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*1706244*  

  الدورة السابعة
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

        استرداد املوجودات
استبانة ضحايا الفساد، وتبادل املعلومات التلقائي، واستخدام التسويات     

      وغريها من اآلليات البديلة
      مذكِّرة من األمانة    

    مقدِّمة  -أوًال  
إىل  ٦/٢ قراره يفمؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  أوعز  -١

  :مبا يليالفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح املعين باسترداد املوجودات 
الفساد  ة ضحايااستبان فيما خيصعملية استبانة املمارسات الفضلى  أن يستهل  )(أ  
  معايري التعويض؛وحتديد 
 املعلومات حةإلتاعملية استبانة املمارسات الفضلى ووضع مبادئ توجيهية  أن يستهل  )(ب  
ءات املناسبة وفقًا من أجل متكني الدول األطراف من اختاذ اإلجرا ،يف الوقت املناسبو استباقيًّا
  من االتفاقية؛ ٥٦  للمادة

اف األمانة، جبمع معلومات عن استخدام الدول األطر ، بدعم منأن يقوم  (ج)  
بني املبالغ املحقَّقة يف  تحليل العوامل اليت تؤثر على الفروقبو ،للتسويات واآلليات البديلة األخرى

ملتضررة، بغية النظر يف جدوى االتسويات واآلليات القانونية البديلة األخرى واملبالغ املعادة إىل الدول 
لدول األطراف التعاون بني يف اوشفافية  تناسقًاهنج أكثر  اتباعتيسري ليهية وضع مبادئ توج

  ؛املتضررة، ولتسهيل إعادة املبالغ فعليًّا
املقبلة بالنتائج  بإبالغ مؤمتر الدول األطراف يف دورته ، بدعم من األمانة،أن يقوم  (د)  

  األمور. تلكمن  كلِّ بشأناليت توصل إليها 
                                                                    

  *  CAC/COSP/2017/1. 
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املحددة يف  ةالثالث األمورإلجراءات اليت اختذهتا األمانة بشأن لعرضًا الوثيقة  وتتضمن هذه  -٢
، كما تتضمن عرضًا ملا أجراه الفريق العامل احلكومي الدويل أعاله(ج) -(أ) ١الفقرات الفرعية 

املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات من مناقشات حول تلك األمور وما أصدره من توصيات 
إشارات إىل خطة أيضًا وتقترح خطوات للمضي ُقدمًا يف كل منها. وتتضمن هذه الوثيقة  هنابشأ

  العمل تتعلق مبناقشات الفريق العامل املواضيعية املقبلة.
    

  ستبانة ضحايا الفساد فيما خيص ااستبانة املمارسات الفضلى   -ثانيًا  
      معايري التعويضحتديد و

    األمانة اإلجراءات اليت اختذهتا  -ألف  
"املمارسات اجليدة  عنواهنا)، CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1ت األمانة ورقة اجتماع (أعدَّ   -٣

ني ب  تعويضهم" لالجتماع العاشر للفريق العامل يف فترة مامعايري حتديد استبانة ضحايا الفساد و فيما خيص
تلك املعلومات الواردة يف  وتستند. ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦و ٢٥، يومي الدورات، الذي ُعـقد يف فيينا
لية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم آلاألوىل  الدورةاملعلومات املجمعة من خالل  الورقة، يف املقام األول، إىل

الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، ومشلت أيضًا النتائج اليت  تناولتكافحة الفساد، اليت املتحدة مل
املبادرة املشتركة بني مكتب  استحدثتهاسيما تلك اليت  صلة، والالذات  تاألدوا خمتلفتوصلت إليها 

ودات املسروقة (اختصارًا: املوجاسترداد ب واخلاصةاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل 
لدورة ، املعروضة على اCAC/COSP/2017/11وثيقة يف ال. وصدرت ورقة االجتماع هذه مبادرة "ستار")

  ت الرمسية لألمم املتحدة.احلالية للمؤمتر، وُترمجت إىل مجيع اللغا
 امذكرة شفوية تدعوه، ٢٠١٧أيار/مايو  ٢يف  ،وأرسلت األمانة إىل الدول األعضاء  -٤
فيما خيص استبانة الضحايا وتعويضهم.  اجليِّدةاملمارسات  عناالستمرار يف إتاحة املعلومات  إىل
. دول ١٠ املعلوماتاستجابت لطلب إتاحة كان عدد الدول اليت ، ٢٠١٧آب/أغسطس  ٣١ ويف

اإلطار القانوين القائم لتعويض ضحايا  إذ حددت، يف املقام األول،، الردود وجيزة إمجاًالوكانت 
يف جمال تعويض القائمة يات والتحدِّ اجليِّدةاملمارسات  عنمعلومات  أيُّتقريبًا م اجلرمية. ومل ُتقدَّ
الوارد  وحمدودية نطاقها االستنتاجطراف الواردة من الدول األ ت قلة عدد الردودالضحايا. وأكد

، الذي يفيد بأنه على الرغم من توافر سبل قانونية أمام CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1يف الوثيقة 
التعويض، مل يبلَّغ إالَّ عن عدد قليل جدًّا من حاالت التعويض املتعلقة بضحايا الضحايا للمطالبة ب

  كيفية عمل األطر القانونية القائمة ال تزال جمهولة إىل حد بعيد.أنَّ الفساد، وب
    

    مناقشات الفريق العامل وتوصياته  -باء  
والياهتم القضائية  التزامَ  متكلمنيعدَّة للفريق العامل، أكد  العاشر االجتماعمناقشات  أثناء  -٥

تعويض لكل ضحايا الفساد ورد حقوقهم. وألقى املندوبون الضوء على التحسينات اليت ال بتوفري سبل
للدول واألفراد والكيانات  أتاحتاليت و ،ُأدخلت على األطر واآلليات القانونية الوطنية يف بلداهنم

أمهية التعاون الدويل  املتكلمون جمدَّدًاد م ضحايا. وأكَّبأن حتصل على تعويضات باعتباره االعتبارية
 بالبتتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة الفعالة، والتعجيل وسائل منها تعويض ضحايا الفساد، ب ألغراض

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/11
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1
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إىل النهوض بالتعاون  املتكلمات. ودعت إحدى املتباطئة دون مسوغ، واجتناب اإلجراءات يف القضايا
(ب) من  ٥٣والتام للمادة  الفعليالتنفيذ يف جمال جراءات املدنية واإلدارية، وكذلك الدويل يف اإل

 توفر ضمان أنإىل بوجه خاص الدول األطراف  تلك املتكلمةاالتفاقية. ويف هذا السياق، دعت 
احلكومات  بالتعويض عن األضرار اليت تكبدهتا أن تطالبللبلدان األخرى  يتيح اقانونيًّ  ًاقوانينها أساس

املنضوية يف إطار الدولة، وأشارت يف هذا الصدد إىل قرار املحلية أو غريها من الكيانات احلكومية 
  .٦/٤ املؤمتر
نًا بتوافر املوارد، وبناًء على ذلك، طلب الفريق العامل إىل األمانة أن تواصل جهودها، ره  -٦

فقًا لقرار لضحايا وتعويضهم وجلمع معلومات عن املمارسات اجليِّدة فيما خيص استبانة ا
قاش ملجموعة من ، بوسائل منها التماس معلومات من الدول األطراف وتنظيم حلقة ن٦/٢ املؤمتر

  اخلرباء أثناء االجتماع احلادي عشر للفريق العامل.
بانة ضحايا حلقة نقاش بشأن استالعامل  االجتماع احلادي عشر للفريق أثناءوُعقدت   -٧

، لطلبلتلقية املالدول إحدى الطالبة و إلحدى الدول. وضمت احللقة ممثلني الفساد وتعويضهم
ون يف املشارك وقدم ضحية للفساد.الدولة كانت أنَّ تقامسوا فيها جتارهبم يف قضايا اعترف فيها ب

ص تعويض الضحايا. منها والياهتم القضائية دروسًا مهمة فيما خي عرضًا لقضايا استخلصت احللقة
. ومشلت تلك لقضايااتلك يف  على حتديات معينة َلِزم معاجلتها، ،مجلة أمور ضمن، رباءاخلد وأكَّ

توقعات  معاجلةىل إ(ب) احلاجة و؛ املعنيةالتحديات ما يلي: (أ) احلاجة إىل التعاون بني الدول 
(ج) أمهية الشفافية واد؛ فس بُةشاِئ العمليةَ  تشوَب ضمان أالَّاملتفائلة بشأن ملراقبني اخلارجيني ا
استرداد سريع خطوات إىل ت(د) احلاجة وملساءلة يف كل من الدول الطالبة والدول متلقية الطلب؛ وا

استرداد املوجودات  ستخدام شبكاتا تشمل، متينة) احلاجة إىل أطر قانونية (هو؛ العموميةاألموال 
قانونية املتبادلة، مثل لمساعدة اللائل االسترداد؛ و(و) استخدام بد دعم التعاون الدويل يف جهوديف 

  مدنية.داد املباشر من خالل دعوى االستر
 التنمية يف الدول لتعويض الضحايا وتعزيز املستَردةبتخصيص املوجودات  املتكلمونب ورحَّ  -٨

 تعيدكون الدول اليت ملساءلة. وأكدوا احلاجة إىل ضمان أن تواالشفافية ب والذي اتَّسم، املعنية
تفاقية. وأشار ، وفقًا لالدون شروط ملوجوداتاإعادة خيص فيما  هاجودات على وعي بالتزاماملو

جودات وتعويض الضحايا. باسترداد املو فيما يتعلقاملتاحة  تنوُّع السبل واملقايضاتإىل  املتكلمون
عواقب و اإلجراءاتمدة  متوازنة يف كل حالة، مع مراعاة طول عمليةيف  االخنراطدوا على أمهية وشدَّ

لقضائية يف حالة عدم خضوع الراشني للمالحقة ااملتمثل يف حتمال اال وكذلك ،ذلك على الضحايا
  الدعاوى املدنية.

