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ألســابيع العشــرة بســبب احلاجــة إىل ادراج  مل تقــدم هــذه الدراســة يف غضــون الوقــت الــذي تقتضــيه قــاعدة ا   **
مســامهات وردت بعــد انقضــاء املوعــد الــنهائي لــتقدمي الوثــائق إىل الــدورة الــرابعة للجــنة املخصصــة للــتفاوض 

 .بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد
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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

الـنظر يف مشـروع اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد،       
الــتعاريف   (٢مــع التركــيز بصــفة خاصــة عــلى املــواد      

   ٨٥-٤٠ و٣٩-٣٢ و٣٠و ٢٠ و٤ و٣و) املتبقية
 دراسة عاملية عن احالة األموال ذات املنشأ غري املشروع،  

  **وال سيما األموال املتأتية من أفعال فساد
 احملتويات   

   الفقرات الصفحة
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..........................................ال وارجاعها  العقبات القائمة أمام استرداد األمو   ٤٦-١٣ ٥  -ثالثا
...........................................................أنشطة غسل األموال      ١٩-١٣ ٥   -ألف 
.........................................................النظم املالية غري الشفافة     ٢٢-٢٠ ٧   -باء
..............................................الصعوبات يف إجراءات االسترداد    ٤٢-٢٣ ٨   -جيم 
...........................الصعوبات املصادفة يف ارجاع األموال أو املوجودات         ٤٦-٤٣ ١٣   -دال
.............................................ستقبال  املالحظات اخلتامية والتدابري احملتملة م    ٦٨-٤٧ ١٥  -رابعا
.................................................استرداد األموال أو املوجودات    ٥٨-٤٨ ١٥   -ألف 
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  مقدمة -أوال  
ة العامة ، سـلمت اجلمعي ٢٠٠٠ديسـمرب  / كـانون األول ٤ املـؤرخ   ٥٥/٦١يف قـرارها     -١

بــأن مــن املستصــوب اعــداد صــك قــانوين دويل فعــال ملكافحــة الفســاد، وقــررت الشــروع يف    
 –اعـداد صـك من هذا القبيل، وطلبت إىل األمني العام أن يعقد اجتماعا لفريق خرباء دوليني                  

لــتفاوض بشــأن مــرجعي لســة وإعــداد مشــروع نطــاق  راد يــتوىلحكومــيني مفــتوح العضــوية  
 .بل ملكافحة الفسادالصك القانوين املق

ــرارها  -٢ ــؤرخ ٥٥/١٨٨ويف قــ ــانون األول٢٠ املــ ــمرب / كــ ــأن ٢٠٠٠ديســ ــنع  بشــ مــ
 األموال إىل  تلكومكافحـة املمارسـات الفاسـدة وحتويـل األمـوال بشـكل غري مشروع وإعادة             

 احلكوميني املفتوح العضوية إىل     -، دعـت اجلمعية العامة فريق اخلرباء الدوليني         بلداهنـا األصـلية   
 .مسألة األموال احملولة بشكل غري مشروع وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصليةدرس أن ي

، طلبت اجلمعية العامة    ٢٠٠٢يناير  / كـانون الـثاين    ٣١ املـؤرخ    ٥٦/٢٦٠ويف قـرارها     -٣
إىل اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفساد أن تعتمد، لدى وضع مشروع                   

، منها شاديةستراإل ومـتعدد اجملاالت، وأن تنظر يف جمموعة من العناصر          االتفاقـية، هنجـا شـامال     
يف ذلك   مـنع ومكافحـة احالـة األمـوال ذات املنشـأ غـري املشـروع، املتأتـية من أفعال فساد، مبا                    

 .غسل األموال، وإعادة تلك األموال

ــية، اعــ     -٤ ــة اجلنائ ــية مبــنع اجلــرمية والعدال ــناء عــلى توصــية مــن اللجــنة املعن تمد اجمللــس وب
 بشـــأن تعزيـــز ٢٠٠١يولـــيه / متـــوز٢٤ املـــؤرخ ٢٠٠١/١٣االقتصـــادي واالجـــتماعي قـــراره 

الـتعاون الـدويل عـلى مـنع ومكافحة حتويل األموال ذات املنشأ غري املشروع، املتأتية من أفعال        
فســاد، مبــا يف ذلــك غســل األمــوال، وعــلى إعــادة تلــك األمــوال، الــذي طلــب فــيه اجمللــس إىل  

لعـام أن يعـد ألجـل اللجـنة املخصصـة دراسة عاملية عن حتويل األموال ذات املنشأ غري           األمـني ا  
املشـروع، وال سـيما األمـوال املتأتـية مـن أفعـال فسـاد، وعـن تـأثري ذلك يف التقدم االقتصادي                       
واالجـتماعي والسياسي، خصوصا يف البلدان النامية، وأن ُيَضّمن دراسته أفكارا مبتكرة بشأن             

سـائل املناسـبة لـتمكني الـدول املعنـية مـن االطـالع عـلى املعلومات املتعلقة بأماكن                   السـبل والو  
 .تواجد األموال اليت ختصها ومن استرداد تلك األموال

، أثـناء الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، عقدت حلقة      ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٢١ويف   -٥
د املشاركني املهتمني مبعلومات    عمـل تقنـية ملدة يوم واحد حول استرداد املوجودات بغية تزوي           

. تقنـية ومعـرفة متخصصـة بشـأن املسـائل املعقدة اليت تنطوي عليها مسألة استرداد املوجودات                
ونظمـت حلقـة العمـل تـبعا جملـاالت مواضـيعية رئيسـية، تـتوافق مـع املـراحل املتناولة يف دراسة                 
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أ غري املشروع إىل اخلارج،     احالـة األمـوال أو املوجـودات ذات املنش        ) أ: (حالـة افتراضـية، هـي     
ــوال أو املوجــودات ومصــادرهتا؛        ــك األم ــد مكــان تل ــية إىل حتدي ــود الرام إرجــاع  )ب(واجله

منع احالة األموال أو املوجودات ذات       )ج(األمـوال أو املوجـودات ذات املنشأ غري املشروع؛          
موال ذات املنشأ   وقـد اسـتفيد لـدى إعـداد الدراسـة العاملية عن احالة األ             . املنشـأ غـري املشـروع     

غـري املشـروع مـن العـروض الـيت قدمهـا اخلـرباء وكذلـك مـن نتائج املناقشات اليت جرت أثناء                       
 .حلقة العمل

وُتقـدم هـذه الدراسـة إىل اللجنة املخصصة وفقا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي               -٦
 املوضــوع إىل وجتــدر االشــارة إىل أن األمــني العــام قــد قــدم تقريــرين بشــأن هــذا . ٢٠٠١/١٣

 وفقا لقراري اجلمعية )١(.اجلمعـية العامـة يف دورتـيها السادسـة واخلمسـني والسـابعة واخلمسني         
 )٢(.٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٥٦/١٨٦ و٥٥/١٨٨
  

  حملة عامة عن املسألة وتأثريها    -ثانيا  
ات وإرساء  مـن املسـلم بـه عـلى نطـاق واسـع أن الفسـاد خطـر يهـدد اسـتقرار اجملـتمع                       -٧

وال بـد ألي حـل جمـد للمشكلة أن          . سـيادة القـانون وصـوهنا، والـتقدم االقتصـادي والسياسـي           
وذلــك أن اســترداد وارجــاع تلــك املكاســب . يــراعي اســترداد املوجــودات املتأتــية مــن الفســاد

املتحصــل علــيها عــلى حنــو غــري مشــروع ميكــن أن حيدثــا تــأثريا كــبريا يف الــبلدان املتعافــية مــن    
د وأن يوجهـا رسـالة هامـة مفادهـا أن اجملـتمع الـدويل لـن يتسـامح مـع هـذا السلوك غري                    الفسـا 

 .املشروع

ويف حــاالت الفســاد الكــبري، ميكــن أن تكــون مــوارد الدولــة الــيت حولــت إىل ملكــية     -٨
 فقــد )٣(.خاصـة صـدرت إىل مراكـز مصــرفية دولـية ومـالذات مالـية آمــنة ذات مقاديـر مذهلـة        

 )٤(:بشأن استرداد الثروات األفريقية وارجاعها إىل أوطاهنا جاء يف إعالن نيانغا

يقـدر حجـم األمـوال الـيت اسـتويل علـيها يف العقـود املاضـية بأساليب فاسدة               "  
وغـري مشـروعة من بعض أفقر بلدان العامل، ومعظمها يف أفريقيا، من جانب سياسيني               

 شكل نقود وعسـكريني ورجـال أعمـال وزعمـاء آخـرين، وأودعـت خارج بلداهنا يف       
ــنحو    ــرى، بـ ــودات أخـ ــارات وموجـ ــندات وعقـ ــهم وسـ ــيون دوالر ٤٠-٢٠وأسـ  بلـ

 ."أمريكي

ومـع أنـه يسـتحيل قـياس الـنطاق الكـامل لعملـيات احالـة األمـوال أو املوجـودات غري               -٩
املشـروعة قياسـا دقـيقا، فـيكاد يكـون مـن املؤكد أن للفساد وغسل العائدات املتأتية منه تأثريا                    
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وقــد قــّدر صــندوق الــنقد الــدويل  . قتصــادات والسياســة يف كــل أحنــاء العــامل ســرطانيا عــلى اال
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، ٥ إىل ٣جممـوع األمـوال اليت تغسل سنويا مبا يعادل      

وميكــن االفــتراض بــثقة أن نســبة  .  تريلــيون دوالر١,٨ بلــيون و٦٠٠وهــو مــبلغ يــتراوح بــني  
 . تتعلق بأموال متأتية من الفسادكبرية من ذلك النشاط

. ولتصـدير األمـوال املتأتـية مـن الفسـاد عـدد مـن العواقـب الشـديدة على بلدان املنشأ                     -١٠
فهـو يقـوض املعونـة األجنبـية ويسـتنـزف احتياطـيات الـنقد األجـنيب ويقلّـص القـاعدة الضريبية                     

، ميكــن أن يعمــل ومــن مث. ويضــر بالتــنافس ويضــعف الــتجارة احلــرة، ويــزيد مــن حــدة الفقــر  
) اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي    (الفسـاد وغسل األموال جنبا إىل جنب للحد من أي تقدم            

والضرر الذي يصيب   . للـبلدان، وال سـيما الـبلدان النامـية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية            
بأن الرئيس  فعلى سبيل املثال، أفيد     . الـبلدان مـن جـراء ذلـك هـائل باملقياسـني املطلـق والنسـيب               

 وهو مبلغ   – باليني دوالر    ٥السـابق لـزائري، موبوتـو سيسـي سـيكو، قـد هنـب من اخلزانة حنو                  
 وكمــا ذكــر يف إطــار حلقــة العمــل بشــأن   )٥(.يســاوي الديــن اخلــارجي للــبلد يف ذلــك احلــني  

، أثناء الدورة الثانية ٢٠٠٢يونيه / حزيران ٢١اسـترداد املوجـودات، الـيت عقـدت يف فييـنا يوم             
 ملـيون دوالر، كانـت قـد أحيلـت مـن بـريو إىل خـارج البلد                  ٢٢٧نة املخصصـة، أن حنـو       للجـ 

 ملــيون ٦٨اثــناء حكــم ألــبريتو فوجــيموري، قــد مجــدت يف مخســة بلــدان أجنبــية ومت اســترداد 
 وكانـت املصـادر الرئيسـية لتلك األموال غري املشروعة أشكاال خمتلفة من العموالت               )٦(.دوالر

 )٧(.ب املباشر وغري املشروع ألموال الدولةغري املشروعة والتسري

وميكــن تقيــيم أثــر احالــة األمــوال ذات املنشــأ غــري املشــروع عــلى الــتقدم االجــتماعي    -١١
واالقتصـادي مــن خــالل العوامـل اإلمنائــية لدولــتني شـهدتا مؤخــرا قضــيتا فسـاد مدّويــتان، مهــا     

