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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٨ هحزيران/يوني ٦-٤فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
متابعة بيان سانت بطرسربغ: تقرير اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشأن     

 تشرين األول/ ٤و ٣شفافية امللكية االنتفاعية، املعقود يف فيينا يومي 
      ٢٠١٧أكتوبر 

      مذكِّرة من األمانة    
  ملخَّص  

يرد يف هذه الوثيقة ملخص للمناقشـــــات اليت ُأجريت أثناء اجتماع فريق اخلرباء الدويل   
. ٢٠١٧تشــــرين األول/أكتوبر  ٤و ٣بشــــأن شــــفافية امللكية االنتفاعية، املعقود يف فيينا يومي 

وعمًال بتكليٍف منصــوص عليه يف بيان ســانت بطرســربغ، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف 
، استعرض االجتماع، ٦/٥مم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته السادسة يف قراره يف اتفاقية األ

ُمحِّركو على ضــوء التطورات األخرية، االســتنتاجات والتوصــيات الواردة يف الدراســة املعنونة "
ــــــتغلالدُّمى: كيف  ، وما العمل إزاء األموال املنهوبةإلخفاء  القانونيةالفاســــــدون اهلياكل  يس

، املشـــتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين األموال املنهوبةاليت نشـــرهتا مبادرة اســـترداد "، ذلك
  باملخدِّرات واجلرمية والبنك الدويل.

  
   

__________ 
  *  CAC/COSP/IG/2018/1.  
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    مقدِّمة  -أوًال  
املشتركة بني  ،(مبادرة "ستار") األموال املنهوبة، أصدرت مبادرة استرداد ٢٠١١يف عام   -١

منشورًا يتضمَّن نتائج دراسة أجرهتا بشأن شفافية  ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
 األموالإلخفاء  القانونيةالفاسدون اهلياكل  يستغلُمحِّركو الدُّمى: كيف امللكية االنتفاعية بعنوان "

هذا  عناألســـاســـي  على نطاق واســـع النصَّ ُيعتربهو منشـــور و )١(،"ما العمل إزاء ذلك، واملنهوبة
املمارســـني واألدلَّة االختصـــاصـــيني . وباســـتخدام احلاالت واملقابالت مع يف هذا املجال املوضـــوع
توصـــيات املنشـــورة اليت مجعها باحثون تظاهروا بأنَّهم زبائن حمتملون، اقترحت الدراســـة اإلثباتية 

على الصعيدين الوطين والدويل يف وضع التشريعات  مةالعا سياساتية ليسترشد هبا مقرِّرو السياسات
  واملعايري وإقرارها.التنظيمية  واللوائح

سيكا  كما أنَّ  -٢ ساك فون سمَّى بأوراق مو شر ما ُي ضوء جمدَّط سلَّن دًا على األمهية احلامسة ال
ـــاد وتعقُّب التدفقات املالية ـــروعة  للمعلومات املتعلقة بامللكية االنتفاعية يف التصـــدي للفس غري املش

، التزم املشاركون ٢٠١٦الذي ُعقد يف لندن يف عام  ،حول العامل. ويف مؤمتر قمة مكافحة الفساد
"بوضــع حد إلســاءة اســتغالل الشــركات املجهولة  -مبا يف ذلك مجيع بلدان جمموعة العشــرين  -

ع بني قضـــايا الفســـاد جيم ًامشـــترك ًاقامس نَّ هناكفإاهلوية يف إخفاء عائدات الفســـاد". ويف الواقع 
أي هياكل قانونية مثل الشــركات  -مؤســســية  وســائلتقريبًا، وهو: االعتماد على كلها الكربى 

إلخفاء ملكية املوجودات املتأتية من عائدات الفساد وهوية  -واملؤسسات والصناديق االستئمانية 
  املسيطرين على تلك املوجودات.