 حالة إىل أنه ال يوجد هنج واحد يناسب كل احلاالت، مبا يف ذلك عدَّة متكلمنيوأشار   -٩
املنطوية االت احلن تكون ضحية حىت يف أميكن لدولة اأنَّ  املتكلمنيأحد  وذكراستبانة الضحايا. 

اجلهود يف أفعال الفساد. ورأى عدَّة متكلمني أنه ميكن للدول أن تزيد من  هي مسؤوليهاتورط  على
الثقة، وإتاحة املعلومات، والتنسيق  تدابري تعزيزلضحايا، مثل اإىل املوجودات  إعادةاليت تبذهلا لضمان 

املوجودات.  إعادةتسهيل  كان يساعد علىيل اخلارجي حيثما فيما بني الوكاالت واستخدام التمث



CAC/COSP/2017/8

 

4/18 V.17-06244 
 

املوجودات،  بشأن إعادةموا عددًا من الدروس، وأهنم ُيحسِّنون ُنهجهم أهنم تعلَّ وذكر املتكلمون
  أو مبادئ توجيهية واضحة.  قواعد إجرائيةمثل استخدام بوسائل تعويض الضحايا، لمبا يف ذلك 

من االتفاقية، خلامس اومن املتوقع أن ينتج عن دورة االستعراض الثانية، اليت تركز على الفصل   -١٠
يات واآلليات البديلة كيفية تنفيذ الدول األطراف اللتزاماهتا. ويف سياق التسو املعارف عنمن  مزيد

جودات من طابع عقايب وانتزاع امللغرامات أو يتعني إجراء مزيد من التحليل ملا يتسم به فرض ااألخرى، 
  تعويض ضحايا جرائم الفساد.املتعلقة بيف سياق املناقشة  خصوصًا، واختصاصي

    
    اخلطوات املقبلة املقترحة  -جيم  

طراف بشأن مسألة الدورة السابعة ملؤمتر الدول األ تنظيم حدث خاص أثناءاألمانة  تعتزم  -١١
 ومات عناملعل ات من الدول وتبادلبغية اكتساب مزيد من املعلوم ،تعويض ضحايا الفساد

سات حالة عروض متنوعة بشأن مواضيع معينة ودرا سيشتمل احلدث علىواملمارسات احلسنة. 
 الدول مبن فيهم، تتعلق بتعويض الضحايا، هبدف زيادة املعرفة بشأن كيفية تعويض ضحايا الفساد

  األجنبية، يف املمارسة العملية.
 عناملعلومات  جيع الدول األطراف على مواصلة جهودها إلتاحةتش يودُّاملؤمتر  ولعلَّ  -١٢

  عويضهم.واإلجراءات واملبادئ التوجيهية املتصلة باستبانة ضحايا الفساد وت احلاالت
  يا الفساد وتعويضهم.استبانة ضحاب املتعلقةاملعارف  مبراكمةالتوصية  يودُّ املؤمتر  ولعلَّ  -١٣
وانب العملية املختلفة التجارب املتعلقة باجللدراسة  سبل أخرىمناقشة  يودُّاملؤمتر  ولعلَّ  -١٤

تشجيع  أيضًا يودُّ ملؤمترا ولعلَّ. منها والدروس املستفادة اخلاصةاحلاالت  وال سيما، لتعويض الضحايا
املمارسون يف عها بيتَّ موجودةأو مبادئ  توجيهاتأيِّ  تقاسم املعلومات عنالدول األطراف على 

  ضائية.والياهتم الق
    

دئ توجيهية إلتاحة املعلومات استبانة املمارسات الفضلى ووضع مبا  -ثالثًا  
      حنو استباقي ويف الوقت املناسب على

    اختذهتا األمانة اليت جراءاتاإل  -ألف  
إىل الفريق العامل يف دورته احلادية  CAC/COSP/WG.2/2017/2لوثيقة عرضًا لمت األمانة قدَّ  -١٥

ة". من االتفاقي ٥٦"إتاحة املعلومات على حنو استباقي ويف الوقت املناسب، وفقًا للمادة  املعنونة ،عشرة
لتشريعات املعارف املتعلقة باحالة  وعنإلطار القانوين الدويل احلايل عن اامة ع وتضمَّنت الوثيقة ملحة

أمثلة لبعض احلاالت. واستندت الوثيقة إىل  كما تضمَّنت، ذات الصلة الوطنية واملمارسات القطرية
 )١(،٢٠١٧مايو أيار/  ٢ وية ُأرسلت يفقدمتها الدول األطراف استجابة ملذكرة شف اليت علوماتامل

                                                                    

لالجتماع احلادي عشر  الشبكيةصفحة ال يفا، نشر معظمها ردًّ ١٧ورد كان قد حىت وقت إعداد هذا التقرير،   )١(  
 ).www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session11.htmlللفريق العامل (

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/2
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اليت أهنت استعراضاهتا القطرية  ١٥٦الـللدول األطراف  واخلالصات الوافيةالتقارير القطرية  وكذلك إىل
  .٥٦من االتفاقية، اليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا باملادة  ٤٦املادة  من ٤الفقرة  بشأن
الل بقانوهنا دولة طرف، دون إخمن االتفاقية على ما يلي: "تسعى كل  ٥٦وتنص املادة   -١٦

حقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، الداخلي، إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن حتيل، دون مساس بتحقيقاهتا أو مال
ىل دولة طرف أخرى دون إمة وفقا هلذه االتفاقية معلومات عن العائدات املتأتية من األفعال املجرَّ

تلقية على استهالل املعلومات قد يساعد الدولة الطرف املإفشاء تلك أنَّ طلب مسبق، عندما ترى 
 طلباالدولة الطرف  أو إجراء حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك

  مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية".
 سال التلقائياإلر تتناول دوليةمعاهدات إقليمية وهناك عدَّة االتفاقية،  وإىل جانب  -١٧

جلرمية املنظمة عرب فحة ا، من اتفاقية األمم املتحدة ملكا٥و ٤، الفقرتان ١٨للمعلومات (املادة 
ملتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ اوالربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقية األوروبية بشأن املساعدة  ؛الوطنية
نها وضبطها ومصادرهتا عمن اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية والبحث  ٢٠واملادة 

بني  ،١٩٨٥ نيهيوحزيران/ ١٤خ املؤرَّ ، شينغنفاقية املنفذة التفاق واالت وبتمويل اإلرهاب؛
ية الفرنسية بشأن حكومات دول احتاد بنيلوكس االقتصادي ومجهورية أملانيا االحتادية واجلمهور

التفاقية العربية ملكافحة من ا ٢٩اإللغاء التدرجيي إلجراءات التفتيش على حدودها املشتركة؛ واملادة 
ة الدول املستقلة على ضاء يف رابط، من اتفاق التعاون بني الدول األع١، الفقرة ٤الفساد؛ واملادة 

بني جمموعة البلدان الناطقة  من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة فيما ٨مكافحة اجلرمية؛ واملادة 
لك كثري من البلدان إىل ت ، أشار٤٦املادة  من ٤الفقرة  باللغة الربتغالية). ويف سياق استعراض تنفيذ

ن ثنائية تتضمَّت تفاهم راترتيبات أو مذكِّ وأتفاقات ا وأمعاهدات إىل املعاهدات اإلقليمية، وكذلك 
  أحكامًا بشأن اإلفصاح التلقائي.