ت اللجنة الثانية للجمعية العامة،      فقـد أكـد ممـثل نـيجرييا، أثـناء مناقشا           )٨(.نـيجرييا واملكسـيك   
ــد        ــوال غــري املشــروعة ق ــة األم ــا الســابعة واخلمســني، أن املمارســات الفاســدة واحال يف دورهت
ــيا يف هــذا       ــبة العل ــيا حتــتل املرت ــوال، وأن أفريق أســهمت اســهاما كــبريا يف هــروب رؤوس األم

 بليون دوالر   ٤٠٠و  الصـدد، اذ يقـدر حجـم األموال اليت هنبت وأخفيت يف بلدان أجنبية بنح              
وشدد .  بلـيون دوالر أو أكـثر قـد جـاء مـن نيجرييا             ١٠٠ومـن هـذا املـبلغ يقـدر أن          . أو أكـثر  

 ٢٨أيضـا عـلى أن حسـابات حكومـة نـيجرييا تشـري إىل جممـوع املديونـية اخلارجـية للبلد يبلغ                       
 فقد )٩(. يف املائـة مـن جممـوع األموال اليت سربت إىل خارج البلد   ٢٨بلـيون دوالر، أي قـرابة    

قـام الدكـتاتور النيجريي الراحل، ساين أباتشا، وأفراد حاشيته املقربني بنهب وتصدير ما يقدر           
وهذا التسريب  ). بـل تذهـب بعـض الـتقديرات إىل أعـلى مـن ذلـك              ( بلـيون دوالر     ٢,٢بـنحو   

لد يـثري القلـق بصفة خاصة ألن تقديرات البنك الدويل تفيد بأن كامل الناتج احمللي اإلمجايل للب                
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الذيــن يقــدر عددهــم بــنحو  )  يف املائــة مــن الســكان ٧٠( بلــيون دوالر، وبــأن ٤١,١يقــارب 
 )١٠(. مليون نسمة، يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم١٢٣,٩

ويف املكسـيك، ُيقـدر أن شقيق الرئيس السابق كارلوس ساليناس قد مجع ثروة قدرها                -١٢
ــبلغ   ١٢٠ ــيجة للفســاد، وهــو م ــيون دوالر نت ــرعاية الصــحية،     مل ــيف ال  ميكــن أن يغطــي تكال

ـــن      ــثر مــ ــنها ألكـ ــرد مـ ــيب الفـ ــيــة لنصـ ــتويــات احلالـ ــين  ٥٩٤ ٠٠٠حســـب املسـ ــن مواطـ  مـ
 . حسب تقديرات البنك الدويل)١١(،املكسيك

  
  العقبات القائمة أمام استرداد األموال وارجاعها     -ثالثا  
  أنشطة غسل األموال         -ألف  

سدون دائما بتمويه ما حييلونه من ثروات مكتسبة بصورة غري ال يقـوم املسـؤولون الفا     -١٣
ويف بعض أمثلة الفساد املشهودة، مل ُيبذل سوى        . مشـروعة عـن طـريق أنشـطة غسـل األمـوال           

كلود -فعـلى سبيل املثال، عندما فّر جان      . جهـد ضـئيل، إن وجـد، إلخفـاء االخـتالس املنـتظم            
تذكر يف العثور على مستندات ورقية ُتدينه، اذ  دوفاليـيه مـن هـاييت، مل تواجـه احملققـني صعوبة             

 ويف  )١٢(. مليون دوالر  ١٢٠ُتبـّين أن الرئيس السابق املنتخب ملدى احلياة قد اختلس أكثر من             
وقـت أحـدث عهـدا، ُيذكـر أن حافالت صغرية ميلكها املصرف املركزي لنيجرييا قامت بنقل                 

 ويف هاتني احلالتني،    )١٣(.اتشا وحاشيته مـبالغ نقديـة مباشـرة مـن املصـرف إىل بيوت اجلنرال أب             
كانـت الصـعوبة الكـربى يف تعقب املوجودات تتمثل يف كثرة عدد املعامالت وضخامة حجم                

 .املستندات الورقية

بــيد أن تعقــب الــثروة غــري املشــروعة يــزداد صــعوبة عــندما تكــون الــتحويالت مقــّنعة    -١٤
األموال أكثر قابلية للكشف أثناء ما      وعـلى وجـه العموم، تكون عملية غسل         . بغسـل األمـوال   
، أي عندما تودع املوجودات ماديا يف مؤسسة مالية، ألن املال يكون           "الوضع"يسـمى مبـرحلة     

وهـذا ما جيعل الشفافية الزمة لتكون  . حـىت ذلـك احلـني قريـبا مـن النشـاط اإلجـرامي األصـلي          
وال مــن وضــع األربــاح الــيت األســواق املالــية واملصــرفية الدولــية قــادرة عــلى مــنع غاســلي األمــ 

" َوَضــح الــنهار"وينطــبق هــنا، بصــفة خاصــة، مــبدأ . يكســبوهنا مــن فســاد يف مؤسســات مالــية
(“Sunlight” principle)      وبعـبارة مبّسطة، كلما  .  ألن غسـل األمـوال هـو بطبيعـته نشـاط خفـي

علومات ازداد إبـالغ املصـارف واملؤسسـات املالـية األخـرى عـن املعـامالت املشـبوهة زادت امل                
 .اليت تتلقاها السلطات عن عمليات الغسل احملتملة
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وميكــن للمصــارف وغريهــا مــن املؤسســات املالــية أن تســاعد جهــود مكافحــة غســل    -١٥
". اعرف زبونك "األمـوال باعـتماد وتطبـيق تدابـري لتقاسـم املعلومات ُتعرف عموما بسياسات               

ذه املؤسســات يف متيــيز األمــوال ويقصــد مــن هــذه املــبادئ التغلّــب عــلى الضــعف التقلــيدي هلــ 
. النظــيفة مــن األمــوال ذات املنشــأ غــري املشــروع واإلبــالغ عــن الــزبائن الذيــن يغســلون أمــواال

من املؤسسات  " اعرف زبونك "وخالفـا لقوانني املصارف وممارساهتا التقليدية، تقتضي مبادئ         
ســابات الــزبائن املالــية أن تــتوخى احلــرص الواجــب يف احلصــول عــلى معلومــات معيــنة عــن ح 

 )١٤(.وحفظ هذه املعلومات

ضـمان وجـود سياسات وممارسات وإجراءات       " اعـرف زبونـك   "ويقصـد مـن مـبادئ        -١٦
وافـية تقــي املؤسســات املالــية مــن أن ُتســتخدم، بقصـد أو بغــري قصــد، يف تعزيــز أنشــطة غســل   

ئــنها وتقضــي هــذه الــربامج بــأن تــتخذ املؤسســات خطــوات فعالــة لــتحديد هويــة زبا . األمــوال
عندما " تقاريـر عـن األنشـطة املشـبوهة    "ويطلـب مـن املؤسسـات أن تقـدم     . ومراقـبة حسـاباهتم   

، إن نفذت على حنو سليم، "اعرف زبونك" وميكـن لقواعـد    )١٥(.تكتشـف نشـاطا غـري عـادي       
فمجــرد . أن تيســر الشــفافية وأن حتــول دون إيــداع األمــوال غــري املشــروعة بعــدد مــن الســبل   

رمني، مبن فيهم املسؤولني السياسيني الفاسدين، الذين يعتزمون استخدام         اإلبـالغ قـد يردع اجمل     
وإذا مـا سـعى هؤالء الزبائن، على الرغم من ذلك، إىل        . املؤسسـة املالـية كـأداة لغسـل أمواهلـم         

أن يكشــف الطــابع " اعــرف زبونــك"إقامــة عالقــة مــع مؤسســة مالــية، فــيمكن لتطبــيق مــبادئ 
وفضـال عـن ذلـك، مـن شـأن املعلومـات الـيت يقدمها        . لـزبون احلقـيقي غـري املشـروع ألعمـال ا        

أن متكّن املؤسسة املالية من كشف احلاالت اليت تكون  " اعـرف زبونك  "الـزبون عمـال مبـبادئ       
 . فيها بعض املعامالت غري متسقة مع معامالت الزبون التجارية املعتادة

. مل حتظ بترحيب عام   التوجيهية، فهي   " اعرف زبونك "وعـلى الرغم من جناح مبادئ        -١٧
فالـبعض حيـاجج بأن تلك املبادئ التوجيهية، اليت أخذت تصبح أكثر حتديدا مع مرور السنني،            
قـد تعـوق مكافحـة غسـل األمـوال، ألن فرض املبادئ التوجيهية على النظم املالية األقل تطورا       

فاوتا بل   كمـا ان امتـثال املؤسسـات ميكـن أن يكون مت            )١٦(.غـري ممكـن عملـيا أو غـري منصـف          
وقـد أظهـرت الـتحريات يف قضـية أباتشا، على سبيل املثال، أن عدة مصارف أجنبية                 . مـنعدما 

ــل أرســلت يف بعــض احلــاالت عمــالء إىل        ــة مناســبة عــلى حســابات أباتشــا، ب مل متــارس رقاب
 )١٧(.نيجرييا ليساعدوا يف محل احلقائب املليئة بالنقود إىل خارج البلد

سـبتمرب، ال يزال االجتاه سائرا حنو مزيد من  / أيلـول ١١مـات  بـيد أنـه، يف أعقـاب هج     -١٨
ومثة جمموعة منوعة من    . الشـفافية، اذ يواصـل عـدد مـن البلدان تضييق الثغرات يف نظمه املالية              

اجلهـود األخـرى الرامـية إىل تعزيز الشفافية املالية سلّمت بأن املصارف وغريها من املؤسسات                
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، صنف صندوق النقد الدويل والبنك ٢٠٠١ويف عام .  األموالاملالـية متـثل آلـية رئيسـية لغسل       
اجلهــود املعنــية يف املقــام ) أ: (الــدويل اجلهــود الدولــية ملكافحــة غســل األمــوال يف ثــالث فــئات 

مـثل جهـود صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وجلنة بازل           (اإلشـرافية   /األول باملسـائل املالـية    
ــية باإلشــراف عــلى املصــارف  ــية  ) ب (؛)املعن ــية بكــل مــن املســائل املال اإلشــرافية /اجلهــود املعن

اجلهود املعنية يف املقام    ) ج(؛  )مـثل أنشطة األمم املتحدة    (اجلنائـية   /واملسـائل االنفاذيـة القانونـية     
فريق إيغمونت لوحدات االستخبارات مثل أنشطة (اجلنائية /األول باملسـائل االنفاذيـة القانونـية      

 )١٨()).اإلنتربول( الدولية للشرطة اجلنائية  وأنشطة املنظمةاملالية

وعـلى وجه العموم، تشمل اجلهود الدولية األخرية لزيادة الشفافية حتسني التنسيق بني          -١٩
ــة واســـتحداث مؤسســـات وصـــكوكا جديـــدة   وقـــد حقـــق العديـــد مـــن  . املؤسســـات القائمـ

ملـــتزايدة إىل وأدت اجلهـــود الدولـــية ا. املؤسســـات تقدمـــا كـــبريا يف مكافحـــة غســـل األمـــوال
الـتفاوض عـلى اتفاقـيات دولـية تعـاجل مسـأليت الفسـاد وغسـل األمـوال، كمـا يف اتفاقـية األمم                        

، )٥٥/٢٥املــرفق األول لقــرار اجلمعــية العامــة (املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية 
 )١٩(ادرهتا،واالتفاقـية اخلاصـة بغسـل العـائدات املتأتـية من اجلرمية والبحث عنها وضبطها ومص               