ــاد صــراحة الشــفافية  ١٢(ج) من املادة  ٢وتذكر الفقرة   -٣ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
بني كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري بشأن هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة 

الدول األطراف إلزام من  ٥٢من املادة  ١الشــركات، يف حني تقتضــي الفقرة الكيانات يف إنشــاء وإدارة 
يف حسابات ين لألموال املودعة املستفيداملؤسسات املالية بالتحقُّق من هوية الزبائن وحتديد هوية املالكني 

اتفاقية  بصــــــفته الَقيِّم علىرات واجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ فإنَّ عالية القيمة. ومن مثَّ
  ية حمدَّدة تقتضي دعم التدابري املتعلقة بشفافية امللكية االنتفاعية.مكافحة الفساد، لديه والية قانون

ية األمم املتحدة ملكافحة   -٤ فاق لدول األطراف يف ات فة إىل ذلك، اعتمد مؤمتر ا وباإلضـــــــا
املعنون "بيان سانت بطرسربغ بشأن الترويج للشراكات  ٦/٥القرار  ،يف دورته السادسة ،الفساد

الذي أهاب فيه بالدول األطراف أن ســاد ومكافحته"، اص يف جمال منع الفبني القطاعني العام واخل
يف مجلة أمور، إىل تعزيز الشــفافية، مبا حة الفســاد، ودعاها، تعزِّز مشــاركة القطاع اخلاص يف مكاف

  القطاع اخلاص.  لدى كياناتيتعلق بامللكية االنتفاعية  مايذلك فيف 
وإزاء هذه اخللفية وعلى أساس البحوث التحضريية، استعرض اجتماع فريق اخلرباء الدويل   -٥

، على ٢٠١٧تشـــرين األول/أكتوبر  ٤و ٣بشـــأن شـــفافية امللكية االنتفاعية، املعقود يف فيينا يومي 
"، مىحمرِّكو الدُّضــوء التطوُّرات األخرية، االســتنتاجات والتوصــيات الواردة يف الدراســة املعنونة "

قضــايا الفســاد الكربى وناقش ما إذا كانت التشــريعات اجلديدة والتطورات الســياســاتية، وكذلك 
ت بعد االنتهاء من الدراســة، تؤكد تلك االســتنتاجات والتوصــيات، أم أنَّها تشــري إىل اليت اســتجدَّ

__________ 
 .http://star.worldbank.org/star/publication/puppet-mastersاملنشور متاح على املوقع الشبكي:   )١(  
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ت واجلرمية، بدعم األمم املتحدة املعين باملخدِّرا مكتُب ظهور اجتاهات جديدة. وقد نظَّم االجتماَع
ــــمَّ فريق اخلرباء الدويل أكثر من  ــــي. وض ــــاركًا من القطاعني العام  ٣٠مايل من االحتاد الروس مش

  واخلاص واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية. 
    

ملحة عامة عن التشريعات اجلديدة والتطورات السياساتية املتعلقة بشفافية   -ثانيًا  
    امللكية االنتفاعية

األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة ملحــة عــامــة عن املبــادرات  كتــبملممثلون قــدَّم   -٦
يف بعض الواليات القضـــائية يف كذلك و ،الســـياســـاتية والتشـــريعات اجلديدة على الصـــعيد الدويل

فاعية جمموعة العشرين. وباإلضافة إىل ذلك، حتدَّث املشاركون عن املعلومات املتعلقة بامللكية االنت
  يات القضائية اليت ينتمون إليها.والعقبات اليت حتول دون احلصول عليها يف الوال

    
    التشريعات اجلديدة والتطورات السياساتية على الصعيد الدويل  -ألف  

وصــــــف ممثِّلو مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية التطورات يف التشــــــريعات   -٧
الدولية املتصــــــلة بامللكية االنتفاعية، مع التركيز على االحتاد األورويب، وفرقة واملبادئ التوجيهية 

العمل املعنية باإلجراءات املالية، وجمموعة العشــــرين، وجمموعة الســــبعة، ومؤمتر قمة لندن ملكافحة 
الرابع املتعلق  اإلداري الفســـــاد. ويف االحتاد األورويب، انقضـــــى املوعد النهائي لتجســـــيد التوجيه

 اإلداري . وكان التوجيه٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٦يف القوانني الوطنية يف  )٢(والمبكافحة غسل األم
توخي احلرص  واشــــتراطاتيتضــــمَّن أحكامًا ذات صــــلة بشــــأن امللكية االنتفاعية، مثل تعريفها، 

ين. املســــــتفيدالواجب يف التعامل مع الزبائن، وإمكانية احلصــــــول على املعلومات عن املالكني 
مكافحة غســل  خبصــوصخامس إداري اقتراح بإصــدار توجيه  اوباإلضــافة إىل ذلك، ُيناقش حاليًّ

