   -٣٠
  ويبتعد هذا احلكم املبتكـر عـن املفهـوم القائـل بأنـه ال ينبغـي اسـترداد عائـدات الفـساد                      . املدنية

إال عن طريق املصادرة، وهو ُيلزم الدول األطراف باالعتراف يف نظمهـا القانونيـة حبـق الـدول                  
ــة خاصــة الســترداد     املتــضررة يف الــسعي إىل ا الســترداد املباشــر مــن خــالل رفــع دعــاوى مدني

وميكـن هلـذه الـدعاوى املدنيـة أن تكـون قائمـة              .املمتلكات أو التعويض عنـها أو عـن األضـرار         
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وينبغــي عــدم اخللــط بينــها . الــضرر املــدينأو قائمــة علــى ) املطالبــات العينيــة(علــى املوجــودات 
ستناد إىل إدانة، فهذه األخرية هـي تـدبري تتخـذه الدولـة الـيت        وبني مصادرة املوجودات دون اال    

  ).دولة احملكمة(توجد فيها املوجودات 
 الكثري من العمل قـد أُجنـز يف إطـار االتفاقيـة ومبـادرة اسـترداد املوجـودات                   نَّويف حني أ    -٣١

ويل املتعلّقــة والبنــك الــد) املكتــب(رات واجلرميــة دِّاملــسروقة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــ  
استرداد املوجودات من خالل التعـاون الـدويل واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة،                   

ولكـّن مـرتكيب اجلـرائم      . كان التركيز أقل حىت اآلن على االسترداد عـن طريـق الـدعاوى املدنيـة              
ا املـسؤولية اجلنائيـة أيـضا       املنصوص عليها يف االتفاقية ال يتحملون املسؤولية املدنية فحسب، وإمن         

 االتفاقيـة تـشري صـراحة إىل املـسؤولية     نَّ والواقع أ)٧().عن األضرار والتعويض، على سبيل املثال  (
وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن أيـضا اختـاذ       . ٣٥ و٣٤، واملـادتني  ٢٦ مـن املـادة   ٢املدنية يف الفقـرة     

  .مبوجب القانون املدين) ٥٤ و٣١املنصوص عليهما يف املادتني (تدبَريْي التجميد واحلجز 
 إىل املفاهيم احلديثة للعالقات الدولية وسيادة القانون، الـيت ال ُتعتـرب             ٥٣وتستند املادة     -٣٢

الدول وفقا هلا من أشخاص القانون الدويل فحسب، بل ُتعترب أيـضا مـن أشـخاص القـانون يف                   
عتبارهـا مـن أشـخاص القـانون     ويكون ألي دولـة، با    . النظم القانونية الوطنية لكل واحدة منها     

الوطين، األهلية القانونية لتكون هلا حقوق وعليها واجبات، مبـا يف ذلـك احلـق يف رفـع دعـوى           
  .ات أو بالتعويض عن الضررأمام احملكمة للمطالبة مبلكية املمتلك

وبالتــايل، تكــون إحــدى الطرائــق املباشــرة الــيت ميكــن أن تــسترد هبــا دولــة مــا عائــدات   -٣٣
ــة     الفــساد  ــة أمــام حمــاكم الدول ــة بــصفة مّدعي ــة أخــرى أن ترفــع دعــوى مدني املوجــودة يف دول
وقد يكـون ملثـل هـذه الـدعاوى مزاياهـا عنـدما ال تكـون املالحقـة اجلنائيـة ممكنـة أو                       . األخرى

وعــالوة علــى ذلــك، لــن تكــون الدولــة . عنــدما يكــون معيــار اإلثبــات أدىن يف القــضايا املدنيــة
ف حـىت يف غيـاب      لتماس املساعدة القانونية املتبادلـة، إذ ميكنـها أن تتـصرّ          املّدعية معتمدة على ا   

  .التعاون القانوين
ولكــن ُيفتــرض مــسبقا يف مثــل هــذه الــدعاوى، كــشرط رمســي أول، أن تتمتــع الدولــة      -٣٤

 بـأن تـسمح     ٥٣وبنـاء علـى ذلـك، تقـضي املـادة           . املّدعية حبق املثول أمام حماكم الدولة األخرى      
ف للــدول األطــراف األخــرى برفــع دعــوى مدنيــة أمــام حماكمهــا لتثبيــت احلــق يف الــدول األطــرا

ممتلكات اكُتسبت، بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، مـن خـالل جـرائم الفـساد، أو لتثبيـت ملكيـة                 
  وكثريا ما يعامل القانون اإلجرائي احمللي الدول األخرى كأي )) أ (٥٣املادة (تلك املمتلكات 

