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االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصة 

   للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 
 

اقتراحات ومسامهات واردة من احلكومات 
 
 

كندا: ورقة غري رمسية 
 

سـتكون مسـألة "رد األصـول" مسـألة هامـة يف سـياق التفـاوض بشـأن اتفاقيـة لألمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. ففـــي املــاضي،  -١

متكّن موظفون فاسدون من االستيالء علـى مبـالغ كـربى مـن أمـوال الـدول السـتخدامهم اخلـاص وحتويـل تلـك األمـوال اىل اخلـارج. وال غرابـة 

يف أن يكون النظر يف كيفية التمكن من استرداد تلـك األمـوال شـاغال رئيسـيا لبعـض الـدول. وقـد أشـارت دول أخـرى اىل التحديـات اإلثباتيـة 

والقانونية اليت ميكن أن ينطوي عليها استرداد األصول. وقد تعقــدت املناقشـات بعـض التعقيـد ألن بعـض الـدول أعربـت عـن رغبتـها يف وصـف 

ـــل ال يكــون يف  هـذه املسـألة بأـا إحـدى مسـائل "حتويـل األمـوال غـري املشـروع"، بينمـا الحظـت دول أخـرى - منـها كنـدا - أن هـذا التحوي

أحيان كثرية غري مشروع وفضلت التحدث عن "حتويـل األمـوال احملصلـة بصـورة غـري مشـروعة". وقـد خطـر للوفـد الكنـدي أن أحـد األسـباب 

اليت جعلت مناقشـة هـذه املسـألة غـري مرضيـة اىل حـد مـا هـو أن املسـألة املشـار إليـها باسـم "رد األمـوال" تشـمل يف الواقـع عـددا مـن األحـوال 

املنفصلـة مـن الناحيـة القانونيـة. وبعـض هـذه األحـوال أبسـط مـن غـريه مـن الناحيـة القانونيـة وميكـن أن يكـون أكـثر قابليـة الختـاذ تدابـري متفـــق 

عليها دوليا. وقد تكون احلاالت األكثر تعقـدا مواضيـع جديـرة باملناقشـة، ولكـن مـن املـهم إدراك جوانـب تعقدهـا. ومـن خـالل حماولـة الفصـل 

بني احلاالت القانونية، بدءا مـن احلـاالت الـيت يبـدو أـا حـاالت قانونيـة بسـيطة وانتقـاال بـالتدريج اىل املسـائل األكـثر تعقـدا، تـأمل كنـدا يف أن 

تساعد هذه الورقة على توضيح اإلطار املفاهيمي للمناقشات حول املسألة وإتاحة مادة للتفكري. 
 
 

سرقة كبار املوظفني احلكوميني ممتلكات الدولة أو أمواهلا  -١
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تشكّل هذه املسألة شاغال رئيسيا لبعض البلدان، وهي أيضا أبسط املسـائل مـن الناحيـة املفاهيميـة. فدولـة املنشـأ هـي صـاحب  -٢

األمـوال أو املمتلكـات مـن الناحيـة القانونيـة، واجلرميـة الـيت تقـع هـي جرميـة سـرقة، ومـن الواضـح أن ضحيتـها هـي دولـة منشـأ املوظــف. وتقــر 

معظم النظم القانونيـة بـأن املمتلكـات املسـروقة ينبغـي أن تـرد عـادة اىل صاحبـها الشـرعي، وتوجـد فيـها أحكـام لتطبيـق ذلـك. وهـذه األحكـام 

ميكن أن تكون جزءا من نظام الدولـة القـانوين املـدين أو اإلداري أو اجلنـائي. وكـون الصـاحب الشـرعي هـو دولـة أجنبيـة ال ينبغـي أن يعيـق رد 

تلك املمتلكات. وحتدث السرقة عادة يف نطـاق واليـة قضائيـة واحـدة فقـط. وقـد حيـدث نقـل املمتلكـات مـن الدولـة األصـل إمـا بصفـة قانونيـة 

أو بصفة غري قانونية، ولكن نقل املمتلكات خارج دولــة منشـئها، وليـس طبيعـة اجلرميـة أو طبيعـة التحويـل، هـو الـذي يضفـي طابعـا دوليـا علـى 

القضية. 
 