  سل األموال يف االحتاد األورويب.األموال يهدف إىل تعزيز تدابري مكافحة غ
عزَّز تنقيح التوصـــيات األربعني الصـــادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بشـــأن قد و  -٨

املتطلبات الواردة يف تلك التوصـــيات هبدف دعم حصـــول البلدان على  ٢٠١٢ عام غســـل األموال يف
ين للشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية. املستفيدمعلومات كافية ودقيقة ويف حينها عن املالكني 

وتتطلَّب التوصـــــيات األربعون من البلدان أن تســـــتوعب خماطر غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب اليت 
ســــريعًا وبنَّاًء  اقانونية، وتتوقَّع تعاونًا دوليًّجهها فيما يتعلق بالشــــخصــــيات االعتبارية والترتيبات التوا

وفعَّاًال فيما يتعلق باملعلومات املتصـــــلة بامللكية االنتفاعية، وتنصُّ على آليات لضـــــمان توافر املعلومات 
ن تنقيح . وتضــمَّعلى تلك املعلوماتة املتصــلة بامللكية االنتفاعية وإمكانية حصــول الســلطات املختصــَّ 

باتِّخاذ خطوات إضافية  )٣(ومنشآت ومهنًا غري مالية معيَّنةالتوصيات أيضًا تدابري تلزم املؤسسات املالية 

__________ 
أيار/مايو  ٢٠الصادر عن الربملان األورويب واملجلس األورويب واملؤرَّخ  2015/849 (EU) اإلداري التوجيه  )٢(  

 بشأن منع استغالل النظام املايل ألغراض غسل األموال أو متويل اإلرهاب. ٢٠١٥
تشمل املنشآت واملهن غري املالية املعيَّنة أندية القمار (الكازينوهات) والوكاالت العقارية ومساسرة املعادن   )٣(  

جار الكرمية واملحامني وموثقي العقود وأصحاب املهن القانونية املستقلني اآلخرين واملحاسبني ومقدِّمي واألح
 اخلدمات االستئمانية وخدمات الشركات.
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ــيًّســتوى املحلي املعلى عند التعامل  ــياس . واعُتمدت يف عام واملقربني منهم امع األشــخاص البارزين س
إطارًا جديدًا لتقييم فعالية منهجية جديدة لتقييم امتثال البلدان للتوصــــيات األربعني تضــــمَّنت  ٢٠١٣

ظم املطبَّقة يف البلدان فيما يتعلَّق مبكافحة غســــــل األموال/مكافحة متويل اإلرهاب، كما تضــــــمَّنت النُّ
 ًامباشــر ًااحية التقنية. وقدَّمت املنهجية أحد عشــر ناجتتقييمًا المتثال البلدان للتوصــيات األربعني من الن

فاعية  قة بامللكية االنت ناول أحدها مدى توافر املعلومات املتعل ية، يت كمؤشــــــرات قياس لتقييم الفعال
ة. ومن النواتج املباشـــرة اهلامة األخرى اليت تتصـــل بامللكية االنتفاعية الناجتان اللذان  للســـلطات املختصـــَّ

نة، والتطبيق الفعَّال نشـــآت واملهن غري املالية املعيَّعالية اإلشـــراف على املؤســـســـات املالية وامليتناوالن ف
نة نشــــــآت واملهن غري املالية املعيَّ لتدابري مكافحة غســــــل األموال/مكافحة متويل اإلرهاب من جانب امل

لة، أصدرت فرقة العمل واملؤسسات املالية نفسها. وبغية مساعدة البلدان يف تنفيذ التوصيات ذات الص
، وقدَّمت ٢٠١٤املعنية باإلجراءات املالية ورقة توجيهية بشــــــأن الشــــــفافية وامللكية االنتفاعية يف عام 

. وأصدرت جمموعة السبعة يف مؤمتر ٢٠١٦تقريرًا بشأن امللكية االنتفاعية إىل جمموعة العشرين يف عام 
، بيانًا بعنوان "إجراءات جمموعة الســــبعة ٢٠١٦ القمة الذي عقدته يف إيســــي شــــيما، اليابان، يف عام

