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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املوجودات املعين باسترداد

  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦و ٢٥فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقَّت (أ) ٤البند 
  : مناقشة مواضيعية عن استخدام تانمواضيعي تانمناقش

        الدول األطراف للتسويات واآلليات البديلة األخرى
الرشوة عرب الوطنية  قضاياالتسويات واآلليات البديلة األخرى يف   

      وآثارها على استرداد املوجودات املسروقة وإعادهتا
    مذكِّرة من األمانة    

  ملخَّص  
 ٦/٢الحظ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف قراره   

ملعنون "تيسري التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات اجلرمية"، تنامي ا
املمارسة املتمثلة يف جلوء الدول األطراف إىل التسويات واآلليات القانونية البديلة األخرى يف 
حسم قضايا الرشوة العابرة للحدود الوطنية، وأهاب بالدول األطراف أن تويل االعتبار 

واجب إلشراك الواليات القضائية اليت تكون منشأ خمططات الرشوة أو مكان رشو املوظفني ال
إىل إيالء االهتمام العاجل إىل ما أشارت إليه دراسة أجرهتا مبادرة  أيضاًاألجانب. ودعا املؤمتر 

استرداد املوجودات املسروقة (مبادرة "ستار") املشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين 
 Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign ملخدرات واجلرمية والبنك الدويل، بعنوان "با

Bribery Cases and Implications for Asset Recovery) " خارج نطاق املساومة: التسويات يف
───────────────── 
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ى )، من أنَّ نسبة ال تتعدقضايا رشو املسؤولني األجانب وآثارها على جهود استرداد األموال
يف املائة من األموال املتحصَّل عليها حىت اآلن من خالل التسويات على الصعيد العاملي،  ٣

باليني دوالر، هي اليت أعيدت إىل دول تلقَّى موظفوها رشوة وأجريت  ٦,٢واليت تربو على 
أحد األهداف األساسية للفصل  هو فيها معامالت منطوية على فساد، مع العلم أنَّ اإلرجاع

  س من االتفاقية.اخلام
، أوعز املؤمتر إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح أيضاً ويف القرار نفسه  

العضوية املعين باسترداد املوجودات بأن يقوم، يف مجلة أمور، بدعم من األمانة، جبمع 
معلومات عن استخدام الدول األطراف للتسويات وغريها من اآلليات البديلة وحتليل 

اليت تؤثر على الفروق بني املبالغ احملقَّقة يف التسويات وغريها من اآلليات القانونية  العوامل
البديلة واملبالغ املعادة إىل الدول املتضررة، بغية النظر يف جدوى وضع مبادئ توجيهية من 
أجل تيسري االستعانة بنهج أكثر تنسيقا وشفافية للتعاون بني الدول األطراف املعنية وحتقيق 

لفعالية يف عمليات اإلرجاع، وأن يقوم، بدعم من األمانة، بإبالغ املؤمتر يف دورته الالحقة ا
بالنتائج اليت توصل إليها فيما خيص كل واحد من تلك األمور. كما شجع املؤمتر الدول 
األطراف على تعزيز التعاون الدويل واسترداد املوجودات من خالل تفسري مصطلحات من 

  اإلجرامية" و"ضحايا اجلرمية" على حنو يتفق مع أحكام االتفاقية.  قبيل "العائدات
، حثَّ املؤمتر الدول األطراف اليت تستخدم التسويات واآلليات أيضاًويف القرار نفسه   

القانونية البديلة األخرى حلل القضايا املتعلقة بالفساد على أن تبادر بتبادل املعلومات دون تقدمي 
تشرك سائر الدول األطراف املعنية يف العملية يف وقت مبكر، وفقاً للفقرة طلب مسبق، حبيث 

  من االتفاقية. ٥٦وللمادة  ٤٨(و) من املادة  ١وللفقرة الفرعية  ٤٦من املادة  ٤
املعنون "تعزيز فعالية العمل على  ٦/٣وشجَّع املؤمتُر الدولَ األطراف، يف قراره   

ى نطاق واسع معلومات عن أطرها وإجراءاهتا استرداد املوجودات"، على أن تتيح عل
القانونية، مبا فيها األطر املستخدمة يف التسويات واآلليات القانونية البديلة، يف شكل دليل 
عملي خاص أو أيِّ شكل آخر يسهِّل على سائر الدول استخداَم تلك املعلومات، وعلى أن 

  رى.تنظر، عند االقتضاء، يف نشر تلك املعلومات بلغات أخ
ــالقرارين  وقــد أُعــدَّت هــذه املــذكِّرة عمــالً     ، وهــي تســتند إىل البيانــات  ٦/٣و ٦/٢ب

ــة "  ــة املعنونــ ــواردة يف الدراســ ــيالت الــ ــات Left Out of the Bargainوالتحلــ ــدة البيانــ " وقاعــ
  املصاحبة هلا بشأن التسويات يف رشوة املوظفني األجانب وما يتصل هبا من قضايا.
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    مقدِّمة  - أوالً  
قيام مبادرة استرداد املوجودات املسروقة (مبادرة "ستار") املشتركة بني مكتب األمـم   منذ  - ١

 Left Out ، بنشر دراسة بعنـوان " ٢٠١٣املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل، يف عام 

of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery")١( 
ــب،       ــوظفني األجان ــوة امل ــات املصــاحبة بشــأن التســويات يف قضــايا رش ــدة البيان ــم  )٢(وقاع زاد فه

  التسويات واالهتمام هبا على الصعيد العاملي.  
" هو فحـص أثـر االسـتخدام املتزايـد     Left Out of the Bargainوكان اهلدف من دراسة "  -٢

  يف قضايا رشوة املوظفني األجانب على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. للتسويات
من قضايا رشوة املوظفني األجانب اليت ُحسـمت   ٣٩٥إىل حتليل ما جمموعه  استناداًو  -٣

، خلصـت الدراسـة، يف مجلـة    ٢٠١٢ومنتصـف عـام    ١٩٩٩التسويات ما بـني عـام    طريقعن 
  الية:  أمور، إىل االستنتاجات الت

يف وقت الدراسة، زادت دعاوى اإلنفاذ ضد رشوة املوظفني األجانب، وهو   (أ)    
  إىل االستخدام الفعال للتسويات يف عدد متزايد باطراد من الواليات القضائية؛  يرجع أساساً  ما

ُتستخدم التسويات بشكل متزايد حلل قضايا رشوة املوظفني األجانب   (ب)    
، وإن كان ذلك يف البلدان النامية أويتصل هبا من جرائم سواء يف البلدان املتقدمة النمو  وما

. ومن منظور حملي فيما يتعلق باإلنفاذ، َتعترب سلطات إنفاذ بدرجة أقل يف هذه احلالة األخرية
القانون والسلطات القضائية التسويات أداة كفؤة وفعالة للتعامل مع قضايا رشوة املوظفني 

  ألجانب اليت تتسم بالتعقيد؛ ا
ال تتناول اتفاقية مكافحة الفساد وغريها من الصكوك القانونية الدولية ذات   (ج)    

الفصل اخلامس من االتفاقية أرسى استرداد املوجودات أنَّ الصلة التسويات صراحة. بيد 
يقدم إىل وإعادهتا إىل أصحاهبا الشرعيني السابقني وإىل املتضررين كمبدأ أساسي. وهو 

البلدان جمموعة شاملة من السبل القانونية من أجل التعاون الناجح يف تعقُّب عائدات الفساد 
  وحجزها ومصادرهتا واستردادها؛

أُبرمت التسويات، يف معظمها، دون مشاركة أو تعاون الواليات القضائية   (د)    
  وا رشوة؛ قَّاملسؤولني فيها تلأنَّ اليت ُيزعم 

───────────────── 
  .http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdfمتاحة على العنوان التايل:   )١(  
  .http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecoveryمتاحة على العنوان التايل:   )٢(  
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ا عن إجراءات إنفاذ القانون نفسه، توجد معلومات حمدودة جد يف الوقت  (ه)    
وا رشوة ضد أولئك املسؤولني املسؤولني فيها تلقَّأنَّ املتخذة يف الواليات القضائية اليت ُزعم 

وكذلك ضد دافعي الرشاوى، حىت عندما أصبحت السلطات يف الواليات القضائية املعنية 
  على بينة من تلك احلاالت؛

ا، حيث كانت اجلزاءات النقدية املفروضة يف إطار تلك التسويات كبرية جد  (و)    
  باليني دوالر؛  ٦,٩، مبلغ ٢٠١٢يوليه ز/ومتو ١٩٩٩جتاوزت، بني عام 

 ٥,٩باليني دوالر، فُرض مبلغ  ٦,٩من ضمن ذلك املبلغ األصلي وقدره   (ز)    
ضد شركات أو أفراد عن رشاوى باليني دوالر يف الواليات القضائية القائمة على التسوية 

مدفوعة يف واليات قضائية أخرى، معظمها يف بلدان نامية. ويف الوقت نفسه، مل يتجاوز 
يف املائة من  ٣,٣مليون دوالر، أو  ١٩٧املبلغ الذي أُمر بإعادته إىل هذه البلدان األخرية 

  باليني دوالر؛  ٥,٩املبلغ املعين وقدره 
وا املسؤولني فيها تلقَّأنَّ ية اليت فرضتها البلدان اليت ُيزعم بلغت اجلزاءات النقد  (ح)    

  مليون دوالر؛  ٥٥٦رشوة واليت كانت منشأ العقود أو املشاريع ذات الصلة حنو 
احلصة  يف ضوء اإلطار القانوين الذي توفره اتفاقية مكافحة الفساد، فإنَّ  (ط)    

وا قَّبلدان اليت ُيزعم أن مسؤوليها تلطاف إىل الالضئيلة من اجلزاءات النقدية املعادة يف هناية امل
رشوة تثري تساؤالت منها، على وجه اخلصوص، ما إذا كانت التسوياُت تعرقل يف املمارسة 