مسائل  سائر . وكما هو احلال يفااإلفصاح التلقائي أساسًا تعاهديًّوبوجه عام، ال يتطلب   -١٨
عدم  يف حال اتلقائيًّصح عن املعلومات كل البلدان تقريبًا أن تف ميكنتبادلة، املقانونية الساعدة امل

هناك أنَّ غري كل حالة على حدة. ب خاصةترتيبات بأو  املعاملة باملثل مببدأوجود معاهدة، عمًال 
اإلرسال التلقائي للمعلومات، بدون أساس تعاهدي، أنَّ بضعة بلدان تشترط أساسًا تعاهديًّا أو ترى 

يتطلب إذنًا خاصًّا. وذكرت عدَّة دول أنَّه ميكنها استخدام االتفاقية كأساس قانوين لإلفصاح 
املعاهدات والترتيبات ليست ضرورية ملعظم البلدان، فهي ميكن أن تسهل وتشجع أنَّ التلقائي. ومع 

خالل توفري الوضوح القانوين بشأن جواز ومشروعية إتاحة  اإلفصاح التلقائي عن املعلومات من
  )٢(املعلومات على هذا النحو، كما أنه يوصى هبا كتدبري سياسايت لدعم اإلفصاح التلقائي.

اليت  )٣(١٥٤ـالمن البلدان  تقريبًا يف املائة ٢٠زهاء  فإنَّ ،ةالوطني اتوفيما خيص التشريع  -١٩
بشأن اإلفصاح التلقائي.  خاصةت تشريعات سنَّقد ، ٤٦املادة من  ٤الفقرة أهنت استعراضاهتا بشأن 

                                                                    

  )٢(  Kevin M. Stephenson and others, Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and 

Recommendations for Action (Washington, D.C., World Bank, 2011), p. 22. 

 حىت وقت إعداد هذا التقرير.  )٣(  
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األحكام يف قوانينها العامة، مثل قوانني املساعدة القانونية املتبادلة أو  تلكوأدخلت غالبية البلدان 
 من بلدان جمموعة عدٌد خاصٍ  بوجٍه ، ُيذكرالبلدان اليت فعلت ذلك ومنقوانني اإلجراءات اجلنائية. 

من جمموعة الدول  اثنتانأخرى وجمموعة دول شرق أوروبا، وكذلك  ودول الغربية أوروبا دول
أدرج َبلدان من جمموعة الدول األفريقية أحكامًا بشأن اإلفصاح التلقائي عن كما األفريقية. 
مية مبكافحة الفساد، وأدرج بعض البلدان من كل املجموعات اإلقلي قانونيهما اخلاصنييف  املعلومات

من  وليست لدى الغالبية العظمىيف قوانينها اخلاصة مبكافحة غسل األموال.  أحكامًا من هذا القبيل
يف إالَّ التلقائي  اإلفصاح أماممل ُيعترب عقبة هذا أنَّ غري اإلفصاح التلقائي. ب خاصةتشريعات البلدان 

عدد من البلدان  ورأىقانون.  يف مشروع ه املسألةهذ سبيله إىل معاجلةيف  اآلنهو بلد واحد فقط، 
أنَّ ومع صراحة.  بهسمح يإن مل وأنه غري حمظور، حىت  طاملااإلرسال التلقائي للمعلومات ممكن أنَّ 

القطرية  تقاريرالعددًا من  التشريع ال يعترب شرطًا لإلفصاح التلقائي يف معظم البلدان، فإنَّوجود 
تتضمن عامة السياسة الاملتعلقة بوثائق البعض أنَّ كما . من هذا القبيل توصيات لسن تشريع يتضمن

  )٤(.خاصة هبذا الشأنتوصيات لسن تشريعات 
تاحة املعلومات تلقائيًّا. وترتئي البلدان اليت لديها تشريعات قائمة متطلبات وشروطًا خمتلفة إل  -٢٠

التفاقية مثل مبدأ امن  ٤٦بعضها ال ُيدرج يف تشريعاته سوى الشروط الواردة يف املادة  إذ إنَّ 
جله الطلب أو التخصص (ال جيوز استخدام املعلومات ألغراض أخرى غري الغرض الذي ُقدِّم أل

و شرط إتاحة املعلومات أاشُترع ألجله القانون املنظم لتقدمي الطلبات)، أو متطلبات السرية العامة 
ك قوانني وطنية أخرى هناأنَّ  "دون املساس بتحرياهتا أو مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية". غري

جاوز حدود متطلبات تتضمن اشتراطات صارمة جدًّا، مثل اشتراطات محاية البيانات وحذفها اليت تت
و اشتراط أن تكون أالسرية، أو اشتراطات احلد األدىن للعقوبة (احلبس ملدة أقصاها مخس سنوات) 

بشروط تسليم  تفي اليت مثل اجلرائم املعلومات متعلقة جبرائم ذات درجة معينة من اجلسامة،
جرائية صارمة، مثل املطلوبني. وهناك أيضًا بلدان تشترط وجود أساس تعاهدي أو لديها متطلبات إ

  قرار صادر على مستوى وزاري.
األطراف للسلطات  وفيما خيص املؤسسة اليت تتوىل إرسال املعلومات، عادةً ما تسمح الدول  -٢١

بلدانًا قليلة فحسب قد  أنَّا املعلومات أن ترسلها تلقائيًّا إىل اخلارج. غري املختصة اليت تنشأ منه
. وكثريًا ما تنشأ عيَّنت سلطة واحدة حمددة إلرسال املعلومات الناشئة عن كل السلطات املختصة

 جهاز إلنفاذ القانون أيِّاملعلومات يف وحدات االستخبارات املالية، ولكْن ميكن أيضًا أن تنشأ لدى 
 تطلب إرسال املعلوماتسلطة قضائية تشارك يف التحقيق يف قضايا الفساد أو الفصل فيها. ويأيِّ أو 

لشبكات أجهزة إنفاذ  ، فإنَّ يف النظراء الذين يتلقون املعلومات. ومن مثتلقائيًّا درجة عالية من الثقة 
ملنتدبني يف بعثات فني االقانون واملنصات املأمونة، وكذلك قنوات االتصال غري الرمسية، واملوظ

  خارجية وموظفي االتصال املعينني، دورًا أساسيًّا يف هذا الشأن.
نجاح ل أحد املتطلبات املهمةاملتابعة النشطة  متثلوفيما خيص دور الواليات القضائية املتلقية،   -٢٢

، يوَصى بأن يتصل متلقو املتلقاةمتابعة ناجحة للمعلومات  ولكي يتسىن إجراءاإلفصاح التلقائي. 

                                                                    

  )٤(  Stephenson and others, Barriers to Asset Recovery, p. 6. 
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وضمان بقاء  األجنبية لالطالع على سري القضية املنشأاملعلومات املفصح عنها تلقائيًا بسلطة 
من املهم أن يفتح البلد أنَّ كما . من خطوات تاليةيتعني اختاذه  مااملوجودات قيد التجميد ومناقشة 

 من أجل إضفاء طابع رمسي علىونية املتبادلة طلبًا للمساعدة القان وُيعد يف سياقهاملتلقي حتقيقًا، 
. ويف كثري من احلاالت، ُيسمح أيضا بطلب املتلقاةاملعلومات  واستكمالعملية إرسال املعلومات 

  )٥(.(أو ملواصلة ذلك) تجميد أو حجز املوجوداتل
عمليات التجميد اإلداري حالة خاصة مهمة. وقد  يف سياقاإلفصاح التلقائي  وميثل  -٢٣
التجميد اإلداري وُنفِّذت على نطاق واسع ألول مرة يف سياق الربيع العريب. فقد  عملياتِمدت اعُت

املمتدة من يف الفترة  ،مريكية وبلدان االحتاد األورويباختذت سويسرا وكندا والواليات املتحدة األ
العقبات  نيلتجميد املوجودات إداريًّا. وكان من ب تدابري، ٢٠١٢يونيه حىت حزيران/ ٢٠١٠عام 

إىل  ذكرتطاِلبة الواليات القضائية الأنَّ  هذه هواسترداد املوجودات  التقدُّم يف قضايااليت أعاقت 
، فقد ومن مث. ومقاديرهاأهنا ليست على علم بأوامر التجميد وأماكن املوجودات املجمدة 

 لتوفرياستخدمت الواليات القضائية اليت مجدت املوجودات إداريًا عمليات اإلفصاح التلقائي 
بناء قدرات ل ت خدمات، إذ وفرذلكأبعد من ت دول أخرى ذهبواملوجودات.  عن تلكعلومات امل
مستشارين تلك التدابري، من خالل انتداب متابعة  من أجلملمارسني يف الواليات القضائية األجنبية ا

  )٦(.، مثًالإقليميني
التسويات ب املتعلقةاإلفصاح التلقائي عن املعلومات  ، هيوهناك حالة خاصة مهمة أخرى  -٢٤