                                                         
 .تستعد مبادرة استرداد املوجودات املسروقة إلصدار منشور عن وسائل االنتصاف املدنية دعما السترداد املوجودات  )7(  
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وال تصبح  .  حق املثول أمام حماكمها    ياة األجنبية األخرى ومينحها تلقائ    من الشخصيات االعتباري  
ــّد مــن أن تراجــع الــدول  .  مهّمــة إال عنــدما ال تكــون هــذه هــي احلــال  ٥٣املــادة  وبالتــايل، ال ب

 وممثليهـا القـانونيني حـق       )٨(األطراف تشريعاهتا احمللية، وأن تكفل منح الـدول األطـراف األخـرى           
  .ها، ما دام قانون اإلجراءات املدنية لديها ال يفعل ذلك على أية حالاملثول أمام حماكم

ــادة    -٣٥ ــي امل ــول      ) أ (٥٣وال تعف ــة حبــق املث ــة املتعلّق ــد العام ــن القواع ــدول األطــراف م ال
 عليهـا أن تكفـل      نَّومع ذلك، فإ  . واملقبولية، كضرورة توكيل حمام حملي أو تعيني حدود زمنية        

 مثـل األدلـة علـى    - اجلوهرية املتعلقة باألسـس املوضـوعية للقـضية     أالّ حيدث خلط بني املسائل    
 ومـسائل مقبوليـة القـضية،       -الضرر أو وجود عالقة سببية وثيقة بني الضرر والسلوك املزعـوم            

  . ، أمرا شاقا أكثر مما ينبغييايصبح معه احلصول على حق املثول أمام احملكمة، عمل
اهتا الـدول األطـراف مـن جعـل الـدعاوى املدنيـة املرفوعـة         ذدِّوال متنع هذه املادة يف ح    -٣٦

من دول أخرى خاضعة لقواعد خاصة بشأن الوالية القضائية، وذلك، على سـبيل املثـال، مـن                 
ومـع ذلـك، ينبغـي      . خالل إسناد هذه الدعاوى إىل حمكمة أعلى من احملـاكم االبتدائيـة العاديـة             

  . مثل احلق يف االستئنافجرائية،أالّ حتّد هذه القواعد من احلقوق اإل
لتثبيـت  "، يقتصر االلتـزام علـى الـدعاوى املدنيـة الـيت تقـام               )أ (٥٣ووفقا لصيغة املادة      -٣٧

أو لتثبيـــت ملكيـــة تلـــك " بارتكـــاب جـــرم مـــشمول باالتفاقيـــة" حـــق يف ممتلكـــات اكُتـــسبت
ل عـن  بيد أنه إذا مل يكن اجلـاين قـد اكتـسب املمتلكـات عـن طريـق االخـتالس بـ           ". املمتلكات

ملوجـودات آتيـة   طريق جرم آخر من اجلرائم املشمولة باالتفاقية، كالرشوة مثال، حيث تكـون ا       
علـى  ( الدولة املّدعية قـد ال تكـون دائمـا هـي صـاحبة هـذه املوجـودات                 نَّمن أموال خاصة، فإ   

وبالتايل، قد يكون من الـضروري أن ُيقـرأ هـذا           ). ٥٧ من املادة    ٣النحو املعترف به يف الفقرة      
احلكم، مع أخذ موضوعه وغرضه بعني االعتبار، قـراءة أوسـع حبيـث يـسمح حبـق املثـول أمـام                     

دعاوى املطالبـة بـرد املمتلكـات إىل        (احملاكم ال يف دعاوى االعتراف بامللكية أو رد املمتلكات          
ــويض أو       ) أصــحاهبا ــات التع ــة، وخــصوصا يف مطالب ــدعاوى املدني ــل ويف ســائر ال فحــسب، ب

  .لضررامطالبات العطل و
ــادة نَّوالواقــع أ  -٣٨ ــأمر    ) ب (٥٣ امل ــأن ت ــدول األطــراف حملاكمهــا ب ــأذن ال ــأن ت تقــضي ب

مــرتكيب اجلــرائم بــدفع تعــويض لدولــة طــرف أخــرى تــضررت مــن جــرائم منــصوص عليهــا يف 

                                                         
 أن تعترف مبطالبة منظمة دولية ،يا عمل، بإمكان الدول األطراف أن٥٣ّ تفسريية بشأن املادة ملحوظةتوضح   )8(  

عضاء فيها، باعتبارها املالك الشرعي للممتلكات اليت اكُتسبت عن طريق سلوك جمرَّم وفقا عمومية، تكون أ
 .)٥٠٩ الصفحة ، ...األعمال التحضريية(لالتفاقية 
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وبغيـة تنفيـذ هـذا احلكـم، جيــب علـى الـدول األطـراف أن تـسمح للـدول األطــراف          . االتفاقيـة 
وميكـن حتقيـق ذلـك      . اكمهـا وتلقّـي تعويـضات أو عطـل وضـرر          األخرى برفع دعاوى أمـام حم     