 

التحديات 
 

قد تكون هناك بالفعل حتديـات إثباتيـة يف الربهـان علـى أن املمتلكـات املطـالب ـا هـي حقـا ممتلكـات مسـروقة خاصـة بدولـة  -٣

أجنبية. ومجيع النظم القانونية جيعل الربهــان علـى أن املمتلكـات مسـروقة شـرطا حملاولـة ردهـا اىل صاحبـها. ورمبـا يصعـب علـى الدولـة األجنبيـة 

أن تـربهن علـى أـا صاحبـة املمتلكـات، وخاصـة إذا كـانت املمتلكـات أو األمـوال املسـروقة قـد خلطـت مـع ممتلكـات مـن مصـدر آخـر. وقـــد 

تبدد أيضا بعــض األمـوال املسـروقة، أو قـد يكـون هنـاك مطـالبون شـرعيون آخـرون باملمتلكـات أو األمـوال املتبقيـة. مـع ذلـك ينبغـي أن يكـون 

املبدأ الذي مفاده أن املمتلكات املسروقة ينبغي أن ترد اىل صاحبها مقبوال على وجه العموم. 
 

 

إيرادات الفساد (الرشاوى وما اليها) اليت حيصل عليها كبار املوظفني احلكوميني  -٢
 

هذه احلالة أكـثر تعقـدا. فاملمتلكـات هنـا ال تكـون عـادة مسـروقة بـل تكـون ممتلكـات أو أمـواال متحصـال عليـها بصـورة غـري  -٤

ــا يكـون املـالك األصلـي قـد منحـها طوعـا للموظـف العمومـي الفاسـد. وغالبـا مـا يكـون املـالك األصلـي قـد ارتكـب جرميـة  مشروعة، وعادة م

ـــن شــبهها  بتقـدمي الرشـوة. ومـن هـذه الناحيـة تكـون إيـرادات األنشـطة اإلجراميـة هـذه أكـثر شـبها بـأموال االجتـار غـري املشـروع بـاملخدرات م

باملمتلكـات املسـروقة. وميكـن يف حـاالت عديـدة اعتبـار دولـة منشـأ املوظـــف ضحيــة للجــرم، وذلــك مــن حيــث ان اجلرميــة تقــوض القــانون 

واحلكم السليم، ولكـن قـد يكـون هنـاك أيضـا ضحايـا آخـرون كـاألفراد الذيـن خيسـرون الصفقـات التجاريـة الـيت لـوال رفضـهم لتقـدمي الرشـوة 

حلصلـوا عليـها؛ واألفـراد الذيـن يضطـرون اىل تقـدمي الرشـوة للحصـول علـى خدمـات ينبغـي مـن الناحيـة القانونيـة أن تتـاح دون مقــابل؛ أو قــد 

ـــأن األمــوال ابــتزت منــهم وأــم هــم الضحايــا. واىل جــانب احلركــة عــرب الوطنيــة  حيـاول األشـخاص الذيـن يقدمـون الرشـوة تـربير عملـهم ب

للممتلكات، واليت ميكن أن تكون حركة مشروعة أو غري مشروعة، فاجلرمية نفسها ميكـن أن يكـون هلـا جـانب عـرب وطـين، وذلـك عندمـا متنـح 

الرشوة أو تسدد يف اخلارج أو من قبل شخص أجنيب أو مؤسسة يقع مقرها يف اخلارج. 
 
 

التحديات 
 

ــيت يكتشـف مكاـا يف سـياق ممـاثل لسـياق النظـر يف أمـوال االجتـار  ميكن أن يكون من املفيد النظر اىل األموال أو املمتلكات ال -٥

بـاملخدرات، حيـث يعتـرب كـل مـن املوظـف واملـالكني األصليـني جمرمـا. وقـد تكـــون هنــاك حتديــات إثباتيــة يف الربهــان علــى أن األمــوال هــي 
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إيرادات متأتيــة مـن الفسـاد. ولكـن، يف حالـة إثبـات ذلـك، ال جيـوز للموظـف وال للشـخص الـذي قـدم الرشـوة، أي املـالك الشـرعي األصلـي، 

ـــن أن  احلصـول علـى املمتلكـات. ومـع ذلـك، وكمـا ان هويـة الضحيـة قـد ختتلـف تبعـا لنمـط الوقـائع، فـإن املتلقـي األخـري لتلـك اإليـرادات ميك

خيتلـف أيضـا. ويف غالبيـة البلـدان تعـاد إيـرادات اجلـــرم اىل الدولــة بعــد احملاكمــة. وقــد يكــون هنــاك مطــالبون شــرعيون مبمتلكــات املوظــف 

