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  جملس حقوق اإلنسان
   الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         

  األمني العامرير املفوضية السامية ووتقا
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر        دراسة شاملة عن        
ا سيم الوغري مشروع إىل بلداهنا األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان،          

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
مبسألة عدم إعادة    املتعلق   ١٧/٢٣ُيقدم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           

تعتـرض  ويصف الفصل الثاين العقبات الرئيسية اليت       . األموال املتأتية من مصدر غري مشروع     
إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع، وطريقة إعادة املوجودات املنصوص عليهـا يف              
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وااللتزامات املتبادلة املفروضـة علـى الـدول املعنيـة               

 ويناقش الفصل الثالث كيفية تـأثري     . استرداد املوجودات مبوجب إطار حقوق اإلنسان      بعملية
عدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع على قدرة الدول على الوفـاء بالتزاماهتـا                

. سيما فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         إطار حقوق اإلنسان، وال    يف
ا لنهج يرتكز علـى حقـوق اإلنـسان إزاء          الثالث حتليالً للسبل اليت ميكن هب      الفصل   ويورد
املوجودات أن يعزز اإلجراءات القائمة، من خالل التصدي للقضايا األكثر إشـكالية             استرداد

وينتهي التقرير بتقدمي توصيات سياساتية ترمي إىل حتسني عمليات إعـادة           . القائمة وللعقبات
  .األموال للنهوض بقدرات الدول على الوفاء بالتزاماهتا على حنو أفضل يف جمال حقوق اإلنسان
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  مقدمة  -والًأ  
 إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية  ،١٧/٢٣ يف قراره ، جملس حقوق اإلنسان طلب  -١

عن التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر         حلقوق اإلنسان أن تعّد دراسة شاملة       
سيما احلقوق االقتـصادية     الغري مشروع إىل بلداهنا األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان، و         

واالجتماعية والثقافية، وأن تقدم تقريراً عن هذه الدراسة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته              
  .التاسعة عشرة

  . هلذا الطلباستجابةر ويقدم هذا التقري  -٢

  العقبات الرئيسية أمام إعادة األموال إىل بلداهنا األصلية  -ثانياً  

تقديرات تدفقات األموال املتأتية مـن     : األموال املتأتية من مصدر غري مشروع       -ألف  
  مصدر غري مشروع واألموال غري املعادة 

األموال املتأتية من مصدر     يشري إىل    ١٧/٢٣بالنظر إىل أن قرار جملس حقوق اإلنسان          -٣
األموال املتأتيـة مـن      " مشروع فيما يتعلق بالفساد، فإن هذا التقرير يستخدم مصطلحي         غري

يتعلقـان  وُيفهم املصطلحان على أهنما     . باملعىن نفسه " عائدات الفساد "و" مصدر غري مشروع  
ة مشمولة باتفاقية   أية ممتلكات متأتية أو مكتسبة بشكل مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمي            ب

  .)١(األمم املتحدة ملكافحة الفساد
. فالبيانات املتعلقة هبا نادرة ومن الصعب مجعهـا       . ويصعب ضبط عائدات الفساد     -٤

وحيث إن مجيع املنهجيات تنطلق من فرضيات خمتلفة، فإن هامش الثقة يتضاءل كثرياً عندما              
 النتائج هي عبارة عـن تقـديرات        وعليه، فإن . تكون مهمة مجع البيانات ذات طابع عاملي      

وعلى سبيل املثال، تشري التقديرات إىل أن مبالغ الرشاوى العاملية، سواء أكانـت             . )٢(تقريبية
 تريليون دوالر أمريكـي، أي أن هـذه         ١,٥ مليار و  ٦٠٠صغرية أم كبرية، تتراوح ما بني       

  .)٣( تريليون دوالر أمريكي١الرشاوى ُتقدر وسطياً بنحو 

__________ 

 ).ه(٢، املرفق، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة ٥٨/٤ر اجلمعية العامة انظر قرا )١(
تقدير حجم التدفقات املالية غري املشروعة الناشـئة عـن       "مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،        ) ٢(

: لـى العنـوان التـايل     ، تقرير متاح ع   )٢٠١١" (االجتار باملخدرات وغريه من اجلرائم املنظمة عرب الوطنية       
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf. 

)٣( Daniel Kaufmann, “Myths and Realities of Governance and Corruption” (2005). Available at 

http://ssrn.com/abstract=829244. 
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 ٣٠لتقديرات السنوية إىل أن التدفقات الدولية لعائدات الفساد تتراوح ما بني            وتشري ا   -٥
 مليار دوالر أمريكـي  ٤٠ مليار دوالر أمريكي أي أن متوسط هذه العائدات يقدر بنحو    ٥٠و

اقتـصادات البلـدان الناميـة      الصادرة عـن    وتتراوح هذه التقديرات، فيما يتعلق بالتدفقات       
 مليار دوالر أمريكي أي ما يقدر وسطياً        ٤٠ و ٢٠رحلة انتقالية، ما بني     واالقتصادات اليت متر مب   

 ٢٠٠٠وميثل هذا الرقم نصف املساعدة اإلمنائية الرمسية لعام         . )٤( مليار دوالر أمريكي   ٣٠بنحو  
يـزال   ال، و )٥(وهو العام الذي بدأ فيه االهتمام باسترداد املوجودات على املـستوى العـاملي            

  .)٦(٢٠١٠ املائة من املساعدة اإلمنائية الرمسية املسجلة لعام  يف٢٥أكثر من  ميثل
وعلى النقيض من التدفقات املالية غري املشروعة الناشئة عن اجلرمية املنظمة أو األنشطة               -٦

  يف املائة من تدفقات األموال فيما بني البلدان املتقدمـة، فإنـه            ٥٠التجارية حيث تنتقل نسبة     
 يف املائة من تدفقات األموال متأتية من البلـدان          ٨٠ أن نسبة    ،لفساد يف حالة عائدات ا    يعتقد،
وبالنظر إىل الثقل النسيب لألموال احملولة يف كل اقتصاد، فإن تأثري خـروج تـدفقات               . النامية

وعلى سبيل املثال، بلغت تقديرات التكـاليف       . عائدات الفساد هو أكرب بكثري يف العامل النامي       
 مليـار دوالر    ١٤٨، وفقاً لالحتـاد األفريقـي،       ٢٠٠٢رة للفساد يف عام     املباشرة وغري املباش  

 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل للقـارة            ٢٥الوقت  ذلك   ما يعادل يف     وذلكأمريكي  
  .)٧(األفريقية

 مليار دوالر أمريكـي هـي       ٤٠ إىل   ٢٠وإن معظم التدفقات السنوية املقدرة بنحو         -٧
وعلى سبيل املثال   . ها أحد ناهيك عن إعادهتا إىل بلداهنا األصلية       تدفقات خترج بدون أن يكتشف    

احلصر، تظهر قاعدة بيانات وضعت مؤخراً يف إطار مبادرة استرداد األصول املنهوبة، أنـه               ال
 يف املائـة    ٧٠وقد أجنز أكثر مـن      . )٨( مليار دوالر أمريكي   ٢أعيد منذ التسعينات أقل من       قد

__________ 

)٤( Raymond Baker, Capitalism´s Achilles Heel (New Jersey, John Wiley & Sons, 2005) .كر يويرى ب
فالتدفقات الناشئة عـن    .  يف املائة من تقديرات التدفقات املالية غري املشروعة        ٣أن عائدات الفساد متثل حنو      

األسـلحة غـري    جتـارة    والعمالت واالجتار بالبشر و    املغشوشةأنشطة اجلرمية املنظمة، واملخدرات والسلع      
يـة غـري    يف املائة وتبلغ التدفقات الناشئة عن األنـشطة التجار    ٣٣املشروعة والتهريب واالبتزاز تصل إىل      

املشروعة، والتسعري اخلاطئ للتهرب من الضرائب، وإساءة استخدام التسعري التحويلي واالحتيال التجـاري          
 . يف املائة٦٤ما نسبته 

بشأن منع املمارسات الفاسـدة      "٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧ الصادر يف    ٥٤/٢٠٥قرار اجلمعية العامة     )٥(
 ".وحتويل األموال بشكل غري مشروع

: لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، جلنة املساعدة اإلمنائية، وتتاح املعلومات على املوقع التـايل             منظمة ا  )٦(
http://www.oecd.org/dac. 