  العملية التطبيَق الفعال لألحكام ذات الصلة من االتفاقية؛ 
ة هناك جمموعة من اخليارات اليت ميكن استخدامها للتصدي للتحديات اخلاص  (ي)    

  ي:بالتسويات اليت تعترض استرداد املوجودات، ومنها ما يل
  ينظم شروط التسويات وإجراءاهتا؛  ا واضحاًقانوني أن تضع البلدان إطاراً ينبغي  ‘١‘
أن تسعى البلدان اليت تستعني بالتسويات، كلما أمكن، إىل إرسال  ينبغي  ‘٢‘

بشأن الوقائع  )٣(املعلومات على حنو استباقي إىل البلدان املتضررة األخرى
  من االتفاقية؛  ٥٦واملادة  ٤٦من املادة  ٤مع الفقرة  األساسية للقضية، متشياً

───────────────── 
 العموميني اموظفيه ُيزعم أنَّ يتال ولةالدهذه املذكرة إىل و"الدولة املتضررة" يف  "البلد املتضرر"عبارتا شري ت  )٣(  

  .وا رشوةتلقَّ
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عند االقتضاء، بإبالغ البلدان أن تقوم البلدان اليت تتابع قضايا الفساد،  ميكن  ‘٣‘
األخرى اليت ُيحتمل أن تكون متضررة بالسبل القانونية املتاحة يف إطار نظامها القانوين 

  أو املطالبة بتعويض عن األضرار املتكبدة نتيجة للفساد؛/للمشاركة يف التحقيق و
أن تنظر البلدان يف السماح للمحاكم أو السلطات املختصة األخرى  ينبغي  ‘٤‘

لديها باالعتراف مبطالبات البلدان املتضررة األخرى عند اختاذ قرار بشأن عمليات 
  من االتفاقية؛  ٥٣املصادرة يف سياق التسويات، مبا يتسق مع الفقرة (ج) من املادة 

اطالع  إىلبالضرورة  واسعنشر اتفاقات التسوية على نطاق  ال يفضي  ‘٥‘
البلدان املتضررة األخرى على القضايا قبل عمليات التسوية أو أثناءها أو بعدها. 

 البعد إبرامها، ويف أحيان إالَّ تعلم البلدان بالتسويات  الويف كثري من احلاالت، 
ومن مث، ميكن للبلدان أن تواصل املبادرة إىل تبادل  تعلم هبا على اإلطالق.

مات املتعلقة بالتسويات املربمة مع البلدان األخرى اليت ُيحتمل أن تكون املعلو
متضررة. وميكن أن تشمل تلك املعلومات الشروط الدقيقة للتسوية، والوقائع 

أدلة مجعتها التحقيقات.  كشف ذايت، وأيَّأيِّ األساسية للقضية، ومضمون 
  ي:خرى من القيام مبا يلوميكن لتلك املعلومات أن متكِّن البلدان املتضررة األ

استهالل إجراءات يف جمال إنفاذ القانون داخل واليتها القضائية ضد   - أ    
  وسطاء؛ أيِّ يها إىل جانب قِّدافعي الرشاوى ومتل

  التماس املساعدة القانونية املتبادلة من البلدان اليت تتابع القضايا؛   - ب    
السعي إىل استرداد املوجودات من خالل التعاون الدويل يف املسائل   - ج    

  اجلنائية؛
  السعي إىل استرداد املوجودات من خالل الدعاوى املدنية اخلاصة؛  - د    
أو املالحقات اليت جتريها الوالية القضائية /ا يف التحقيقات واملشاركة رمسي  - هـ    

  اليت تستهل اإلجراءات هبدف السعي إىل احلصول على تعويض عن األضرار املتكبدة؛ 
عقود عمومية أُبرمت يف سياق قضايا أيِّ السعي إىل إبطال أو إلغاء   - و    

  الرشوة؛
استهالل اإلجراءات بشأن حرمان الشركات وكذلك سحب   - ز    

  والتصاريح املمنوحة نتيجة للفساد؛ االمتيازات 
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قرارات ناشئة عن التسوية، عند يِّ رصد امتثال الشركات أل  - ح    
االقتضاء، وإلزامها بإرساء أو تعزيز تدابريها الداخلية يف جمال مكافحة الفساد عند 

  إجراء معامالت جتارية داخل الوالية القضائية للبلد.
ه املــذكرة إىل االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا  ، تســتند هــذ٦/٢مــع القــرار  ومتشــياً  -٤

" من خالل حتليـل بيانـات إضـافية بشـأن التسـويات      Left Out of the Bargainالدراسة املعنونة "
  هبدف حتديد: ٢٠١٦أبريل /وهناية نيسان ٢٠١٢اليت أُبرمت ما بني منتصف عام 

ات البديلة قد شهد ما إذا كان االجتاه الستخدام التسويات وغريها من اآللي  (أ)    
  ؛ ٢٠١٢تطور ملموس منذ منتصف عام  أيَّ

ما إذا كانت الفروق ال تزال قائمة بني املبالغ احملقَّقة يف تلك التسويات   (ب)    
  وغريها من اآلليات البديلة من جهة واملبالغ املعادة إىل البلدان املتضررة من جهة أخرى؛

 ة والضحايا اآلخرين قد ازدادت تواتراًما إذا كانت مشاركة البلدان املتضرر  (ج)    
  .٢٠١٢يف إبرام التسويات وغريها من اآلليات البديلة منذ منتصف عام 

إلعـداد هـذه املـذكرة نفـس املنهجيـة البحثيـة املسـتخدمة إلعـداد الدراسـة           اسُتخدمتوقد   - ٥
فـة مـن تسـويات    إىل جتميع قاعدة بيانات مؤلَّ ". فهي تستند أساساLeft Out of the Bargainًاملعنونة "
قضية ختص رشوة املوظفني األجانـب واجلـرائم ذات الصـلة. وتضـم قاعـدة البيانـات حـاالت         ٣٩٥

تشمل اإلنفاذ العمومي للقانون اجلنائي أو املدين أو اإلداري ضد األشـخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني    
انب إىل املصادر املتاحة للعمـوم مثـل املواقـع الشـبكية     على السواء، وقد استندت الدراسة يف هذا اجل

هليئات إنفاذ القانون احلكومية والوثائق القضائية املنشورة وتقـارير اسـتعراض النظـراء للفريـق العامـل      
  املعين بالرشوة يف املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

  
استخدام التسويات وغريها من اآلليات البديلة يف حسم قضايا الرشوة   - ثانياً  

  عرب الوطنية واسترداد املوجودات وإعادهتا
  

  تعريف مصطلح "التسوية"
الواليات القضائية املختلفة تدير أنَّ " Left Out of the Bargainبينت الدراسة املعنونة "  - ٦

ق خمتلفة. فالواليات القضائية اليت تعتمد القانون األنغلوسكسوين متيل ائإجراءات التسوية بطر
) إىل اتفاق هى عليَع(أي االدعاء واملدَّ نإىل تفضيل العملية التفاوضية، حيث يتوصل اجلانبا

. واآللية ه. وعندئذ عادة ما ُيعَرض االتفاق على أحد القضاة لتأكيدمقبول من الطرفني



 

V.16-04597 7 
 

 CAC/COSP/WG.2/2016/2 

. ومع ذلك، فقد اسُتحدثت أشكال بك احلاالت هي اإلقرار بالذنيف تل األكثر استخداماً
. وتشمل هذه األشكالُ التسويات املدنية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى أيضاًأخرى 

الشمالية، واتفاقات املالحقة املؤجلة واتفاقات عدم املقاضاة يف الواليات املتحدة  أيرلنداو
  ج احملكمة يف نيجرييا.األمريكية، واتفاقات الرد خار

ويف البلدان اليت تعتمد القانون املدين، على الرغم من احتمـال إجـراء مفاوضـات، عـادة       -٧
ما تتخذ العملية شكل اقتراح يقدمه املدعي العام إىل املدعى عليه لقبول املسؤولية واملوافقة علـى  

  جراءات مطولة.دفع مبلغ حمدد من املال أو الوفاء بشروط معينة، ومن مث تفادي إ
املمارسني يف الواليات القضائية اليت تعتمـد القـانون املـدين ال ُيحتمـل أن     أنَّ ويف حني   -٨

تلـك اإلجـراءات    َيِصفوا اإلجراءات املستخدمة يف والياهتم القضـائية باعتبارهـا تسـويات، فـإنَّ    
تنطــوي فيمــا يبــدو علــى الكــثري مــن اجلوانــب املشــتركة مــع مــا حيــدث يف الواليــات القضــائية   
اخلاضــعة للقــانون األنغلوسكســوين مبــا يــربر اعتبارهــا منتميــة إىل الفئــة نفســها، ألغــراض هــذه  

وبنـاء عليـه،   املذكرة. ويتيح هذا فرصة للنظر يف التطورات املماثلة الـيت هلـا آثـار كـبرية مماثلـة.      
إجـراء ال يرتقـي   أيِّ مصطلح "تسوية" يف هذه املـذكرة لـه تعريـف واسـع حيـث يشـري إىل        فإنَّ

  .قانوينف تعرية مبثابن يكون أبه ال ُيقصد إىل احملاكمة الكاملة. و
 

  التطورات األخرية يف استخدام التسويات
ال تزال التسويات وغريهـا مـن اآلليـات البديلـة تعتمـدها جمموعـة متزايـدة التنـوع مـن            -٩

البلــدان املتقدمــة والبلــدان الناميــة الــيت تنتمــي إىل التقليــد القــانوين القــائم علــى القــانون املــدين    
ونظــريه القــائم علــى القــانون األنغلوسكســوين علــى الســواء، ومنــها أســتراليا وأملانيــا وإيطاليــا    

ربازيل والدامنرك وسويسـرا وكازاخسـتان وكنـدا وكوسـتاريكا وليسـوتو واململكـة املتحـدة        وال
  والنرويج ونيجرييا وهولندا والواليات املتحدة واليابان واليونان.