أجرهتا مبادرة العهد ثة دراسة حدي إذ تضمنتاجلارية أو املنتهية حلل قضايا رشو املوظفني األجانب. 
إىل  اتلقائيًّ  تبادرأن  ةالقضائية الطالبة للتسوي ةأنه ينبغي للوالي منهاعددًا من التوصيات،  )٧("ستار"
 ينبغيكما تسوية ما،  من أجل التوصل إىلمفاوضات جتري هناك أنَّ بالقضائية املتأثرة  ةالوالي إبالغ
التسويات املربمة مع بلدان أخرى حيتمل تأثرها. ب املتعلقةاملعلومات  ،على حنو استباقي تتيح،أن  هلا

حتقيقات ومالحقات  إلجراءع جهودها رشى أن تسرِّ قد تلقوا موظفيهاأنَّ  ُيزَعم وينبغي للبلدان اليت
  الرابع أدناه). البابالتسويات، انظر  عن(ملزيد من التفاصيل  واملرتشني الة ضد الراشنيفعَّ قضائية 

    
    مناقشات الفريق العامل وتوصياته  -باء  

إتاحة املعلومات االجتماع احلادي عشر للفريق العامل، ُعقدت حلقة نقاش بشأن  أثناء  -٢٥
إرسال  يرتئيالتشريع السويسري أنَّ ب من سويسرا الفريَق وأبلغ اُملناظر. استباقيًّا ويف الوقت املناسب

ية، املال اتاالستخبارعلى ثالثة مستويات: املستوى القضائي، ومستوى وحدة  ااملعلومات تلقائيًّ 
من  اُملناظر). وقدم نسبيًّاالعهد هذا املستوى األخري تشريع حديث  وحيكمواملستوى اإلداري (

رئيس تونس السابق، من وجهة نظر  ،وجودات السيد بن عليمب عرضًا للقضية املتعلقةبلجيكا 
                                                                    

  )٥(  Jean-Pierre Brun and others, Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Washington, D.C., 

World Bank, 2011), p. 137; and Larissa Gray and others, Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset 

Recovery (Washington, D.C., World Bank, 2014), p. 3. 

  )٦(  Gray and others, Few and Far, p. 42. 

  )٧(  Jacinta Anyango Oduor and others, Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and 

Implications for Asset Recovery (Washington, D.C., World Bank, 2014). 
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 تشريع داخلي لدعم تنفيذ قرار جملس االحتاد األورويب ُسنَّومع أنَّه مل يكن قد بلجيكا. 
2011/72/CFSP، املوجهة ضد  التقييديةلتدابري ، بشأن ا٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٣١ املؤرَّخ

إىل جتميد وحجز بلجيكا  سارعت، آنذاك يف تونس احلالة القائمةأشخاص وكيانات معينة يف ضوء 
مع تونس  ًاوأقامت اتصاًال مباشر استباقيًّا، ملعلوماتاتبادل ل، وأنشأت نظامًا املعنيَّة وجوداتامل

من جمموعة إيغمونت  وأبلغ اُملناظرساعدة القانونية املتبادلة. بامل ها اخلاصطلب ملساعدهتا على إعداد
يف عام أنشئت جمموعة إيغمونت  وقال إنَّ. تلقائيًّا ملعلوماتا إتاحةدور املجموعة يف  عناملشاركني 
املعلومات  نتبادلويعضوًا  ١٥٦ وهي تضماملالية،  اتاالستخباروحدات ل جامعةهيئة ك، ١٩٩٥

تبادل ل مشفرة املجموعة منصة وتوفِّراملعاملة باملثل.  على أساس وعند الطلب حبرية وعلى حنو تلقائي
 لتبادلمها ستخدأن ت، ميكن للمؤسسات األعضاء املشفَّرةهي شبكة إيغمونت علومات، امل

من قدرات ومعدات  ما يلزماملالية  اتاالستخباروحدات  امتالكأمهية وأبرز املتكلم املعلومات. 
  املعلومات بصورة فعالة. لتبادل
أشاروا إىل فات. التبادل التلقائي للمعلوم يف جمالبلداهنم  وأفاد املتكلمون عن جتارب  -٢٦

ن تشريع، استنادًا إىل علومات بدوامل تتيحمؤسساهتم أنَّ أو أوضحوا  ،لدى بلداهنم معيَّنةتشريعات 
الفريَق  املتكلمنيحد أ وأبلغأو إىل االتفاقية أو إىل معاهدات إقليمية ذات صلة. ، راسخة ممارسات
شبكات إقليمية وعاملية  الوصول إىل لتيسريبلده "ستار" إىل مبادرة  اليت قدمتهااملساعدة  عنالعامل 

جلنائية (اإلنتربول)، ومبادرة امثل املبادرة العاملية جلهات الوصل، املدعومة من املنظمة الدولية للشرطة 
موعة إيغمونت. (يوروجست)، وجم التابعة لالحتاد األورويب ،، ووحدة التعاون القضائي"ستار"

 لكاح التلقائي، وكذاإلفصأنَّ  أكد علىد األموال. كما أشار أيضًا إىل املنتدى العريب السترداو
على و قية الطلبة متلااللتزام السياسي للدول يتوقفان على مدىاسترداد املوجودات بوجه عام، 

  .بسرعة ملعلوماتإتاحة ا التقنية علىفر القدرة اتو
 على مواصلةلعامل، ألمانة، بالتشاور مع الفريق ابأن تعمل االفريق العامل  أوصى ،وختامًا  -٢٧

ويف الوقت  استباقيًّااملعلومات  إلتاحةمبادئ توجيهية  ووضعجهودها الستبانة املمارسات الفضلى 
، ميكن مناقشة CAC/COSP/WG.2/2017/2الوثيقة  يف وإىل جانب نقاط املناقشة املقترحةاملناسب. 

مع بني جهات الوصل املعنية بتبادل املعلومات من خمتلف الشبكات، وحتسني الكيفية اليت ميكن هبا اجل
التواصل والتنسيق بني الشبكات املختلفة. وأعاد الفريق العامل تأكيد احلاجة إىل أن تتيح الدول 

ائط املعلومات املتعلقة بالتسويات وسائر اآلليات البديلة، بوسائل منها استخدام الوس األطراف
  .حيثما كان مناسبًاالعمومية 

    
    اخلطوات املقبلة املقترحة  -جيم  

، بالتنسيق مع الفريق العامل، الستبانة جهودها توصية الفريق العامل، ستواصل األمانةل استجابة  -٢٨
نقاط  وستوفرويف الوقت املناسب.  استباقيًّااملعلومات  إلتاحةاملمارسات الفضلى ووضع مبادئ توجيهية 

جماالت املناقشة  جانب، إىل CAC/COSP/WG.2/2017/2ول مرة يف الوثيقة أل اقُترحتاملناقشة التالية اليت 
  :الشأن  هذا  ، نقطة االنطالق يف)أدناه ٢٩الفقرة يف  واملذكورةاليت أوصى هبا الفريق العامل (
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 ا يليم يكون قد، تلقائيًّا ملعلوماتإلتاحة االتعاهدي فيما خيص األساس   (أ)  
  حسنة: اتممارس

  حاجة إىل أساس تعاهدي؛، دومنا اإرسال املعلومات تلقائيًّ  ‘١‘  
 باالستناد، باملثل، تأكيد مبدأ املعاملةحاجة إىل ، دومنا اتلقائيًّإرسال املعلومات   ‘٢‘  

ئمة بالفعل، أو على شبكات أو ترتيبات تبادل املعلومات العامة القا ، إىلعلى سبيل املثال
  أساس كل حالة على حدة؛

ديدة بشأن اجلية قليماإلثنائية والعاهدات امليف  تلقائيًّااملعلومات  إتاحةإدراج   ‘٣‘  
  املساعدة القانونية املتبادلة؛

  ؛علوماتامللتبادل جديدة إبرام ترتيبات   ‘٤‘  
  جيدة:ات ممارسميثل شة ما إذا كان ما يلي ميكن مناق  (ب)  
  سن تشريع بشأن اإلفصاح التلقائي؛  ‘١‘  
  ى من القوانني؛القوانني العامة أو يف أنواع أخر من هذا القبيل يف إطارسن تشريع   ‘٢‘  
اليت ينبغي ت أنواع املعلوماوسبل معينة لتبادل املعلومات، وحتديد حتديد شروط   ‘٣‘  

  ؛سائلودرجة التفصيل اليت ينبغي اعتمادها يف تنظيم هذه املتنظيم تبادهلا، 
تفادي  ميكن كذلك مناقشة ماهيَّة االشتراطات اليت ينبغي، كممارسة فضلى،  (ج)  

  ؛إدراجها يف تشريع من هذا القبيل، ضمانًا لسرعة تدفق املعلومات
احلق لى، َمْنُحها ، يف احلالة املثأنواع املؤسسات اليت ينبغي يكون حتديُدميكن أن   (د)  