)٧( African Development Bank Group, “Proceedings of the regional learning workshop on combating 
corruption in Africa” (2003). Available at: 

http://www.u4.no/helpdesk/helpdesk/queries/queryattach/q44Addisreport.pdf. 
. ٢٠١١أكتـوبر  /ار مراقبة األصول املنهوبة يف تشرين األول    مبادرة استرداد األصول املنهوبة اليت اختذت يف إط        ) ٨(

 .http://www1.worldbank.org/finance/star_site/stararw.html: االطالع عليها على العنوان التايل وميكن
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عادة األموال بعد أن دخلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد           هذه األنشطة املتعلقة بإ    من
حنو مليار دوالر أمريكي    أموال جمّمدة تبلغ     يف الوقت احلايل     وهناك،  ٢٠٠٥حيز النفاذ يف عام     

  .)٩(إىل ارتفاع نسبة الكشف عن األموالهذا الرقم يشري ويف إطار التحقيقات اجلارية 
 أُحرز منذ دخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد         وعلى الرغم من التقدم الذي      -٨

 يف املائة فقط من األموال املقدرة املتأتية من مصدر غري مشروع الـيت       ٢حيز النفاذ، فإن حنو     
  .)١٠(تغادر سنوياً العامل النامي هي اليت تعاد إىل بلداهنا األصلية

  ل املتأتية من مصدر غري مشروع العقبات القانونية والوقائعية أمام إعادة األموا  -باء  
وتوجـد  . )١١( قانونية ووقائعية متعددة تعترض إعادة عائدات الفـساد        عقباتمثة    -٩

قانونية كثرية ترتبط بالصعوبات يف تنفيذ وإنفاذ اإلطار القانوين ملنع حتويل عائـدات             عراقيل  
مـوال، فـإن    وعلى سبيل املثال، فإنه للكشف عن تدفقات هذه األ        . الفساد والكشف عنها  

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد        ٥٢ من املادة    ١املعيار األساسي الوارد يف الفقرة      
أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري وفقاً لقانوهنا الـداخلي إللـزام             "يشترط على الدول األطراف   

سابات الـيت   بأن جتري فحصاً دقيقاً للح    ... املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية       
ُيطلب فتحها أو حيتفظ هبا من قبل أو نيابة عن أفراد مكلفني أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف                  

ويصمم ذلك الفحص الـدقيق     . عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة هبم         
". بصورة معقولة تتيح كشف املعامالت املشبوهة بغرض إبالغ السلطات املختـصة عنـها            

  .)١٢( املتقدم والنامي على السواءنيمعدل االمتثال هلذا املعيار منخفضاً يف العامليزال  وال
وحىت عندما يّبلغ عن تدفقات متأتية من مصدر غري مشروع أو ُيكشف عنها بطريقة   -١٠

هـذه  معظـم   نشأ  وي. رى يف مراحل الحقة من العملية     أخرى، فقد تنشأ عقبات قانونية أخ     
القانونية املتبادلة يف مسائل جنائية بني الوالية القضائية األصـلية          العقبات يف سياق املساعدة     

وقد أخفقت قضايا كثرية يف مرحلة التعقـب بـسبب الـشروط            . والوالية القضائية املتلقية  
الصارمة اليت تفرضها الواليات القضائية املتلقية للطلب يف مرحلة تكون فيها الوالية القضائية             

األمثلة النموذجية علـى ذلـك،   ومن . تتمكن فيه من مجع األدلة     الالطالبة يف موقع ضعيف     
مطالبة الوالية القضائية األصلية بتقدمي دليل يثبت الصلة الدقيقة بني املوجـودات واجلرميـة              

__________ 

)٩( Asset Recovery Watch. Available at http://assetrecoverywatch.worldbank.org/. 
أو األموال اليت أُعيدت إىل مصر وتـونس واجلمهوريـة العربيـة            /تراعي هذه األرقام األموال اجملمدة و      ال )١٠(

 . ، وهي عملية أعادت إحياء أنشطة استرداد املوجودات٢٠١١السورية وليبيا يف عام 
)١١( Stolen Asset Recovery Initiative, “Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers 

and Recommendations for Action” (Washington D.C., 2011), available at  
http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/barriers.html. 

)١٢( Stolen Asset Recovery Initiative, “Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the 
Banking Sector” (Washington D.C., 2010), available at  

http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/politically_exposed.html. 
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هذه الشروط الـيت    و. وأمساء أصحاب احلساب يف البنك أو حتديد املوجودات بدقة شديدة         
ات القضائية اليت تطبق قوانني الـسرية املـصرفية   عادة ما تكون على مستوى أعلى يف الوالي      

من املفترض أن   وإن  . الصارمة، هي شروط يصعب استيفاؤها يف املراحل األوىل من التحقيق         
الفصلني الرابع واخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اللذين ينصان على إلـزام              

عدة يف مرحلة التعقب يكفيان للتغلب على هذه        الواليات القضائية املتلقية للطلب بتقدمي املسا     
تلجأ إىل هـذه     الومع ذلك فإن السلطات املركزية يف كثري من الدول األطراف إما            . العقبة

وذلـك  السابقة   وفقاً لتشريعاهتا وممارساهتا احمللية   القواعد كأساس قانوين للتعاون أو تفسرها       
  .)١٣(بتكر وهنجها الواسع امل تلك القواعدحيد من نطاق ما
ويتوقف جناح معظم اجلهود املبذولة من أجل استرداد األموال على اعتماد تـدابري               -١١

وعلى الرغم من أن خماطر التبديـد       . مؤقتة يف الوقت املناسب لتجميد املوجودات أو تقييدها       
 مالزمة هلذا السياق، فإن واليات قضائية كثرية تلقي بأعباء هامة على الدولة الطالبة لتجميد             

ومتنح بعـض   . املوجودات حىت عندما تكون حقوق املتهم مقّيدة على أساس منطقي ونسيب          
الواليات القضائية حقوقاً واسعة ألصحاب األصول وهو ما يسمح بإجراءات موازية طويلة            
األمد يف الدولة املتلقية للطلب عندما يكون على صاحب األصول، سواء أكان من املـّدعى               

وعندما ُتتخذ هذه التدابري يف     .  حقه أمام حماكم الوالية القضائية الطالبة      عليهم أم ال، أن يثبت    
  .)١٤(مرحلة التعقب فإهنا عادة ما تفضي إىل تبديد املوجودات

وعندما يتوقف أمر املصادرة على احلصول على اإلدانة اجلنائية كما هو احلـال يف                -١٢
صل إىل هذه املرحلة يف غضون فتـرة        معظم الواليات القضائية، فإنه يلزم للبلد الطالب أن ي        

زمنية ضيقة يفرضها تشريع الوالية القضائية املتلقية للطلب، وعلى سبيل املثال فيمـا يتعلـق        
توفر تدبرياً بـديالً     الوهناك واليات قضائية كثرية     . أو قانون التقادم  /برفع التدابري املؤقتة و   

اليت يتمتع فيها املّدعى عليه باحلـصانة أو        حتقيقه، كاحلالة   يستحيل  عندما تكون اإلدانة أمراً     
وميكن التغلب على هذه العقبة من . بسبب فراره أو وفاته أو عندما تبلغ القضية مرحلة التقادم

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت توصي         ٥٤من املادة   ) ج(١خالل تطبيق الفقرة    
  .تقدمي املساعدة القانونية املتبادلةمبصادرة املمتلكات دون إدانة جنائية ألغراض 

 عند مصادرة عائدات الفساد، أن يكون لدى الـدول املتلقيـة للطلـب             ،ويشترط  -١٣
يوجد سوى عدد حمدود جداً من الواليات القضائية         الويشار إىل أنه    . تشريعات جتيز إعادهتا  

، حـىت وإن  )١٥( املائة يف ١٠٠اليت لديها سلطة قانونية تبيح إعادة املوجودات املسروقة بنسبة          
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تشترط على الـدول           ٥٧ من املادة    ٢كانت الفقرة   

  . األطراف اعتماد التدابري الالزمة هلذا الغرض
__________ 

)١٣( Stolen Asset Recovery Initiative, cited in note 11 above.  
 .املرجع نفسه )١٤(
 .املرجع نفسه )١٥(
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وبينما تشكل االختالفات القائمة بني التقاليد القانونية عامالً يزيـد مـن حجـم                -١٤
ب واملوارد التقنية وحىت املخاطر اليت تواجهها الـسلطات يف          العقبات، فإن التباين يف التجار    

وقد كان البلد   . ميكن االستهانة بأمهيته   الالواليتني القضائيتني الطالبة واملتلقية للطلب هو أمر        
 يف املائة من احلاالت املدرجة يف قاعدة بيانات مبادرة مراقبة استرداد    ٩٧ نسبتهاملطالب يف ما    

 يف املائـة    ٨٣ومن بني هذه الطلبات، كانت هناك       . لداً من البلدان النامية   األصول املنهوبة ب  
 يف املائة موجهة    ١٧منها موجهة إىل أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، و          
  . إىل بلدان أخرى من البلدان النامية هي يف معظمها مراكز مالية خارجية

ب العقبات الوقائعية واملؤسسية، وأبرزها عدم الرغبة       وتتفاقم احلواجز القانونية بسب     -١٥
سيما املراكز املالية  ويف حاالت كثرية، يوجد لدى الواليات القضائية املتلقية، وال    . يف التعاون 

نظام للمساعدة القانونية املتبادلة غري فعال واستجابته ضئيلة فضالً عن نظم تتـصف بأهنـا               
للقضايا فتعطى  األسبقية  أّما  مي طلبات من أجل املساعدة،      تشجع الدول على تقد    القة، و ِهْرُم

احمللية على الطلبات األجنبية، وقلما تتبع هنجاً استباقياً حىت وإن توافرت لديها اخلـربات أو               
أشري إىل أن هذا السلوك املؤسـسي       قد  و. القدرات أو املوارد الالزمة لتقدمي مساعدة أفضل      

ر مفاده أن بعض الطلبات اليت تقـدمها الواليـات          حيظى بالدعم بسبب ما يسود من تصو      
العتبـارات   الختضع إ  الفهي  " لذّر الرماد يف العيون   " التقدم إ  الالقضائية يف البلدان النامية     

سياسية حملية ودولية يف قضايا لن يتم التقاضي فيها جبدية على اإلطـالق، وأن الواليـات                
اً على حنو إجيايب عندما ُتعلمها البلدان املتقدمـة         تستجيب دوم  الالقضائية يف البلدان النامية     

   .)١٦(بأمر الكشف عن موجودات ُيعتقد بأهنا متأتية من مصدر غري مشروع
وبينما قد يكون هذا التصور صحيحاً يف بعض األحيان، فإن هناك حاالت مل متيـز                 -١٦

 ويف احلاالت الـيت     .عاين من نتائج الفساد   اجملتمع الذي ي  بصورة مناسبة بني سلطات الدولة و     
روعي فيها هذا التمييز فإن التدخل األكثر استباقية للدولة املتلقية للطلب قد أتاح ترجيح كفة    

  .)١٧(امليزان لصاحل إجراءات مقاضاة جدية

  اإلطار القانوين إلعمال حقوق اإلنسان يف سياق عملية استرداد املوجودات  -جيم  
بالدرجة األوىل العالقة بني األفراد والدول مـن        حيدد اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان        -١٧

وُيعّرف اإلنسان عادة كشخص صاحب حقوق فيما تعرف الدول         . حيث احلقوق والواجبات  
وتصف اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          . كجهات صاحبة مسؤوليات  

  .اإلنسان ومحايتها وإعماهلاااللتزامات احملددة للدول على أهنا مسؤولية احترام حقوق  والثقافية

__________ 

 .٢٦-٢٥ ، صاملرجع نفسه )١٦(
)١٧( Tim Daniels and James Maton, “The kleptocrat’s portfolio decision”, in Peter Reuter (ed.) 