، أُبـرم عـدد كـبري مـن التسـويات، ومنـها التسـوية الـيت أبرمتـها          ٢٠١٢ومنذ منتصـف عـام     - ١٠
. وقدَّم البيان اإلعالمي الصادر عن مكتب Siemens Industrial Turbomachineryسويسرا مع شركة 

للعناصــر األساســية لالتفــاق، وهــي: قبــول املســؤولية مــن جانــب    النائــب العــام يف سويســرا وصــفاً 
 - وهـي جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة       - الشركة، مقترنا بدفع تعويضات إىل مؤسسة خرييـة معينـة   

   )٤(ومصادرة املوجودات املتحصل عليها بصورة غري مشروعة كتعويض للدولة.
───────────────── 

  )٤(  Office of the Attorney General of Switzerland, “Bribery relating to the construction of the Yamal 

Pipeline: Siemens subsidiary pays reparation”, 12 November 2013.  :متاح على العنوان التايل
www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-50913.html.  
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ــة تنطــوي علــى رشــوة مزعومــة     - ١١ ــرويج، ســويت حال ملــوظفني أجانــب مــع شــركة   ويف الن
Torvald Klaveness     النروجيية، بوصـفها الشـركة األم لشـركةCabuenes Chartering AS    اململوكـة

مـن العناصـر املتعـارف عليهـا يف التسـويات الـيت        بصورة غري مباشرة. ومشلت تسوية القضـية عـدداً  
الشـركة عـن الشـبهات املتعلقـة      جتري يف الواليات القضائية األخرى، مثل اإلبـالغ الـذايت مـن ِقبـل    

أي  - بالرشوة، وإجراء حتقيقات داخلية، والتعاون مـع التحقيقـات الرمسيـة، ودفـع جـزاءات نقديـة       
    )٥(غرامة جنائية واملصادرة اجلنائية لعائدات رشو موظفني عموميني حبرينيني.

األنغلوسكسـوين قيـام   ومن التطورات املهمة بني الواليات القضـائية اخلاضـعة للقـانون      -١٢
ملــا ذكــره املكتــب  وفقــاً، بتطبيــق اتفــاق املالحقــة املؤجلــة. و٢٠١٤اململكــة املتحــدة، يف عــام 

اتفاقـات املالحقـة املؤجلـة "ُتَمكِّـُن الشـركات مـن        املعين جبرائم االحتيال اخلطرية يف البلد، فإنَّ
الــيت ختلِّفهــا اإلدانــة (مثــل تقــدمي اجلــرب الكامــل عــن الســلوك اإلجرامــي دون األضــرار اجلانبيــة  

اجلزاءات أو اإلضرار بالسمعة مما ميكن أن يؤدي إىل وقف النشاط التجـاري للشـركة وإهـدار    
اتفـاق املالحقـة املؤجلـة هـو اتفـاق بـني النائـب        أنَّ ويالَحظ  )٦(وظائف واستثمارات األبرياء).

قاضـاة لفتـرة زمنيـة    العام وإحدى الشركات (لكن ليس أحد األفـراد مطلقـا) يسـمح بوقـف امل    
  لشروط املنصوص عليها يف االتفاق.حمددة ما دامت الشركة تستويف ا

اتفاقـات املالحقـة املؤجلـة ُتـَربم     أنَّ وقد أشار املكتـب املعـين جبـرائم االحتيـال اخلطـرية إىل        - ١٣
أنَّ االتفــاق "يصــب يف مصــلحة العدالــة"، وأنَّ حتــت إشــراف أحــد القضــاة الــذي جيــب أن يقتنــع بــ

لشروط "منصفة ومعقولة ومتناسبة". ومبوجب اتفاق املالحقة املؤجلة، يوجه النائـب العـام التهمـة    ا
ــة         ــاق مبوافق ــا إذا حظــي االتف ــق اإلجــراءات تلقائي ــة ولكــن ُتعلَّ ــة جنائي إىل شــركة بارتكــاب جرمي

النظـام  إحـدى السـمات احلامسـة يف     القاضي. وخالفا ملا هو عليه احلـال يف الواليـات املتحـدة، فـإنَّ    
القانوين لدى اململكة املتحدة هو شرط أن تدرس احملاكم االتفاق املقترح بالتفصـيل، وتقـرر مـا إذا    

    )٧(كانت الشروط القانونية قد استوفيت، وتعتمد اتفاق املالحقة املؤجلة إذا كان ذلك مناسبا.

───────────────── 
  انظر القيد يف قاعدة بيانات مبادرة "ستار". متاح على العنوان التايل:  )٥(  

http://star.worldbank.org/corruption-cases. 

-www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-andاملعلومات متاحة على العنوان التايل:   )٦(  

protocols/deferred-prosecution-agreements أيضاً. وانظر Sentencing Council, Fraud, Bribery and 

Money Laundering Offences: Definitive Guideline (London, 2014) :متاح على العنوان التايل .
www.sentencingcouncil.org.uk.  

  )٧(  Southwark Crown Court, Between: Serious Fraud Office and Standard Bank Plc (Now known as 

ICBC Standard Bank Plc), Case No. U20150854, Approved Judgment of 30 November 2015.  



 

V.16-04597 9 
 

 CAC/COSP/WG.2/2016/2 

األجانـب اجلنائيـة   ويف الواليات املتحدة، تتواصل التسويات يف قضايا رشوة املـوظفني    -١٤
ــهمني          ــى مت ــيت تنطــوي عل ــا يف احلــاالت ال ــاس (املســتخدمة أساس ــات االلتم ــق اتفاق عــن طري
فرديني)، واتفاقات املالحقة املؤجلة واتفاقات عـدم املالحقـة، وإن كانـت جلنـة األوراق املاليـة      
 والبورصــة يف الواليــات املتحــدة تســتخدم عمومــا األمــر الزجــري أو أمــر التوقــف والكــف يف  

، أبرمت اللجنـة اتفاقهـا األول بعـدم املالحقـة يف     ٢٠١٣تربمه من تسويات. بيد أنه يف عام  ما
ــع ل  ــية ختضـ ــارج   قضـ ــاد يف اخلـ ــات الفسـ ــانون ممارسـ ــورين، ويف     قـ ــف لـ ــركة رالـ ــص شـ وختـ

، أبرمت الوكالة أول اتفاقاهتا للمالحقة املؤجلة مع مدعى عليـه فـردي يف   ٢٠١٦فرباير ط/شبا
   )٨(..PT China Technology Incقضية 
وقد كان نطاق السلطة القضائية على سـلطة االدعـاء التقديريـة إلبـرام اتفاقـات للمالحقـة         - ١٥

املؤجلة موضوع قرار صادر عن حمكمة االسـتئناف يف الواليـات املتحـدة لـدائرة مقاطعـة كولومبيـا       
"، تتعلـق بانتـهاك قـانون    Fokker. وكانت القضية، املعروفة باسـم "قـرار   ٢٠١٦أبريل ن/نيسا ٥يف 

اجلزاءات يف الواليات املتحدة (قانون الصالحيات االقتصـادية الطارئـة الدوليـة)، ولكـن كانـت هلـا       
آثار على تسويات رشوة املوظفني األجانب وغريها من التسـويات اجلنائيـة للشـركات. ويف قضـية     

United States ضد Fokker Services B.V. لسلطة التقديرية الواسـعة لـدى   يدت حمكمة االستئناف اأ
املدعني العامني التابعني لوزارة العدل األمريكية إلبرام اتفاقـات للمالحقـة املؤجلـة، وقيـدت سـلطة      

القيـام بغـري ذلـك "مـن شـأنه      أنَّ القضاة االحتاديني يف الطعن يف تلك السـلطة التقديريـة، والحظـت    
    )٩(ذية على قرارات االهتام اجلنائية."املساس باألسبقية املتجذرة دستوريا للسلطة التنفي

"، أشـــري إىل التقـــدم احملـــرز يف إنفـــاذ Left Out of the Bargainويف الدراســـة املعنونـــة "  -١٦
، ٢٠١٢قضايا رشوة املوظفني األجانب من أوائل القرن احلـادي والعشـرين إىل منتصـف عـام     

و مــبني يف الشــكل هــو عــام الــذروة علــى صــعيد اإلنفــاذ. وكمــا هــ   ٢٠١٠حيــث كــان عــام 

───────────────── 
  )٨(  United States Securities and Exchange Commission, “Ralph Lauren Corporation,  

Non-prosecution agreement”, 22 April 2013 and “SEC announces non-prosecution agreement with Ralph 

Lauren Corporation involving FCPA misconduct”, 22 April 2013 .يف القضية اليت ختص   
PT China Technologies إىل أن املدعى عليه مؤهل ، أشري يف اتفاق املالحقة املؤجلة للجنة األوراق املالية والبورصة

إلبرام اتفاق للمالحقة املؤجلة حيث إنه  أثبت "عدم اهتامه مطلقا بانتهاك القوانني االحتادية لألوراق املالية وعدم 
دعاءات أو نتائج ختص انتهاكات للقوانني االحتادية اإدانته بذلك، وعدم اشتراكه يف دعوى مدنية أو إدارية بشأن 

واملعلومات  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨وميكن االطالع على اتفاق املالحقة املؤجلة املؤرَّخ  "لألوراق املالية.
  .http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20443اخلاصة بالقضية على العنوان التايل: 

  )٩(  John M. Hillebrecht and others, “DC Circuit curtails judicial exercise of supervisory powers over 

deferred prosecution agreements”, 20 April 2016 أيضاً. وانظر David Zaring, “Judges left out of 

deferred prosecution agreements”, New York Times, 29 April 2016 .  