 تعينييما إذا كان ، ميكن النظر فوعلى وجه اخلصوصيف اإلفصاح التلقائي جماًال آخر للمناقشة. 
كان من األفضل منح  دة، أو ما إذاممارسة جيِّ خاصة مأذون هلا بذلك اإلفصاح ميكن اعتبارهسلطة 

  ؛ات صلةذمعلومات  تتولَّد لديهااليت  املعنيةجلميع املؤسسات  ذلك اإلذن
  تلقية ما يلي:لدولة املجيدر أن تناقشها ادة اليت تشمل املمارسات اجليِّ ميكن أن  )(ه  
ناقشات غري رمسية مللمعلومات بغية إجراء  املرسلةاتصال مع الوالية القضائية  إقامة  ‘١‘  

  ؛أخرى بشأن خطوات
 مبقتضىكافية  املتوافرة وإذا كانت العناصر ،بعد ُفتحإذا مل يكن قد  ،فتح حتقيق  ‘٢‘  

  ؛ا الداخلي لتلك الدولةقانوهن
 اخلاصةت إعداد طلبات مساعدة قانونية متبادلة الستكمال املعلومات والطلبا  ‘٣‘  

  ؛(أو ملواصلتهما) حجز أو التجميدلل) أوامر باستصدار(
  جيدة:ارسات مم كان ما يلي ميثلفيما خيص التجميد اإلداري، ميكن النظر فيما إذا   (و)  
 ، حاملااإداريًّ  أ بشأن املوجودات املجمدةاملعلومات التلقائي مع بلد املنش تقاسم  ‘١‘  

  ؛بذلك يسمح الوضع السياسي
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  ناسبًا؛مكان ذلك  إذا ،الالحقة تقدمي املساعدة يف إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة  ‘٢‘  
  جيدة:يف حاالت التسوية، ميكن إدراج ما يلي كممارسات   (ز)  
 تأثرةاملبلدان العلومات تلقائيا إىل امل التسوية بإرساللبلدان اليت تطلب ا قيام  ‘١‘  

  ؛للقضيةاألساسية  فيما خيص الوقائع األخرى،
أن ُيحتمل  اليتان بلدسائر البشأن التسويات املربمة مع  استباقيًّااملعلومات  إتاحة  ‘٢‘  

  ؛تتأثر هبا
، شبكاتف الخمتلتبادل املعلومات من ب لوصل املعنيةبني جهات امع اجلكيف ميكن   (ح)  

  .املختلفةشبكات الوالتنسيق بني  التواصلوكيف ميكن حتسني 
األمانة  فيما تبذلهدها بشأن املنهجية اليت ينبغي اعتما إرشاداتتقدمي  يودُّاملؤمتر  ولعلَّ  -٢٩
 استباقيًّا املعلومات إتاحةممارسات فضلى ومبادئ توجيهية بشأن  جهود متواصلة إلرساء نم
  .الوقت املناسب يفو
    

دام الدول النظر يف جدوى وضع مبادئ توجيهية فيما خيص استخ  -رابعًا  
      من اآلليات البديلةها األطراف للتسويات وغري

    انةاختذهتا األماليت جراءات اإل  -ألف  
"التسويات واآلليات البديلة األخرى يف  عنواهنارة ت األمانة مذكِّأعدَّ ،٦/٢اتساقًا مع القرار   -٣٠

لينظر فيها الفريق العامل  ،قضايا الرشوة عرب الوطنية وآثارها على استرداد املوجودات املسروقة وإعادهتا"
لعت ). واستندت املذكرة إىل استنتاجات دراسة اضطCAC/COSP/WG.2/2016/2( العاشر اجتماعهيف 

 Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and" "ستار" حتت عنوانهبا مبادرة 

Implications for Asset Recovery"تسويات ُأبرمت يف الفترة بني  لبيانات إضافية عنحتليًال  ، وتضمَّنت
 املتمثل يفاالجتاه ما إذا كان (أ)  بغية البت فيما يلي:، ٢٠١٦وهناية نيسان/أبريل  ٢٠١٢منتصف عام 

منذ منتصف  شوط ذي شأن من التطور أيَّ قطعاستخدام التسويات وغريها من اآلليات البديلة قد 
 ،لة من هذه التسويات وغريها من اآلليات البديلةالفوارق بني املبالغ املحصَّما إذا كانت (ب) و؛ ٢٠١٢
ما إذا كان (ج) وبقيت كما هي؛  جانب آخر، قدمن  ،تأثرة، واملبالغ املعادة إىل البلدان املانبمن ج

قد ازداد تواترًا البلدان املتأثرة والضحايا اآلخرون يف إبرام تسويات وغريها من اآلليات البديلة إشراك 
  .٢٠١٢منذ منتصف 

عند الفريق العامل  اليت أصدرهاوالتوصيات  ٦/٢ذلك، واتساقًا مع القرار جانب إىل و  -٣١
مجيع الدول على عمَّمت األمانة مذكرة شفوية  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢اجتماعه العاشر، يف  اختتام

استخدام التسويات وغريها من اآلليات  عنتقدمي معلومات  منهاطالبة  ،األطراف والدول املوقعة
. املتلقاةبشأن املعلومات حتديث شفوي البديلة. وُقدم إىل الفريق العامل يف اجتماعه احلادي عشر 

هذا معلومات شاملة بشأن فحسب قد قدَّمت بلدان قليلة  كانت، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٤وحبلول 
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الواردة يف  حتدث تغيريًا مهمًّا يف املالحظاتميكن أن  موضوعيةبيانات  أيُّ م مل ُتقدَّكما ، املوضوع
  .CAC/COSP/WG.2/2016/2الوثيقة 

املوضوع هذا شأن من الدول األعضاء ب املتلقاةما ستواصل األمانة حتليل املعلومات وبين  -٣٢
  .CAC/COSP/WG.2/2016/2الواردة يف الوثيقة  للمالحظاتأدناه ملخص  ُيعرض

    
    تسوية"ال" تعبريتعريف     

الواليات القضائية  تنحووق خمتلفة. ائتسوية بطرالختلفة إجراءات املقضائية الواليات ال ُتسيِّر  -٣٣
بان (االدعاء واملدعى عليه) فيها اجلان تفاوضية يتوصلنظام القانون العام إىل تفضيل عملية  اليت تتَّبع

إىل قاض  ،ار بالذنبعادة يف شكل إقريكون الذي  ،م االتفاقُيقدَّ مث . لكليهماإىل اتفاق مقبول 
ية يف اململكة املتحدة دناملتسويات للتسوية، منها ال أيضًا أشكال أخرى نشأتولكْن عليه.  للمصادقة

يف الواليات  املالحقةعدم  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واتفاقات املالحقة املؤجلة واتفاقات
  املحكمة يف نيجرييا. نطاق خارج جرب األضراراملتحدة األمريكية، واتفاقات 

 مال إجراء مفاوضات،، رغم احتالعمليةتنحو القانون املدين،  تتَّبع نظاميت ويف البلدان ال  -٣٤
على دفع مبلغ  ويوافقلية املسؤو بأن ُيقرإىل اختاذ شكل اقتراح يقدمه املدعي العام إىل املدعى عليه 

  تفادي إجراءات مطولة. ومن أجلحمدد من املال أو الوفاء بشروط معينة، 
 مصافال يرقى إىل إجراء  أيَّ مبا يعين، فضفاضًا تعريفًاهنا تسوية" ال" ريلتعب ، فإنَّومن مثَّ  -٣٥
  .االتعريف أن يكون تعريفًا قانونيًّكاملة. وال ُيقصد هبذا الحاكمة امل
    

    استخدام التسويات األخرية يف جمالالتطورات     
تقاليد القانونية القائمة ال، ذات من البلدان النامية واملتقدمة جمموعة متزايدة التنوعتزال  ال  -٣٦

  اآلليات البديلة. سويات وغريها منتعتمد الت على القانون املدين والقانون العام على السواء،
 ، الذي اعتمدته اململكة املتحدة يف"املؤجلة املالحقة وقد مثل استحداث هنج "اتفاق  -٣٧
خالل اتفاق فمن اليت تتبىن نظام القانون العام. الواليات القضائية  ُمهمًا لدى، تطورًا ٢٠١٤ عام

 لكْنو، اإلجرامياملؤجلة، ميكن للشركات أن تدفع تعويضًا عن الضرر الناجم عن سلوكها  ةاملالحق
وإصابة اجلزاءات  تكبُّد ، مثلعادة اإلدانة اجلنائية تستتبعهاالسلبية اخلطرية اليت  العواقبتتجنب 

ؤجلة املالحقة املويف اململكة املتحدة، ُيربم اتفاق  )٨(.قابلة لإلصالح صورهتا لدى الناس بأضرار غري
وهو يتيح . مبوافقته)، حتت إشراف قاض ورهنًا ولكن ليس بني مدع وأفرادبني مدٍع وشركة (

  الشركة تفي بالشروط الواردة يف االتفاق. ما دامتحمددة زمنية لفترة  وقف املالحقة بأن ُتعّلق
املتعلقة برشو األجانب ُتجرى اجلنائية  القضايا، ال تزال التسويات يف املتحدة ويف الواليات  -٣٨

جلنة أنَّ  رغم، املالحقةواتفاقات عدم  املؤجلة ةواتفاقات املالحق اإلقرار بالذنبمن خالل اتفاقات 
                                                                    

يف اململكة  االحتيال اخلطريةرائم املعين جبمكتب الشبكي للوقع امل يفميكن االطالع على مزيد من املعلومات   )٨(  
 Sentencing Council, Fraud, bribery and money laundering انظر أيضًاو). www.sfo.gov.ukاملتحدة (

offences, Definitive Guideline (London, 2014). 
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لكف األمر الزجري أو أمر التوقف وا عادةتستخدم  يف الواليات املتحدةاألوراق املالية والبورصات 
يف  مالحقةأول اتفاق عدم  إىل ٢٠١٣يف عام  تلك اللجنة توصلتأنَّ غري  فيما تربمه من تسويات.