Draining Development: Controlling the Flow of Illicit Funds from Developing Countries     
(World Bank Press, 2012). 
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سيما ما ُيزعم    النوقش مطوالً طابع التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان، و         قد  و  -١٨
من طابعها املختلف فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية من جهة واحلقـوق االقتـصادية              

  .واالجتماعية والثقافية من جهة أخرى
مترابطة وغـري  نسان واحلريات األساسية حقوق وهناك اعتراف بأن مجيع حقوق اإل     -١٩

، وبأنه ينبغي إيالء القدر نفسه من األمهية والنظر بصفة فورية يف مسألة تنفيـذ               قابلة للتجزئة 
افية والنهوض هبا ومحايتـها،     مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثق      

وق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا الـيت تـشمل        مسؤولية احترام مجيع حق   تتحّمل   الدول   وبأن
  .)١٨(التزامات ذات طابع سليب وإجيايب على حد سواء

وقد أكدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن العهد الدويل اخلـاص             -٢٠
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيدد التزامات تتعلق بالسلوك وبتحقيق نتيجة على           

اإلعمال التدرجيي للحقوق ويقر بوجود قيـود  حىت وإن كان ينّص على    ،العهدأن  وواء،  الس
ولذلك . )١٩(يفرض أيضاً التزامات شىت هلا أثر فوري      فإّنه  ناشئة عن حمدودية املوارد املتاحة،      

بد من اختاذ خطوات     الاً، ف حلقوق ذات الصلة تدرجييّ   ميكن إعمال ا  يف حني   "ترى اللجنة أنه    
ا اهلدف يف غضون مدة قصرية معقولة من الزمن بعد بدء نفاذ العهد بالنـسبة إىل                هذلبلوغ  

وينبغي أن تكون هذه اخلطوات ملموسة وحمددة وهتدف بأقصى قدر ممكن من            . الدولة املعنية 
وعليه فإن اإلعمـال التـدرجيي      . )٢٠("الوضوح إىل الوفاء بااللتزامات املعترف هبا يف العهد       

ُيساء تفسريه بشكل يفرغ االلتزام مـن        الينبغي أ " االجتماعية والثقافية للحقوق االقتصادية و  
  . )٢١("كل مضمون ذي داللة

من العهد الدويل اخلـاص   ٢ من املادة ١وإضافة إىل ذلك، أكدت اللجنة أن الفقرة         -٢١
جيب أن ُتقرأ يف ضوء اهلدف العام للعهـد، ويف          "باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

واقع سبب وجوده وهو وضع التزامات واضحة على عاتق الدول األطراف فيمـا يتعلـق               ال
ولذلك يفرض العهد التزاماً بالتحرك بأكرب قدر       ... بالتمتع الكامل باحلقوق موضوع البحث      

 أية تدابري تراجعية متعمدة يف هذا الـشأن         ]وأن[ممكن من السرعة والفعالية حنو هذا اهلدف        
تأنية للغاية وسوف يلزم تربيرها تربيراً تاماً باإلشارة إىل كامل احلقوق           سوف تتطلب دراسة م   

. )٢٢("اليت ينص عليها العهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقصى ما هو متاح مـن املـوارد              
وهلذه الغاية، فإن من املفهوم أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول األطراف حد أدىن مـن                  

لوفاء على أقل تقدير باملستويات األساسية الدنيا لكل حـق مـن            االلتزام األساسي بضمان ا   
كيما تتمكن دولة ما من الدول األطراف من عزو ختلفها عن الوفـاء علـى               " احلقوق، وأنه 
__________ 

)١٨( E/C.12/1999/5 ؛ و٤٦ و١٥، الفقرتانE/C.12/2000/4٣٩ و٣٣ ، الفقرتان. 
 .١، الفقرة ٣عية والثقافية، التعليق العام رقم جلنة احلقوق االقتصادية واالجتما )١٩(
 .٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢٠(
 .٩املرجع نفسه، الفقرة  )٢١(
 .املرجع نفسه )٢٢(
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األقل بالتزاماهتا األساسية الدنيا إىل قلة املوارد املتاحة، جيب عليها أن تثبت أهنا قد بذلت كل                
د اليت هي حتت تصرفها يف سبيل الوفاء على سبيل األولوية           جهد من أجل استخدام كل املوار     

  .)٢٣("هبذه االلتزامات الدنيا
ن الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق      عوُيؤكد على حنو متزايد أن الفساد يعوق الدول           -٢٢

ويعتقد أن حتويل مسار املوارد املتاحة بسبب الفساد يؤثر يف االلتزام باختاذ تدابري . )٢٤(اإلنسان
بأقصى ما هو متاح من املوارد للتوصل تدرجيياً إىل اإلعمال الكامل للحقـوق االقتـصادية               

ويظهر انتهاك احلقوق بسبب حتويل مسار األموال املتعلق بالفساد         . )٢٥(واالجتماعية والثقافية 
  .جلياً عندما يتعذر على الدول الوفاء بالتزاماهتا األساسية الدنيا إزاء كل حق من احلقوق

ويف هذا السياق، فإن جناح إجراء إعادة املوجودات قد يؤدي يف ظل بعض الظروف                -٢٣
. إىل تصحيح عدم امتثال الدولة املتعلق بالفساد اللتزاماهتـا يف جمـال حقـوق اإلنـسان               

 ، لكوهنا عنصراً من عناصر أية استراتيجية ملكافحة الفساد        ،لعملية استرداد املوجودات   وينبغي
ر حقوق اإلنسان كجزء من اجلهود العديدة اليت يتعني على الـدول أن          أن ُتفهم يف ضوء إطا    

  .تبذهلا للوفاء بالتزاماهتا يف جمال تلك احلقوق
ألموال املتأتية من مصدر غـري      اوتنطبق هذه االلتزامات على البلدان اليت هي منشأ           -٢٤

اعدة الدوليني من أجل    مشروع والبلدان املتلقية هلا على السواء بالنظر إىل مبدأ التعاون واملس          
ووفقاً هلـذا   . )٢٦(سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     الإعمال حقوق اإلنسان، و   

تنطبق فيما يتعلـق     الاملبدأ، فإن التزامات الدول باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا          
 من البلدان   الً ليشمل كُ  بسكاهنا احملليني فحسب بل أيضاً ميتد نطاقها خارج احلدود اإلقليمية         

  .)٢٧(على السواءإىل تلك املساعدة  املساعدة والبلدان اليت حتتاج ميكّنها وضعها مناليت 
__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة  )٢٣(
)٢٤( CRC/C/COG/CO/1   ؛ و ١٤، الفقرةE/CN.4/2006/52/Add.4   ؛ و ٩٦ و ٨٠، الفقرتانE/CN.4/2006/48 ،

. ١٢ ، الفقرة ٢٠٠٣،  CESCR E/C.12/1/Add.91؛ و ٧٥ و ٦٩، الفقرتان   E/CN.4/2001/53؛ و ٤٤الفقرة  
ونظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مؤمترين بشأن الصلة بني أعمال مكافحة الفساد ومحاية حقـوق       

، سيول،  ٢٠٠٤ حلقة دراسية تتعلق مبمارسات احلوكمة اجليدة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         (اإلنسان  
وإضـافة  ). ، وارسو ٢٠٠٦ افحة الفساد واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان،     ومؤمتر األمم املتحدة بشأن مك    

حقوق  فعالة ملكافحة الفساد ومحاية     يسلم بأن اختاذ تدابري    ٧/١١إىل ذلك فإن قرار جملس حقوق اإلنسان        
 . متالزمان أمراناإلنسان

)٢٥( CRC/C/15/Add.124 ١٩ و١٨، الفقرتان. 
لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           وا ؛٥٦ و ٥٥ميثاق األمم املتحدة، املادتان      )٢٦(

، ومبادئ ليمبورغ املتعلقة بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية  ٢ من املادة ١الفقرة   والثقافية،
، وإعـالن احلـق يف التنميـة،        ٤ واتفاقية حقوق الطفل، املادة      ؛٢٩ و ٢٨واالجتماعية والثقافية، املبدآن    

 .١١ و١٠ و٤ و١ وإعالن وبرنامج عمل فيينا، املواد ؛٢-٤ و٣-٣ و٢-٣ و١- ٣ املواد
، ١٤ والتعليق العام رقـم      ؛١٣، الفقرة   ٣جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )٢٧(

 ٣٦، الفقـرات مـن      ١٧ والتعليق العام رقـم      ؛٣٨ و ٣٧، الفقرتان   ١٥ والتعليق العام رقم     ؛٤٥الفقرة  
 .٢٦ ومبادئ ليمبورغ، املبدأ ؛٣٠ و٢٩، الفقرتان ١٨ والتعليق العام رقم ؛٣٨ إىل
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، مثل التعاون الدويل  األخرىالتعاون الدويلكما هو الشأن بالنسبة إىل أشكال و  - ٢٥
اعدة القانونية من أجل التنمية وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن املس