(مستخدمون مل تسدد أجورهم أو دائنـون آخـرون) ال صلـة هلـم باجلرميـة ميكـن أن تكـون لديـهم فرصـة إلنفـاذ مطالبـام. وهنـاك أيضـا العديـد 

مـن الـدول الـيت لديـها أحكـام قانونيـة بشـأن تقاسـم هـذه اإليـرادات مـع دول أخـرى، وذلـك عـادة علـــى أســاس تقــدمي املســاعدة يف املالحقــة 

القانونيـة علـى اجلرميـة. وقـد يكـون مـن املفيـد دراسـة النمـاذج املتعلقـة بتجميـد اإليـرادات أو مصادرـا أو تقامســـها يف ســياق هــذا النــوع مــن 

اإليرادات املتأتية من الفساد. 
 
 

االيـرادات املتأتيـة مـن العقـود املتحصـل عليـها مـن موظـف حملـي أو أجنـــيب عــن طريــق  -٣
الفساد 

 

هذه احلالة أكثر تعقدا. ففـي معظـم البلـدان يعتـرب اإلرشـاء - أي منـح الرشـوة ملوظـف حملـي � جرميـة، ويف عـدد مـن البلـدان  -٦

يعتـرب منـح الرشـوة ملوظـف أجنـيب جرميـة أيضـا. بيـد أنـه ليسـت مجيـع الـدول تعـامل إيـرادات العقـود الـيت حيصـل عليـها بصـــورة غــري مشــروعة 

باعتبارها إيرادات جرائم بنفس أسلوب معاملتها ألمـوال االجتـار بـاملخدرات، علـى سـبيل املثـال. فـاألموال الـيت تتضمنـها هـذه األنشـطة هـي يف 

الظاهر إيرادات لنشاط تعاقدي قانوين، ولكن أسلوب احلصـول علـى العقـد أسـلوب غـري مشـروع. ويف حالـة عـدم الوفـاء بـالعقد الـذي حصـل 

عليه عن طريق الفسـاد، أو يف حالـة الوفـاء بـه بطريقـة ال ترقـى اىل املسـتوى املطلـوب، أو اذا كـان العقـد ال لـزوم لـه، ميكـن اعتبـار دولـة منشـأ 

ـــار املتنافســني الذيــن مل حيصلــوا علــى الصفقــة لعــدم اســتعدادهم لتقــدمي  املوظـف، كمـا يف احلالـة املذكـورة أعـاله، هـي الضحيـة. وميكـن اعتب

الرشاوى ضحايا أيضا. وقـد تتـذرع شـركة متورطـة يف عقـد مـن هـذا القبيـل بأـا غـري مسـؤولة عـن التصرفـات غـري املشـروعة ملسـتخدميها أو 

وكالئها، وتقدم نفسها كضحية من حيث تعرضها للجزاءات. ويف حالــة إرشـاء موظـف حملـي، ميكـن أن يكـون للمسـألة جـانب عـرب حـدودي 

من حيث ان األموال ذات الصلة هي أموال حمولة من بلد منشـئها. ويف حالـة حتويـل األمـوال، ميكـن أن جيـري ذلـك التحويـل بصـورة مشـروعة 

أو غري مشروعة. ويف حالة إرشاء موظف أجنيب، يكون للمسألة جانب عرب حدودي بطبيعة احلال. 
 
 

التحديات 
 

إن التحديـات االثباتيـة املتصلـة باسـتبانة إيـرادات العقـود الـيت حيصـل عليـها عـن طريـق الفسـاد ميكـن أن تكـون حتديـات كبــرية  -٧

جدا، فقد يعاد خلط األموال يف كثري مـن األحيـان مـع إيـرادات عقـود جـرى احلصـول عليـها بصـورة قانونيـة. ومـن شـأن ذلـك أن يصبـح عبئـا 

ــق  يضـاف اىل العـبء االثبـايت الـذي تلـزم مواجهتـه يف إثبـات اإلرشـاء. ومـن حيـث تـورط شـركة يف املسـألة، ميكـن أن تنشـأ قضايـا معقـدة تتعل

مبسؤولية الشركة من الناحية اإلدارية واجلنائية. ومن حيث ان األمر يتعلـق بالتعـامل مـع منشـأة عاملـة، فإنـه يف السـياق العـادي للحيـاة التجاريـة 

يكون هناك العديد من املطالبني اآلخرين بأصول تلـك املنشـأة. واذا اختـارت الـدول أن تعـامل إيـرادات العقـود الـيت جـرى احلصـول عليـها عـن 