 Ralph Laurenلني (رولشركة رالف ب وتتعلقممارسات الفساد يف اخلارج  قضية متس قانون

Corporation مالحقة مؤجلة مع فرد  اتفاق، أول ٢٠١٦ شباط/فرباير، يف تلك اللجنة)، وأبرمت
  )٩().Parametric Technology( شركةيه يف قضية دعى علم

 ٢٠١٢لتسويات يف رشو األجانب والقضايا األخرى بني عامي لتراجع العدد اإلمجايل قد و  -٣٩
يف استخدام التسويات  يدل، يف املقام األول، على تراجعالرقم  هذاأنَّ  غري أنه جتدر اإلشارة إىل .٢٠١٥و

ثالثة أرباع التسويات أبرمتها سلطات الواليات  قرابة ، إذ إنَّاملتحدةيف قضايا رشو األجانب يف الواليات 
يف حتديد اجلزاءات املفروضة استخدام التسويات  يف املتحدة. ويف الوقت ذاته، بدأت واليتان قضائيتان

  )١٠(قضايا الرشى األجنبية. يف
 ومالحقات ، فأجرت حتقيقاتلبلدان تأثرت بتسويات العهد أيضًا أمثلة حديثة وهناك  -٤٠

 عن تلك عامة الناسلاملعلومات  توافر فإنَّ ذلك،. ومع حظيت بتغطية إعالمية واسعةجنائية كبرية 
  .ًاحمدود واملالحقات يظلالتحقيقات 

    
    حجم اجلزاءات النقدية املفروضة يف إطار التسويات    

ية بلغ نقد ، ُفرضت جزاءات٢٠١٢إىل منتصف عام  ١٩٩٩الفترة املمتدة من عام  أثناء  -٤١
  دوالر. اتمليار ٦,٩جمموعها 

، ُفرضت جزاءات ٢٠١٦إىل هناية نيسان/ أبريل  ٢٠١٢الفترة من منتصف عام  وأثناء  -٤٢
  )١١(دوالر. اتمليار ٣,٩٨ علىزيد قليًال نقدية ت
 ٢٠١٢ن منتصف عام الفترة املمتدة م املربمة أثناءيات لتسولمجايل العدد اإلتراجع  ورغم  -٤٣

  .دة ازديادًا عامًّااملنفرالتسويات  يف إطاراجلزاءات املفروضة  شهد حجم، ٢٠١٦إىل نيسان/أبريل 
    

                                                                    

  )٩(  United States Securities and Exchange Commission, “Non-prosecution agreement”, 18 April 2013 (available 

at www.sec.gov/news/press/2013/2013-65-npa.pdf); and ibid., “SEC announces non-prosecution agreement 

with Ralph Lauren Corporation involving FCPA misconduct”, 22 April 2013 (available at 

www.sec.gov/news/press-release/2013-2013-65htm). In the Parametric Technology case, the Securities and 

Exchange Commission deferred prosecution agreement noted that the defendant was eligible for a deferred 

prosecution agreement as he had certified that he had “never been charged or found guilty of violating the 

federal securities laws, or been a party to a civil action or administrative proceeding concerning allegations or 

findings of violations of the federal securities laws”. The deferred prosecution agreement of 18 November 

2015, and other information on the case is available from the StAR Initiative Corruption Cases Database 

(http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20443). 

  )١٠(  CAC/COSP/WG.2/2016/2 األولواجلدول  األول، الشكل. 

 الثاين.والشكل  ٢١فقرة ال، نفسهاملرجع   )١١(  
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    التسويات يف إطارأنواع اجلزاءات النقدية املفروضة     
واليات الللتسويات يف  نةاملكوِّالنقدية فيما يبدو العناصَر  تشكل األنواع التالية من اجلزاءات  -٤٤
  ختلفة:املقضائية ال

حمكمة أو  أمر صادر عن مبقتضىهي احلرمان الدائم من املوجودات ، و"املصادرة"  )(أ  
مصادرة غري انة، أو مصادرة قائمة على إديف شكل سلطة خمتصة تابعة للدولة. وميكن أن تكون أيِّ 
  إدارية؛ مصادرة دانة، أوعلى إ قائمة

قانون ام الاليت تأخذ بنظصاف مدين يف الواليات القضائية انتوهو "، التجريد"  )(ب  
رباح املتحصلة التسليم القسري لأل هو شكل من أشكالاملصادرة،  والتجريد، شأنه شأنالعام. 
  ؛مشروعةغري  بصورة

  خطئ؛للدولة املعنية مبعاقبة امل ُتدفعجزاءات نقدية وهي  "الغرامات"،  (ج)  
 تكبدها اليتسارة اخل بأن يردَّأمر صادر إىل طرف مذنب وهو "، رد اخلسارة"  (د)  

وميكن  الضرر؛ وقوعبل ق تقريبًاكان عليه  ، إىل ماقدر اإلمكان ، حبيث ُيعيد الوضع،تضرراملطرف ال
  مدنيًّا أو جنائيًّا؛ أن يكون رد اخلسارة انتصافًا

صدر أمر لمحكمة أن تل حيث كونه جييزمن ، برد اخلسارةلتعويض"، وهو شبيه "ا  )(ه  
  لضرر؛ل تعرُّضهت َبَثضحية  َتبيَّن فيها وجودتعويض يف قضية جنائية 

مدفوعات ، CAC/COSP/WG.2/2016/2الوثيقة  وهو يعين، يف سياق "اجلرب"،  (و)  
  )١٢(.عما سبَّبه من ضرراملخطئ تكفريًا  يقدمها تربعية أو طوعية

لعائدات املكتسبة اجلزاءات النقدية املفروضة بغرض حرمان اجلاين املزعوم من ا وكان حجم  -٤٥
فوائد مصرفية ألرباح وما يتعلق هبا من من ااملدين  والتجريدمثل املصادرة اجلنائية، ، بشكل غري مشروع

اجلزاءات النقدية  مجيعيف املائة من  ٤٠,١ ، أودوالر اتمليار ٤,٣٥، قرابة قبل صدور احلكم مكتسبة
  )١٣(.٢٠١٦إىل هناية نيسان/أبريل  ٩٩٩١ الفترة املمتدة من عام كاملاملفروضة، عن 

    
    أمر بإعادهتا ملوجودات املعادة واليت صدرا    

حالة تسوية حدثت  ٣٩٥ عن" معلومات Left out of the Bargainالكتاب املعنون " يتضمن  -٤٦
 اتمليار ٦,٩ ونتج عن تلك التسويات ما جمموعه. ٢٠١٢ومنتصف عام  ١٩٩٩يف الفترة بني عام 

املبلغ عبارة عن جزاءات  ذلكدوالر تقريبًا من  اتمليار ٥,٩دوالر من اجلزاءات النقدية. وكان 
 ذلكمن ورشوة.  ني قد تقاضىأحد موظفيه العموميأنَّ الذي ُزِعَم  البلدبلد غري  َفَرَضهانقدية 

                                                                    

  )١٢(  Anyango Oduor and others, Left Out of the Bargain, figure B4.1.1. 