ويف سياق عمليات استرداد املوجودات، يتعني على بلدان . املتبادلة تعين املسؤولية املتبادلة
املنشأ أن تطلب إعادة األموال كجزء من واجبها املتمثل يف ضمان تطبيق شـرط احلـد       
األقصى من املوارد املتاحة على اإلعمال الكامل للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

ومن جهة أخرى، يقع على عاتق البلدان املتلقية لألموال واجب          . قافية هذا من جهة   والث
علـى  تقدمي املساعدة وتيسري إعادة تلك األموال كجزء من التزامها بالتعاون واملساعدة            

  .الصعيد الدويل
إزاء عمليـة اسـترداد     )٢٨(ولذلك فإن النهج الذي يرتكز على حقـوق اإلنـسان           -٢٦

ضي أن تبذل بلدان املنشأ كل جهد السترداد عائدات الفـساد وإعادهتـا             يقت الاملوجودات  
لتنفيذ التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان فحسب، بل يقتضي أيضاً أن تدرك البلـدان               

 واجـب ينبـع مـن       أيضاً بل هي    استنسابّياًاملتلقية لألموال أن إعادة األموال ليست تدبرياً        
  .على الصعيد الدويل واملساعدة التزاماهتا بتقدمي التعاون

اآلثار على قدرة الدول الالزمة للوفاء بالتزاماهتـا يف جمـال حقـوق               -ثالثاً  
  اإلنسان

لتأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلـداهنا             ا  -ألف  
اعية سيما احلقوق االقتصادية واالجتم    الاألصلية على التمتع حبقوق اإلنسان، و     

  والثقافية
 أن ألي مورد ُتحرم منه الدولة بسبب الفساد التأثري السليب           ، ظاهرياً ،يبدو من اجللي    -٢٧

 )٢٩(نفسه بصرف النظر عما إذا كان قد خرج من البلد أو بقي فيها على املـستوى احمللـي                 
اباً يف هذه وعلى هذا املنوال فإن عائدات الفساد اليت يعاد إدماجها يف ميزانية الدولة ستؤثر إجي 

  .احلقوق إن هي استثمرت وفقاً اللتزامات حقوق اإلنسان
ونظراً إىل أن املوارد املستردة ليست موارد ميكن التنبؤ هبا أو إيرادات عامة مدرجة                -٢٨

يف امليزانية، فإن على الدول أن ختصص هذه املوارد وفقاً اللتزامها بتكريس أقصى ما هو متاح 

__________ 

أسئلة متكررة حول هنج يرتكز على حقوق اإلنسان جتاه         "مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،        )٢٨(
 .٢٠٠٦، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، "التعاون اإلمنائي

                      لكون املـوارد الـيت تبقـى علـى املـستوى احمللـي قـد                ومع ذلك فإن هذه مسألة مطروحة للنقاش       )٢٩(
. تزيد من الثروة احمللية وحيتمل أن تزيد من رفاه اإلنسان إذا جرى غسلها حملياً واستثمارها بصورة منتجـة          

Mick Moore, “The practical political economy of illicit flows”, in Reuter (ed.), cited in note 17. 
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ويشكل ذلك نقطة انطـالق     . قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   من املوارد إلعمال احل   
  .التدابري اليت يتعني اختاذها فيما يتعلق باألموال املعادة إىل بلداهنا األصلية حنو
يوجد رد مباشر على كيفية استثمار األموال على النحو األفضل إلعمال احلقوق  الو  -٢٩

لى الرغم من أن واجب ختصيص األموال املـسترجعة         وع. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
يتفق مع مبدأ ختصيص أقصى ما هو متاح من املوارد جيب أن يكون ناظمـاً لقـرارات                  مبا

املطالبات ذلك ألن . لكل احلاالتميكن اقتراح قاعدة عامة واحدة صاحلة  الالتخصيص، فإنه 
 على حقوق اإلنسان يقدم توجيهـاً       بيد أن النهج القائم   . على احلالة اخلاصة لكل بلد    تتوقف  

  .هاماً يتعني مراعاته
 عملية صنع القرارات مع مبادئ الـشفافية        تتفقفمن ناحية، يتطلب هذا النهج أن         -٣٠

ميكن اختاذ القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد خلـف أبـواب           الو. واملشاركة على السواء  
ويف . لطلبات اجملتمـع املـدين    واجب  البل على حنو علين وصريح مع إيالء االهتمام         موصدة  

بعض احلاالت ينتهي االفتقار إىل الشفافية واملشاركة يف قـرارات التخـصيص باسـتخدام              
 إليهـا مبـادئ حقـوق       تـصبو املوجودات املستردة يف أغراض ختتلف عن األغراض اليت         

صول على  إىل ذلك، فإن نشر معلومات عن امليزانية وإتاحة إمكانية احل          وإضافة. )٣٠(اإلنسان
لتحديـد  هذه املعلومات اليت ينبغي جتميعها يف فئات يسهل رصدها، يشكل مسألة أساسية             

وأخـرياً ميكـن أن     . )٣١(أولويات اإلنفاق واختاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالتخصيص       
رارات يف مسألة التخصيص من مقارنة اعتمـادات امليزانيـة الفعليـة    تستفيد عملية اختاذ الق 

  .)٣٢(حقوق اإلنسانمبؤشرات 
 ينبغي لعملية اختاذ القرارات يف جمال التخصيص أيضاً أن تستنري           ،ومن ناحية أخرى    -٣١

مببدأ توفري ُسُبل انتصاف فعالة يف إطار النهج الذي يرتكز على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                
 هـذا   طُبقوإذا. هتيئة الظروف الالزمة لتفادي انتهاكات جديدة حلقوق اإلنسان يف املستقبل     

 من اتفاقيـة  ٥٧ من املادة  ٥املبدأ يف سياق اتفاقات إعادة األموال املنصوص عليها يف الفقرة           
األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فيمكن أن ُيستخدم كإطار هلذه املفاوضـات الـيت عـادةً               

ويقتضي النهج الذي يرتكز على حقوق اإلنسان أن ُتـستخدم األمـوال            . تكون عسرية  ما
على النحو الواجب يف هتيئة الظروف للوفاء بالتزامات حقوق اإلنـسان ولتفـادي             رّدة  املست

سوابق وطنية ميكن أن تـستخدم كمرجـع يف         وهناك  . حتويالت جديدة قائمة على الفساد    

__________ 

)٣٠ ( Ignasio Jimu, “Managing proceeds of asset recovery: The case of Nigeria, Peru, the Philippines and 

Kazakhstan”, Basel Institute on Governance, Working Paper Series No. 06, 2009, pp. 11-12 .  وتـستند
 .ازاخستان الواردة يف هذا الفرع أيضاً إىل هذا املقالاألمثلة املستقاة من حاالت نيجرييا وبريو والفلبني وك

)٣١( Balakrishnan and others, “Maximum available resources & human rights: analytical report”, 
Center for Women’s Global Leadership, Rutgers, 2011, p. 9. 

)٣٢( HRI/MC/2008/3. 
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آثار الفساد وشـواغل البلـدان      املتضرر من   اجملتمع   من أجل التوفيق بني احتياجات       املستقبل
  . املعادة على حد سواءة إزاء الوجهة النهائية لألموالاملتلقية لألموال املثار

وإضافة إىل ذلك، ميكن آلليات اإلدارة واإلشراف أن تكتسي األمهيـة نفـسها الـيت                 -٣٢
 اإلجراءات  ومن تلك اآلليات حتديد   . بشأن الوجهة النهائية لألموال   الصائب  يكتسيها اختاذ القرار    

وتيّسر ترتيبات التعقب املعـدة     . م بقرارات التخصيص  والسلطات املسؤولة عن ضمان التقيد التا     
  . سيما من قبل منظمات اجملتمع املدين البشكل جيد أنشطة اإلشراف والرصد املستمر، و

الترتيبات اإلدارية عندما تكون متوائمة مع النهج الذي يرتكـز علـى            وُتعزز هذه     -٣٣
صمم ُيثة أركان رئيسية ألي نظام      ن الشفافية واملشاركة واملساءلة ثال    ذلك أل حقوق اإلنسان   

 السجالت العامة لإليرادات، واإلعالنات العامة      وهو ما يشمل  لتحقيق إدارة سليمة وفعالة،     
 العامة، وإعداد تقارير عامة عن اإلنفاق الفعلي والنتـائج          وميزنتهالالستخدام املزمع لألموال    

د وتدابري رمسيـة لتـصحيح أوجـه        احملققة، واآلليات املناسبة ملراجعة احلسابات، وآليات ر      
الدروس من  هي  الشفافية يف إنفاق امليزانية     توّخي  وضرورة  . الضعف أو سوء اإلدارة احملددة    

كان فيها حتويل املوجودات املستردة إىل صندوق من خارج امليزانيـة            من حاالت    املستفادة
  .الصفقات املشكوك فيهاوراء عدد من 

أن تدابري الشفافية تلك تبدو متسقة مع االلتزامات الـيت           الالفت للنظر وأخرياً، من     -٣٤
  .)٣٣( من برنامج عمل أكرا٢٤أيدهتا البلدان املتقدمة والنامية على السواء يف البند 

  تأثري ذلك على سيادة القانون يف بلد املنشأ  -باء  
 يـؤثر ان، باإلضافة إىل العالقة بني املوارد االقتصادية املتاحة والتزامات حقوق اإلنس        -٣٥

وعلـى  . عدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع على سيادة القانون يف بلد املنشأ             
اكتساب " الذي كلف بإجراء هذه الدراسة فإن ١٧/٢٣النحو الذي أشري إليه يف قرار اجمللس 

ثروة شخصية بطرق غري مشروعة ميكن أن يعود بضرر بالغ على املؤسـسات الدميقراطيـة               
  ".ادات الوطنية وسيادة القانونواالقتص