من خالل الدعاوى املدنية حيث ترفـع الدولـة املتـضررة دعـوى بـصفتها مّدعيـة                 ) أ: (بطريقتني
كمـسألة تبعيـة يف اإلجـراءات اجلنائيـة حيـث           ) ب(؛ أو   )مـثال،  مبوجب قـانون الـضرر املـدين،      (

  .ل كطرف ثالثطرف املتضررة باملثوميكن أن ُيسمح للدولة ال
وقد أقّرت دول عديـدة، كالـدول األطـراف يف اتفاقيـة جملـس أوروبـا بـشأن مكافحـة                    -٣٩

الفساد يف إطار القانون املدين، علـى سـبيل املثـال، حـق األشـخاص يف احلـصول علـى تعـويض                      
ومـا دامـت   )  مـن اتفاقيـة جملـس أوروبـا       ١انظـر املـادة     (عن األضرار النامجة عـن أفعـال الفـساد          

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد      نَّ، فـإ "الـشخص "األجنبية تندرج ضمن تعريف  الدول  
وفقط يف احلاالت اليت ال يكـون فيهـا األمـر كـذلك،             . ليست حباجة إىل تعديل تشريعي إضايف     

أو عندما ال توجد إجراءات قضائية مرعيـة للمطالبـة بـالتعويض عـن أضـرار نامجـة عـن جـرائم                      
  .رةرِّني إرساء إجراء خاص من أجل الدول األطراف املتضمتصلة بالفساد، يتع

وخالفا التفاقية جملس أوروبا، ال حتـّدد اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد أنـواع                  -٤٠
ر مــا إذا كانــت رِّوبالتــايل، ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــ . الــضرر الــيت جيــب التعــويض عنــها 

 مـن املمكـن املطالبـة بـالتعويض         نَّة بالتعويض عنه، أم أ    األضرار املادية فقط هي ما ميكن املطالب      
وميكـن أن تتـصل هـذه األخـرية، علـى سـبيل             . أيضا عن األرباح الـضائعة واخلـسائر غـري املاليـة          

 اخلـسائر غـري املاليـة يـصعب         نَّومبـا أ  . املثال، بفقدان النظام املؤسسي مسعته وشرعيته والثقـة بـه         
مـة إىل بـرامج مؤسـسية أو لبنـاء     دَّعويض شـكل مـسامهات مق   ، ميكن أن يتخذ الت    ياتقديرها كم 

ر مـا إذا    رِّويتعني علـى الـدول أيـضا أن تقـ         . القدرات يف جمال مكافحة الفساد أو ما شابه ذلك        
  .رة وإىل أي مدىتعويض عن األضرار غري املباشمن املمكن احلصول على كان 
يـة للمـسؤولية القانونيـة    ، فضال عن ذلك، أي شـروط جوهر       )ب (٥٣وال تضع املادة      -٤١

وتتعلـق  ). كوجود عالقة سببية بني الفعل املتصل بالفساد والضرر املتكبَّـد، علـى سـبيل املثـال               (
ومـع ذلـك، فـإن      . أساسا باجلوانب اإلجرائية للمطالبـة، ولـيس مبوضـوعها        ) ب(الفقرة الفرعية   

  . قة بالتعويض عن الضرر املتعل٣٥ّااللتزام اجلوهري بالنص على إتاحة التعويض يرد يف املادة 
، بــأن تتخــذ الــدول األطــراف مــا يلــزم مــن تــدابري للــسماح    )ج (٥٣وتقــضي املــادة   -٤٢

حملاكمها أو لـسلطاهتا املختـصة، عنـدما يـتعني عليهـا اختـاذ قـرار بـشأن املـصادرة، بـأن تعتـرف                        
تكـاب   للممتلكـات املكتـسبة عـن طريـق ار      يامبطالبة دولة طرف أخـرى باعتبارهـا مالكـا شـرع          

  . جرم مشمول باالتفاقية
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 هذه املادة تلزم الدول األطراف بأن متنح الدول األطـراف األخـرى حـق         نَّوبالتايل، فإ   -٤٣
املثــول أمــام احملــاكم لكــي تطالــب، كطــرف ثالــث يف إجــراءات املــصادرة، مبلكيــة املوجــودات 

ى مـن هـذا احلـق    ولكي تستفيد هذه الدول األخـر . املكتسبة بارتكاب جرم مشمول باالتفاقية  
لذلك، ميكـن أن تنظـر الـدول األطـراف يف إبـالغ             . جيب أن تكون على علم بتلك اإلجراءات      