ــا،       ــس أوروب ــن جمل ــانون اجلــنائي بشــأن الفســاد الصــادرة ع ــية الق ــبلدان  )٢٠(واتفاق ــية ال  واتفاق
، )E/1996/99انظر الوثيقة   (األمريكـية ملكافحـة الفسـاد الصـادرة عـن مـنظمة الدول األمريكية               

الصادرة واتفاقـية مكافحـة رشـوة املوظفـني العمومـيني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية                
 )٢٢(،)٢١(.عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  
  النظم املالية غري الشفافة        -باء  

تعـوق اجلهود الدولية لتحقيق الشفافية عقبات عملية وقانونية، منها عدم وجود صك              -٢٠
ال ومثـة عـائق أساسـي هو أن سرعة انتقال األمو         . دويل شـامل يـتعلق بالفسـاد وغسـل األمـوال          

تعّســر جهــود اســترداد األمــوال وارجاعهــا، ألن االحــاالت اإللكترونــية، ال ســيما عــن طــريق   
 )٢٣(.اإلنترنت، جتعل املعامالت مغفلة اهلوية وميكن أن يكون تعقبها بالغ الصعوبة

ومثـة مشـكلة عملـية ثانـية هـي اسـتمرار انـتفاء الشـفافية يف العديـد من النظم املالية يف                        -٢١
عـلى سـبيل املثال، حسابات املراسلة، اليت يوفرها بعض املؤسسات املالية ملصارف              ف )٢٤(.العـامل 

وينطوي نظام املصارف املراسلة على أن يتيح أحد        . أجنبـية، ال تـزال متـثل قـناة لغسـل األموال           
. املصـارف ملصـرف آخـر خدمـات لـنقل األمـوال وصـرف العمـالت والقـيام مبعامالت أخرى                   

كــن مــالكي وزبــائن املصــارف الضــعيفة الضــوابط، أو حــىت        وميكــن لــتلك احلســابات أن مت   
كمـا ان هـناك تسـليما مـتزايدا بـأن الصــناديق      . الفاسـدة، مـن نقـل األمـوال حبـرية حـول العـامل       
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فاغفال اهلوية الذي   . االسـتئمانية متـثل ثغـرة يف الشـفافية تتيح القيام مبكائد معقدة لغسل أموال              
االســتئمانية املغفلــة وصــناديق محايــة املوجــودات،  تتــيحه هــذه األدوات، وخصوصــا الصــناديق 

وباملثل، توفر احلسابات يف املناطق املالية      . تتـيح لـلموظفني الفاسدين حرية تفادي أوامر احلجز        
احلـرة وشركات االستثمار الشخصية مالذات آمنة وفرصا ألنشطة غسل األموال، مبا يف ذلك              

 ٢٠٠٠يناير  / أعدته جامعة ترينتو يف كانون الثاين      ومثة تقرير . غسـل األموال املتأتية من الفساد     
 Protecting the EU financial system from exploitation"لصـاحل املفوضـية األوروبـية، عـنوانه     

of financial centres and off-shore facilities by organised crime) "    محايـة املـنظومة املالـية
ظــيمات االجرامــية املراكــز املالــية والتســهيالت الــيت توفــرها لالحتــاد األورويب مــن اســتغالل التن

، يبني أن قانون الشركات هو أيضا جانب هام يف شفافية النظم أُغفل إىل              )املـناطق املالية احلرة   
وينـبغي ايـالء اهـتمام دويل ملشـكلة احلصـول على الوثائق من الشركات يف البلدان                 . حـد بعـيد   

شـركات يف تسـهيل غسـل األمـوال حبجـب هويـة مالكي              األخـرى، ولكيفـية اسـتخدام تلـك ال        
 .األموال

ومثـــة مـــثال آخـــر للعقـــبات الـــنامجة عـــن انعـــدام الشـــفافية هـــو العملـــيات املصـــرفية     -٢٢
لوصف اخلدمات التفضيلية اليت " األعمـال املصـرفية اخلصوصـية   "ويسـتخدم تعـبري     . اخلصوصـية 

عالية القيمة، وله صلة خاصة بغسل      يقدمهـا بعض املؤسسات املالية إىل أفراد ذوي موجودات          
وتـنطوي األعمـال املصـرفية اخلصوصــية عـلى مواطـن ضـعف جتعـلها عرضــة        . عـائدات الفسـاد  

ألنشـطة غسـل األمـوال ميكـن أن يسـتغلها الفاسـدون مـن األشـخاص البارزين سياسيا، وهم،                    
 كانوا حسـب تعـريف جلـنة بـازل املعنـية باإلشـراف عـلى املصـارف، األفـراد الذيـن يـتولون أو                 

يــتولون وظــائف عمومــية مــرموقة، مبــن فــيهم رؤســاء الــدول واحلكومــات، وكــبار املســؤولني   
احلكومـــيني أو القضـــائيني أو العســـكريني، وكـــبار املـــدراء التنفـــيذيني للمؤسســـات اململوكـــة  

 وقـد خيفـق القـائمون باألعمال املصرفية        )٢٥(.للدولـة؛ ومسـؤولو األحـزاب السياسـية الـبارزون         
 ممارسـة احلـرص الواجـب الـوايف جتـاه تلك احلسابات، ألن املسؤول الفاسد هو                 اخلصوصـية يف  

كما ان استخدام وسيط يف     . زبـون هـام، واملصـرف يسـاعده على استثمار أمواله املودعة لديه            
مـثل هـذه احلالـة ميكـن أن يتـيح لذلـك املسـؤول فـتح احلسـاب مث تشـغيله بشـكل مغفل اهلوية                           

 )٢٦(.تقريبا
  

  ات يف إجراءات االسترداد          الصعوب  -جيم   
تتطلـب التحريات والتحقيقات الدولية اخلاصة باسترداد األموال املتأتية من الفساد أن             -٢٣

تقــيم الســلطات دعــاوى قضــائية الكتســاب احلــق القــانوين يف ملكــية املوجــودات الــيت ُيحــدد    
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السترداد هذه  وميكن أن تتخذ إجراءات ا    . مكاهنـا بعـد حتريات ميكن أن تكون معقدة ومطّولة         
مع إنفاذ احلكم ") الدولة الطالبة("دعـوى جنائـية يف دولـة املنشأ    ) أ: (أيـا مـن األشـكال التالـية       

دعـوى مدنـية يف الدولة      ) ب(؛  ")الدولـة متلقـية الطلـب     ("يف الدولـة الـيت توجـد فـيها األمـوال            
 الطالبة وتفضي   دعوى جنائية أو مدنية تقيمها الدولة     ) ج(الطالـبة يعقـبها إنفـاذ دويل للحكم؛         

اليت (إىل مصـادرة املمتلكات إما لصاحل الدولة الطالبة مباشرة وإما لصاحل الدولة متلقية الطلب               
دعــوى مدنــية تقــيمها الدولــة الطالــبة يف حمــاكم الدولــة  ) د(؛ )قــد تتقاســم املوجــودات الحقــا 

ه، تــنطوي وحســبما يــرد أدنــا.  تولــيفة مــا مــن الدعــاوى املذكــورة أعــاله )ه(متلقــية الطلــب؛ 
 .اجراءات االسترداد هذه على العديد من الصعوبات والتعقيدات املتأصلة فيها

  
  عدم توافق القوانني -١ 

اذ ميكن أن . مثـة عقـدة أساسـية تواجـه إجـراءات االسـترداد، هي تنوع النظم القانونية          -٢٤
يف تضـــييق تواجــه احلكومــات واملؤسســات املالــية ذات الــنظم القانونــية املخــتلفة صــعوبات         

وتتــباين املشــاكل القانونــية الــنامجة عــن ذلــك يف . االخــتالفات يف املفاهــيم والقواعــد االجرائــية
ــنظام القــانوين    ــنوع ال ــبعا ل وهنــج االســترداد ) قــانون مــدين/قــانون عــام(اجــراءات االســترداد ت

 ).جنائي/مدين(

ــيق، ألن       -٢٥ ــتعذر التوف ــيس م ــرائي ل ــانون اإلج ــتالفات يف الق ــم االخ ــنظم  ومعظ مجــيع ال
بـيد أن نقـص االهـتمام الدويل مبسائل مثل          . القانونـية احلديـثة تتمسـك أساسـا مبـبدأ اإلنصـاف           

صـوغ املطالـبات وكيفـية اختـاذ القـرارات قـد أعـاق مناسـقة بعـض القواعـد االجرائية القانونية                      
 .املعينة

وك الــرمسي وفــيما يــتعلق بالقــانون املوضــوعي، تتــباين املعــايري بشــأن ماهــية ســوء الســل  -٢٦
وهـذا التـباين يعـوق الـتعاون الدويل يف قضايا االسترداد ألن الفعل األصلي               . الـذي يعـد جـرمية     

 .املزعوم قد ال يكون خمالفا لقوانني الدولة متلقية الطلب

وقــد ركــزت معظــم الصــكوك القانونــية الدولــية حــىت اآلن عــلى مفهــوم الرشــوة، ألن  -٢٧
. يها العمومـيني، سـواء مـن قـبل املواطـنني أو األجانب            مجـيع الـدول تقريـبا حتظـر رشـوة موظفـ           

ــدول       ولذلــك، متــثل الرشــوة فعــل الفســاد األساســي الــذي حيظــره اجملــتمع الــدويل عمومــا وال
ــية          ــية ملكافحــة الفســاد، واتفاق ــبلدان األمريك ــية ال ــثل اتفاق ــات م األطــراف خصوصــا يف اتفاق

ت التجارية الدولية، واتفاقية القانون     مكافحـة رشـوة املوظفـني العمومـيني األجانـب يف املعامال           
انظــر (اجلــنائي بشــأن الفســاد، واتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية     

 ).١٩ الفقرة
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والحـظ الـبحاثة أن فهم الفساد كمرادف للرشوة، وان كان ميثل خطوة أوىل جديرة                 -٢٨
حترمي الرشوة تتجلى بصفة خاصة     فمحدوديـة نطـاق     . باإلعجـاب، يـنطوي عـلى أوجـه قصـور         

ــتالس       ــثل االخـ ــروعة، مـ ــري مشـ ــات غـ ــن مدفوعـ ــون مـ ــيها املوظفـ ــثري فـ ــاالت الـــيت يـ يف احلـ
واإلكرامــيات، الــيت تضــر باملصــلحة العمومــية شــأهنا شــأن الرشــوة، ولكــنها ال تدخــل ضــمن    

االت وينـبغي للـنهج الـدويل املسـتجد جتـاه الفساد أن ينظر يف احل              . تعـريف الرشـو أو االرتشـاء      
ويلزم أن تؤخذ يف . الـيت تكـون فـيها إجـراءات احلظـر مالئمـة ملكافحـة تلـك األفعـال األخرى          

االعتـبار، عـند الـنظر يف ذلـك، املعوقـات الناشـئة عن ضرورة مراعاة األصول القانونية وغريها                   
 .من املتطلبات والضمانات األساسية اليت توجد يف معظم الدساتري الوطنية

  
  ول القانونية والعوائق املتعلقة باألدلةمراعاة األص -٢ 

مثـة عـائق قـانوين حمـتمل آخـر أمـام اجـراءات االسـترداد، هـو عـدم القدرة على الوفاء                        -٢٩
مبتطلـبات النظام القانوين املتعلقة مبراعاة األصول القانونية والالزمة لبدء حتريات وحتقيقات من             

وهــناك تفاوتــات شــديدة بــني . لــية الــبارعةالــنوع االقــتحامي الــالزم عــادة لكشــف املكــائد املا
الــنظم القانونــية فــيما يــتعلق مبــا يوجــد فــيها مــن ضــمانات موضــوعية واجرائــية تكفــل املــبادئ  