وحيثما تكون احلوافز والفرص املتاحة لتصدير الثروة غري املشروعة كبرية كما يبدو              -٣٦
احلال يف كثري من البلدان النامية، فإن من املرجح للغاية أن يضر ذلك ضرراً بالغاً بسيادة                عليه  

ري املشروعة يف املالذات الضريبية     وقد أُشري إىل أن احتمال اختفاء رؤوس األموال غ        . القانون
على حنو آمن يشكل حافزاً مباشراً للفساد وألنشطة أخرى غري مشروعة، مثـل الغـش يف                

ويؤدي ذلك إىل التقليل من فرص الكشف عن هذا الغش، لكنه يزيـد             . أسعار السلع احملولة  
ـ فيها  تتفاوت  وعلى وجه التحديد، يف أنظمة احلكم اليت        .  اإليرادات احملتملة  من ستويات امل

__________ 

املنتدى الرفيع املستوى الثالث املعـين  . ريس بشأن فعالية املعونةبرنامج مصمم لتعزيز وزيادة تنفيذ إعالن با  )٣٣(
 .، أكرا بغانا٢٠٠٨بفعالية املعونة، 
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الرقابة الشعبية املؤسسية الفعالة على     تفاوتاً كبرياً وتقل فيها أو تنعدم       االجتماعية واالقتصادية   
القـدرة  ّممن متتلـك    ، فإن شرائح من النخبة السياسية       )الدميقراطية(ل النخبة السياسية    أعما

س املال عـن طريـق      والرغبة على املشاركة يف هذه اآلليات اخلاصة بالتكديس الداخلي لرأ         
الفساد وحتويل األموال إىل اخلارج بصورة غري مشروعة، لديها أيضاً الدوافع والقدرات مـن    

وقد يعين  . أجل وضع قواعد اللعبة أو تعديلها لضمان متكنها من مواصلة اللعب بطريقة جمزية            
ة اخلـدمات   ذلك من الناحية العملية أن الوكاالت الضريبية جتمع ما يكفي من األموال إلدار            

سيما يف معاجلة املسائل     الاحلكومية األساسية لكن القدرات اليت متلكها حمدودة بوجه عام، و         
الدولية املعقدة، كمسألة التسعري التحويلي، وأن دوائر الشرطة تفتقر إىل القدرات يف جمـال              

عامة سلطات التحقيق، وأن أنظمة احملاكم معرضة للفساد، وأن مكاتب مراجعة احلسابات ال           
تتمتع بسلطة مستقلة، وأن األجهزة التشريعية تفتقر إىل التماسك والسلطة علـى             الضعيفة و 

كهـا دوافـع املـال      املستوى اجلماعي، وأن األحزاب السياسية هشة وغري مـستقرة وحترّ         
وميكـن  . واحملسوبية، كما يعين ذلك أن اخلدمات العامة تفتقر إىل الروح اجلماعية واملهنيـة            

يات أن تسهم بصورة غري مباشرة يف زيادة إضعاف محاية حقوق امللكية من خالل              العمل هلذه
اجملموعات القوية اليت تسيطر    ليس لدى   و. ما حتدثه من آثار تقلل من حوافز النخب السياسية        

حـوافز قويـة    وتضع جزءاً كبرياً منها يف اخلارج،       ) غري مشروعة (على رؤوس أموال كبرية     
  . )٣٤()لكل فرد(خل البلد لتعزيز حقوق امللكية دا

وبعبارات أخرى فإن الفرص املتاحة لتصدير رؤوس األموال املتأتية من مصدر غـري               -٣٧
 عدم إعادة األموال املتأتية من      كما أن . مشروع تولد حوافز عكسية يف بناء جمتمع دميقراطي       

 النهج  إنمث  . مصدر غري مشروع يفاقم الظروف املفضية إىل هذا النوع من الضرر املؤسسي           
الذي يرتكز على حقوق اإلنسان إزاء عملية استرداد املوجودات عندما يفرض التزامات على             

  .املترتب على ذلكبلدان املنشأ والبلدان املتلقية على السواء، يسهم يف تصحيح التأثري السليب 

كيفية إسهام هنج يرتكز على حقوق اإلنسان إزاء عملية استرداد املوجـودات              -جيم  
 احلد من التأثري السليب لعدم إعادة األموال يف 

إن الدور اهلام الذي تؤديه البلدان املتلقية لألموال يف عملية اسـترداد املوجـودات                -٣٨
بوجود جمتمـع   تلك البلدان بل أيضاً     تلك األصول من أراضي     بوجود  يرتبط فقط    الأينبغي  

ر عن قـدرات مؤسـسات      بصرف النظ متضرر حيصد عواقب الفساد يف املؤسسات العامة        
الـيت تعتـرض   العقبـات  عدداً كبرياً من مث إنّ   وسلطات الدولة الطالبة ومواردها ورغبتها،      

ومن .  احلقيقة استيعاب هذه استرداد املوجودات املشار إليها يف الفصل الثاين أعاله ناشئة عن           
محور حـول   يرتكز على حقوق اإلنسان إزاء عملية استرداد املوجودات ويت        شأن اتباع هنج    

__________ 

 . أعاله٣٢مور، املرجع الذي ورد يف احلاشية  )٣٤(
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ـ      ،أفراد السكان ككل   دول بوصـفها مـسؤولة عـن        بوصفهم أصحاب حقوق وحول ال
  . تلك العقباتيف إزالة بعض االلتزامات، أن ُيسهم 

البلـدان  شك فيه أن هناك حاالت كثرية تظهر أن الوكاالت املختـصة يف              الومما    -٣٩
عاون ما مل ميدها البلد املتـضرر       تتمتع بالقدرات أو بالسلطة القانونية الضرورية للت       الاملتلقية  

تكون فيها مصاحل سلطات البلـدان       الغري أنه يف حاالت كثرية أخرى       . باملعلومات الالزمة 
ونتيجة . املتأثرة بالفساد اجملتمعات  املتلقية ووجهات نظرها متوافقة مع مصاحل ووجهات نظر         

اجملتمعـات  تتعارض مع مصاحل    لذلك فإهنا ميكن أالّ تنفذ أجزاء من النظام أو تنفذها بطريقة            
بعدم بـذل   اليت ورد وصفها يف الفصل الثاين مرتبطاً        العقبات  الكثري من   إذا كان    و )٣٥(املتأثرة

مم املتحدة ملكافحة املتقدمة أي جهد للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية األمنها أو البلدان النامية 
لفساد يف البلدان النامية عادة ما تواجه       أن سلطات مكافحة ا   ينبغي إغفاله    الما   الفساد، فإن 

إحراز تقدم يف قضايا    لذا ولئن تعذّر    . املتلقية للطلب البلدان  قيوداً أكرب من تلك اليت تواجهها       
استرداد املوجودات بدون الرغبة السياسية يف بلدان املنشأ والبلدان املتلقية على السواء، فـإن             

اليت ميكنها من احلّد من العراقيل     موقع أفضل عموماً     يفتكون  سلطات البلدان املتلقية هي اليت      
  . تعترض استرداد املوجودات أو إزالتها مبراعاة القيود احمللية يف بلدان املنشأ

ويوجز الفرع التايل طريقة األخذ هبذه احلجة يف خمتلف مراحل عمليـة اسـترداد                -٤٠
  .املوجودات

  املنع والكشف    
ويل ية األمم املتحدة ملكافحة الفساد القواعد الالزمة ملنع حت         من اتفاق  ٥٢حتدد املادة     -٤١

وهي تستند إىل اإلطار القانوين املعد      . األموال املتأتية من مصدر غري مشروع والكشف عنها       
وينص هذا اإلطار على وجوب أن تنظم املؤسسات املالية اخلاصة          . ملنع غسل عائدات اجلرمية   
فيما يتعلق بـالعمالء    " العناية الواجبة دوماً  "وبذل  " اعرف عميلك "نفسها لالمتثال لقواعد    

سجالت الصفقات واإلبالغ عن الـصفقات املـشبوهة        ومسك  لذين لديهم خماطر حمددة     ا
الوصـول  متتلك صالحيات   بإعالم وحدة االستخبارات املالية، وهي وكالة مركزية عادة ما          

ويتعني أن تقوم هذه الوكالة بتحليل الصفقات املبلَّغ عنـها،       . إىل املعلومات املالية بدون قيود    
  .شكوك أو تأكيدها، فإهنا حتيل التحليل إىل السلطات املكلَّفة بإنفاذ القانونويف حال إثارة ال

ومع ذلك، فإن عملية الكشف ختفق عندما تكون وحدات االستخبارات املاليـة يف               -٤٢
" أُمناء بوابات املعلومات"تتمتع باالستقاللية بالنظر إىل أن  الالواليات القضائية للبلدان النامية 

 غري رمسي إن هم أبلغوا عن الصفقات        لتعرض لالنتقام سواء بشكل رمسي أو     ن ا رمبا خيشون م  
اليت جيريها أفراد النخبة، بل قد يبدو هلم يف بعض احلاالت ببساطة أن املـشاركة يف غـسل                  

__________ 

)٣٥( Kevin Davis and others, “Transnational responses to political corruption”, forthcoming, 2012.  
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ولذلك، وحيث إن أُمناء بوابات املعلومـات يف        . )٣٦(أمواهلم مسألة فعالة من حيث التكلفة     
تبعية للعمليات السياسية يف بلدان املنشأ، فإهنم عادة ما يكونون أكثر           املتلقية هم أقل    البلدان  

ـ وومع ذلك،   . عرضة للتبليغ عن عائدات الفساد من نظرائهم يف تلك البلدان          النظر إىل أن   ب
وحـدة  علـى   ، حـىت يف هـذه احلـاالت   يتعني،التقارير هي أول عالمة على ذلك، فإنه   