ــة حبقهــا يف أن يكــون هلــا دور يف اإلجــراءات    ــام وميكــن الق. الــدول األطــراف األخــرى املعني ي
  .٥٦بذلك عمال باملادة 

    
    نقاط للمناقشة  -باء  

  :مناقشتهابغية زيادة  النقاط التالية يف أن ينظر دُّ الفريق العامل يولَّلع  -٤٤
ــدول األطــراف يف تطبيــق املــادة     )أ(   ــا عمل٥٣خــربات ال ــها  ي ، وخــصوصا معاملت

  للدول بصفتها مّدعية مقارنة مبعاملتها للشخصيات االعتبارية احمللية واألجنبية؛ 
ل أمـام   املعلومات عن القواعد اخلاصة املتعلّقـة بالواليـة القـضائية أو حـق املثـو                )ب(  

  احملاكم، املنطبقة على الدول األجنبية، وما يترتب على هذه القواعد من آثار؛ 
اخلــربات املتعلقــة بتوكيــل حمــام حملــي، وخــصوصا مــا إذا كــان هــذا الــشرط       )ج(  

يــشكل عائقــا حيــول دون إقامــة الــدول األطــراف دعــاوى أمــام حمــاكم دولــة طــرف أخــرى؛     
يــة ودول احملكمــة أن تــضمن أن يكــون توكيــل حمــامني  والــسبل الــيت تــستطيع هبــا الــدول املّدع 

حمليني متخصصني وذوي مهارات رفيعة املستوى أمرا ممكنا وجمديا يف الوقت نفـسه، وخاصـة                
ــة املّدعيــة منتميــة إىل أقــل البلــدان منــوا؛ وإتاحــة املــساعدة      يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا الدول

  القانونية أو التمثيل بدون مقابل؛ 
ــة  نطــاق   )د(   ــدعاوى املدني أو لتثبيــت ... لتثبيــت حــق يف ممتلكــات  "وتعريــف ال

ــة تلــك املمتلكــات  ــدعاوى، وخاصــة مــا إذا كانــت  "ملكي ــراف  هــذه ال  تتجــاوز حــدود االعت
  ؛ )دعاوى املطالبة برد املمتلكات إىل أصحاهبا(ت بامللكية ورد املمتلكا

الــدعاوى املدنيـــة  الـــذي جيعــل رفـــع  ) أ (٥٣معــىن التقييــد الـــوارد يف املــادة      )ه(  
، ومـا إذا كـان      "أو تثبيـت ملكيـة تلـك املمتلكـات        ... تثبيت حـق يف ممتلكـات       "مقصورا على   

ــترداد       ــة باسـ ــة متعلقـ ــشمل أي دعـــوى مدنيـ ــع لتـ ــسريا أوسـ ــادة تفـ ــذه املـ ــسَّر هـ ينبغـــي أن ُتفـ
   وعلى العقود؛ لضرر املدينااملوجودات، مبا يف ذلك املطالبات القائمة على 

كاشـتراط إقامـة الـدليل علـى الـضرر          (شروط التقييدية بشأن املثول أمام احملاكم       ال  )و(  
  ؛٥٣ميكن اعتبارها ممتثلة للمادة اليت قد تكون من الضيق حبيث ال ) أو اخلسارة، على سبيل املثال
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الـربح الـضائع،   (نوع التعويضات الـيت ميكـن املطالبـة هبـا يف املمارسـة العمليـة                 )ز(  
  ؛)لية، األضرار غري املباشرةاملااخلسائر غري 

  ط املوضوعية للحصول على التعويض؛الشرو  )ح(  
الدولــة املتــضررة مــن الرشــو، (الــسبل الكفيلــة بإشــعار الدولــة الطــرف املعنيــة   )ط(  

  سمح هلا برفع الدعوى؛على النحو الواجب ويف مرحلة مبكرة لكي تكون يف وضع ي) مثال
قيـام الدولـة الطـرف املتـضررة        (االسترداد املباشـر    املزايا واملثالب النسبية لنهج       )ي(  

 اًاكتفاء الدولـة الطـرف املتـضررة بـأن تكـون طرفـ            (وهنج االسترداد غري املباشر     ) برفع الدعوى 
، وخاصــة مــا إذا كــان االســترداد املباشــر لــه منــافع أو خمــاطر مــن حيــث   ) يف اإلجــراءاتاًثالثــ

أكثــر ســرعة وفعاليــة وكفــاءة، أو مــا إذا كــان  ، أو مــا إذا كــان )الرســوم القانونيــة(التكــاليف 
  .اً حامساًاالفتقار إىل صالحيات إنفاذ القانون ميثل نقص

  