 

10 V.16-04597 

 

CAC/COSP/WG.2/2016/2 

ــا مــن        ــوظفني األجانــب وغريه ــدد اإلمجــايل للتســويات يف قضــايا رشــوة امل األول، تراجــع الع
ــا  ــالنظر إىل    ٢٠١٥و ٢٠١٢بــني عــامي   القضــايا م ــه ب ــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن ــع ذل أنَّ . وم

الشــكل  يقــرب مــن ثالثــة أربــاع التســويات أبرمتــها الســلطات يف الواليــات املتحــدة، فــإنَّ  مــا
ــاً  ــد أساسـ ــاً جيسـ ــب يف      اخنفاضـ ــوظفني األجانـ ــوة املـ ــايا رشـ ــويات يف قضـ ــتخدام التسـ يف اسـ

  املتحدة.  الواليات
  

  الشكل األول
   ١٩٩٩تسويات رشوة املوظفني األجانب وما يتصل هبا من قضايا، 

  ٢٠١٦إىل هناية نيسان/أبريل 
 

 

 
  مبادرة "ستار".  ة/: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمياملصدر    
هبا غري قضية إضافية يف قاعدة البيانات كانت سنة التسوية اخلاصة  ٤٦: ال يتضمن الشكل ملحوظة    

  .٢٠١٠و ٢٠٠٥حمددة أو أشري إليها باعتبارها وقعت بني عامي 
  
ويف الوقت نفسه، بـدأ عـدد مـن الواليـات القضـائية األخـرى يف اسـتخدام التسـويات           -١٧

  ).١ملعاقبة قضايا رشوة املوظفني األجانب (انظر اجلدول 
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٢٠١٦-١٩٩٩والقضايا ذات الصلة

ضايا
 الق
عدد

 

 (هناية نيسان/أبريل)
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  ١اجلدول 
 ٢٠١٢يوليه ز/ومتو ٢٠١٢حزيران/يونيه إىل  ١٩٩٩حسب الواليات القضائية للتسوية (

  )٢٠١٦أبريل ن/إىل نيسا

 الوالية القضائية للتسوية

  (أ)عدد التسويات

  النسبة املئوية 
  إىل اجملموع

يونيه ن/إىل حزيرا ١٩٩٩
٢٠١٢ 

   ٢٠١٢يوليه /متوز
  ٢٠١٦أبريل /إىل نيسان

  ٠,٢  ١   أستراليا
  ٨,٣  ٢ ٤٢  أملانيا
  ٢,١   ١١  إيطاليا
  ٠,٤  ٢   الربازيل
  ٠,٤   ٢  الدامنرك
  ٣,٢  ٢ ١٥  سويسرا

  ٠,٢   ١  كازاخستان
  ٠,٦  ١ ٢  كندا

  ٠,٢   ١  كوستاريكا
  ٠,٤     ليسوتو

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
  الشمالية أيرلنداو

٤,٥  ٥ ١٩  

  ٠,٩  ٢ ٣  النرويج
  ١,٣   ٧  نيجرييا
  ١,٩   ٨  هولندا

  ٧٤,١  ١١٩ ٢٧٥ الواليات املتحدة األمريكية
  ٠,٤   ٢  اليابان
  ٠,٢   ١  اليونان

   

  ١٠٠,٠  ١٣٤ (ب)٣٩١  اجملموع
  

  مبادرة "ستار".ة/: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمياملصدر
تلك اليت متكنت الدراسة من العثور على وثائق حكومية أو قضائية رمسية  يشمل عدد التسويات  (أ)
-Working Group on Bribery: 2014 data on enforcement of the Anti " على مقارنة، انظر. ولالطالع بشأهنا

Bribery Convention " :يف املوقع اإللكتروينwww.oecd.org.  
ا سويسرا "؛ كما شارك البنك الدويل يف تسويات أبرمتهLeft Out of the Bargainتتضمن دراسة "  (ب)
  .MacMillan Publishingو .Alstom S.A املتحدة يف قضييت ة واململك



 

12 V.16-04597 

 

CAC/COSP/WG.2/2016/2 

يف املعلومـات املتاحـة للعمـوم بشـأن االسـتعانة       هنـاك نقصـاً  أنَّ إىل  أيضاًوجتدر اإلشارة   -١٨
بالتسويات يف العديد من الواليات القضائية. فبينما توجد تقـارير إعالميـة بشـأن إبـرام تسـويات      

عـن حـاالت خاصـة     املعلومات األكثر تفصـيالً  إنَّيف إسبانيا وأملانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا، ف
غري متاحة للعموم بسهولة ألسباب تتعلق على سبيل املثال بـاإلجراءات الصـارمة يف جمـال محايـة     
اخلصوصية املتاحة لفرادى املدعى عليهم يف الواليات القضـائية اخلاضـعة للقـانون املـدين أو عـدم      

  ة للهيئات احلكومية.واقع الشبكيوجود منشورات مركزية على امل
بلـدان الـيت ُيـزعم    " بأن تتوىل الLeft Out of the Bargainوقد أوصت الدراسة املعنونة "  -١٩
وا رشوة تكثيف جهودها الراميـة إىل إجـراء حتقيقـات وحماكمـات فعالـة ضـد       قَّمسؤوليها تلأنَّ 

تلـك البلـدان يف   يها. وهذا من شأنه أن حيسِّـن كـثريا مـن حظـوظ     قِّومتلمقدمي هذه الرشاوى 
استرداد املوجودات وأن يعزز الـردع ضـد الفسـاد بنوعيـه الفاعـل والسـليب. وُتَعـدُّ التحقيقـات         
واملالحقــات اجلنائيــة الكــبرية والذائعــة الصــيت الــيت اضــطلعت هبــا أوزبكســتان (ضــد أفــراد يف 

ــركة   ــص شــ ــايا ختــ ــص       VimpelComقضــ ــيت ختــ ــايا الــ ــل (يف القضــ ــاالت)، والربازيــ لالتصــ
Petrobras

ــا املتحــدة ( )، وSBM Offshoreو )١٠( ــة ترتاني التحقيقــات املســتمرة يف قضــية  مجهوري
Standard Bank  بعض األمثلة على قيام الواليات القضائية املتضررة باختاذ إجراءات يف جمـال ،(
املعلومــات املتاحــة للجمهــور بشــأن تلــك التحقيقــات واملالحقــات القضــائية   أنَّ اإلنفــاذ. غــري 
، أعلنت السلطات يف جزر البـهاما أهنـا تتعـاون مـع     ٢٠١٥لى سبيل املثال، يف عام حمدودة. فع

  الســـلطات املعنيـــة يف الواليـــات املتحـــدة للتحقيـــق يف مـــزاعم الرشـــوة الـــيت وجهتـــها شـــركة  
Alstom S.A. ــ ــي      دضـ ــد، وهـ ــة بالبلـ ــركة الطاقـ ــس إدارة شـ ــابق يف جملـ ــو سـ  Bahamasعضـ

Electricity Corporation.)وأُبلغ عن إدانة املسؤول املعـين يف وسـائط اإلعـالم جبـزر البـهاما       )١١
وثـائق قضـائية أو حكوميـة رمسيـة وقـت كتابـة هـذه السـطور. ومـن مث          أيِّ ولكن مل ُيعثر على 

  )١٢(.ُتدرج القضية يف قاعدة البيانات اخلاصة بالقضايا  مل
 

───────────────── 
  )١٠(  Office of the Attorney General of Switzerland, “Petrobras affair: further USD 70 million of frozen assets to 

be unblocked and returned to Brazil”, 17 March 2016.  
  )١١(  Bahamas, Office of the Attorney General, “Statement in response to Nassau Guardian editorial, Thursday 

28 May 2015”, 3 June 2015.  
  )١٢(  Lamech Johnson, “Updated: Ramsey Convicted Of Multiple Charges In Bec Bribe Cass,” The Tribune 

Lamech Johnson, “Updated: Ramsey convicted of multiple charges in Bec bribe case”,  
Tribune 242, 4 May 2016نظر فيها يف المن املقرر إىل أن املدعى عليه رفع دعوى دستورية اخلرب  أشارقد . و

 Ramsey’s constitutional“انظر:  األسبوع التايل. وحسبما جاء يف تقرير إعالمي، فإن اجللسة قد تأجلت.

arguments begin”, Bahama Journal, 13 May 2016.  
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Sanctions pécuniaires (en dollars É.‐U.)

  حجم اجلزاءات النقدية املفروضة يف إطار التسويات 
 

 ١٩٩٩مــن  -" Left Out of the Bargainالفتــرة املشــمولة بالدراســة املعنونــة " خــالل   -٢٠
  باليني دوالر. ٦,٩بلغت اجلزاءات النقدية املفروضة  - ٢٠١٢إىل منتصف 

 ٢٠١٢مـن منتصـف عـام     -اليت أعقبت إجناز الدراسة  ويف فترة السنوات األربع تقريباً  -٢١
  باليني دوالر. ٣,٩٨جزاءات نقدية زادت قليال على فُرضت  - ٢٠١٦أبريل ن/إىل هناية نيسا

  
  الشكل الثاين

أبريل ن/هناية نيساو ١٩٩٩التسويات ما بني عام اجلزاءات النقدية املفروضة يف إطار 
  ، حسب السنة٢٠١٦

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  مبادرة "ستار".ة/: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمياملصدر
 

إىل  ٢٠١٢ويف حني تراجع العدد اإلمجـايل للتسـويات املربمـة يف الفتـرة مـن منتصـف         -٢٢
  .  اجلزاءات املفروضة يف إطار التسويات الفردية زادت عموماً ، فإن٢٠١٦َّهناية نيسان/أبريل 

  
   

 اجلزاءات النقدية (بالدوالرات)
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  نقدية املفروضة يف إطار التسوياتنوع اجلزاءات ال
 

هناك عدة أنواع من اجلزاءات النقدية اليت عادة ما تشكل فيمـا يبـدو العناصـر املركبـة       -٢٣
  )١٣(للتسويات يف واليات قضائية خمتلفة.