ملكافحة الفســـاد"، ســـلَّمت فيه بأمهية شـــفافية امللكية االنتفاعية. وباإلضـــافة إىل ذلك، شـــدَّدت بلدان 
ــــــاد املعقود يف عام  املجموعة يف البيان ويف التزاماهتا الفردية املنبثقة عن مؤمتر قمة لندن ملكافحة الفس

صــــــول إىل املعلومات املتعلقة بامللكية االنتفاعية ومجعها يف التوقيت املناســــــب. ، على أمهية الو٢٠١٦
وعالوة على ذلك، أكَّد إعالن رؤساء الدول الذي اعُتمد يف مؤمتر قمة جمموعة العشرين يف هامبورغ، 

يا، يف عام  ملان فافية امللكية االنتفاع٢٠١٧أ لدان املجموعة باملضــــــي ُقدمًا يف تنفيذ شــــــ ية ، التزام ب
  للشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية. 

وفيما يتعلَّق ببلدان جمموعة السبعة واالحتاد الروسي، اعُتمدت تشريعات حملية لتجسيد التوجيه   -٩
الرابع الصـــادر من االحتاد األورويب بشـــأن مكافحة غســـل األموال يف فرنســـا (املرســـوم رقم اإلداري 
)، وإيطاليا (املرســوم التشــريعي ٢٠١٧افحة غســل األموال لســنة )، وأملانيا (قانون مك١٦٣٥-٢٠١٦

الالئحة يرلندا الشـــمالية (أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و)، وامل٢٠١٧أيار/مايو  ٢٥املؤرَّخ  ٩٠رقم 
). وُقدِّمت أيضًا عروض إيضاحية بشأن الوضع التشريعي ٢٠١٧كافحة غسل األموال لسنة مل التنظيمية

ية االنتفاعية يف ســائر بلدان جمموعة الســبعة واالحتاد الروســي، مبا يف ذلك يف كندا (قانون لشــفافية امللك
عائدات اجلرمية (غسل األموال) ومتويل اإلرهاب)، واليابان (قانون منع حتويل عائدات اجلرمية، بصيغته 

حزيران/يونيه  ٢٣خ املؤرَّ FZ-٢١٥)، واالحتاد الروســـي (القانون االحتادي رقم ٢٠١٦املعدَّلة يف عام 
  ).٢٠١٧) والواليات املتحدة األمريكية (قانون شفافية الشركات لسنة ٢٠١٦

    
    التشريعات اجلديدة والتطورات السياساتية على الصعيد الوطين  -باء  

ين يف املســتفيدة خرباء اجلهود التشــريعية املبذولة من أجل حتديد هوية املالكني وصــف عدَّ  -١٠
  الواليات القضائية اليت ينتمي إليها كلٌّ منهم. 

رًا بشــأن الســياســات أســتراليا أنَّ بلده اســتجاب لتوصــيات ُقدِّمت مؤخَّ مناخلبري  وأبلغ  -١١
عن طريق اتِّخاذ تدابري جديدة فيما يتعلق بالشـــخصـــيات  وذلك املتَّبعة يف مكافحة غســـل األموال

 بوصــــفها هيئةُأنشــــئت فرقة عمل معنية باجلرائم املالية اخلطرية االعتبارية واهلياكل املؤســــســــية. و
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مشــتركة بني عدَّة وكاالت جتمع بني موارد الوكاالت املشــاركة من أجل اســتهداف اجلرائم املالية 
يا و ــــــترال ئات  إحاالت من وكاالتيف اخلارج. وتلقَّت فرقة العمل اخلطرية يف أس ية وهي حكوم

عليها من املبلِّغني عن  ُحصـــــــلمعلومات القطاعني اخلاص والعام، وية من ذاتتبليغات ، وتنظيمية
وكذلك من خالل التحريات العلنية. وكان من بني التحديات  املخالفات واجلهات الدولية املعنية،

خلاص، وتلقي  طاع ا ئات الق قة مع هي ــــــليم يف العال جياد التوازن الس مل إ قة الع ها فر اليت واجهت
ـــــق املساعدة القانونية املت بادلة يف الوقت املناسب من اخلارج، والتغلُّب على العقبات النامجة عن حـ

له. وفيما يتعلق باملســــألة األخرية، املحافظة على ســــرية املعلومات املتبادلة بني حمامي الدفاع وموكِّ
الية. ُأنشئ فريق مهين قانوين معين مبمارسات االمتياز املهين القانوين داخل الشرطة االحتادية األستر