للمساعدة  النظراء يف بلد املنشأ      اللجوء إىل يف البلد املتلقي    االستخبارات املالية أو املدعي العام      
األدلة الداعمة للقضية الظاهرة الوجاهة اليت ستفضي يف هناية املطـاف إىل تقييـد              على مجع   
ـ         "منخفضة احلدة "ويف دميقراطية   . املوجودات ردود أو   ال، فإن هذه الطلبات قـد تظـل ب

من الذين ما زالوا ميارسون     وم حول موظف عمومي     لتبديد الشكوك اليت حت    التتلقى رداً إ   ال
وهذا هو السبب الذي من أجله يقال       . الذين هلم من يسندهم   أو فرد من أفراد النخبة      هم  مهاَم

إن ضوابط مكافحة غسل األموال اليت تكتسي قدراً أكرب من األمهية للبلدان النامية هي تلك               
  .)٣٧(املطبقة يف بلدان املقصد

ينطبق إالّ إذا كانت السلطات يف بلد املقصد تبذل أقصى ما بوسعها             البيد أن ذلك      -٤٣
تتوىل البلدان املتلقية عـادة      الويف الوقت احلايل،    . لتهيئة الظروف اليت تتيح بدء هذه القضية      

إن النهج الـذي    مثّ  . هذه القضايا حىت وإن كانت لديها فرصة جيدة لدفع العملية حنو األمام           
نسان إزاء عملية استرداد املوجودات الذي يؤكد واجب البلد املتلقـي           يرتكز على حقوق اإل   

  .للطلب يف التعاون ومسؤوليته يدعم احلجة الداعية إىل األخذ مببدأ إجراء حتقيقات استباقية
اتفاقية األمـم   مبوجب  إطار منع التدفقات غري املشروعة والكشف عنها        والواقع أن     -٤٤

 االتفاقية تنص على زيادة الرقابة     وألنّ. بادئ حقوق اإلنسان  املتحدة ملكافحة الفساد يكرس م    
وإضافة إىل ذلك فإن مبدأي املشاركة      . املساءلةتعزز  على صفقات املوظفني العموميني فإهنا      

والشفافية املكرسني يف الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلق بالتدابري             
لتدابري املطلوبة املتصلة بتنفيذ إطار ملكافحة غسل األموال يف القطاعني          الوقائية يغطيان مجيع ا   

  .العام واخلاص على السواء
وأخرياً، فإن إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يعزز أيضاً مسؤولية األعمال              -٤٥

املاضي التجارية جتاه االمتثال للقوانني السارية، وهو هدف سعت عدة مبادرات خالل العقد             
وعلى . إىل حتقيقه، وهي مبادرات ركزت على حث الشركات على احترام حقوق اإلنسان           

الشركات إىل اعتمـاد عـشرة مبـادئ يف    سبيل املثال، يدعو االتفاق العاملي لألمم املتحدة   
 بادئويف السياق نفسه، حتدد امل    . جماالت العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وحقوق اإلنسان      

إطـاراً  ) ، املرفـق  A/HRC/17/31انظر  ( بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان    توجيهية  ال
 أن حتمي من انتهاكات حقـوق اإلنـسان؛          يف واجب الدولة ) أ (: العناصر التالية  يستند إىل 

__________ 
)٣٦( Michael Levi, “How well do anti-money laundering controls work in developing countries?”, in 

Reuter (ed.), cited in note 17.  
)٣٧( Peter Reuter, “Policy and Research Implications of Illicit Flows”, in Reuter (ed.), cited in note 17.  
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 مسؤولية الشركات عن االمتثال جلميع القوانني املعمول هبا وحلقوق اإلنسان واحترامها؛           )ب(
حتقيق من أجل   ات أكرب للضحايا للوصول إىل سبل انتصاف فعالة          إتاحة إمكان  ضرورة) ج(

 وينبغي  .)٣٨(منع الضرر الذي تلحقه األعمال التجارية حبقوق اإلنسان واالنتصاف منه          فعالية
  . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتنفيذهلذه املبادرات التكميلية أن تعزز 

   أو املصادرةالتقييدالتجميد أو     
 األموال املتأتية من مصدر غري مشروع وتقييدها        جتميد الرامية إىل    التدابرين اعتماد   إ  -٤٦

عى حبقوق املدّ  أال يضر    نبغي ي ، اإلجراءات اجلنائية أم املدنية    ضمنسواء أكانت    ،ومصادرهتا
 بعض  اعُترض يف السابق على   ، وقد   عليهم أو أصحاب املوجودات يف احملاكمة وفقاً لألصول       

.  حقوق اإلنسان  العتبارات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       نصوص عليها يف  املاألحكام  
بإلزام اجلاين بأن يبّين املصدر املـشروع هلـذه العائـدات           " ٣١ من املادة    ٨وتوصي الفقرة   

وقد خضعت أحكام مماثلـة  ، "اإلجرامية املزعومة أو للممتلكات األخرى اخلاضعة للمصادرة 
احلق  الشروط اليت يتعني مراعاهتا من أجل عدم انتهاك          سوابق حتدد وعة  جممإطار  للتحليل يف   

 اإلدانـة  تثبت حىت ةرباءال  هذه السوابق أن احلق يف افتراض      بنيوت. يف احملاكمة وفقاً لألصول   
تشكل يف حد ذاهتا تقييـداً        وأن القرائن القانونية يف القانون اجلنائي ال       ،)٣٩(ليس حقاً مطلقاً  
ولذلك، فإن  . )٤٠(حقوق الدفاع ت الدول تراعي أمهية ما هي بصدده وحتترم         هلذا احلق مادام  

 الوسـائل   ومادامـت  ، يف اسـتخدام القـرائن     متوازناًالدول األطراف ما دامت تتبع هنجاً       
فإن الطعون القائمة على    املستخدمة متناسبة بشكل معقول مع اهلدف املشروع املراد حتقيقه،          

غري القائمة على بطرق أخرى  إمكانية املصادرة تقبل أيضاًو. )٤١(لن تنجحمبدأ افتراض الرباءة    
تشكل عقوبة تأديبية بل تدبرياً عالجياً       الاإلدانة على أساس أن مصادرة عائدات اجلرائم قد         

   .)٤٢(تبعاً للقواعد احمللية الناظمة هلاوذلك 
تعاوناً دود،   شريطة اختاذها ضمن هذه احل     ، النجاح يف اعتماد تدابري مؤقتة     ويقتضي  -٤٧
 هـذه   وعلى الرغم من أن   .  الفساد لعائدات املتلقي بني البلد املتضرر من الفساد والبلد        فعاالً

  تطبـق عـادة،  فإهنا، )٣١املادة ( ختصةمن السلطات املمن قبل أية سلطة   قد ُتعتمد   التدابري  
ة القانونيـة   ويف سياق املـساعد   . يف إطار اإلجراءات القضائية   ها التقييدي،   بالنظر إىل طابع  

. الوالية القضائية الطالبة لتحقيق جنـائي     فتح  ط  إن اختاذ هذه التدابري مرهون بشر      ف ،املتبادلة
__________ 

  .١٦فقرة ال، املقدمة، املرجع نفسه )٣٨(
)٣٩( European Court of Human Rights, Krumpholz vs. Austria, 18 March 2010, para. 34; Grayson and 

Barnham vs. United Kingdom, 23 September 2008, para. 40; Muller vs. Austria, 18 September 
2008, para. 40; Phillips vs. United Kingdom, 5 July 2001, para. 40.  

)٤٠( European Court of Human Rights, Phillips vs. United Kingdom, 5 July 2001, para. 40; Salabiaku 
vs. France, 7 October 1988, para. 28.  

)٤١( European Court of Human Rights, Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic vs Sweden, 23 July 2002.  
)٤٢( European Court of Human Rights, Welsh vs. United Kingdom, 9 February 1995; Phillips vs. 

United Kingdom, cited in note 53.  
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 )٤٣(مع التزامات الدول األطراف بتجرمي أفعال عديدة تتعلق بالفـساد         متسقة   وهذه األحكام 
تعلقـة   تقادم طويلة لإلجـراءات امل     فترة وحتديد   )٤٤(وحتديد مسؤولية األشخاص االعتباريني   

 اجلـاين  للقضايا اليت يكون فيهـا       العمل بالتقادم  تقادم أطول أو تعليق      فترةجبرائم الفساد و  
 تقديريـة   ممارسة أية صالحيات  ضمان  والسعي جبهد إىل     )٤٥(العدالةيد  املزعوم قد أفلت من     

  .)٤٦(تتعلق مبقاضاة هذه اجلرائم لزيادة فعالية تدابري إنفاذ القانون
األموال املتأتية من مصدر غـري مـشروع أو          لية الرامية إىل جتميد   ولذلك، فإن العم    -٤٨
 ومها التعـاون    ، مبادئ حقوق اإلنسان   من تستند إىل مبدأين راسخني      هتا أو مصادر  هاتقييد

. )٤٧( يف انتهاكات حقوق اإلنـسان أن حتقق وواجب الدول    ،الدويل إلعمال حقوق اإلنسان   
ر  أن الفساد يـضّ    اعتبارطبق على جرائم الفساد على      على أنه ين  من جهة    املبدأ الثاين    فسُرُيو

من يكون انطباق املبدأ األول و. )٤٨(ديحبقوق اإلنسان بصورة مباشرة أو غري مباشرة أو من بع
ويتسق كل من املبدأين مـع      .  مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      متسقاًجهة أخرى،   

  .برنامج عمل أكرا

   عائدات الفسادإرجاع    
 عـادة تنص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على آليتني قانونيتني رئيـسيتني إل          -٤٩

حتت عنوان   ٥٣تشري املادة    و . ومها استرداد األموال مباشرة والتعاون الدويل      ،عائدات الفساد 
إىل حمـاكم البلـد     املتـضرر    إىل جمموعة من احلاالت اليت جلأ فيها البلد          "االسترداد املباشر "