" هــي احلرمــان الــدائم مــن املوجــودات مبوجــب أمــر صــادر عــن حمكمــة أو   املصــادرة"  -٢٤
اجلنائية (املسـتندة   ةسلطة خمتصة أخرى. وتوجد ثالثة أنواع أساسية من املصادرة: (أ) املصادر

و(ج) املصادرة اإلدارية. ومبوجب القـوانني   ؛و(ب) املصادرة غري املستندة إىل إدانة ؛إىل إدانة)
يف  أيضــاًالداخليــة، عــادة مــا ُتــدفع املوجــودات املصــادرة إىل الدولــة، وإن أمكــن أن ُتســتخدم  

  بعض الواليات القضائية من أجل الرد أو تعويض الضحايا.
زاع" عبارة عن انتصاف مدين (على عكس االنتصاف اجلنائي) يف الواليات القضـائية  االنت"  - ٢٥

هذه الوسيلة من وسائل االنتصاف  اليت تعتمد القانون األنغلوسكسوين. وعلى خالف املصادرة، فإنَّ
رة، غري مستمدة من القوانني وإمنا من سلطة احملاكم العادلة لتقومي التفاوت اجلائر. وعلى غرار املصاد

  االنتزاع هو التسليم القسري لألرباح اليت مت احلصول عليها بطريقة غري قانونية. فإنَّ
" عبارة عن جزاءات نقديـة يـراد هبـا معاقبـة املخطـئ. وميكـن أن ُتفـرض يف        الغرامات"  -٢٦

  الدعاوى املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية، وهي تكاد ُتدفع دائما إىل الدولة.
إىل املبدأ القائل بضرورة أن يعـاد الشـخص الـذي يتكبـد خسـارة نتيجـة       " يستند الرد"  -٢٧

خطأ ارُتكب حبقـه علـى أقـرب حنـو ممكـن إىل الظـروف الـيت كـان عليهـا قبـل وقـوع الضـرر.             
وميكن أن يكون الرد مدنياحملكمة لـديها سـلطة    ا. ويف بعض الواليات القضائية، فإنَّا أو جنائي

الـرد للضـحية يف إطـار إدانـة جنائيـة علـى أسـاس مبلـغ مسـاو           أمر الطـرف املـذنب بـدفع قيمـة    
  للتكاليف اليت تكبدها الضحية نتيجة لتصرفات الطرف املذنب.

" يشــبه الــرد مــن حيــث إنــه جيــوز للمحكمــة أن تصــدر أمــرا بــالتعويض يف  التعــويض"  -٢٨
ضررا قد حلق به. وكثريا مـا يشـكل   أنَّ قضية جنائية مت فيها حتديد الضحية يف الدعوى وأثبت 

  التعويض جزءا من املصادرة.  
خمتلفة، وُتستخدم الكلمة مبعان خمتلفة. وألغراض هـذه   أن يتخذ أشكاالً ميكن" جلربا"  -٢٩

الوثيقة، يعين اجلرب مـدفوعات تربُّعيـة أو طوعيـة يقـوم هبـا املخطـئ تكفـريا عـن الضـرر النـاتج.           
  .، إحدى املنظمات اإلنسانية مثالًأيضاً  طرف ثالثوميكن أن ُتدفع تلك املبالغ إىل

───────────────── 
  )١٣(  Left Out of the Bargain, figure B4.1.1.  
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ملبـالغ اجلـزاءات النقديـة حسـب النـوع خـالل        ويعرض الشكالن الثالث والرابـع توزيعـاً    -٣٠
  .  ٢٠١٦أبريل ن/حىت هناية نيسا ٢٠١٢ومنتصف  ٢٠١٢حىت منتصف  ١٩٩٩كلتا الفترتني: 

  
  الشكل الثالث

 ٢٠١٢ومنتصف  ١٩٩٩النقدية املفروضة ما بني  اجلزاءات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

  مبادرة "ستار"./: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاملصدر  
  

النقدية املفروضة لغرض حرمان اجلاين املزعوم  اجلزاءاتأنَّ ومن اجلدير باملالحظة   - ٣١
من قبيل املصادرة اجلنائية واالنتزاع املدين  - من العائدات املكتسبة بصورة غري مشروعة 

باليني دوالر،  ٤,٣٥تشكل حنو  - لألرباح والفوائد ذات الصلة املترتبة قبل صدور احلكم 
      .٢٠١٦ية نيسان/أبريل حىت هنا ١٩٩٩يف املائة، عن كامل املدة من  ٤٠,١أو 

  املأمور بإعادهتاة/األصول املعاد
 

قضية تسوية جرت بني  ٣٩٥" Left Out of the Bargainتناولت الدراسة املعنونة "  - ٣٢
باليني  ٦,٩. وأسفرت هذه القضايا عن ما جمموعه ٢٠١٢ومنتصف عام  ١٩٩٩عامي 

دوالر من ذلك املبلغ عن جزاءات باليني  ٥,٩دوالر على سبيل اجلزاءات النقدية. ونتج حنو 
املوظف العمومي لديه تقاضى رشوة. ومعظم أنَّ نقدية فرضها بلد عدا البلد الذي ُزعم 

 املصادرة اجلنائية
 دوالرا١٨٨١٠٥١ً ٧٦٥

  دوالرات) ٦ ٦٠٩٧٦٠٨٧٩اجلزاءات النقدية (
 ٢٠١٢منتصف-١٩٩٩

  اجلزاءات املدنية (جزاءات أخرى)
 دوالراً ٨١٦ ٩٧٧ ٩٩٥

  الغرامات/العقوبات املدنية
 دوالراً ٢٥٠ ٧٨٢ ٩١٩

التكاليف اجلنائية/ 
  القانونية/اإلجرائية

 دوالراً ١٢ ٤٥٨٥٠٩

  الرد اجلنائي
دوالراً ١٠٠ ٣٤٠٤٠

  الغرامات اجلنائية
دوالراً ٢ ٩٧٨ ٤١٩ ٦٨٨

 االنتزاع املدين
دوالراً ١ ٥٤٦ ٦٠٣ ٤٨٧

 الفائدة عن الفترة السابقة
  على صدور احلكم املدين

 دوالرا٦٩ً ٢٣٧ ٩٥٦
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ى عليهم َعاجلزاءات النقدية فرضتها بلدان توجد هبا مقرات الشركات املعنية (وفرادى املدَّ
لغ اجلزاءات املرتبطني هبا) أو تعمل هبا تلك الشركات على حنو آخر. ومن ضمن مب

مليون دوالر،  ١٩٧دوالر، مل ُيَردَّ، أو يؤَمر بردِّ، سوى حنو باليني  ٥,٩املفروض، وقدره 
      )١٤(.وا رشوةاملسؤولني فيها تلقَّأنَّ م  ُزعيف املائة، إىل البلدان اليت ٣,٣أو 

  الشكل الرابع
  ٢٠١٦أبريل ن/هناية نيساو ٢٠١٢منتصف املفروضة ما بني اجلزاءات النقدية 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

  مبادرة "ستار".ة/: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمياملصدر
 
ــام    ويف   -٣٣ ــف عــ ــني منتصــ ــرة بــ ــا  ٢٠١٢الفتــ ــة نيســ ــت ٢٠١٦أبريل ن/وهنايــ   ، فُرضــ

دوالر. ويكـاد يكـون هـذا املبلـغ بالكامـل،       ٣ ٩٨٠ ٧٨٩ ٧٠٠جزاءات نقدية بلغ جمموعها 
عــن جــزاءات نقديــة فرضــها بلــد عــدا البلــد الــذي   دوالرا منــه، ناجتــاً ٣ ٩٨٠ ٦٥٢ ٣٧٥أو 

 ٧ ٠٤٦ ١٩٧ومـن هـذا املبلـغ، مل ُيـرد سـوى      املوظـف العمـومي لديـه تلقَّـى رشـوة.      أنَّ ُزعم 
ــة) إىل ال ٠،١٨دوالرا (أو  ــد الــذي ُزعــم  يف املائ ــه تل أنَّ بل ــمســؤولني في وا رشــوة. وانطــوت  قَّ

اليت أبرمها املكتب املعين جبـرائم االحتيـال اخلطـرية يف اململكـة املتحـدة       -التسوية ذات العالقة 
الواليـة القضـائية املتضـررة (مجهوريـة ترتانيـا      على دفع تعويض إىل  - Standard Bankيف قضية 

───────────────── 
  )١٤(  Left Out of the Bargain, Table 4.2.. 

  دوالر) ٣ ٧٠٠٧٨٩٩٨٠اجلزاءات النقدية (
 ٢٠١٦هناية نيسان/أبريل  -  ٢٠١٢منتصف 

التكاليف اجلنائية/ 
  القانونية/اإلجرائية

 دوالراً ٨٢٨ ٠٨٧

 الغرامات/العقوبات املدنية
دوالرا٦١٤١٣٧١٣٦ً

 املصادرة اجلنائية
  الرد اجلنائيدوالرا٤٣٨٩٦٦٧١٢ً

 دوالراً ٢٣ ٠٣٠ ٢١٢

  الغرامات اجلنائية
دوالراً ٢ ١٨٥ ٩٤٠ ٣١١

االنتزاع املدين
دوالراً ٨٦٤ ٩٦٤ ٧٤٦

 الفائدة عن الفترة السابقة
  على صدور احلكم املدين

 دوالرا٢٩٢٩٢٢٥٦ً
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ــه    ــغ جمموعـ ــدة) بلـ ــة       ٦املتحـ ــى هيئـ ــون دوالر علـ ــويض ومليـ ــة تعـ ــى هيئـ ــني دوالر علـ   ماليـ
وحسبما أفاد به املكتب املعين جبرائم االحتيال اخلطرية، كانت التهمة املعلقـة ختـص    )١٥(فوائد.