بالغ مل صيليًّاتوزيعًا تف، CAC/COSP/WG.2/2016/2يتضمن الشكالن الثالث والرابع، الواردان يف الوثيقة   )١٣(  
من منتصف عام و ،٢٠١٢إىل منتصف عام  ١٩٩٩من عام  أثناء الفترتني نوعها،النقدية حسب  اجلزاءات
 .٢٠١٦هناية نيسان/أبريل  حىت ٢٠١٢
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موظفيها أنَّ عم ، كان اجلزء الذي ُأعيد إىل البلدان اليت ُزدوالر اتمليار ٥,٩ حجمه البالغ ،املبلغ
  )١٤(يف املائة. ٣,٣مليون دوالر، أو  ١٩٧قد تقاضوا رشى، أو ُأِمر بإعادته إليها، ال يتجاوز حنو 

جزاءات ُفرضت ، ٢٠١٦هناية نيسان/أبريل إىل  ٢٠١٢فترة املمتدة من منتصف عام ال وأثناء  -٤٧
 ٣ ٩٨٠ ٦٥٢ ٣٧٥تقريبًا (أو املبلغ  كل ذلكدوالر. وكان  ٣ ٩٨٠ ٧٨٩ ٧٠٠ جمموعهانقدية 
أحد موظفيها العموميني قد أنَّ عبارة عن جزاءات نقدية فرضتها دولة غري تلك اليت ُزعم  )منه دوالرًا
 ٧ ٠٤٦ ١٩٧سوى موظفيه قد ارتشوا أنَّ البلد اليت ُزِعَم  من هذا املبلغ إىل ْدعَ رشوة. ومل ُي تقاضى
االحتيال رائم جب املعينكتب املتسوية واحدة أبرمها نتاج املبلغ  ذلك. وكان يف املائة) ٠,١٨(أو  دوالرا
تعويضات للوالية القضائية  ونتجت عنها Standard Bankقضية  سياق يف اململكة املتحدة يف اخلطرية

 يف شكل مليون دوالر ١و ،تعويضيف شكل والر ماليني د ٦ مشلتزانيا املتحدة) ورية تناملتضررة (مجه
  )١٥(.مصرفية فائدة
 ١٩٩٩يف الفترة بني عام  بلغ جمموع املبالغ اليت ُأعيدت أو ُأمر بإعادهتاذلك،  وإىل جانب  -٤٨

الوالية  ذاهتا قضايا كانت الوالية القضائية القائمة باإلنفاذ هيسياق يف  ٢٠١٢ومنتصف عام 
، حنو أهنم تقاضوا رشى الذين ُزعمجانب األ اليت ينتمي إليها املوظفون العموميونالقضائية 

، كان ٢٠١٦إىل نيسان/أبريل  ٢٠١٢ويف الفترة املمتدة من منتصف عام  )١٦(.مليون دوالر ٥٥٦
  )١٧(.ًادوالر ١٣٧ ٣٢٥املناظر املبلغ

    
    شفافية اتفاقات التسوية واملفاوضات    

بالواليات املتحدة صات لوزارة العدل وجلنة األوراق املالية والبور حيتوي املوقعان الشبكيان  -٤٩
ملالحقة املؤجلة ا، واتفاقات اإلقرار بالذنباتفاقات التسوية (اتفاقات  عنمعلومات شاملة  على

  ).املالحقةواتفاقات عدم 
يف السنوات األخرية.  إنفاذيةجراءات إ كثريًا يف اختاذالنيابة العامة  نشطتويف هولندا،   -٥٠

  )١٨(.يف موقعها الشبكي َوْصالت لالطالع على املعلومات ذات الصلةوتوجد 
باململكة  املعين جبرائم االحتيال اخلطريةلمكتب يف املوقع الشبكي ليف املاضي، مل يكن و  -٥١

لقضايا رشو املوظفني األجانب، لكن يف السنوات األخرية بدأ املكتب  باب منفصل خمصصاملتحدة 
حيث يتاح لعامة لواليات املتحدة، ل ًاخالفو. الشبكيموقعه  يفالقضايا تلك معلومات عن  توفرييف 

الناس، مقابل رسم منخفض، االطالع على قاعدة بيانات إلكترونية بشأن مجيع قضايا املحكمة 
                                                                    

  )١٤(  Anyango Oduor and others, Left Out of the Bargain, p. 2 and table 4.2. 

  )١٥(  United Kingdom, Serious Fraud Office, “SFO agrees first UK DPA with Standard Bank”, 30 November 

2015. Available at www.sfo.gov.uk. 

  )١٦(  Anyango Oduor and others, Left Out of the Bargain, p. 9 and table 4.1. Other asset returns, in the form of a 

tax settlement and creation of a special fund to support integrity projects, amounted to $353.4 million (ibid., 

table 4.3). 

  )١٧(  CAC/COSP/WG.2/2016/2 ٣٤، الفقرة.   
  )١٨(  www.om.nl/algemeen/english. 
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ثائق املحفوظة فيها والشروح املتعلقة جبلسات االستماع وااللتماسات وغريها االحتادية، وعلى الو
ال يتاح يف اململكة املتحدة على اإلنترنت سوى قدر حمدود من حماضر املحاكم  )١٩(من األحداث،

  .كة املتحدةواألحكام القضائية املتعلقة باململ
قضائية الواليات ال إليها يف االطالعدرجة توافر وثائق القضايا الرمسية وإمكانية  وتتباين  -٥٢
كيانات بال تعلقةاملخرى. فقد نشرت سويسرا، على سبيل املثال، بيانات إعالمية عن التسويات األ

  بيانات عن التسويات املتعلقة بأفراد. االعتبارية، ولكنها مل تنشر أيَّ
نظمة التعاون والتنمية يف بع ملالتا ،مت أملانيا بيانات إىل الفريق العامل املعين بالرشوةوقدَّ  -٥٣

، أمام عامة الناسمفتوحة  األفراداملتهمني باخلاصة  القضائيةجراءات اإلأنَّ  ومعامليدان االقتصادي، 
  ليست كذلك. القضاياسجالت  فإنَّ
    

    والتحقيقات املنسقة واملشتركة تلقائيًّا ملعلوماتوإتاحة ا التعاون الدويل    
ُيكشف إالَّ ، مل ٢٠١٦إىل هناية نيسان/أبريل  ٢٠١٢الفترة املمتدة من منتصف عام  أثناء  -٥٤

إىل البلد  لعائداتجناح عملية إعادة اإىل  تلقائيًّااملعلومات  ة أفضت فيها إتاحةواحد عن حالة
لسلطات مجهورية  ااستباقيًّاململكة املتحدة املعلومات  أتاحت إذ. من خالل إجراء تسوية املتضرر،

اإلجراءات  ترأَّسزانيا املتحدة والواليات املتحدة، وهو تدبري أشاد به وأثىن عليه القاضي الذي تن
  )٢٠(القانونية ذات الصلة.

هولندا والواليات املتحدة،  مشلت، اليت VimpelCom Limitedوكانت التسويات يف قضية   -٥٥
 جمال اإلنفاذ يف سياق قضية تتعلق برشو املوظفني يف الواسع النطاقأمثلة على التعاون الدويل 

، تدابري جتاوزت أي هولندا والواليات املتحدةالواليتان القضائيتان املعنيتان، واختذت  )٢١(األجانب.
  إجراءات اإلنفاذ ضد الشركات املعنية.نطاق 
. فوفقًا Petrobrasبشركة يف القضايا املتعلقة  بني واليات قضائية متعددةتعاون كما شوهد   -٥٦

 ،٢٠١٦مارس /يف آذار ،، ناقشت السلطات يف سويسرا والربازيليلسويسراملكتب النائب العام 
  ا االدعاء.اإلجراءات اليت جتريها سلطتتسريع مسألة إنشاء فريق حتقيق مشترك يهدف إىل 

مستوى التعاون، مبا يف ذلك يف القضايا  ارتفاع يفإىل تشري األمثلة املذكورة أعاله أنَّ ومع   -٥٧
إىل  ااملعلومات تلقائيًّ إرسال إذا كان ماال يزال من غري الواضح فتسويات، إىل  ميكن أن تفضياليت 

                                                                    

  )١٩(  www.pacer.gov. 