فمـن األمـور اليت تعقّد ذلك التفاوت عمليا أنه حىت اذا ما ُحصل              . األساسـية لـلحريات املدنـية     
واحلجــز منافــيني للقــانون يف دولــة عــلى األدلــة وفقــا للقــانون يف دولــة مــا فقــد يكــون التفتــيش 

 .أخرى

وتتجــلى التعقــيدات الناشــئة عــن تــباين املعــايري القانونــية يف الشــهادات الــيت يــديل هبــا     -٣٠
فهؤالء األفراد يضطرون تقليديا إىل القيام      . شـهود رئيسـيون، مـثل موظفي املصارف واحملققني        

ــة قضــائية إىل أخــرى  مــن) وخطــرة أيضــا (بأســفار باهظــة التكالــيف ومســتغرقة للوقــت     والي
وهـذه األسفار أثارت أيضا مسائل قانونية تتعلق        . لـالدالء بشـهادات تـتعلق بـاألموال املسـتردة         

بشـهادة الـزور ومنح احلصانة من املالحقة القضائية بشأن جرائم متصلة بالفساد أو غري متصلة           
ات احلديثة يف ميدان    وقد يكون للتطور  . بـه يف كـل واليـة قضـائية يـديل فـيها الشاهد بشهادته              

االتصـاالت، مـثل حتّسـن امكانـيات االئـتمار بواسطة الفيديو، أثر يف ختفيف ذلك العبء لكن                  
املسـائل القانونـية تظـل قائمـة ألن الدول لديها معايري متباينة ازاء منح احلصانة للشهود اجملربين            

 .على االدالء بالشهادة

 الدول الطالبة عجزا جوهريا عن تلبية       ومثـة شـاغل آخـر بشـأن األدلـة هـو عجز بعض              -٣١
اذ ميكــن أن تكــون الــبىن التحتــية لــتلك الــدول   . املتطلــبات املــتعلقة مبــراعاة األصــول القانونــية 

وعقب . حمـدودة، ممـا جيعـل حفـظ السـجالت أو وجـود السـجالت احملاسـبية قلـيال أو مـنعدما                     
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داد صعوبة كربى تتمثل يف     فـترة مـن انتشـار الفسـاد على نطاق واسع، تواجه اجراءات االستر             
املـدة الزمنـية الالزمـة العـادة ارسـاء سـيادة القـانون وحاجـة الدولة إىل اختاذ تدابري عاجلة ضد                 

فكـثريا ما يبدأ االصالح عندما تستهل الدولة جهودا         . كـبار املسـؤولني السـابقني وموجوداهتـم       
وعة، ولكن اجناز ذلك    السـترداد املوجـودات الـيت أخـرجها القـادة السـابقون بصـورة غري مشر               

ذلك أن الطابع االنتقايل للنظام القضائي يف الدولة الطالبة ميكن أن           . االصـالح يظل بعيد املنال    
يـؤدي إىل تقـدمي طلـبات مسـاعدة ال تفـي مبتطلبات دنيا لتبادل املساعدة القانونية، مثل وجود                   

ومن . دات ذلك اجلرمأدلـة تثبـت أن هـناك جـرما قـد ارُتكـب وأن املوجـودات املعنـية هي عائ         
 .شأن ترويج املعايري اخلاصة باألدلة أن يتيح تطبيقا أكثر تكافؤا لتلك املتطلبات الدنيا

ومـن املؤسـف أن املالحقـة اجلنائـية قـد ال تكـون ممكـنة عـلى الدوام، حىت يف حاالت                       -٣٢
ل دون قــد حتــو) كمــا يف حالــة اجلــنرال أباتشــا يف نــيجرييا (فوفــاة املســؤول . الفســاد الصــارخ

كمـا ان املسـؤول قـد يظل مسيطرا على السلطة احلكومية مدة طويلة بعد انكشاف                . املالحقـة 
وحـىت اذا كـان املسـؤول قـد تـرك احلكومـة فقـد حيـتفظ بنفوذ حملي كاف لعرقلة أي                   . القضـية 

ويف حـاالت أخـرى أشـد فرادة، قد يتمتع املسؤول املشتبه فيه حبصانة              . دعـوى جنائـية داخلـية     
للتحقــيق فــيه، ألن أفعــال  " اجــرامي"قــة اجلنائــية أو قــد ال يكــون هــناك أي ســلوك   مــن املالح

وحىت اذا سّنت الدولة الحقا قوانني . املسـؤول مل تنـتهك أيـا من قوانني الدولة يف ذلك الوقت         
حتظـر السـلوك املطعـون فـيه، فقـد حيـاجج املدعـى علـيه بأن القانون اجلنائي املُصلَح جيرم أفعاال                 

 )٢٧(.بلُ، وال ينبغي أن تعترف هبا الدول ألغراض املساعدة القانونية املتبادلةمرتكبة من قَ
  

  املصادرة املدنية مقابل املصادرة اجلنائية -٣ 
مثـة صعوبة قانونية شائعة ثالثة أمام اجراءات االسترداد تنشأ ألن عملية تعقّب وجتميد               -٣٣

وهــذان .  الدعــاوى املدنــية واجلنائــيةاملوجــودات احملالــة بصــورة غــري مشــروعة تــراوح مــا بــني  
 )٢٨(.النوعان من االجراءات متمايزان وقد ال يوجدان يف كل دولة يف الظروف ذاهتا

غـري أن الطابع العقايب     . وكقـاعدة عامـة، تتـيح الدعـاوى اجلنائـية سـبل انتصـاف أجنـع                -٣٤
 وضــمانات لــتلك الســبل يعــين أيضــا يف الوقــت نفســه وجــوب اســتيفاء متطلــبات اثــبات عالــية

وعـلى النقـيض مـن ذلك، تتيح الدعاوى املدنية          . اجرائـية صـارمة قـبل تطبـيق سـبل االنتصـاف           
. عـادة، ألن احلـبس لـيس ذا موضـوع فـيها، متطلبات اثبات أدىن وضمانات اجرائية أقل عددا        

ولكـن هـذا هـو مـا جيعـل املصـادرة املدنية، اليت متثل أداة أساسية ملصادرة املوجودات يف بعض                     
 .لدان، غري معترف هبا من جانب نظم قانونية وطنية كثريةالب
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وهـذه اآلراء املتضـاربة بشـأن سـالمة املصـادرة املدنـية تثري واحدة من أبرز الصعوبات                -٣٥
فـثمة طلـبات قدمـتها بعـض الـدول ورفضـتها دول أخـرى ال تسمح اال             . أمـام الـتعاون الـدويل     

ــية  ــبداية قــد يعقّــد الدعــاوى   كمــا ان اســتخدام تلــك الدعــ  . باملصــادرة اجلنائ ــية يف ال اوى املدن
 .أو يتعارض معها) أو اآلنّية(اجلنائية الالحقة 

أو املؤسســات املســتهدفة أمــرا /وميـثل حتديــد نــوع احلجــز املســتخدم وماهـية األفــراد و   -٣٦
فلـــدى اختـــيار األشـــخاص املســـتهدفني . ميكـــن أن يـــثري مســـائل خطـــرية تكتيكـــية وأخالقـــية 

عتـبارات التكتيكـية اجـراء حتـريات لتقرير من هم األكثر عرضة من بني               بـالدعوى، تقتضـي اال    
األشـخاص احملـتمل اسـتهدافهم بـالدعوى، اسـتنادا إىل مدى ضلوعهم يف االجرام وتبعا للنظام                 

وبعبارة أخرى، قد ال يكون الشخص األجدر باالدعاء عليه هو اهلدف           . القـانوين لبلد اقامتهم   
 )٢٩(.األمثل لدعوى استرداد ناجحة

  
  نقص التعاون الدويل -٤ 

مثـة صـعوبة رابعـة كـثريا مـا تكـون متأصلة يف دعاوى االسترداد تتعلق بضرورة جتميع                    -٣٧
حمـامني وحمققـني مـن واليـات قضـائية خمـتلفة وتنسـيق جهودهـم لكشف النقاب عن معامالت                    

كنة ألن عامل وجيب القيام بذلك العمل املنسق بأسرع صورة مم  . مالـية ميكـن أن تكون معقّدة      
 .الوقت ليس يف صاحل احملققني

ومــن العقــبات الشــائعة أمــام تلــك اجلهــود الــنقص العــام يف الصــكوك الدولــية املــتعلقة   -٣٨
اذ توجـد بشـأن هـذا املوضـوع اتفاقـات أو ترتيبات             . باالعـتراف باألحكـام األجنبـية وانفاذهـا       

احلكم األجنيب على القانون الداخلي     ويف غياب معاهدة هبذا الشأن، يتوقف انفاذ        . قلـيلة نسبيا  
 .وعلى اجملاملة القضائية الدولية

وباالضـافة إىل ذلــك، تــنحو االتفاقــات الدولــية القائمـة فعــال إىل الســماح للــدول بــأن    -٣٩
فعـلى سبيل املثال، تسرد اتفاقية االحتاد األورويب املتعلقة         . تعـترف باألحكـام يف حـاالت معيـنة        

 مخسة أسباب لعدم جواز     )٣٠(اذ األحكـام يف القضـايا املدنـية والـتجارية         بالواليـة القضـائية وانفـ     
ــة     )أ: (االعــتراف حبكــم أجــنيب، هــي  ــتعارض مــع السياســة العامــة للدول اذا كــان االعــتراف ي

متضاربا اذا كـان احلكم املعين       )ج(اذا صـدر احلكـم غيابـيا دون تبلـيغ كـاف؛              )ب(املعـترفة؛   
 إىلدين  املزاع  ـنحدود ال اذا جتاوز احلكم     )د(لة املعترفة؛   الدو يفصـدر بـني الطرفني      مـع حكـم     

اذا  )ه(اقتضـاء الفصـل يف قضـية خاصـة بالوضـعية ناشئة عن عالقة زواج أو وصية أو خالفة؛                    
كـان احلكـم املعـين متضاربا مع حكم سابق صادر عن دولة غري متعاقدة حيق هلا اعتبار القضية         

 )٣١(.حمسومة
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ــتعلق    ونظــرا لــتلك املالبســ  -٤٠ ات، ســيظل بعــض مســائل االنفــاذ موضــع خــالف فــيما ي
ويف حاالت األحكام الغيابية الصادرة عن زعماء . باألحكـام املـتعلقة باسترداد عائدات الفساد      

فعلى سبيل  . سـابقني موجوديـن خـارج الـبلد، قـد توجـد مسـائل هامة تتعلق بالوالية القضائية                 
ه ال جيـوز انفـاذ حكـم أجـنيب اذا كان قد حصل     املـثال، رأت حمكمـة االسـتئناف االنكلـيزية أنـ       

ــيال         ــد حققــت يف االحت ــيت أصــدرت احلكــم ق ــة ال ــت احملكم ــيال، حــىت وان كان ــيه باالحت عل
 غـري أن هـناك دوال أخـرى، منها الواليات املتحدة األمريكية، ترى أنه اذا كانت                 )٣٢(.املـزعوم 

 فـيها فـال جيوز أن يعاد        احملكمـة الـيت أصـدرت احلكـم قـد نظـرت يف قضـية االحتـيال وفصـلت                  
 )٣٣(.النظر يف احلقائق اليت تستند اليها تلك القضية عندما ُيلتمس انفاذ احلكم األجنيب

  
  نقص اخلربة الفنية واملوارد -٥ 

ومن . وأخـريا، كـثريا مـا يعـيق اجـراءات االسـترداد نقـص يف املـوارد ويف اخلربة الفنية                    -٤١
لـبلد الـذي أفقره الفساد من أعباء مالية نتيجة للتحقيقات           املفارقـات املأسـاوية أن مـا يـتحمله ا         