وهـــي إحـــدى الشـــركات  – Stanbic Bank Tanzaniaماليـــني دوالر نفَّـــذها  ٦دفعـــة قـــدرها 
ــارس ر/يف آذا - Standard Bankالشــقيقة ســابقا لـــ   Enterprise Growth Marketإىل  ٢٠١٣م

Advisors         ــرائم ــين جب ــب املع ــزعم املكت ــا املتحــدة. وي ــة ترتاني ــي يف مجهوري ــي شــريك حمل ، وه
ملتحـدة علـى   الدفعة أريد هبـا حـث األعضـاء يف حكومـة مجهوريـة ترتانيـا ا      أنَّ االحتيال اخلطرية 

بشـأن توظيـف خـاص     Standard Bankو Stanbic Bank Tanzania ترجيح االقتراح املقـدم مـن   
مليــون دوالر ُينفَّــذ نيابــة عــن حكومــة مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة. وولَّــدت عمليــة   ٦٠٠بقيمــة 

ــة    ــامالت بقيمـ ــوم معـ ــن    ٨،٤التوظيـــف رسـ ــل مـ ــا كـ  Stanbic Bank ماليـــني دوالر تقامسهـ

Tanzania وStandard Bank.)١٦(   
عيـد أو أُمـر بإعـادة حنـو     أُ، ٢٠١٢ومنتصف عـام   ١٩٩٩وإضافة إىل ذلك، ما بني عام   -٣٤
مليون دوالر يف قضـايا كانـت فيهـا الواليـة القضـائية لإلنفـاذ هـي نفـس الواليـة القضـائية            ٥٥٦

ويف الفتـرة مـن منتصـف عـام      )١٧(وا رشـوة. قَّـ ميني األجانـب الـذين ُزعـم أهنـم تل    للموظفني العمو
دوالرا. وعلى حنـو أكثـر    ١٣٧ ٣٢٥، كان املبلغ املقابل ٢٠١٦أبريل ن/حىت هناية نيسا ٢٠١٢

، علـى إبـرام   Petrobrasحتديدا، وافقـت الربازيـل، الـيت كانـت نشـطة يف إنفـاذ القضـايا املتعلقـة بــ         
 دوالراً ١٣٧ ٣٢٥سوى  ال يسجل ٢اجلدول أنَّ عى عليهم خمتلفني. ويف حني تسويات مع مدَّ

، أعلن مكتب النائب العـام  ٢٠١٦مارس ر/على سبيل املبالغ املعادة، جتدر اإلشارة إىل أنه يف آذا

───────────────── 
  )١٥(  United Kingdom, Serious Fraud Office, “SFO agrees first UK DPA with Standard Bank”,  

30 November 2015.  :متاح على العنوانwww.sfo.gov.uk  ؛ انظرSouthwark Crown Court, Between: 

Serious Fraud Office and Standard Bank Plc (Now known as ICBC Standard Bank Plc), Case  
No. U20150854. 

األموال املستحقة حلكومة ترتانيا سوف تعاد متشيا مع  " أشار املكتب املعين جبرائم االحتيال اخلطرية إىل أن  )١٦(  
الدولية بدور مهم يف إعادة التعويضات  التنمية وقد اضطلعت إدارة" املشورة الواردة من إدارة التنمية الدولية.

يف إطار التسوية اليت توصل إليها املكتب املعين جبرائم االحتيال  املتحدة ترتانيامجهورية يف شكل هبات إىل 
 ,United Kingdom Department for Businessانظر  ..BAE Systems plc  مع ٢٠١٠ اخلطرية يف عام

Innovation, and Skills, Steps Taken to Implement and Enforce the OECD Convention on Combatting 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (London, 2011); United 

Kingdom, Serious Fraud Office, “BAE fined in Tanzania defence contract case”, press release, 21 

December 2010; and Crown Court at Southwark, Between: R and BAE Systems Plc, Case No. S2010565 of 

21 December 2010.  
  )١٧(  Left Out of the Bargain, table 4.1 املوجودات األخرى املعادة يف شكل تسوية ضريبية وإنشاء قيمة . وبلغت

 دوالرن مليو ٣٥٣,٤ ،Siemens AG بكليهما شركةت ضطلعاصندوق خاص لدعم مشاريع تعزيز الرتاهة، 
  .)٣-٤(اجلدول 
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ممـا أسـفر عـن جتميـد موجـودات       Petrobrasذا صـلة بــ   حتقيقـاً  ٦٠مكتبـه اسـتهل   أنَّ يف سويسـرا  
، أعـادت سويسـرا إىل الربازيـل موجـودات     ٢٠١٥ويف ربيع عـام   )١٨(مليون دوالر. ٨٠٠بقيمة 
مــارس، أعلـن مكتــب النائــب  ر/مليــون دوالر مبوافقــة أصـحاب احلســابات، ويف آذا  ١٢٠بقيمـة  

    )١٩(مليون دوالر وإعادته. ٧٠العام عن خطط لإلفراج عن مبلغ إضايف قدره 
 SNC-Lavalin  شـركة وإضافة إىل ذلك، يف قضية ضـد املسـؤول التنفيـذي السـابق يف      -٣٥

اليت تتخذ من كندا مقرا هلا، أبرم مكتب النائب العـام يف سويسـرا تسـوية أسـفرت عـن إعـادة       
    )٢٠(مليون دوالر إىل الشركة، اليت ثبت كوهنا ضحية خمطط الفساد. ١٣,٣

 
  ٢اجلدول     

عام عيدت فيها موجودات أو أُمر بإعادهتا ما بني منتصف أُمجيع احلاالت املكتشفة اليت 
  ٢٠١٦أبريل ن/وهناية نيسا ٢٠١٢

  اسم القضية
الوالية القضائية 
  للتسوية

الوالية القضائية 
جهاز ة/للتسوي

  اإلنفاذ

الوالية القضائية 
للموظف العمومي 
األجنيب (للموظفني 

العموميني 
  األجانب)

سنة 
  التسوية

اجلزاءات النقدية 
املأمور /املعادة

بإعادهتا (بدوالرات 
  املتحدة)الواليات 

اجلزاءات النقدية 
املأمور بإعادهتا /املعادة

  (شرح)

Standard Bank  اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى 

 الشمالية أيرلنداو

املكتب املعين 
جبرائم االحتيال 

  اخلطرية

مجهورية ترتانيا 
  املتحدة

إىل املقدَّم   التعويض   ٧ ٠٤٦ ١٩٧  ٢٠١٥
مجهورية ترتانيا املتحدة 

دوالر ومليون  ماليني ٦(
  (أ))دوالر كفوائد

SBM Offshore 

NV/Bruno Chabas 

(كبري املوظفني 
 التنفيذيني)

مكتب املدعي   الربازيل
  العام

املالحقة من ِقبل الوالية    ٦٨ ٦٦٢,٥٠  ٢٠١٦  غري متاح
  القضائية املتضررة

───────────────── 
  )١٨(  Office of the Attorney General of Switzerland, “Petrobras affair: further USD 70 million of frozen assets to 

be unblocked and returned to Brazil”, 17 March 2016 :متاح على العنوان التايل .
www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-61034.html .  

  .هاملرجع نفس  )١٩(  
  )٢٠(  Office of the Attorney General of Switzerland, “Criminal proceedings against Alstom entities are brought 

to a close”, press release, 22 November 2011. لى العنوان التايل: متاح ع
www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-42300.html. 
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  اسم القضية
الوالية القضائية 
  للتسوية

الوالية القضائية 
جهاز ة/للتسوي

  اإلنفاذ

الوالية القضائية 
للموظف العمومي 
األجنيب (للموظفني 

العموميني 
  األجانب)

سنة 
  التسوية

اجلزاءات النقدية 
املأمور /املعادة

بإعادهتا (بدوالرات 
  املتحدة)الواليات 

اجلزاءات النقدية 
املأمور بإعادهتا /املعادة

  (شرح)

SBM Offshore 

NV/Sietze 

Hephema  ) عضو
  جملس اإلدارة)

مكتب املدعي   الربازيل
  العام

املالحقة من ِقبل الوالية   ٦٨ ٦٦٢,٥٠  ٢٠١٦  غري متاح
  القضائية املتضررة

SNC-

Lavalin/Riadh 

Ben Aissa 

املدعي العام   سويسرا
  االحتادي

 SNC اإلعادة إىل ١٣ ٣٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٤  بنغالديش

Lavalin    
)Partie Plaignante(  

  
أنَّ بلد الذي ُزعم موجودات إىل ال هذه هي احلالة الوحيدة املكتشفة اليت أعيدت فيها  (أ)  

  وا رشوة.قَّمسؤولني فيه تل
  
دعـويني مـدنيتني حـديثتني بشـأن مصـادرة املوجـودات أقامتـهما         ٢وال يتضمن اجلدول   -٣٦

وزارة العـــدل يف الواليـــات املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق بعائـــدات غـــري مشـــروعة ذات صـــلة بتســـوية   
VimpelCom/Unitel  .وقد ُرفعت  )٢١(فيما خيص الرشو املزعوم ملوظف حكومي يف أوزبكستان

مليون دوالر كعائدات رشـوة كائنـة يف    ٥٥٠دعوى مدنية ملصادرة املوجودات فيما خيص مبلغ 
مليـون   ٣٠٠حسابات مصرفية يف سويسرا، وتسعى دعوى ثانية إىل مصادرة مبلغ إضـايف قـدره   

نيــة مدفوعــة، أو ممتلكــات مســتخدمة يف غســل تلــك   دوالر بوصــفه عائــدات رشــاوى غــري قانو 
 ١١وبلجيكـا ولكسـمربغ. ويف    أيرلنـدا املدفوعات. وقد ُحجـزت هـذه املوجـودات األخـرية يف     

، أصــدرت حمكمــة املقاطعــات يف الواليــات املتحــدة للــدائرة اجلنوبيــة  ٢٠١٦ينــاير ين/كــانون الثا

───────────────── 
  )٢١(  United States Department of Justice, “VimpelCom Limited and Unitel LLC enter into global foreign 

bribery resolution of more than $795 Million; United States seeks $850 million forfeiture in corrupt 

proceeds of bribery scheme”, 18 February 2016. The two civil asset forfeiture actions are: Southern 

District of New York, United States of America v. Any and all assets held in account numbers 