ح عنها يف "أوراق موســـــاك  وباإلضـــــافة إىل ذلك، اتُّخذت إجراءات بناء على املعلومات املفصـــــَ
. وأفاد اخلبري بشــــأن بعض القضــــايا البارزة املهمة، مبا يف ذلك قضــــية ٢٠١٦فونســــيكا" يف عام 
ا ي املســـماة "عملية إلربوس"، اليت انطوت على عدد من الشـــركات اليت يترأســـهاالحتيال الضـــريب

  "مديرون شكليون" وأسفرت عن إصدار العديد من األوامر التقييدية وعمليات االعتقال.
قصور يف  مكامناألرجنتني بأنَّ بلده استجاب أيضًا لتوصيات دولية بشأن  مناخلبري  وأبلغ  -١٢

ســياســات مكافحة غســل األموال املتَّبعة يف البالد. واســتحدثت تشــريعات جديدة بشــأن مكافحة 
زة فيما يتعلق بتوخي احلرص الواجب يف التعامل مع األموال وســــــوق املال متطلبات معزَّغســــــل 

مجلة  االنتفاعية تقتضـيالزبائن، وال تزال اإلصـالحات جارية. واعُتمدت خطة بشـأن شـفافية امللكية 
ع أن حتتفظ املصــارف بقاعدة بيانات تتضــمَّن املعلومات الشــديدة األمهية عن مجي ومنها أمور أخرى

ين النهائيني منها املســـــتفيدزبائنها. والشـــــخصـــــيات االعتبارية ملزمة بإبالغ املصـــــارف عن هوية 
توخي احلرص  اشـــتراطاتومســـامهيها. ووضـــعت وحدة االســـتخبارات املالية معايري جديدة لتطبيق 

الواجب يف التعامل مع الزبائن يف قطاع املصــــــارف وصــــــرف العمالت، انتقاًال من هنج االمتثال 
 يًااألرجنتني أنَّ هناك حتدِّ مناملخاطر. واعترب اخلبري اســــــتبانة الشــــــكلي إىل هنج قائم على جرائي اإل

قاطعات يف ية جلمع املعلومات عن الشــــــركات من مجيع امل طة مركز عدم وجود ســــــل  يتمثل يف 
  األرجنتني.

تعليمات يف الربازيل بأنَّ دائرة ضــــــرائب الدخل يف الربازيل قد اعتمدت  مناخلبري  وأبلغ  -١٣
عًا بتســجيل اجلهة املاحنة. ووفقًا لتشــريعات جديدة بشــأن تربُّ ُتلزم أيَّ شــخص يتلقى ٢٠١٦عام 

مح بالتفاوض مع الشـــــركات لتخفيف العقوبة. وأبرم املحقِّقون العديد من  غســـــل األموال، ســـــُ
التســــويات يف قضــــية "الفا جاتو"، األمر الذي أســــهم يف جناح التحقيقات البالغة التعقيد يف تلك 

نَّ االلتزامات املنصــوص عليها يف القانون كافية، إال أنَّ تنفيذها الربازيل أ منالقضــية. واعترب اخلبري 
صعوبة أخرى تتمثَّل يف أنَّ املدَّعني العامني يف حاجة إىل استصدار  ضعيفًا بوجه عام. ومثة  ال يزال 
أمر قضائي للحصول على معلومات الشركات اليت حتتفظ هبا دائرة ضرائب الدخل، ويطبِّق القضاة 

  فيما يتعلق مبنح هذه األوامر. اة جدًّمعايري عالي
إنشاء  ٢٠١٥النرويج أنَّ الربملان يف النرويج قد طلب إىل احلكومة يف عام  مناخلبري  وأبلغ  -١٤

سيكون مفتوحًا للجمهور  سجل للملكية االنتفاعية، ولكن مل يتَّضح بعد ما إذا كان هذا السجل 
لية. وتعتزم النرويج من حيث املبدأ، بوصـــفها ويشـــمل الشـــركات املســـجَّلة يف ســـوق األوراق املا



CAC/COSP/IRG/2018/7
 

6/22 V.18-02073 
 

األورويب الرابع املتعلق مبكافحة اإلداري عضــــــوًا يف املنطقة االقتصــــــادية األوروبية، تنفيذ التوجيه 
غسل األموال، ولكنها مل تقرر بعد تارخيًا حمددًا للتطبيق. وأكَّد اخلبري أنَّ املجتمع املدين يف النرويج 

ساسي  شفافية املالية قد اضطلع بدور أ صلتها بشأن امللكية االنتفاعية وال ستهالل املناقشة وموا يف ا
  وإنشاء سجل عام يف هذا الصدد. 