الواسـعة الـنطاق قد يكون مفرط الضخامة ألن البلد قد أفقره أولئك اجلناة الذين جيري تعقّب              
كمـا ان احملققـني قـد يفـتقرون إىل التدريـب الـالزم يف ميداين املال والقانون لكي           . موجوداهتـم 

 .قب املوجودات املسروقةيبنوا قضية فساد باالضافة إىل تع

ولكـن يف الوقـت نفسـه، قـد يشـعر موظفـو الدولـة متلقـية الطلـب بالغنب ألنه سيتعني                       -٤٢
علـيهم أن يضـطلعوا باجلانـب األكـرب مـن االجـراءات مبـا يـرونه دعمـا قلـيال من جانب الدولة                        

 قادرة على الطالـبة، وقـد يسـتاؤون من احتمال أن ُتحبط أعماهلم اذا كانت الدولة الطالبة غري     
كمــا ان أولــئك املوظفــني يف الدولــة متلقــية . اقامــة دعــوى يف حماكمهــا أو غــري راغــبة يف ذلــك

الطلـب قـد يفـتقرون إىل املـوارد واخلـربة الفنـية الالزمة للقيام باجراءات استرداد دون مساعدة             
 ميــثل ويــبدو أن مــا تتطلــبه اجــراءات االســترداد مــن تقاســم عــادل لــلمهام. مــن الدولــة الطالــبة

 .عامال حموريا يف النجاح
  

  الصعوبات املصادفة يف ارجاع األموال أو املوجودات                -دال  
ميـثل تعقّـب املوجـودات وحجـزها جمـرد جـزء مـن التحريات والتحقيقيات يف القضايا               -٤٣

اذ جيـب عـلى الدولـة الـيت تقـع فـيها املوجـودات املـراد استردادها أن تقرر من مث مىت                       . الدولـية 
وقد أثبتت التجربة أن ارجاع تلك األموال ميكن أن تكون . تلـك املوجـودات واىل َمـن    ُتـرَجع   

 .عملية صعبة ومعقدة
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  الشواغل املتعلقة بدوافع جهود االسترداد -١ 
باالضـافة إىل ذلـك، قـد تـؤدي الشـواغل املـتعلقة بدوافع املوظفني أو احملققني العاملني                   -٤٤

اط أو تأخري اجلهود الرامية إىل رجوع األموال أو املوجودات          نـيابة عـن الدولـة الطالـبة إىل احب         
ويف بعـض احلـاالت، قد تنشأ هذه الشواغل عن ادعاءات أو            . غـري املشـروعة املـراد اسـتردادها       

شــبهات بــأن جهــود االســترداد تعــزى إىل دوافــع سياســية، نظــرا ألن كــثريا مــن الــبلدان لديــه   
ويف . املـزعوم بأهنـا ذات طابع سياسي أو عسكري  قواعـد حتـول دون تقـدمي العـون يف اجلـرائم        

حـاالت أخـرى، قـد تكـون لدى موظفي الدولة اليت يراد استرداد املوجودات أو األموال منها                  
ــوال أو           ــآل األم ــاوف ازاء م ــن الفســاد وخم ــية م ــبة خال ــة الطال ــت الدول ــيما اذا كان شــكوك ف

 تؤدي إىل عدم االفصاح عن      وينطوي هذا األمر بداهة على حساسية قد      . املوجـودات املـرجعة   
بـيد أن وجودهـا يـرجح أن يعيق ارجاع األموال أو املوجودات غري املشروعة               . تلـك الشـواغل   

 .أو حيول دون ذلك
  

  املطالبات املنافسة وتعدد الواليات القضائية -٢ 
ممــا قــد يصــّعب عملــية التصــرف يف املوجــودات املســترجعة بــنجاح وجــود مطالــبات    -٤٥

وميكن أن تنشأ تلك املطالبات من . ل غـري الدولـة الـيت طلبت املساعدة املتبادلة        منافسـة مـن دو    
عـدة مصـادر، مـنها مـثال، كمـا يف حـاالت اخـتالس املعونـة الدولـية، الدولـة الـيت نشأت منها                         

ولـن يكـتمل حبث مسألة اعادة األموال احملالة بصورة غري مشروعة دون اجراء              . تلـك األمـوال   
 .حتمال وجود هذه املشكلة وأثرهاتقص وحتليل كاملني ال

  
  تعيني هوية املالكني املنتفعني -٣ 

كــثريا مــا ترتــئي القواعــد املوجــودة توزيــع العــائدات املتأتــية مــن اجــراءات االســترداد    -٤٦
ومثـلما ذكر أعاله من تنوع القوانني       . الـناجحة وفقـا للقـانون الداخـلي للدولـة متلقـية الطلـب             

فعـلى سبيل  . بلدان املخـتلفة آلـيات خمـتلفة ملعاملـة األمـوال احملجـوزة      االجرائـية، توجـد لـدى الـ       
املـثال، قـد يـلجأ املستثمرون والدائنون الذين يلتمسون تعويضا عن خسائرهم إىل رفع دعاوى            
قضــائية خاصــة بيــنما ترغــب احلكومــة اجلديــدة يف اســترداد األمــوال لدعــم األشــغال العمومــية  

 .املختلفة
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  اخلتامية والتدابري احملتملة مستقبال    املالحظات  -رابعا  
ــق الرئيســية أمــام اســترداد       -٤٧ ــواب الســابقة مــن هــذه الدراســة بعــض العوائ تناولــت األب

واســتنادا إىل تلــك . األمــوال أو املوجــودات ذات املنشــأ غــري املشــروع وأمــام ارجاعهــا الحقــا 
ة تلك العقبات والقيام يف     املناقشـة، هـناك عـدة امكانيات جيدر النظر فيها من حيث كيفية ازال             

 .الوقت نفسه باختاذ التدابري الضرورية ملنع احالة األموال غري املشروعة يف املقام األول
  

  استرداد األموال أو املوجودات           -ألف  
  التدابري القانونية -١ 

  توسيع نطاق اجلرائم األصلية لتشمل الفساد األجنيب     )أ( 
ــتدابري التشــريعية  -٤٨ ــبدو أن لل ــن مــن مصــادرة عــائدات الفســاد دورا    ي ــية الــيت متكّ  الوطن

وتصـبح تلـك الـتدابري أجنـع بكـثري اذا ُشـفعت بتوسـيع أحكـام مكافحة غسل األموال                    . حموريـا 
وعلى النسق ذاته، يلزم تعديل مفهوم    . لتشـمل ادراج الفسـاد األجنيب يف عداد اجلرائم األصلية         

هوم الفساد الكبري بغية منع الزعماء الفاسدين       الفسـاد يف التشـريعات الداخلـية حبيث يشمل مف         
 .من صوغ القانون الداخلي على حنو حيمي نظمهم من أي تدابري قانونية مقبلة

  
  توفري امكانية الوصول إىل احملاكم يف الدول متلقية الطلب   )ب( 

م مـن الوسـائل امليسـرة للتعاون الدويل وجود حكم يسمح للدولة الطالبة بأن ترفع أما                -٤٩
. حمـاكم الدولـة متلقـية الطلب دعاوى قانونية بشأن عائدات الفساد املوجودة يف اقليم األخرية               

وميكـن توفـري امكانـية الوصـول هـذه إما عندما يكون بوسع الطرف الطالب أن يثبت مصلحة                   
غري أنه من املهم يف الوقت      . امتالكـية يف املوجـودات أو عـند تقـدمي حكـم قضائي نافذ وهنائي              

ن تـبذل الـدول الطالـبة قصـارى جهدهـا لـتقدمي الدعم وللحصول على أدلة كافية بشأن            ذاتـه أ  
 .اجلرائم األصلية

  
حجز املوجودات قبل احملاكمة أو اصدار أوامر زجرية أو اختاذ تدابري أخرى ملنع تبدد    )ج( 

  املوجودات أو اختفائها
 من األحيان حلجز األموال     توفـريا لـتدبري قـانوين عـاجل مـن الـنوع الذي يلزم يف كثري                -٥٠

يف االقتصـاد العـاملي العصـري، يـبدو أن مـن الضـروري وجـود تدابـري متكّن السلطات يف دولة                  
مـا، بـناء على طلب دولة أخرى، من منع أي احالة للموجودات اليت يكون هناك سبب وجيه               

لقانونية أيضا وينبغي لتلك اآلليات ا   . لالعـتقاد بأهنـا ستخضع لالسترداد بصفتها عائدات فساد        



 

 16 
 

 A/AC.261/12 

أن تتـيح الـتحفظ عـلى املوجـودات بـناء عـلى أمر قضائي أجنيب أو اصدار أمر زجري مناسب                     
غـري أنـه ينـبغي لتلك اآلليات يف الوقت نفسه أن تكفل             . مـن جانـب حمكمـة يف الدولـة الطالـبة          

كـون االجراء األجنيب قائما على أساس مشروع، وأن تفرض على الدولة الطالبة مهال معقولة               
 .لتقدمي األدلة الداعمة الجراء احلجز

  
  انفاذ األحكام األجنبية )د( 

كـثريا مـا يكـون انفـاذ األحكام األجنبية عامال حموريا يف جناح عملية استرداد األموال                  -٥١
ومــن الضــروري وجــود تدابــري قانونــية داخلــية للســماح لــلمحاكم بانفــاذ . املتأتــية مــن الفســاد

ويلزم أن . يـة قضـائية أجنبـية يأمر مبصادرة عائدات الفساد      حكـم قطعـي صـاحل صـادر عـن وال          
تكـون تلـك الــتدابري مـتوافقة مـع مــبادئ القـانون الداخـلي املــتعلقة بالسياسـة العامـة أو مــبادئ         

 .مراعاة األصول القانونية
  

  الترتيبات التنظيمية -٢ 
  انشاء مركز لتبادل املساعدة التقنية يف األمم املتحدة  )أ( 

كـن لألمــم املــتحدة، بدعـم مناســب مــن الـدول األعضــاء، أن تقــوم بـدور أكــرب مــن     مي -٥٢
خـالل توفريهـا مركـزا لتـبادل املسـاعدة التقنية من أجل مساندة االجراءات املشتركة بني عدة                  

وانشـاء مركـز من هذا القبيل سيكون خطوة اجيابية          . أمـم مـن أجـل اسـترداد عـائدات الفسـاد           
لضـرورية وضـمان الـتفهم املتـبادل الحتـياجات كـل مـن الدولة               حنـو ضـمان تدفـق املعلومـات ا        
 .الطالبة والدولة متلقية الطلب

  
  تعيني هيئات حكومية لتتوىل معاجلة طلبات املساعدة       )ب( 

مـن شـأن توفـر معلومـات حمدَّثـة وميسـورة املنال عن األفراد أو اهليئات احلكومية اليت                    -٥٣
وميكـن بـيان هوية     . د كـثريا مـن فاعلـية املسـاعدة املتـبادلة          تقـدَّم الـيها طلـبات املسـاعدة أن يـزي          

وهذه اخلطوة ميكن   . موظفـي اهليـئة املسـؤولة يف أدلـة حاسوبية متاحة جلميع البلدان دون قيود              
أن تـبدد بعـض االرتـباك الـذي ينشـأ خصوصـا عـندما يلـتمس موظفـو الدولـة الطالـبة اســترداد            

 .املوجودات يف حاالت الفساد الكبري
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  االفصاح التلقائي عن املعلومات املتعلقة باملوجودات ذات املنشأ غري املشروع          )ج( 
ميـثل تقاسـم املعلومـات تلقائـيا بـني الدول عنصرا هاما يف التعاون الضروري السترداد          -٥٤

ومـن مث، فان وجود تدابري تسمح باحالة املعلومات عن  . وارجـاع األمـوال املتأتـية مـن الفسـاد        
نشـأ غـري املشـروع إىل دولـة أخـرى دون طلـب مسـبق ميكـن أن تعزز التعاون                     األمـوال ذات امل   