 حمـاكم  ، وألن ألن البلد يتصرف كجهة مدعية  مسألة اإلعادة  هذه احلاالت    ثريت الو. قياملتل
التعويض أو باالعتراف   نح  باستعادة األموال أو مب   أصدرت أمراً مباشراً    البلدان املتلقية هي اليت     

  .باألضرار لصاحل ذاك البلد
رس فيهـا البلـد     وعلى النقيض من ذلك، فإن التعاون الدويل يشري إىل حاالت ميا            -٥٠

 واليته القضائية ملقاضاة جرمية الفساد ويطلب املساعدة القانونية املتبادلة مـن البلـد          املتضرر
__________ 

وتوصـي  . ٢٥ و ٢٣ و ١٧، واملواد   ١٦ من املادة    ١، والفقرة   ١٥اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة        ) ٤٣(
  .٢٤ و٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٨، و٢-١٦االتفاقية أيضاً بتجرمي األفعال املتعلقة بالفساد يف املواد 

  .٢٦رجع نفسه، املادة امل )٤٤(
  .٢٩املرجع نفسه، املادة  )٤٥(
  .٣٠ من املادة ٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤٦(
؛ ١١، الفقـرة    ١٩٨٣،  ٨٤/١٩٨١، البالغ رقـم     بارباتو ضد أوروغواي  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٤٧(

، ٣١؛ والتعليـق العـام رقـم        ١١، الفقرة   ١٩٨٨،  ١٩٤/١٩٨٥، البالغ رقم    وميانغو موييو ضد زائري   
  .١٨ و٨لفقرتان ا

انظـر نتـائج سـيول، املـؤمتر        . يعترب جرمية ضد اإلنسانية   املُستشري  جاء يف الوثائق الدولية أن الفساد        )٤٨(
، وإعالن نريويب املعتمد يف املؤمتر اإلقليمـي املعـين          ٢٠٠٣عشر الدويل ملكافحة الفساد، سيول،       احلادي

  .٢٠٠٦ جلنة كينيا الوطنية حلقوق اإلنسان، بأبعاد الفساد املتعلقة حبقوق اإلنسان املعقود يف إطار
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عـادة  إلحتـدد قواعـد      الو. املتلقي من أجل تعقب عائداته وجتميدها ومصادرهتا وإعادهتا       
  .املساعدة تضرريف احلاالت اليت يطلب فيها البلد امل ال األصلية إالبلداناملوجودات إىل 

امللكيـة يف وقـت     (األموال مبدأ امللكية الـسابقة      وتتبع األحكام اإللزامية إلعادة       -٥١
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ٥٧ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة   . )٤٩()ارتكاب اجلرمية 

  حيث تفترض  ،أو غسل أموال عمومية خمتلسة    /و عمومية أموال فإن إرجاع عائدات اختالس   
قد صـودرت   ) أ( شريطة أن تكون امللكية      هو إلزامي  ،املتضررةفيها امللكية السابقة للدولة     

باالستناد إىل حكم   أن ذلك متّ    ) ج( و املتضرربناء على طلب البلد     نفذت   املصادرةأن  ) ب(و
  .هنائي صادر يف الدولة الطرف الطالبة وهو شرط ميكن أن تستبعده الدولة الطرف متلقية الطلب

 جرمية أخرى مشمولة باتفاقية مكافحة الفساد       ة فإن إرجاع عائدات أي    ،املقابليف  و  -٥٢
الدولة الطـرف   إثبات   مرهون بشرط    السواءمبوجب احلكمني اإللزامي وغري اإللزامي على       

وعندما يتعذر استيفاء هذا    . الطالبة بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة       
ع يظل ممكناً وإن كان غري إلزامي عندما تكون الدولة الطرف متلقيـة              فإن اإلرجا  ،الشرط

ويف مجيع احلـاالت    . الطلب قادرة على االعتراف بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة         
أن تنظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلكات املصادرة         باألخرى، تطالب الدول األطراف     

رجاع تلك املمتلكات إىل أصحاهبا الـسابقني الـشرعيني أو          إىل الدولة الطرف الطالبة، أو إ     
  ). ٥٧من املادة ) ج(٣الفقرة (تعويض ضحايا اجلرمية 

، عنـد   جيوز للدول األطراف أيـضاً     على أنه    ٥٧ من املادة    ٥وأخرياً، تنص الفقرة      -٥٣
ة، مـن    للحال االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعاً            

  . يف املمتلكات املصادرةأجل التصرف هنائياً
 يف إرجاع عائدات الفساد إىل بلـداهنا األصـلية          اإلجراءاتوكلما زاد جناح هذه       -٥٤

 سيما الازدادت موارد الدول ألداء واجباهتا يف احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا، و           
 األموال املعادة مبا يتمشى مع النهج       ن تنفق شريطة أ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  .الذي يرتكز على حقوق اإلنسان
والقانون السويسري السترداد املوجودات غري املشروعة هو أحد األمثلة يف هذا االجتاه              -٥٥

وينص هذا التشريع على جتميـد موجـودات األشـخاص          . الذي يتعدى الشروط التعاهدية   
استعادهتا بشكل مستقل يف احلاالت اليت خيفـق فيهـا طلـب            املعروفني سياسياً ومصادرهتا و   

املساعدة القانونية املتبادلة لكون الدولة الطالبة مل تتمكن من استيفاء املعـايري الـيت يقتـضيها                
ويف تلك احلاالت، جييز القانون للمحاكم السويسرية أن تفترض الطـابع           . التشريع السويسري 

تتناسـب   الكون ممتلكات الشخص املعروف سياسـياً       غري املشروع للموجودات شريطة أن ت     
بوضوح مع مصادر دخله املشروعة وأن درجة فساد الدولة املعنية أو هذا الـشخص معروفـة                

__________ 

)٤٩( A/58/422/Add.1 ٦٦، الفقرة.  
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ويف تلك احلاالت، إذا تعذر على الشخص املعروف سياسياً إثبات حيازتـه القانونيـة              . للغاية
 تستثمر يف برامج موجهة إىل حتسني       للموجودات، فإهنا ستصادر وُتعاد إىل بلدها األصلي لكي       

  .أو مكافحة اإلفالت من العقاب/ظروف معيشة السكان وتعزيز سيادة القانون و
أوسـع نطاقـاً   مناقشات البلدان  توصية بأن جتري    الومن التطورات اهلامة األخرى،       -٥٦

 التسوية  السياسة العامة الدولية حول كيفية إدماج عملية إعادة املوجودات يف اتفاقات          بشأن  
اليت مت التوصل إليها يف إطار قضايا رشاوى املوظفني العموميني األجانب مبوجب التـشريع              
الذي يطبق اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشـوة املـوظفني              

  .)٥٠(األجانب يف املعامالت التجارية الدولية
 أعاله، فإن القواعد الناظمـة إلرجـاع        ٥١ة  وعلى النحو الذي أُشري إليه يف الفقر        -٥٧

املوجودات إىل بلدها األصلي تقتضي أن تكون املوجودات قد صودرت بطلب مـن البلـد               
ومبعىن آخر إذا مل ُتنفَّذ املصادرة بناًء على طلب البلد املتضرر أو إذا كانت عائدات               . املتضرر

درة فإن هذه احلالة ختـرج عـن        غري املصا أخرى  الفساد قد استردت عن طريق آلية قانونية        
  .نطاق االلتزام بإرجاع املوجودات احملدَّد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ويف هذا اخلصوص، يكتسي التقدم الذي أحرز على مدى العقد األخري يف جمال إنفاذ   -٥٨
وجتـري  . ية قصوى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة الرشوة أمه         

 اليت يوجـد    البلدانتسوية ما يقارب مجيع حاالت رشاوى املوظفني العموميني األجانب يف           
تنطـوي   الو. فيها مقر الشركة اليت قامت بالرشوة أو أسهم هذه الشركة اخلاضعة للتداول           

 ١ويعرض اجلـدول    . التسويات على إجراءات املصادرة التقليدية أو مشاركة البلد املتضرر        
قارنة بني املبالغ املقدرة لعائدات الفساد املُعاَدة إىل بلداهنا األصلية واملبـالغ املقـدرة الـيت                م

استردهتا البلدان األطراف يف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحـة             
 عندما دخلـت    ٢٠٠٥الرشوة يف قضايا تتعلق برشاوى موظفني عموميني أجانب منذ عام           

وليس الغرض من البيانات أن تكون دقيقة       . تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حيز النفاذ      ا
  .بل توضيحية ألغراض االعتبارات املقدمة

__________ 

جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مبـادرة اسـترداد األصـول                 )٥٠(
  .دعوة للعمل: املنهوبة، االلتزامات املقطوعة ملكافحة الفساد يف إطار اجتماع أكرا
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  ١اجلدول 
تقديرات عائدات الفساد املُعاَدة إىل البلدان األصلية باملقارنة باملبالغ املقدرة اليت استردهتا            

  فحة الرشوةالبلدان األطراف يف اتفاقية مكا
جمموع العقوبات الصادرة يف قضايا تتعلـق برشـاوى         

مباليني دوالرات الواليـات    ( أجانب    عموميني موظفني
 )املتحدة األمريكية

  السنة

املوجودات املعـادة إىل    
مباليني (بلداهنا األصلية   

ــات  دوالرات الواليـ
 اجملموع  غري املشروعةرد األرباح الغرامات اجلنائية )املتحدة األمريكية