ـــعينات من  مناخلبري وأبلغ   -١٥ ـــركات يف التس ـــجالت الش نيجرييا بأنَّ بلده قد بدأ يف تنظيم س
 جلنة شــــؤون القرن املاضــــي. ويتعيَّن على كل شــــركة تســــجيل مجيع األشــــخاص املرتبطني هبا يف

الشركات، على أن يتحقَّق ممارس قانوين من هذه املعلومات. وكما أعلنت حكومة نيجرييا يف مؤمتر 
، فإنَّها ملتزمة بإنشــــــاء جهاز مركزي حلفظ املعلومات ٢٠١٦قمة لندن ملكافحة الفســــــاد يف عام 

ضريبية مب سلطات ال صلة بامللكية االنتفاعية. ويف نيجرييا، ال حتتفظ ال ستفيدعلومات عن املت ين؛ بيد امل
على إلزام املؤسسات املالية بتحديد هوية املالكني  تعلقة مبكافحة غسل األموال تنصُّأنَّ التشريعات امل

ين. وحتظر التشــريعات فتح احلســابات املغفلة اهلوية أو إنشــاء الشــركات الصــورية. وهناك املســتفيد
كوميني االســــتخراجية وفيما يتعلَّق باملســــؤولني احل قواعد إفصــــاح معزَّزة ُتطبَّق يف جمال الصــــناعات

ادًا إىل عدم . وجيوز األمر مبصـــادرة املوجودات اســـتنواملقربني منهم اواألشـــخاص البارزين ســـياســـيًّ
نيجرييا عددًا من  منجرمية حبكم القانون. وعالوة على ذلك، ذكر اخلبري  اإلفصــــــاح، الذي يعدُّ

التحديات، مبا يف ذلك عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للمعلومات املتعلقة بامللكية االنتفاعية، 
  وعدم كفاية األدوات املتاحة للتحقُّق من املعلومات املقدَّمة من الشركات. 

يتعيَّن على مجيع  للملكية االنتفاعية امركزيًّ غرينزي أنَّ لدى غرينزي سجالًّ منوذكر اخلبري   -١٦
املؤســــســــات املالية ومقدمي اخلدمات االســــتئمانية وخدمات الشــــركات تقدمي التقارير إليه. وُتتاح 

، وميكن لوحدة الرقابية املعلومات الواردة يف هذا الســــــجل هليئات إنفاذ القانون واهليئات التنظيمية
الل جمموعة إيغمونت لوحدات االســــــتخبارات املالية نقل هذه املعلومات إىل خارج البالد من خ

  يف املائة من ملكية رأس املال.  ٢٥االستخبارات املالية. وُحدِّدت عتبة إثبات امللكية االنتفاعية عند 
مجهورية مولدوفا بأنَّ بلدها قد أعدَّ مشــروع تشــريعات جديدة ملكافحة  مناخلبرية  وأبلغت  -١٧

ة لتوصيات بشأن سياسات مكافحة غسل األموال غسل األموال، بدعم من االحتاد األورويب، استجاب
ن املشــــــروع االلتزامات الواقعة على الوكاالت املبلِّغة فيما يتعلَّق بتنفيذ قد املتَّبعة يف البالد. و حســــــَّ

جارية الرمسية مجع  فة الت بائن. وجيب على الغر عامل مع الز بات توخي احلرص الواجب يف الت متطل
، ُألزم األشــــــخاص ٢٠١٧االنتفاعية وحتديثها. ومنذ كانون الثاين/يناير املعلومات املتعلقة بامللكية 

زاهة الوطنية، وقد بتقدمي بيانات إفصـــاح عن ممتلكاهتم إىل هيئة الن ا واملقربون منهمســـياســـيًّ البارزون
  ُطبِّق هذا اإللزام بنجاح وأسفر عن توقُّعات مرتفعة بتحسُّن مستوى التحقيقات يف غسل األموال. 