طريق الفساد معاملة االيرادات االجرامية، فإن معظم التعليقات املبينة يف القسم ٢ أعاله تنطبق هنا أيضا. 
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فساد شخص عادي عليه واجب جتاه شخص عادي آخر  -٤
 

يف حالة إرشاء أو إفساد وكيل أو مسـتخدم مـن قبـل شـخص ثـالث، ال يكـون مـن الواضـح أن ألي دولـة حـق يف املمتلكـات  -٨

ذات الصلـة. وقـد تعـاجل املسـألة مبوجـب القـانون اخلـاص، كـاخالل بعقـد أو كـإخالل بواجـب إئتمـاين، ويف معظـم احلـاالت يكـون للرئيــس أو 

رب العمل حق يف األصول املعنية. ويف حالة مقاضاة الفرد الـذي قبـل الرشـوة، ميكـن للدولـة الـيت تقـوم باملقاضـاة فـرض غرامـة عليـه. ويف هـذه 

الظروف، جيوز اعتبار الرشاوى املســددة إيـرادات للجرميـة أيضـا. والضحيـة هـي الشـخص العـادي أو الشـركة الـيت كـان للمسـتخدم أو الوكيـل 

املرتشـي واجـب حنوهـا. وقـد يكـون ذلـك الشـخص مـن مواطـين دولـة أجنبيـة. وقـد يكـون للجرميـة جـانب عـرب دويل أيضـــا فيمــا لــو ســددت 

الرشوة من اخلارج أو جــرى نقـل األمـوال املسـتلمة اىل بلـد آخـر. ويف حالـة حتويـل األمـوال، ميكـن أن جيـري ذلـك التحويـل بصـورة قانونيـة أو 

غري قانونية. غري أنه وبالنظر اىل أن العالقـات املعنيـة هـي عالقـات خاصـة، ال يكـون مـن الواضـح مـا إن كـان اجلـانب عـرب الوطـين هلـذا الفسـاد 

وإيراداته يشكل اعتبارا أساسيا.  
 
 

التحديات 
 

ميكن أن تكون املسائل االثباتيـة معقـدة، وقـد تتناوهلـا بعـض الـدول كقضايـا خاضعـة للقـانون اخلـاص يف املقـام األول. بيـد أن  -٩

هناك سؤاال خاصا يتوجب طرحه يف سياق هذا النوع مـن "فسـاد شـخص عـادي جتـاه شـخص عـادي"، وهـو مـا إن كـانت تنطبـق هنـا مسـألة 

رد األصول، اليت تركز على مصلحة دولة غري الدولـة الـيت توجـد فيـها املمتلكـات أو األمـوال. وهـل املصـاحل املعنيـة هـي يف املقـام األول مصـاحل 

أفراد عاديني بإمكان كل منهم متابعتها على حدة ؟ 
 
 

مالحظات 
 

هذه الورقة مقدمة كمادة للتفكري، لعلـها تسـاعد علـى حتديـد جمـاالت للمناقشـة بشـأن "رد األصـول" ميكـن فيـها حتقيـق تقـدم  -١٠

بأكـرب قـدر مـن اليسـر. وأبسـط مـا ميكـن أن يكـون عليـه ذلـك هـو يف حالـة أن يكـــون لدولــة منشــأ املوظــف الفاســد حــق ملكيــة واضــح يف 

األصول. وعندما يكون احلـق يف امللكيـة أقـل وضوحـا أو عنـد وجـود أطـراف ثالثـة هلـا حـق أكـثر مشـروعية، قـد يكـون مـن اـدي اتبـاع ـج 

يسـتند اىل منـاذج معاملـة إيـرادات اجلرائـم. ويف كـل حالـة مـن احلـاالت تكـون للمسـائل االثباتيـة أمهيـة رئيسـية.  ويكـون حتديـد الضحايـا أكــثر 

تعقدا أو أقل تعقدا، رهنا بالوقائع ونــوع الفسـاد الـذي تـأتت منـه األصـول. وحـىت يف حالـة حتديـد الضحايـا، فـإن نظـم العدالـة ال متنـح تعويضـا 

ـــة غــري الرمسيــة أمــال يف أــا ستشــجع علــى مناقشــة هــذه املســألة يف  لضحايـا اجلرائـم يف كـل الظـروف. وأخـريا، فـإن كنـدا تقـدم هـذه الورق

املستقبل، مبا يف ذلك مناقشة النهوج األخرى املتعلقة مبسألة رد األصول � اليت مل تناقش يف هذه الورقة. 

ـــــــــ 