٢٩٫٦ ١٫٣ ١٦٫٥ ٢٩ ٢٠٠٥ 
٨٨٫٩ ١٩٫٨ ١٨٫٦ - ٢٠٠٦ 
١٠٦٫٨ ٣٨٫٥ ٣٣٫٣ ٨٥٦ ٢٠٠٧ 
٢ ٠٠٨,٨ ١ ٢٠٨,٥ ٨٤٣ ١٢١٫٣ ٢٠٠٨ 
٦٦٤٫٥ ٢٠٥٫٣ ٤٣٥٫٣ ٦٦ ٢٠٠٩ 
١ ٤٠٩ ٣٩١ ٦٤٣٫٧ ٣٨٧٫٦ ٢٠١٠ 
٤٠٩٫٨ ٨٩ ٩٥٫٣ - ٢٠١١ 

 ٤ ٧١٧,٣ ١ ٩٦٥,٤ ٢ ٠٨٦,٩ ١ ٤٦٠ اجملموع

  .)٥١( برامج مراقبة استرداد األصول املنهوبة ورابطة تريس كومبوديومجتميع وفقاً لبيانات: املصدر

مـن  أو التنازل عنها    غري املشروعة   إن مبالغ الغرامات اجلنائية وعمليات رد األرباح          -٥٩
املبلغ الكلي لألموال املتأتية من مصدر غري مشروع اليت أُعيدت إىل بلداهنا        األمور اليت تتجاوز    

أو /اجلنائية هي عقابية بطابعها، ولذلك فإهنا ُتفَرض كـرادع للجنـاة و         والغرامات  . األصلية
هو تدبري تصحيحي يلزم املـدعى      غري املشروعة   وباملقابل فإن رد األرباح     . )٥٢(للسكان عامة 
هدف يتفق مع أغـراض إرجـاع       وذلك  اجلرمية إىل الدولة،    النامجة عن   رباح  األعليه بإعادة   

  .األصليالبلد املوجودات إىل 
هو تدبري تصحيحي ُوضع يف البداية من أجـل قـضايا           غري املشروعة   ورّد األرباح     -٦٠

بيد أن هذا التدبري عندما ينطبق خارج نطاق اإلقليم على قضايا تتعلق برشاوى         . الفساد احمللية 
للبلد املعـين   موظفني أجانب، فإنه يطرح سؤاالً يتمثل يف معرفة ما إذا كانت اخلزانة العامة              

__________ 

) /http://assetrecoverywatch.worldbank.org(رنامج مراقبـة اسـترداد األصـول املنهوبـة          اسُتخِدم ب  )٥١(
ـ لبيانات تتعلق باملوجودات املعادة إىل بلداهنا األصلية؛ واسـُتخِدم برنـامج تريـد كمبو              كمصدر ديوم ن

)https://secure.traceinternational.org/Knowledge/Compendium.html (     كمصدر للبيانـات املتعلقـة
  .مبجموع العقوبات املفروضة يف قضايا الفساد املتعلقة مبوظفني عموميني أجانب

ويف هذه احلاالت ميكـن     . ة ألغراض عقابية بل كبديل للمصادرة     كثريبلدان  عتمد الغرامات اجلنائية يف     ُت ال )٥٢(
ولتحديـد  . ٦٥ إىل   ٥٩أيضاً أن ختضع الغرامات اجلنائية إلجراءات اإلرجاع املُشار إليها يف الفقرات من             

احلالة اليت ينطبق فيها ذلك، ُيشار إىل إرشادات جيدة يف تعريف عائدات الفساد املُعتمد يف اتفاقية األمـم                  
تحدة ملكافحة الفساد فضالً عن سوابق احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق بـالتمييز بـني                 امل

  .العقابية والتدابري التصحيحية التدابري
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 مقر الكيان الذي قام بالرشوة أو أسهمه املتداولة هو الوجهة الصحيحة هلذه             د فيه الذي يوج 
. متثلهاجملتمع الذي    الفاملالك السابق هلذه املوجودات ليس هو وكالة إنفاذ القانون و         . األموال

تكون الشركة اليت رسا عليها العقد هي نفسها اليت تعاين من نتائج            وعلى العكس من ذلك،     
معظم حاالت شراء السلع واخلدمات العامة اليت عادة ما حتدث فيهـا قـضايا                يف. الفساد

   .رشاوى املوظفني العموميني األجانب
وعمالً باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ينبغي للدولـة الطـرف أن تعيـد                -٦١

ولـة  املوجودات املصادرة يف قضايا رشاوى املوظفني العموميني األجانب عندما تثبـت الد           
الطرف الطالبة بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة أو عندما تعتـرف             

وحتدث رشاوى  . الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر كأساس إلرجاع املمتلكات املُصادَرة        
وميكن أن تأخـذ الرشـوة   . املوظفني العموميني األجانب عادة يف سياق عقود الشراء العامة        

دة كاحلد من املنافسة العادلة يف العطاءات، واملغاالة يف أسعار العقد، والترتيـب             أشكاالً عدي 
ويف كل حالة ينبغي أن تظل مسألة       . لوضع شروط أقل صرامة من أجل تقدمي بعض اخلدمات        

  .امللكية السابقة والتعويض مفتوحة للنقاش
افحة رشوة املـوظفني    اليت تنفذ اتفاقية مك   البلدان  ونتيجة لذلك، فإن مسألة مطالبة        -٦٢

سيما يف سياق التفاوض على حاالت       األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، بأن تقوم، وال       
الفساد وتسويتها، بإدراج إجراء يتيح للبلدان املتضررة تأكيد ملكيتها املُسبقة، ويف حال جناح          

تتعـارض مـع     الة  إىل البلد األصلي هي مسأل    غري املشروعة   هذا اإلجراء، إرجاع األرباح     
وبالنظر إىل العقبـات    .  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      ٥٧من املادة   ) ب(٣ الفقرة

اليت تعترض املساعدة القانونية املتبادلة والسبل البديلة الناجحة السترداد عائدات الفساد اليت            
 املعامالت التجاريـة    اليت تطبق اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني األجانب يف       البلدان  وضعتها  

الدولية، فإن هذا احلل يتفق مع أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد وأغراضـها               
وسُيعزَّز هذا اإلجراء بدرجة أكرب عندما جتعل البلدان املتلقية تلـك العمليـات             ). ١ املادة(

الذي يرتكز علـى    للجمهور، مما يسمح بتطبيق مبدأ املشاركة الناشئ عن النهج          متاحاً   أمراً
واملوظفني العموميني يف   اجملتمع  سيما بالنظر إىل إمكانية اختالف مصاحل        حقوق اإلنسان، وال  

  .بلد املنشأ

  التوصيات  -رابعاً  
للحّد من التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مـشروع إىل                -٦٣

يما احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     س  األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان، وال      البلدان
  :الثقافية يوصى باختاذ التدابري التالية
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ينبغي اعتبار مجيع مراحل عملية استرداد املوجـودات كعمليـة تـشمل              )أ(  
املسؤوليات املتبادلة للدول اليت ينبغي أن تبذل كل ما يف وسعها لتحقيـق عمليـة إرجـاع                 

هذه اجلهود مـع    تتفق  وجيب أن   .  بلداهنا األصلية  األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل      
  : يلي املتأثرة بالفساد وينبغي أن تشمل مااجملتمعات القانون الدويل حلقوق اإلنسان لصاحل 

تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان املتعلقة باملساءلة والشفافية واملشاركة لتحسني          '١'
  هة؛ إجراءات املنع والكشف يف بلدان املنشأ وإقامة العدل برتا

 وتعزيز اإلجراءات   لدول بالتحقيق يف الفساد ومقاضاة مرتكبيه     تأكيد التزام ا   '٢'
اجلنائية الرامية إىل جتميد األموال املتأتية من مصدر غري مشروع أو تقييـدها     

  بلدان املنشأ والبلدان املتلقية على السواء؛  يف
الطالبة يف   البلداناليت تفرضها البلدان املتلقية على      التقليل من العراقيل     '٣'

  سيما مراعاة خماطر تبديد األموال؛  مرحلة التعقب، وال
ينبغي للبلدان املتلقية لألموال املتأتية من مصدر غري مشروع أن تفصل،            '٤'

  عند االقتضاء، تدابري املصادرة عن شرط اإلدانة يف بلد املنشأ؛ 
عمـال  ينبغي ختصيص األموال املُعاَدة املتأتية من مصدر غري مشروع إل           )ب(  

احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية وفقاً ملبدأ ختصيص أقصى ما ميكن مـن املـوارد              
املتاحة يف إطار عمليات صنع القرار وإجراءات التنفيذ اليت تـدرج مبـادئ الـشفافية               

  واملشاركة واملساءلة؛
ينبغي أن ُيطبق معيار حقوق اإلنسان يف سياق اتفاقات إعادة األمـوال،              )ج(  

 معيار ينص على توفري سبل انتصاف فعالة ترمي إىل هتيئة الظروف الالزمة لتفـادي               وهو
  انتهاكات جديدة حلقوق اإلنسان؛ حدوث 
ينبغي إجراء مناقشة واسعة وقائمة على املشاركة حـول الـسياسات             )د(  

الالزمة لوضع صياغة أفضل إلجراءات تنفيذ اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني األجانب يف            
عامالت التجارية الدولية وااللتزامات احملدَّدة يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة             امل

الفساد فيما يتعلق باسترداد املوجودات حبيث ُتتاح لبلدان املنشأ إمكانية تأكيد ملكيتـها             
السابقة يف مواجهة تدابري العقوبات التصحيحية اليت تفرضها البلدان املتلقيـة لألمـوال             

  ة من مصدر غري مشروع؛ املتأتي
يكتسي حتقيق االتساق يف السياسات القائمة على أساس حقوق اإلنسان            )ه(  

أمهية أساسية يف مداوالت وإجراءات الدول األطراف يف جملس حقوق اإلنسان جبنيـف             
  .ويف العملية احلكومية الدولية بفيينا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

        