االحتاد الروســي بأنَّ تشــريعات مكافحة غســل األموال يف بالده تتضــمَّن  مناخلبري  وأبلغ  -١٨
ــــتثناءات) بأن حتوز معلومات عن مالكيها  ــــية (مع بعض االس التزام مجيع الكيانات القانونية الروس

ين وحتدِّثها، وأن حتتفظ هبذه املعلومات ملدة مخس ســــنوات. وعرَّفت تلك التشــــريعات املســــتفيد
بأنَّه فرد ميتلك يف هناية املطاف، على حنو مباشــر أو غري مباشــر (عن طريق أطراف  املســتفيدملالك ا

ة قدرها  يف املائة أو أكثر يف رأمسال الكيان القانوين ذي الصــلة، وميكنه الســيطرة،  ٢٥ثالثة)، حصــَّ
الزبائن. وُتلزم التشــــريعات مجيع  على إجراءات التصــــرف لدىعلى حنو مباشــــر أو غري مباشــــر، 
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الكيــانــات بــاتِّخــاذ التــدابري املعقولــة واملتــاحــة يف ظــل الظروف القــائمــة لتحــديــد هويــة املــالكني 
ين، يلتزم الكيان القانوين املســــــتفيدين. ويف حالة عدم التمكُّن من حتديد هوية املالكني املســــــتفيد

أن ُتقدَّم هذه املعلومات إىل وحدة االســـتخبارات  باالحتفاظ مبعلومات عن التدابري املتَّخذة. وجيب
املالية ودائرة الضـــرائب االحتادية عند طلبها، وُيفضـــل أن يكون ذلك عن طريق قناة إلكترونية، يف 

ين أو عدم حتديث املعلومات املســــتفيدغضــــون مخســــة أيام عمل. وُيعدُّ عدم حتديد هوية املالكني 
املعلومات أو عدم تقدميها خمالفة إدارية ُتعاقب بغرامة قدرها  املتعلقة هبم أو عدم االحتفاظ بتلك

يورو (يف حالة الكيانات القانونية). وتشــمل املصــادر  ٧ ٣٥٥يورو (للمســؤولني) أو  ٥٩٠تقريبًا 
الثانوية اليت ميكن اســـتخدامها لتحديد امللكية االنتفاعية املعلومات اليت حيتفظ هبا مصـــرف روســـيا 

ســـيطرون على املصـــارف أو لديهم القدرة على التأثري على عملها، وقائمة عن األشـــخاص الذين ي
واليت نفســـها األفراد املرتبطني اليت تقدمها الشـــركات املســـامهة، وقوائم األفراد املنتمني إىل الفئات 

تفصح عنها الدائرة االحتادية ملكافحة االحتكار، وقواعد البيانات التجارية. وعالوة على ذلك، فال 
يف روســيا بامتالك حســابات مصــرفية  ســياســيًّا واملقربني منهمح لبعض األشــخاص البارزين ُيســم

أجنبية، ويلتزم مجيع املواطنني الروس بإبالغ الســلطات الضــريبية عن حســاباهتم املصــرفية األجنبية. 
وميكن أن ُتكتشـــف حاالت عدم اإلبالغ عن طريق تبادل املعلومات على الصـــعيد الدويل، وميكن 

  .العموميةمناصبهم  البارزون سياسيًّا واملعنيونل هذه احلاالت أن تؤدي إىل أن يفقد األشخاص ملث
الالئحة إصالحات على  ٢٠١٦الواليات املتحدة بأنَّ بلده قد أدخل يف عام  مناخلبري وأبلغ   -١٩

وخي احلرص الواجب يف التعامل مع الزبائن هبدف جعلها أكثر توافقًا مع املعايري الدولية التنظيمية لت
االمتثال هلذه االلتزامات يف  اليت ميســها ذلكملكافحة غســل األموال. ويتعيَّن على املؤســســات املالية 

وية املالكني . وُأنشئ التزام جديد على املؤسسات املالية بتحديد ه٢٠١٨موعد ال يتجاوز أيار/مايو 
يف إطار التزامات املؤســـســـات املالية باالضـــطالع بالرصـــد  باســـتمرارين، وســـوف ُيرصـــد املســـتفيد
، فعند فتح الكيانات القانونية حلســابات ٢٠١٨لعالقاهتا مع الزبائن. واعتبارًا من أيار/مايو  املتواصــل