الـدويل إىل حـد بعـيد، ودون تعـريض الـتحريات والتحقـيقات يف الدولـة اليت تقدم املعلومات،                
 .اذا كان من شأن االفصاح أن يساعد الدولة األخرى يف اجراءات استرداد

  
  طرائق االسترداد -٣ 

   املشروطة  ترتيبات األتعاب  )أ( 
ميكـن اعتـبار االستخدام املوسَّع للدعاوى املدنية كمكمل للدعاوى اجلنائية أو كبديل              -٥٥

وحســبما ذكــر يف املناقشــة الــيت جــرت أثــناء حلقــة  . هلــا عــند االقتضــاء، مبــثابة أداة لالســترداد 
ملدنية اليت ، أدت الدعاوى ا) أعاله٥انظر الفقرة (العمـل التقنـية املـتعلقة باسـترداد املوجـودات           

 بليون دوالر  ١أقامـتها الفلـبني واالحتـاد الروسـي إىل متكـني هذيـن الـبلدين مـن اسـترداد قـرابة                      
ويف فـترة أحدث عهدا، استرجعت نيجرييا حىت اآلن ما          . الـتوايل  عـلى  ملـيون دوالر،     ١٨٠ و

 بلــيون دوالر مــن أمــوال اجلــنرال أباتشــا بشــكل رئيســي نتــيجة لدعــوى مدنــية    ١يــزيد عــلى 
غــري أن هــناك مشــكلة ترتــبط بالتقاضــي املــدين هــي وجــوب        . يمــت يف اململكــة املــتحدة  أق

ويف بعــض . االحــتفاظ مبحــامني، وقــد تكــون تكالــيف املستشــارين القانونــيني املناســبني باهظــة
الواليـات القضـائية، قـد تكون شركات االستشارات القانونية واحملققون راغبني وقادرين على              

مـوال املغسـولة عـلى أساس أتعاب مشروطة باسترداد تلك األموال يف             العمـل عـلى اسـترداد األ      
ويف تلـك الواليات القضائية، ُتدفع األتعاب مبقادير تتناسب مع القيمة االمجالية           . هنايـة املطـاف   

غري أن األتعاب املشروطة حمظورة يف بعض الواليات القضائية، كما          . لـلموجودات املسـترجعة   
 . الوالية القضائية ال تتيح االسترداد املدين للموجودات املغسولةاهنا غري متاحة اذا كانت

  
  الدعاوى املقامة باالنابة واألصالة معا  )ب( 

اذا مل ُتـرد احلكومـة االنضـمام إىل الدعوى، مثة طريقة أخرى للحد من نزيف األموال        -٥٦
ــادة اســتخدام املعلومــات املفضــية إىل ارجــاع املوجــودات ذ    ات املنشــأ غــري العمومــية، هــي زي

 ففـي  )٣٤(.(qui tam actions)املشـروع، أو التوسـع يف الدعـاوى املقامـة بالنـيابة واألصـالة معـا        
 يف املائــة مــن ٣٠بعــض الــبلدان مــثال، ميكــن لــلمّدعني اخلصوصــيني أن حيــتفظوا مبــا يصــل إىل  

 احملتملة، مبا   وقد ُينظر يف امكانية التوسع يف تلك الدعاوى بسبب منافعها         . األمـوال املسـترجعة   



 

 18 
 

 A/AC.261/12 

غـري أن بعض الدول، كما يف حالة األتعاب املشروطة،          . فـيها تطبـيق معـايري اثباتـية مدنـية أدىن          
 .ال تعترف بانفاذ األحكام الناشئة عن تلك الدعاوى

  
  القروض  )ج( 

وميكن . قـد تكـون القـروض مصـدر متويـل حمتمال آخر للمضي يف االجراءات املناسبة                -٥٧
ول املهــتمة أن تقـدم دعمـا إىل الدولـة الــيت تسـعى إىل اسـترداد املوجــودات      أن ُيلـتمس مـن الـد   

كمـا ميكـن أن ُتلـتمس مـن املؤسسـات املالـية الدولية،         . كشـكل مـن أشـكال املعونـة اخلارجـية         
وقـد تكون تلك    . كصـندوق الـنقد الـدويل والبـنك الـدويل، ُسـلف ُتـرّد مـن املـبالغ املسـترجعة                   

ــية أيضــا راغــبة    ــة     املؤسســات املال ــزم معون ــتمويل كجــزء مــن ِح ــنوع مــن ال يف ادراج ذلــك ال
. اقتصـادية أكـرب، ألن مـن شـأن املـبالغ املسـترجعة أن حتّسـن اآلفـاق االقتصـادية للدولة الطالبة                      

ومثـة مصـادر حمـتملة أخـرى للقـروض هي شركات أو مؤسسات القطاع اخلاص أو املنظمات                  
 .غري احلكومية املهتمة باملعونة الدولية

  
  استرداد التكاليف  )د( 

مثـلما ذكـر آنفـا، قـد متـثل التكالـيف الناشـئة عـن املالحقة النشطة لدعاوى االسترداد               -٥٨
يف حمـاكم الدولـة متلقـية الطلـب أعـباء مالية شديدة على كل من الدولة الطالبة والدولة متلقية              

ية الــيت وميكــن الــنظر يف أن تــتحمل بعــض تلــك التكالــيف أو كــلها املؤسســات املالــ   . الطلــب
أخفقــت اخفاقــا صــارخا يف ممارســة درجــات مناســبة مــن احلــرص الواجــب وبالــتايل أوجــدت  

ــري املشــروعة       ــناخا مالــيا أفضــى إىل تصــدير األمــوال غ ــترداد التكالــيف هــذا    . م ويســتلزم اس
تشـريعات مالئمـة لـدى احلكومـات لـتحديد درجـة احلـرص الـيت يتعني أن متارسها املؤسسات                 

 . املترتبة على عدم ممارسة احلرص الكايفاملالية ومدى التبعات
  

  ارجاع األموال أو املوجودات           -باء  
  امكانية تعيني حارس مستقل لتسوية املطالبات -١ 

بغـية املسـاعدة عـلى تسـوية املطالـبات املتنافسـة يف املوجودات املسترجعة، ميكن النظر          -٥٩
ومـن شأن هذه اآللية أن     . مـنها يف انشـاء صـناديق تـودع فـيها املوجـودات املصـادرة وتصـرف                

تتـيح تعـيني فـرد أو هيئة عليمة وحمايدة لفرز ومعاجلة املطالبات املتعلقة باملوجودات املسترجعة                
وهـذه اآللـية تقـترحها األداة االجرائـية املدنـية، املعروفة باسم             . والـيت كـثريا مـا تكـون متـنازعة         

ية لتســوية املطالــبات املتــنازعة يف دعــوى التنصــل، املنصــوص علــيها يف بعــض الواليــات القضــائ
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 ودعــوى التنصــل تســمح للفــرد أو اهليــئة الــيت حتــوز املوجــودات أو   )٣٥(.الــنقود أو املمــتلكات
الصـندوق املـايل باالنضـمام إىل اثـنني أو أكـثر مـن املطالـبني الذيـن لديهم مطالبات متنافية، مما                      

 .يتيح للمحكمة أن تبت يف املطالبات يف دعوى واحدة
  

  ختصيص بعض املوجودات ألغراض امنائية -٢ 
ضـمانا حلسـن اسـتخدام األمـوال املسـترجعة، ميكن النظر يف امكانية ختصيصها خلدمة                 -٦٠

وباالضــافة إىل ذلــك، وبغــية احلــد مــن احــتمال تــبدد تلــك األمــوال وكذلــك . الديــون الوطنــية
و جزء صغري من    سـائر موجـودات الدولـة، ميكـن ختصـيص جـزء مـن املوجودات املسترجعة، أ                

حـزم املعونـة االمنائـية لـتمكني جهـود الـرقابة احمللـية مـن كـبح الفساد ومنع استخدام املعونة يف             
وميكن استخدام تلك األموال يف بناء أو توسيع نظم لالستخبارات املالية أو يف       . غـري أغراضـها   

 )٣٦(.تدريب املوظفني على التحري عن غسل األموال
  

  يف توزيع املوجودات أو األموال املسترجعةحتديد األولويات  -٣ 
ان وجـود مطالـبات متنافسـة يف املوجـودات املسـترجعة يـثري يف جوهـره مسـائل هامـة           -٦١

ومـن املهـم ارسـاء قواعـد واضـحة ومتسـقة بشـأن األولويـات اليت ستطبق                  . تـتعلق باألولويـات   
واعد، يلزم ايالء اعتبار    ولـدى ارساء تلك الق    . عـلى توزيـع األمـوال أو املوجـودات املسـترجعة          

لـتعويض ضـحايا االجـرام، ولدعـم بـرامج مكافحـة الفسـاد، وكذلـك لضرورة تغطية النفقات                   
 .اليت رمبا تكون قد تكبدهتا الدولة اليت وجدت فيها تلك األموال أو املوجودات

  
  تقاسم املوجودات -٤ 

ائية على ترتيبات لتقاسم    تـنطوي اجـراءات االسـترداد الدولية الناجحة يف القضايا اجلن           -٦٢
. العـائدات املسـترجعة مـع الــدول الـيت جعلـت عملـية املصــادرة ممكـنة أو يسـرهتا تيسـريا كــبريا         

 ١٦٩، باحالة ما يقارب     ٢٠٠٠يوليه  /وعـلى سـبيل املثال، قامت الواليات املتحدة، حىت متوز         
ــاء  ــيون دوالر إىل زهـ ــادرة  ٣٠ملـ ــراءات املصـ ــاعدهتا يف اجـ ــرا ملسـ ــة تقديـ ــم )٣٧(. دولـ  وتقاسـ

املوجـودات يوفـر حافـزا مالـيا للـدول لكـي تعمـل معـا على اجناح اجراءات االسترداد بصرف                     
الــنظر عــن مكــان املوجــودات أو ماهــية الواليــة القضــائية الــيت ســُتنفذ أمــر املصــادرة يف هنايــة     

وكمــبدأ توجــيهي عــام، يفــترض أن يكــون نصــيب كــل دولــة مــن األمــوال املــتقامسة  . املطــاف
 مــع مســامهة تلــك الدولــة نســبة إىل املســاعدة الــيت قدمهــا ســائر أجهــزة انفــاذ القــانون  متناســبا

غـري أنـه يف احلـاالت الـيت يكـون من الواضح أهنا تتعلق بأموال عمومية، أي بأموال                   . املشـاركة 
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مــأخوذة مباشــرة مــن خــزانة الدولــة الطالــبة، ميكــن الــنظر يف وضــع قواعــد أو ترتيــبات تســمح 
بات التقاسـم التقلـيدية وتـتوخى امكانـية زيادة النسبة املسترجعة إىل أقصى           باخلـروج عـلى ترتيـ     

وهــذه الــزيادة القصــوى للنســبة املســترجعة تتســق مــع هــدف االتفاقــية املقــترحة  . مــدى ممكــن
 .املتمثل يف ختفيف آثار الفساد الضارة اجتماعيا واقتصاديا

  
   املشروع   منع احالة األموال أو املوجودات ذات املنشأ غري                -جيم   

حسـبما ذكــر أعـاله، ال ميكــن الــتهوين مـن شــأن الصـعوبات والتعقــيدات املتأصــلة يف      -٦٣
واســترداد األمــوال املســربة  . مكافحــة احالــة األمــوال غــري املشــروعة املتأتــية مــن أفعــال فســاد   

وارجاعهـا مهـا باملـثل عمليـتان معقدتـان ومرهقـتان، اذ كـثريا ما تفضي عوامل قانونية وعملية                    
وهلـذه األسباب، من املهم أن      .  احـباط اجلهـود الرامـية إىل تعقـب تلـك األمـوال وارجاعهـا               إىل