  ، ضد شركة ستاندرد بانك املعين جبرائم االحتيال اخلطريةكتب املاململكة املتحدة، حماكم العدل امللكية،   )٢٠(  
 .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠املعتمد،  القضائي ، احلكمU20150854القضية رقم 

. املعنيةا واسعًا فيما بني الوكاالت يتطلب تعاونًا حمليًّ يتعترب القضية كذلك مثاًال على إجراء إنفاذ  )٢١(  
اهلجرة واجلمارك التابعة  واإلدارة املعنية بإنفاذ قوانني عاون بني وزارة العدلت جرىالواليات املتحدة،  ففي
دائرة اإليرادات  إشراكتطلبت حاالت أخرى مثة وجلنة األوراق املالية والبورصات. و الوطينارة األمن لوز

 الداخلية وشعبة التحقيقات اجلنائية التابعة هلا.
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معلومات  وكيف ميكن أن حيدث ذلك، ما مل تنشربصورة منتظمة، جيري البلدان املتضررة األخرى 
  .هبذا الشأن وقت تسوية القضية

    
    تاجاتاالستن    

متزايدة التنوع من  ال تزال التسويات وغريها من اآلليات البديلة تشكل أداة مهمة ملجموعة  -٥٨
 ،دين والقانون العام على السواءامل ، ذات التقاليد املرتبطة بالقانونالواليات القضائية النامية واملتقدمة

  من جرائم. شو املوظفني األجانب وما يتصل بهفيما خيص حل قضايا ر
لتسويات وغريها اعن طريق  ُيتحصَّل عليهاوال تزال هناك فجوة كبرية بني املبالغ اليت   -٥٩
 فيفارتشوا.  قد ظفيها العمومينيموأنَّ  ُيزَعمإىل البلدان اليت  تعاداليت  واملبالغاآلليات البديلة  من

 ُيعد إىل )، مل٢٠١٦أبريل إىل هناية نيسان/ ٢٠١٢الفترة املشمولة هبذه املذكرة (من منتصف 
 من يف املائة) ٠.١٨ ماليني دوالر (أو ٧لقوا رشى سوى ت موظفيها قدأنَّ  ُزعمالذي  انالبلد
ليون دوالر م ١٩٧مقابل دوالر من اجلزاءات النقدية املفروضة،  اتمليار ٣,٩٨حوايل  أصل
وضة يف الفترة بني النقدية املفر اجلزاءاتدوالر من  اتمليار ٥,٩املائة) من أصل  يف ٣,٣  (أو
  .٢٠١٢ومنتصف عام  ١٩٩٩  عام
البلدان املتضررة  إشراكب منفردة قضائيةاليات وتبني التزام  العهد هناك أمثلة حديثةأنَّ ومع   -٦٠

ازدياد يف تواتر عام، إىل  هذه األمثلة ال تشري، بوجه من الضحايا يف التسويات، فإنَّ ااملعنية وغريه
 طريقةأيِّ ب ا أو إشراكهاأو استشاَرهتموظفيها العموميني  ُيزعم ارتشاءاليات القضائية اليت الو إبالغ

  .األمر سابقًاعليه  أخرى يف إبرام التسويات عما كان
تظل، فيما  "Left Out of the Bargain"املعنون  االستنتاجات الواردة يف الكتابأنَّ ومع   -٦١

دقيق الستخدام  يزال من الصعب إجراء تقييم اإلمجال، فال يبدو، صحيحة إىل حد بعيد على وجه
ة. وسيتطلب إجراء تقييم سيما يف حالة البلدان النامي من الواليات القضائية، وال كثريالتسويات يف 

أكثر  الوطنية حتليالً  قضايا الفساد عرب حسمقاطع الستخدام التسويات واآلليات البديلة األخرى يف 
  .ومشوًال تعمقًا

    
    ناقشات الفريق العامل وتوصياتهم  -باء  

على  ت حتديدًازركَّ ، حلقة نقاشاالجتماع العاشر للفريق العامل، أثناء نظمت األمانة  -٦٢
ة تسوية يف قضية حال فيها ونوقشت ،لبديلة األخرىاستخدام الدول األطراف للتسويات واآلليات ا

ملتحدة إىل مجهورية موجودات من اململكة ا ادةإعإىل  أفضترشوة عرب وطنية (قضية ستاندرد بانك) 
  زانيا املتحدة.تن

ية إىل إبرام التسويات. يف مجيع املراحل املؤدِّ استباقيًّا ملعلوماتإتاحة اأمهية  املتكلمونوأبرز   -٦٣
املتضررة يف إجراءات التسوية والدول الطالبة  عدم إشراكوأعرب عدد من املتكلمني عن قلقهم إزاء 

فرض شروط  الظاهر حنوعن قلقهم إزاء االجتاه  متكلمني عدة املوجودات. وأعرب والتصرف يف
 ة كيفيةيالتأكد من مشروعغري مشروعة، مبا يف ذلك  أفعالعلى إعادة املوجودات اليت هي عائدات 

  استخدام تلك املوجودات من جانب الدولة الطالبة يف املستقبل.



CAC/COSP/2017/8 

 

V.17-06244 17/18 
 

غريها من سويات وعلومات عن التاملالدول األطراف  تتيحوأوصى الفريق العامل بأن   -٦٤
  س.، الوسائط املتاحة لعامة النا، عند االقتضاءتشملوسائل ب، اآلليات البديلة

عن أطرها  االقتضاء، معلومات حسبالدول األطراف،  تتيحوأوصى الفريق العامل بأن   -٦٥
 متيز هبا بني خمتلف أشكال لك عن الكيفية اليتوإجراءاهتا القانونية املتعلقة باسترداد املوجودات، وكذ

  بديلة.التسويات وغريها من اآلليات ال يف إطاراجلزاءات النقدية اليت ميكن فرضها 
رساهتا القانونية علومات عن أطرها وممامب تزويد األمانةوشجع الفريق العامل الدول على   -٦٦

د عرب الوطنية، وفقا قضايا الفسا يف حسمرى ذات الصلة باستخدام التسويات واآلليات البديلة األخ
دوى وضع مبادئ جيف مناقشة مستنرية بشأن النظر يف  بغية اإلسهام، ٦/٣و ٦/٢لقراري املؤمتر 

 ،ف الطالبة ومتلقية الطلبوشفافية للتعاون بني الدول األطرا تناسقًاتوجيهية لتيسري اتباع هنج أكثر 
  .اإعادة املوجودات فعليًّوكذلك لتيسري 

    
    اخلطوات املقبلة املقترحة  -جيم  

د األمانة مبعلومات عن الدول األطراف مواصلة تزوي أن يطلب إىلنظر يف يودُّ الاملؤمتر  لعلَّ   -٦٧
قضايا  َحْسمة األخرى يف أطرها وإجراءاهتا القانونية ذات الصلة باستخدام التسويات واآلليات البديل

يز بني خمتلف أشكال ، وكذلك عن كيفية التمي٦/٣و ٦/٢الفساد عرب الوطنية، وفقا لقراري املؤمتر 
ت لة. وميكن تقدمي املعلوماالتسويات وغريها من اآلليات البدي قد تفرض يف إطاراجلزاءات النقدية اليت 

نة ويتضمن مبادئ ن األمابدعم م من خالل استبيان شامل ُيعدُّ  بطريقة منظمة، على سبيل املثال
م استخدا. وميكن أيضا املعلومات لتلكترمي إىل تيسري عملية إعداد الدول األطراف  مفصَّلةتوجيهية 

ستنرية بشأن النظر يف معليها عن طريق هذه العملية كأساس إلجراء مناقشة  ُيتحصَّلاملعلومات اليت 
 الدول األطراف بنيوشفافية للتعاون  قًاتناسجدوى وضع مبادئ توجيهية لتيسري اتباع هنج أكثر 

  .إعادة املوجودات فعليًّاوكذلك لتيسري  ،متلقية الطلبوالدول الطالبة 
 املتعلقةاملعلومات  علجدعوة الدول األطراف، حسب االقتضاء، إىل يودُّ أيضًا املؤمتر  ولعلَّ  -٦٨

  .متاحة لعامة الناس وغريها من اآلليات البديلة املنفردةبإبرام التسويات 
بغية تعزيز  ،ولية األخرىالتعاون مع املحافل الدتوثيق يف  أن ينظرذلك ك يودُّ املؤمتر  ولعلَّ  -٦٩

  وجودات.على استرداد امل قضايا الفساد عرب الوطنية وآثارهفهم استخدام التسويات يف 
    

    مواضيع أخرى ملناقشات الفريق العامل املواضيعية  -خامسًا  
مل خطة عمل للفترة الفريق العا وضعتعدادًا للدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ، اس  -٧٠

املواضيعية يف  نت بنودًا دائمة يف جدول األعمال ومواضيع حمددة للمناقشةتضمَّ ،٢٠١٥-٢٠١٢
  كل من اجتماعاته.

 الدائمةعمال وبعد االنتهاء من خطة العمل، حافظ الفريق العامل على هيكل بنود جدول األ  -٧١
مؤمتر الدول األطراف  أسندها إليهالوالية اليت  واتَّبع الفريق يف ذلك مضمونواملناقشات املواضيعية. 
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ة اليت اختارها املؤمتر إلجراء مناقشة مواضيعية بشأن كل من املواضيع الثالث فأجرى، ٦/٢يف قراره 
  مزيد من املداوالت بشأهنا.

بني الدورات،  ما فترة يفعقد الفريق العامل اجتماعني ة للمؤمتر، سيوقبل انعقاد الدورة الثامن  -٧٢
  .٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩يف ثانيهما ، و٢٠١٨ يونيهحزيران/ ٧و ٦يف  أوَّهلما
  .اضيعية املقبلةالفريق املومواضيع مناقشات بشأن  إرشادات تقدمييودُّ املؤمتر  ولعلَّ  -٧٣
 