102162418400, 102162418260, and 102162419780 at Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Belgium, 

on behalf of First Global Investments SPC Limited AAA Rate, et al, Case No. 1:15-cv-05063 of 29 June 

2015; and United States of America v. all funds held in account number CH1408760000050335300 at 

Lombard Odier Darier Hentsch and Cie Bank, Switzerland, on Behalf of Takilant Limited, and Any 

Property Traceable Thereto et al, Case No. 1:16-cv-01257 of 18 February 2016. 
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لبني احملـتملني عـدا أوزبكسـتان. وأشـارت     ا ضـد مجيـع املطـا   ا جزئيـ غيابيـ  لوالية نيويـورك حكمـاً  
 ٢٠، إىل أنــه يف  ٢٠١٦ينــاير ين/كــانون الثا ٢٦أوزبكســتان، يف مطالبتــها املوثقــة املقدمــة يف    

، أصدرت احملكمة اجلنائية اإلقليمية يف طشقند، وهي حمكمة أوزبكية خمتصـة،  ٢٠١٥يوليه ز/متو
  وعة للموجودات املعنية.تان املشريؤكد ملكية أوزبكس ياهنائ ياجنائ اًحكم

  
  عملية التسويةت/الشفافية يف اتفاقات ومفاوضا

 
إىل مزيد من الشـفافية يف التسـويات.    "Left Out of the Bargainدعت الدراسة املعنونة "  -٣٧

التفاوض بشأن التسويات عادة ما يتم بـني السـلطات واجملـرمني املزعـومني، مـع      أنَّ وأشارت إىل 
جلسة اسـتماع عامـة عنـد اإلبـرام.     أيِّ دون  الرقابة من ِقبل أحد القضاة، وأحياناًقدر ضئيل من 

وال تشارك الوالية القضائية الـيت ارتشـى موظفوهـا العموميـون أو الضـحايا اآلخـرون عمومـا يف        
  الطالع العام مبجرد التوصل إليه.العملية. وشدد التقرير على ضرورة إتاحة االتفاق ل

املتحـدة، يتسـم املوقعـان الشـبكيان لـوزارة العـدل وجلنـة األوراق املاليـة         ويف الواليات   -٣٨
بعيــد مــن حيــث نشــر اتفاقــات التســوية (اتفاقــات االلتمــاس  دٍّإىل حــ )٢٢(والبورصــة بالشــمولية

واتفاقات املالحقة املؤجلة واتفاقات عدم املالحقة). ويوجد لدى القسم املعـين باالحتيـال مـن    
اح للجمهور علـى موقعـه الشـبكي جـرى تكريسـه لـدعاوى إنفـاذ        وزارة العدل حيز خاص مت

قانون ممارسات الفساد يف اخلـارج، وميكـن إجـراء البحـث فيـه حسـب أمسـاء األطـراف وسـنة          
صدور القرار. وُتنشر بعض الوثائق باللغتني اإلنكليزية واإلسـبانية، مبـا جيسـد السـياق اجلغـرايف      

فت إحاالت مرجعيـة وروابـط مؤديـة إىل الـدعاوى     لقضية معينة ومدى االهتمام هبا. كما أضي
ــا يف ذلــك         ــدعاوى، مب ــى جممــل ال ــيح االطــالع عل ــا يت ــة مبصــادرة املوجــودات مب ــة املتعلق املدني
اجلوانب العظيمة األمهية فيما خيص مصادرة املوجودات اليت ُيحتمل أن تكـون مؤهلـة لإلعـادة    

  من اتفاقية مكافحة الفساد. ٥٧دة إىل الواليات القضائية املتضررة يف إطار املا
ويف هولندا، اختذت دائرة االدعاء العام إجـراءات مهمـة يف جمـال اإلنفـاذ يف السـنوات        -٣٩

روابط بارزة إىل املعلومات على نطـاق واسـع يف صـفحتها الرئيسـية علـى       تقدماألخرية، وهي 
ليزيـة، مبـا يف ذلـك علـى     شبكة اإلنترنت. وُتنشر املعلومات املتعلقـة بالقضـايا باهلولنديـة واإلنك   

───────────────── 
، على العنوان التايل: Department of Justice, Foreign Corrupt Practices Act related enforcement actionsانظر   )٢٢(  

www.justice.gov؛ و Securities and Exchange Commission, “Enforcement actions; Foreign Corrupt 

Practices Act cases” :على العنوان التايل ،www.sec.gov.  
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ــائع يف قضــية    ــان الوق ــال بي ــدة لفهــم الســلوكيات   VimpelCom Limitedســبيل املث ، وهــي مفي
    )٢٣(الكامنة وراء القضايا ونطاقها.

وال حيتفظ املكتب املعـين جبـرائم االحتيـال اخلطـرية يف اململكـة املتحـدة بقسـم مسـتقل           -٤٠
ــه      ــب، ولكن ــوظفني األجان ــوفري   مكــرس لقضــايا رشــوة امل شــرع، يف الســنوات األخــرية، يف ت

املعلومات عن القضايا يف موقعه على شبكة اإلنترنت. وعلـى خـالف الواليـات املتحـدة، الـيت      
قاعـدة بيانـات إلكترونيـة متاحـة للعمـوم بشـأن مجيـع قضـايا          -مقابل رسم مـنخفض   -لديها 

ت االسـتماع وااللتماسـات   احملكمة االحتادية، والوثائق املقدمة فيها، واإلشعارات بشأن جلسـا 
ال يوجـد يف اململكـة املتحـدة سـوى قـدر حمـدود مـن قيـود احملـاكم           - )٢٤(واألحداث األخـرى 

  وأحكامها متاحا على اإلنترنت.  
ويتباين مدى توافر الوثائق الرمسية للقضايا وُيسر الوصول إليها يف الواليـات القضـائية     -٤١

يانـات إعالميـة فيمـا يتعلـق بالتسـويات الـيت ختـص        األخرى. فعلى سبيل املثال، تنشر سويسرا ب
  قانونية ولكنها ال ختص األفراد. كيانات

وتقدم أملانيا بيانات إىل الفريق العامل املعين بالرشوة التابع ملنظمة التعـاون والتنميـة يف     -٤٢
اإلجــراءات القضــائية اخلاصــة بفــرادى املتــهمني مفتوحــة      أنَّ امليــدان االقتصــادي؛ ويف حــني   

  ملفات القضايا ليست كذلك.   لجمهور، فإنَّل
  

  التعاون الدويل، وتبادل املعلومات التلقائي، والتحقيقات املنسقة واملشتركة
 

ــة "    -٤٣ " يف ضــرورة أن Left Out of the Bargainتتمثــل إحــدى توصــيات الدراســة املعنون
تتوىل البلدان الـيت تسـتعني بالتسـويات، كلمـا أمكـن، إرسـال املعلومـات علـى حنـو تلقـائي إىل           

 ٤٦مـن املـادة    ٤البلدان املتضررة األخرى بشأن الوقائع األساسـية للقضـية، متشـيا مـع الفقـرة      
لـدان الـيت   من اتفاقية مكافحة الفساد. كمـا أوصـت الدراسـة بإمكانيـة أن تقـوم الب      ٥٦واملادة 

تتابع قضايا الفسـاد، عنـد االقتضـاء، بـإبالغ البلـدان األخـرى الـيت ُيحتمـل أن تكـون متضـررة           
أو املطالبـة بتعـويض   و/بالسبل القانونية املتاحة يف إطار نظامها القانوين للمشاركة يف التحقيـق  

الصــدد.  تطــورات مهمــة يف هــذاأيِّ عــن األضــرار املتكبــدة نتيجــة للفســاد. ومل يتيســر حتديــد 
ــد يف قضــية   الــيت تعامــل معهــا املكتــب املعــين    Standard Bank ومتثَّــل االســتثناء امللحــوظ الوحي

جبــرائم االحتيــال اخلطــرية. ففــي تلــك القضــية، تبادلــت اململكــة املتحــدة املعلومــات علــى حنــو   
───────────────── 

  . www.om.nl/algemeen/englishانظر   )٢٣(  
  )٢٤(  www.pacer.gov.  
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ــا املتحــدة والواليــات املتحــدة، وهــو إجــراء حظــي      اســتباقي مــع الســلطات يف مجهوريــة ترتاني
    )٢٥(الستحسان والتنويه من القاضي الذي ترأس اإلجراءات القانونية ذات الصلة.با

ــات املتحــدة يف قضــية       -٤٤ ــدا والوالي ــهما هولن ــان أبرمت ــدُّ التســويتان اللت  VimpelCom وُتَع

Limited     مثالني على التعاون الدويل الواسع النطاق يف جمال اإلنفاذ يف سياق قضية تتعلـق برشـو
ــب،  ــوظفني األجان ــان قضــائيتان    )٢٦(امل ــا يف ذلــك واليت ــات املتحــدة    –مب ــدا والوالي  –مهــا هولن

تتعديان الواليات القضائية القائمة على دعاوى اإلنفاذ ضد الشركات املعنيـة. وقـد أشـار البيـان     
الزمالء املعنيني بإنفاذ القانون أنَّ ي لوزارة العدل األمريكية بشأن حل القضية اجلنائية إىل الصحف

ــام يف سويســرا        ــة االدعــاء الســويدي ومكتــب النائــب الع ــدا وهيئ ــرة االدعــاء يف هولن داخــل دائ
ك موا مسـاعدات قيِّمـة يف ذلـ   وقـدَّ  كـبرياً  ومكتب منع الفساد ومكافحتـه يف التفيـا أبـدوا تعاونـاً    

ــون بإنفــاذ القــانون يف     ــزمالء املعني ــداالشــأن. وإضــافة إىل ذلــك، قــدم ال وبلجيكــا وفرنســا  أيرلن
   )٢٧(ولكسمربغ واململكة املتحدة مساعدات قيِّمة.