ــية مــن       ــة األمــوال أو املوجــودات غــري املشــروعة املتأت ــدول مجــيعا خطــوات ملــنع احال ــتخذ ال ت
 .الفساد

  
  انشاء وحدات استخبارات مالية وزيادة التقاسم الطوعي للمعلومات -١ 

ان بانشـاء وحـدات لالسـتخبارات املالـية تـتوىل اسـتالم التقارير              تقـوم حكومـات الـبلد      -٦٤
الدولـية عـن األنشـطة املشـبوهة ودراسـتها، وحتلـيل املعلومـات املالـية، وتعمـيم املعلومـات على             

وقـــبل فـــترة وجـــيزة، ال تـــتعدى أواســـط . أجهـــزة انفـــاذ القـــانون احمللـــية، وتـــبادل املعلومـــات
، ٢٠٠٢يونيه  /ويف حزيران . دات مـن هـذا القبيل     التسـعينات، كـان هـناك أقـل مـن حفـنة وحـ             

 وقـد سـاعدت هـذه الوحدات، اليت         )٣٨(. بلـدا وحـدات لالسـتخبارات املالـية        ٦٩أصـبح لـدى     
غـري الـرمسي، عـلى تعزيـز تـبادل املعلومات، كما حّسنت             " فـريق إيغمونـت   "تعمـل عـلى غـرار       

يشـهد بأمهـية ذلك التعاون   و. اخلـربة الفنـية ملؤسسـات مكافحـة الفسـاد يف خمـتلف أحنـاء العـامل         
 )٣٩(. حالة غسل أموال مت ضبطها١٠٠ وضمت ٢٠٠١دراسة أعدها فريق إيغمونت يف عام 

  
دور األمم املتحدة كوديع للمعلومات املتعلقة بتوخي احلرص الواجب وباالبالغ عن  -٢ 

  املعامالت املشبوهة
، اليت  )إميولني(بغسل األموال   توفـر قـاعدة بـيانات الشـبكة الدولية للمعلومات املتعلقة             -٦٥

أنشــأها الــربنامج العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال، الــتابع للمكتــب املعــين بــاملخدرات واجلــرمية 
باألمانـة العامـة، أساسـا لبـناء موقع آمن على الويب ميكن بواسطته للدول األعضاء أن تتقاسم                  

وميكن ملنظومة . الت املشبوهةاملعلومـات املـتعلقة بـتوخي احلرص الواجب وباالبالغ عن املعام       
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. األمــم املــتحدة أيضــا أن تــتخذ تدابــري أخــرى لتدريــب موظفــي الــدول األعضــاء ومســاعدهتم  
وعـلى املـدى األطـول، ينـبغي لألمـم املتحدة أن تنظر يف االستفادة من طابعها العاملي يف حتليل                    

فني الفاسدين على   وحـىت اآلن، أجريت تلك العمليات ضد املوظ       . عملـيات االسـترداد املاضـية     
حنــو غــري منســق يف غالــب األحــيان، وكانــت املعــارف القــّيمة املكتســبة مــن تلــك العملــيات      

ويف وسع األمم املتحدة أن . حمصـورة يف الدولـة الـيت شـاركت فعال يف التحريات والتحقيقات          
تسـتخلص املعلومـات عـن تلـك احلـاالت بغـية تكويـن كـتلة معرفـية عامـة تكون متاحة جلميع                       

 .ول املهتمةالد
  

  تطوير االنذار املبكر -٣ 
مـن املسـلم بـه عـلى نطـاق واسع ضرورة ايالء اهتمام خاص جلميع املعامالت املعقدة                   -٦٦

واملفـرطة الكـرب وجلمـيع األمنـاط غـري املعتادة من املعامالت اليت ليس هلا غرض اقتصادي ظاهر                   
ونظرا ألن األمر   .  الضرورة أو غـرض مشـروع بـّين، وقـد أثبتـت قضـايا الفسـاد الضخمة تلك                

ــلى           ــه جيــب ع ــدوالرات، فمــن الواضــح أن ــن ال ــني م ــل بالي ــني ب ــلى مالي ــنطوي ع ميكــن أن ي
املؤسسـات املالـية وأجهـزة انفـاذ القـانون أن تكون متنبهة ألي ظروف شاذة تدل على وجود                   

 ميكن كشفها من خالل برامج    " الـرايات احلمراء  "وهـذه   . أنشـطة اجرامـية ذات صـلة بالفسـاد        
اليت اعتمدهتا بلدان كثرية وقدم عرض هلا       ") إعـرف زبونـك   "بـرامج   (توخـي احلـرص الواجـب       

واذا مـا اشـتبهت مؤسسـة مالـية، اسـتنادا إىل هـذه املراقـبة للنشـاط املصـريف، بأن هناك                     . أعـاله 
أمــواال متأتــية مــن عملــيات غســل فعلــيها أن تــبادر عــلى الفــور بتبلــيغ شــواغلها إىل الســلطات  

الــيت يــتعني علــيها عــندئذ أن تــتخذ اجــراء عــاجال بــناء عــلى تلــك املعلومــات، وأن    القانونــية، 
وينبغي على وجه اخلصوص تطبيق أسلوب      . تتقاسـم املعلومـات مـع نظرياهتـا األجنبـية املختصة          

التمحـيص املشـدد عـلى املعـامالت الـيت يقـوم هبـا املسـؤولون السياسيون للدول اليت تكثر فيها                     
 )٤٠(.احتماالت الفساد

  
  تنفيذ برامج شاملة لتوخي احلرص الواجب -٤ 

وغريهـا مـن أشـكال ممارسـة احلـرص الواجب من جانب             " إعـرف زبونـك   "ان بـرامج     -٦٧
ــية املوصــوفة أعــاله ال تطــبق دائمــا باحلمــاس املناســب    وكمــثال عــلى ذلــك،  . املؤسســات املال

ــة السويســري     ــية باألعمــال  وعشــية التحقــيق يف قضــية أباتشــا، حققــت املفوضــية االحتادي ة املعن
 مصـرفا سويسـريا بسبب تعامالهتا السابقة مع الزعيم النيجري السابق         ١٩املصـرفية يف أنشـطة      

 مصارف مل حتترم التزاماهتا     ٦ مصـرفا وّمسـت فـيه        ١٣وزمالئـه، وأصـدرت تقريـرا أبـرأت فـيه           
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قة باحلــرص  وينـبغي للـدول أن تنشـط يف انفـاذ املتطلـبات املـتعل      )٤١(.املـتعلقة باحلـرص الواجـب   
كمـا ينـبغي تعـيني سـلطات خمتصة تتوىل االشراف على املصارف وسائر املؤسسات            . الواجـب 

وينـبغي أن يكـون للـربامج اخلاصة مبمارسة    . املالـية ضـمانا لتنفـيذ مجـيع املتطلـبات تنفـيذا فعلـيا         
حسبما ذكر  (تطبيق أسلوب احلرص املشدد      )أ: (احلـرص الواجب ثالثة أبعاد على األقل، هي       

استحداث وصون ملفات خاصة هبوية الزبائن       )ب(املعـامالت املالـية غـري املعتادة؛         عـلى ) نفـا آ
ــتادة؛      ــري املع ــامالت غ ــن      )ج(وســجالت خاصــة باملع ــابالغ الســلطات املختصــة ع ــتزام ب االل

 .املشبوهةت املعامال
  

  ابة والقضاةالتدابري الوقائية األخرى، مبا فيها بناء القدرات املتخصصة لدى وكالء الني -٥ 
ذكــر آنفــا أن نقــص املــوارد واخلــربة الفنــية كــثريا مــا يكــون شــديدا ويظــل ميــثل عقــبة   -٦٨

خطـرية أمـام مـنع االحـاالت غـري املشـروعة وأمـام استرداد أي موجودات ُصّدرت بشكل غري         
وتقــدم جــنوب افريقــيا مــثاال ألمهــية متويــل أفــرقة وكــالء النــيابة والقضــاة وتــزويدها  . مشــروع

فقــد أنشــأت الدولــة مفوضــية خاصــة للتحقــيق يف قضــايا الفســاد وحمــاكم خاصــة    . ظفنيبــاملو
ــية الناشــئة عــن تلــك التحقــيقات     وباملــثل، ينــبغي للــدول متلقــية  )٤٢(.للفصــل يف القضــايا املدن

الطلـب أن تعـاجل االحتـياجات اخلاصـة ببـناء القـدرات كـيما تـتمكن تلك الدول من املشاركة                     
. دولـــية املتوســـعة ضـــد احالـــة األمـــوال ذات املنشـــأ غـــري املشـــروع النشـــطة يف االجـــراءات ال

وباالضــافة إىل مــا ميكــن لألمــم املــتحدة أن تضــطلع بــه مــن وظــائف هامــة يف جمــال الــبحوث     
وتـبادل املعلومـات واخلربات، ينبغي النظر يف الدور القيادي املركزي الذي ميكنها أن تؤديه يف     

 .جهود بناء القدرات
  

  احلواشي 
، اليت تتضمن ملخصا جملموعة واسعة من التدابري   Add.1-2 وA/57/158، و Add.1 وA/56/403انظر الوثائق  )١(

واملبادرات اليت اختذهتا الدول األعضاء، وكذلك كيانات منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات احلكومية 
ات املنشأ غري املشروع، كما تتضمن   الدولية ذات الصلة، من أجل مكافحة ومنع بالء الفساد واحالة األموال ذ     

 .توصيات ملعاجلة تلك املشاكل
جتدر اإلشارة أيضا إىل أن اللجنة الثانية للجمعية العامة، أثناء دورهتا السابعة واخلمسني قد وافقت، يف هناية  )٢(

موال منع ومكافحة املمارسات الفاسدة وحتويل األ، على مشروع قرار بشأن ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
 .(A/C.2/57/L.46) املتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية 

 Ibrahim F. I. Shihata, “Corruption: a general review with an emphasis on the role :انظر عموما )٣(
of the World Bank”, Dickinson Journal of International Law, vol. 15, 1997, pp. 451-458. 



 

23  
 

A/AC.261/12

 من جانب ممثلي منظمة الشفافية الدولية يف إثيوبيا    ٢٠٠١مارس / آذار٤مت التوقيع على إعالن نيانغا يف   )٤(
لالطالع (وأوغندا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وغانا والكامريون وكينيا ومالوي ونيجرييا 

 ).www.transparency.orgعلى النص الكامل، انظر املوقع 
 Andrea D. Bontrager, “From corruption to cooperation: globalization brings a:انظر  )٥(

multilateral agreement against foreign bribery”, Indiana Journal of Global Legal Studies, 
vol. 7, 2000, p. 655. 

 .عرض قدمه خوسيه كارلوس أوغاز )٦(
إىل أن أنواع الفساد اليت ارتكبتها حكومة البريتو فوجيموري  ) ٦انظر احلاشية (ل حلقة العمل، أشري خال )٧(

تشمل تلقي أموال غري مشروعة، وارتشاء مسؤولني، وتلقي إكراميات وعموالت، وغري ذلك من التجاوزات  
مشترياته، واالجتار املتعلقة بالعقود، وتعيني قضاة على حنو غري سليم، واالستخدام غري السليم للجيش و

ويوجد حاليا يف بريو، . باملخدرات، واضطهاد اخلصوم السياسيني، وتبديد أموال الدولة يف احلمالت السياسية
 .شخصا قيد االحتجاز١٢٠شخص قيد التحقيق و ١ ٤٠٠حنو 

نة الفرعية الدائمة  يرد بيان دور أحد املصارف اخلاصة الكربى يف هاتني القضيتني يف تقرير خرباء األقلية باللج )٨(
املعنية بالتحقيقات التابعــة جمللس الشيوخ األمريكي عن املصارف اخلاصة وغسل األموال، الذي نشر يف 

 Minority staff report for Permanent Subcommittee on Investigations“:انظــــر. ١٩٩٩عام  هناية
Hearing on Private Banking and Money Laundering: a case study of opportunities and 
vulnerabilities”, 106th Congress, 9 November 1999 (see www.senate.gov/~gov_ 

affairs/110999_report.htm). ورمبا تكون قضية أباتشا، اليت مل حتسم متاما بعد، هي املثال األكمل للترابط 
 .بني الفساد وغسل األموال من حيث وفرة املستندات

 تشرين ١٤يرد ملخص للبيان الذي أدىل به ممثل نيجرييا يف النشرة الصحفية لألمم املتحدة الصادرة بتاريخ  )٩(
 .٨، الصفحة (GA/EF/3002) ٢٠٠٢أكتوبر /األول

 .World Bank, World Development Indicators 2001, pp. 45 and 65: انظر )١٠(
 .٩٩املرجع نفسه، الصفحة  )١١(
 .(Peter Slevin, “Duvaliers didn’t swindle subtly, Miami Herald, 8 February 1987: رانظ )١٢(
 Tom Masland, “‘A case of direct stealing’: Nigeria’s VP on recovering the nation’s: انظر )١٣(

looted treasure”, Newsweek International, 13 March 2000. 
 .Paulina L، انظر على سبيل املثال   "اعرف زبونك "ة عامة لدور برامج لالطالع على مناقش )١٤(

Jerez, “Proposed Brazilian money-laundering legislation: analysis and recommendations”, 
American University Journal of International Law and Policy, vol. 12, 1997, p. 329. 

توجيهية العاملية للمصارف اخلاصة بشأن مكافحة غسل األموال، املعروفة باسم مبادئ   تشتمل املبادئ ال )١٥(
أكتوبر / مصرفا دوليا كبريا يف تشرين األول١١وولفسبريغ، اليت اتفقت عليها منظمة الشفافية الدوليـة و 

األموال الستبانة العالمات املبكرة على غسل " اعرف زبونك"على قواعد اجرائية خاصة مببادئ  ، ٢٠٠١
بزيادة متحيص احلسابات اليت تأيت أمواهلا من بلدان شديدة التعرض للفساد ومن أفراد حيتلون مواقع ثقة 

 .عمومية
 Daniel Mulligan, “Know your customer regulations and the international banking: انظر )١٦(

system: towards a general self-regulatory regime”, Fordham International Law Journal, 
vol. 22, 1999, p. 2324. 
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 The lost billions: the inside story of the hunt—from Lagos to New York to“:انظــر )١٧(
Geneva—for an African dictator’s stolen loot”, Newsweek International, 13 March 2002. 

 IMF/World Bank, “Enhancing contributions to combating money laundering: policy: انظر )١٨(
paper” (26 April 2001). 

 .٣١٧٠٤، الرقم ١٨٦٢، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٩(
)٢٠( Council of Europe, European Treaty Series, No. 173. 
 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United:انظر )٢١(

Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18). 
 (Council Directiveإضافة إىل ذلك، عدِّل التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب ملكافحة غسل األموال   )٢٢(

(91/308/EEC يث يتجاوز نطاق جرائم  لتوسيع تعريف غسل األموال حب٢٠٠١ يف هناية عام ١٩٩١ لعام
ليشمل  " اعرف زبونك"وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ ) األخرى" اجلرائم اخلطرية"و" الفساد"ليشمل (املخدرات 

 ".املستأَمنني"احملاسبني والوكالء العقاريني واحملامني وغريهم من 
 ,Patrick Moulette:ألموال، انظرلالطالع على حملة عامة عن الطرائق املتزايدة التعقد اليت يستخدمها غاسلو ا )٢٣(

“Money laundering: staying ahead of the latest trends, OECD Observer, April 2000 . وميكن
العثور على مناقشة مطولة ألساليب غسل األموال وجهود مكافحة غسل األموال يف تقرير وزارة اخلارجية 

 .International Narcotics Control Strategy Report” (1 March 2001)“ األمريكية املعنون 
ترد يف التقارير السنوية لفرقة العمل املعنية باالجراءات املالية بشأن غسل األموال دراسة مفصلة جلوانب النظام    )٢٤(

املايل اليت متثل مواطن ضعف خاصة جتعله عرضة لغسل األموال، مبا فيها املصارف املراسلة والصناديق 
 . واملستأَمننياالستئمانية

)٢٥( Basle Committee on Banking Supervision, “Customer due diligence for banks” (October 
2001), p. 10. 

يذكر تقرير صدر مؤخرا عن فرقة العمل املعنية باالجراءات املالية بشأن غسل األموال أن هناك مدرستني   )٢٦(
فإذا طبقت املبادئ تطبيقا . على الشخصيات السياسية البارزةفكريتني بشأن تطبيق مبادئ احلرص الواجب 

ولكن . االجرائية العامة" اعرف زبونك"سليما وعاما فينبغي مراقبة حسابات تلك الشخصيات يف إطار قواعد 
من املسلم به أيضا أن حسابات األشخاص البارزين سياسيا تندرج يف فئة خمتلفة من حيث احتمال اساءة 

. وال العمومية من خالهلا، وينبغي من مث أن ختضع لتدابري مشددة من حيث احلرص الواجب  استعمال األم
ويذكر التقرير أنه جيب البت يف ما إذا كانت الشخصيات السياسية البارزة ستذكر صراحة يف الصيغة املنقحة  

 ,Financial Action Task Force on Money Laundering:انظر. للتوصيات األربعني بشأن غسل األموال 
“Review of the FATF Forty Recommendations: consultation paper (30 May 2002), pp. 12-

13 (available at www1.oecd.org/fatf/pdf/Review40_en.pdf). 
 ,Ndiva Kofele-Kaleلالطالع على مناقشة لدواعي اعتبار فساد كبار املوظفني خرقا لقانون الدول، انظر   )٢٧(

“Patrimonicide: the international economic crime of indigenous spoliation” يف جملة 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 28, 1995, p. 48. 

 .Otto Gلالطالع على استعراض هلذه اخلصائص املختلفة الجراءت املصادرة، انظر، على سبيل املثال،     )٢٨(
Obermaier and Robert G. Morvillo, White Collar Crime: Business and Regulatory Offenses 

(New York, Law Journal Press, 1990). 
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ميكن أن تزيد من صعوبة اختيار اهلدف مسائل أساسية تتعلق باملكان والوالية القضائية، كما هو مبني يف  )٢٩(
 ,Lester M. Josephانظر . لواليات املتحدةدراسة عن حالة ضبطت، عرضها مسؤول بوزارة العدل با

“Money laundering enforcement: following the money”, Economic Perspectives, May 
2001, p. 14. 

)٣٠( Official Journal of the European Community, No. C 189, 28 July 1990. 
اتفاقية (ة القضائية وانفاذ األحكام يف املسائل املدنية والتجارية  من االتفاقية املتعلقة بالوالي٢٧انظر املادة  )٣١(

 اخلاصة باجلماعة األوروبية على عدم االعتراف ٤٤/٢٠٠١كما تنص الئحة اجمللس رقم ). بروكسيل
 .باألحكام لدواعي السياسة العامة ولعدم توجيه إشعار سليم

ولالطالع  . Jet Holdings v. Patel, Washington Law Review, vol. 59, No. 3 (1983), p. 295انظر  )٣٢(
 the Committee on Foreign andعلى مناقشة هلذا القرار القضائي وغريه من اعتبارات االنفاذ، انظر  

Comparative Law, Association of the Bar of the City of New York, “Survey on foreign 
recognition of U.S. money judgments”, 31 July 2001. 

 Ronald A. Brand, “Enforcement of foreign money-judgments in the United States: inانظر  )٣٣(
search of uniformity and international acceptance”, Notre Dame Law Review, vol. 67, 1991, 

pp. 253 and 274-275. 
 qui tam pro domino rege quam pro si ipso in hac parte“ة  هو اختصار لعبار ”qui tam“تعبري   )٣٤(

sequitur” من يرفع دعوى بالنيابة عن امللك وباألصالة عن نفسه أيضا"، اليت تعين." 
 Bandes v. Harlow & Jones, Inc., 826 F. Supp. 700انظر، مثال، قضية بانديس ضد هارلو وجونز     )٣٥(

(S.D.N.Y. 1993) (interpleader action in the United States involving competing claims to a 
fund corresponding to shares of stock in a Nicaraguan company that had been illegally 

confiscated). 
/ نون األولاقترح هذا النوع من التخصيص وزير العدل النيجري، بوال إيغه، قبل فترة وجيزة من اغتياله يف كا  )٣٦(

 يف املائة من تكلفة أي مشروع ألغراض منع التسريب ميكن ١وقّدر السيد إيغه أن ختصيص  . ٢٠٠١ديسمرب 
 Abacha and the“انظر مقالة السيد بوال إيغه    . املائة يف بعض البلدان  يف ١ ٠٠٠أن يدر عائدا قدره 

bankers: cracking the conspiracy”, Forum on Crime and Society (United Nations 
publication, vol. 2, No. 1 (2002), p. 111. 

 .١٤، املصدر السالف الذكر، الصفحة Josephانظر  )٣٧(
البلدان اليت لديها وحدات لالستخبارات املالية هي االحتاد الروسي، أروبا، اسبانيا، أستراليا، استونيا، اسرائيل،   )٣٨(

ا، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، باراغواي، الربازيل، بربادوس، الربتغال، برمودا، االمارات العربية املتحدة، أندور
تركيا، جزر األنتيل اهلولندية، جزر )  الصينية–مقاطعة (تايوان (بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، تايلند، 

هورية التشيكية، اجلمهورية  البهاما، جزر فريجن الربيطانية، جزر كاميان، جزر مارشال، جزيرة مان، اجلم
الدومينيكية، مجهورية كوريا، جريسي، الدامنرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد،  
سويسرا، شيلي، غورنسي، فانواتو، فرنسا، فنـزويال، فنلندا،  قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا،      

يختنشتاين، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، ل
الواليات ) منطقة االدارية التابعة للصني (موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، هونغ كونغ 

 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
 .www.ncis.co.uk/fiu.asp يف ”financial intelligence units in action“انظر  )٣٩(
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توجيهاهتا املتعلقة ، ٢٠٠١يناير /على سبيل املثال، أصدرت وزارة اخلزانة بالواليات املتحدة يف كانون الثاين )٤٠(
تلك التوجيهات وتدعو . بالتمحيص املشدد للمعامالت اليت قد تنطوي على عائدات فساد موظف أجنيب

أسلوب التمحيص املشدد على املعامالت واملنافذ احملاسبية اخلاصة بأي شخصية املؤسسات املالية إىل تطبيق 
شخص  "لشخصية سياسية كتلك، وعلى أي " األسرة املباشرة "سياسية أجنبية كبرية، وعلى أي فرد من أفراد   

 .بشخصية من هذا القبيل " قريب الصلة
وميكن  . ة مل يكن كافيا لتسويغ مالحقة قضائية جتدر االشارة إىل أن التقرير وجد أن تقصري املصارف الست   )٤١(

احلصول على معلومات اضافية عن هذه التحقيقات من موقع املفوضية االحتادية السويسرية املعنية باألعمال 
 .(www.ebk.admin.ch)املصرفية على الويب 

وغريه من اجلهود االصالحية يف قـدم رئـيس النـيابة العامـة يف جـنوب افريقـيا، سـيليب بـاكوا، عرضا هلذا التدبري                   )٤٢(
 ,Anti-corruption efforts in South Africa”, Journal of Public Inquiry, vol. 21“مقالـته املعـنونة   

Fall/Winter 2001, p. 21. 
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