. فحسـبما  Petrobrasيف القضايا ذات الصلة بـ أيضاًد االختصاصات وأقيم تعاون متعدِّ  -٤٥
بـني   ٢٠١٦مـارس  ر/تمـاع الـذي جـرى يف آذا   أفاد مكتب النائـب العـام يف سويسـرا، يف االج   

املدعي العام يف الربازيل، رودريغو جـانوت، والنائـب العـام يف سويسـرا، مايكـل لـوبر، نـاقش        
االثنــان مســألة إنشــاء فريــق حتقيــق مشــترك هبــدف تعجيــل اإلجــراءات الــيت تقــوم هبــا ســلطات  

عالقــة  ٣٤٠م تقــارير عــن املالحقــة يف كــال البلــدين. وحــىت اآلن، تلقَّــى مكتــب النائــب العــا  
مصرفية مشبوهة من مكتب اإلبالغ عن غسل األموال فيما خيص فضيحة الفساد الدوليـة الـيت   

ــتح     Petrobras تورطــت فيهــا شــركة  ــذلك، ف ــة. واســتجابة ل ــا للدول ــة، اململوكــة جزئي الربازيلي
االت بشــأن االشــتباه يف حــ حتقيقــاً ٦٠، حنــو ٢٠١٤أبريل ن/مكتــب النائــب العــام، منــذ نيســا

، مـن القـانون اجلنـائي السويسـري)،     ٢، الفقـرة  مكرراً ٣٠٥دة من غسل األموال (املادة مشدَّ
 سـابعا  ٣٢٢ويف العديد من احلاالت بشأن االشتباه يف رشو موظفني عموميني أجانب (املـادة  

من القانون اجلنائي السويسري). وطلب مكتب النائب العام تسليم الوثائق املتعلقـة بـأكثر مـن    
───────────────── 

  )٢٥(  Between: Serious Fraud Office and Standard Bank Plc, Case No. U20150854. 
على إجراءات اإلنفاذ اليت تتطلب تعاونا داخليا واسع النطاق بني الوكاالت ذات  أيضاً ُتَعدُّ هذه القضية مثاالً  )٢٦(  

الصلة: يف الواليات املتحدة، من جانب وزارة العدل، ووكالة التحقيقات األمنية التابعة إلدارة إنفاذ قوانني 
اخلصوص يف القضية  اهلجرة واجلمارك يف وزارة األمن الوطين، وجلنة األوراق املالية والبورصة، وعلى وجه
  . األحدث عهدا، مشاركة دائرة اإليرادات الداخلية وشعبتها املعنية بالتحقيقات اجلنائية

  )٢٧(  United States Department of Justice, “VimpelCom Limited and Unitel LLC enter into global foreign 

bribery resolution of more than $795 million; United States seeks $850 million forfeiture in corrupt 

proceeds of bribery scheme”, 18 February 2016. 
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ــن      ١ ٠٠٠ ــر م ــن أكث ــا تتســم بــه       ٤٠حســاب مصــريف م ــالنظر إىل م ــة مصــرفية. وب مؤسس
مـن مكتـب النائـب     -التحقيقات من تعقيد، تتوىل فرقة عمل تتـألف مـن خمتلـف املتخصصـني     

إدارة اإلجـراءات. وتولـت السـلطات الربازيليـة      -العام  وبدعم من مكتـب الشـرطة االحتاديـة    
ت اليت فتحها مكتـب النائـب العـام، وأدَّيـا بالفعـل إىل توجيـه       اإلشراف على اثنني من التحقيقا

اهتامات يف الربازيل. وخيطط مكتب النائب العام ألن يطلب إىل السـلطات الربازيليـة أن تتـوىل    
  )٢٨(أمر حتقيقات أخرى مت فتحها يف سويسرا.

لــك يف ويف حــني تشــري األمثلــة املــذكورة أعــاله إىل تزايــد مســتوى التعــاون، مبــا يف ذ    -٤٦
قضايا ميكن أن تفضي إىل تسويات، ال تزال الكيفية اليت يتم هبا اإلرسال التلقـائي للمعلومـات   

، مسـألة  إىل البلدان املتضررة األخرى على حنو منتظم، أو ما إذا كان ذلك اإلرسال يتم أصـالً 
هولنـدا  غري واضحة، باستثناء قيام واليات قضائية مثـل سويسـرا واململكـة املتحـدة والنـرويج و     

  والواليات املتحدة بنشر معلومات عند حل القضايا.
  

  االستنتاجات  - ثالثاً  
 
ال تزال التسـويات وغريهـا مـن اآلليـات البديلـة تشـكل أداة مهمـة بالنسـبة إىل جمموعـة            -٤٧

متزايـــدة التنـــوع مـــن الواليـــات القضـــائية الناميـــة واملتقدمـــة الـــيت تعتمـــد القـــانونني املـــدين           
  على السواء يف حل قضايا رشوة املوظفني األجانب وما يتصل هبا من جرائم.واألنغلوسكسوين 

العدد اإلمجايل للتسويات يف قضايا رشـوة املـوظفني األجانـب آخـذ     أنَّ ويف حني يبدو   -٤٨
هـــذا االخنفـــاض يعـــود فيمـــا يبـــدو يف املقـــام األول إىل تراجـــع اســـتخدام  يف االخنفــاض، فـــإنَّ 

  يف الواليات املتحدة.بل السلطات التسويات من ِق
وال يزال املبلغ اإلمجايل احملقَّق عن طريـق فـرض اجلـزاءات النقديـة يف إطـار التسـويات         -٤٩

، باليـني دوالر، كـبرياً   ٣,٩٨، وهـو حنـو   ٢٠١٦أبريل ن/وهناية نيسا ٢٠١٢بني منتصف عام 
  قيمة التسويات الفردية آخذة يف االزدياد.أنَّ ويبدو 
وال تزال هناك فجوة كبرية بني املبالغ احملقَّقة عن طريق التسـويات وغريهـا مـن اآلليـات       -٥٠

موظفيهـا العمـوميني تقاضـوا رشـوة يف احلـاالت      أنَّ البديلة وتلـك املعـادة إىل البلـدان الـيت ُيـزعم      
ــذكرة (مــن منتصــف        ــة. ويف الفتــرة الــيت تشــملها هــذه امل أبريل ن/إىل هنايــة نيســا  ٢٠١٢املعني

باليـني دوالر، مل تـتم    ٣,٩٨)، من بني مبالغ اجلزاءات النقديـة املفروضـة، وقـدرها حنـو     ٢٠١٦

───────────────── 
  )٢٨(  “Petrobras affair”. 
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مســؤوليه تقاضــوا أنَّ يف املائــة) إىل البلــد الــذي ُزعــم   ٠,١٨ماليــني دوالر (أو  ٧إعــادة ســوى 
باليـني دوالر   ٥,٩يف املائة) أعيدت من أصـل   ٣,٣مليون دوالر (أو  ١٩٧رشوة، مقارنة مببلغ 

  .٢٠١٢ومنتصف عام  ١٩٩٩غ اجلزاءات النقدية املفروضة يف الفترة بني عام هي مبل
هناك أمثلة حديثة تثبت التزام فرادى الواليات القضـائية بإشـراك البلـدان    أنَّ ويف حني   -٥١

الواليـات  أنَّ إىل  هـذه األمثلـة ال تشـري عمومـاً     املتضررة والضحايا اآلخرين يف التسويات، فإنَّ
مـوظفني عمـوميني هبـا تقاضـوا رشـوة جـرى إطالعهـا أو استشـارهتا أو         أنَّ القضائية اليت ُيزعم 

  من ذي قبل.   طريقة أخرى يف إبرام التسويات على حنو أكثر تواتراًأيِّ إشراكها ب
ــن     -٥٢ ــرغم م ــى ال ــذكرة      أنَّ وعل ــذه امل ــها ألغــراض ه ــا وحتليل ــيت جــرى مجعه ــات ال البيان
تطــورات مهمــة يف اســتخدام التســويات، فإهنــا تــربهن علــى احلاجــة إىل أيِّ ث تــوحي حبــدو ال

احلصول على املزيد من املعلومات بشأن استخدام التسـويات علـى الصـعيد العـاملي. ويف حـني      
هناك عددا من البلدان املتقدمة اليت تتيح االطالع العـام علـى املعلومـات ذات الصـلة، فمـن      أنَّ 

ــزال    ــة، ال ي ــة عام ــراً    زاوي ــق الســتخدام التســويات أم ــيم دقي ــن   صــعباً إجــراء تقي ــد م يف العدي
  ، وال سيما يف حالة البلدان النامية.الواليات القضائية

" تظـل فيمـا يبـدو    Left out of the Bargainاستنتاجات الدراسـة املعنونـة "  أنَّ ويف حني   -٥٣
دام التسـويات وغريهـا مـن    إجـراء تقيـيم قطعـي بالكامـل السـتخ      كبري، فـإنَّ  دٍّذات صلة إىل ح

  ومشولية. أكثر عمقاً اآلليات البديلة يف حسم قضايا الفساد عرب الوطنية يتطلب حتليالً
أن ينظـر يف أن يطلـب إىل الـدول األطـراف أن تـوايف األمانـة        يود الفريق العامل ولعل  -٥٤

ها مـن اآلليـات   مبعلومات عن أطرها القانونية وممارساهتا ذات الصلة باستخدام التسويات وغري
  البديلة يف حسم قضايا الفساد عرب الوطنية.  

أن يدعو الدول األطراف، حسب االقتضاء، إىل أن جتعـل   أيضاً يود الفريق العامل ولعل  -٥٥
  املعلومات املتعلقة بإبرام التسويات الفردية وغريها من اآلليات البديلة متاحة لالطالع العام. 

يف التعاون على حنو أوثق مـع احملافـل الدوليـة     أن ينظر كذلك يود الفريق العامل ولعل  -٥٦
األخرى هبدف تعزيز فهم استخدام التسويات يف قضايا الفساد عرب الوطنية ومـا يترتـب عليهـا    

  من آثار على استرداد املوجودات.
  