ؤسسات املالية بتحديد هوية جديدة لدى املصارف ووسطاء األوراق املالية ووسطاء السلع، تلتزم امل
يف املائة من أســـهم الكيان  ٢٥األشـــخاص الطبيعيني الذين حيوزون على حنو مباشـــر أو غري مباشـــر 

القانوين املعين والتحقُّق منها. ويف مجيع احلاالت، جيب أيضــــًا على املؤســــســــات املالية حتديد هوية 
لسيطرة على الكيان القانوين. وتنطبق هذه شخص طبيعي واحد يتحمَّل مسؤولية كبرية فيما يتعلَّق با

سية املالكني  ستفيدااللتزامات بصرف النظر عن جن شبكة إنفاذ القوانني املعنية باجلرائم امل ين. ولدى 
ـــتهداف  ـــتخبارات املالية يف الواليات املتحدة، صـــالحية إصـــدار أوامر االس املالية، وهي وحدة االس

باإلبالغ عن املعامالت يف بعض املناطق اجلغرافية. ويف اآلونة  اجلغرايف اليت تلزم املؤســـــســـــات املالية
األخرية، اســـتخدمت الشـــبكة هذه الصـــالحية يف إلزام شـــركات التأمني على امللكية، واليت تشـــارك 

ين املســتفيدبالضــرورة يف معظم املعامالت العقارية يف الواليات املتحدة، بالكشــف عن هوية املالكني 
دون احلصــــــول على متويل يف عدد من  من اليت تشــــــتري عقارات عالية القيمةللكيانات القانونية 

األسواق يف الواليات املتحدة. وعالوة على ذلك، قدَّم أحد أعضاء الكونغرس مشروع قانون (قانون 
الشفافية املؤسسية) من شأنه أن يقدم للواليات حوافز مالية من أجل إنشاء ُنظم لتأسيس الشركات 

دىن من معايري مجع املعلومات املتعلقة بامللكية االنتفاعية. وفيما يتعلَّق بالواليات اليت ال تفي باحلد األ
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تســتويف املعايري املذكورة، يســمح القانون لوزارة اخلزانة بتطبيق لوائح تنظيمية تقتضــي اإلفصــاح عن 
  معلومات امللكية االنتفاعية يف وقت تأسيس الشركة. 

أمانة فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية معلومات حمدَّثة عن نتائج التقييمات  منوقدَّم اخلبري   -٢٠
 ١٢و ١٠. ومشل ذلك التوصــيات ٢٠١٣املضــطلع هبا بشــأن التوصــيات األربعني ووفقًا ملنهجية عام 

  ضمن اجلزء املعين بالفعالية يف املنهجية املذكورة. ٥و ٤و ٣، والنواتج املباشرة ٢٥و ٢٤و ٢٢و
    

    " حمرِّكو الدُّمىمعلومات أساسية عن الدراسة املعنونة "  -ثالثًا  
مبادرة "ســـتار" بعض املعلومات األســـاســـية عن الدراســـة املعنونة  منقدَّم اخلبري والباحث   -٢١

وملحة عامة عن البحوث اجلارية بشأن قضايا الفساد الكربى اليت ظهرت بعد نشر  "حمرِّكو الدُّمى"
  لت جزءًا من األساس التجرييب الذي استند إليه اجتماع فريق اخلرباء. الدراسة، واليت شكَّ

    
    " ومنهجيتهاحمرِّكو الدُّمىمنشأ الدراسة املعنونة "  -ألف  

حمرِّكو مبادرة "ستار" إىل املنهجية والتوصيات الواردة يف الدراسة املعنونة " منأشار اخلبري   -٢٢
داد هذه الدراســة واملنشــور الناتج عنها من التجارب اليت نشــأ احلافز لالضــطالع بإعقد ". والدُّمى

ين لألدوات املؤســـســـية يف اخلارج أحد أكرب املســـتفيدكان فيها عدم توافر معلومات عن املالكني 
  العوائق اليت حتول دون استرداد املوجودات على الصعيد الدويل. 

 ١٥٠ة موثوقة بشـــأن واســـتخدم مؤلفو الدراســـة معلومات مســـتمدَّة من مصـــادر مفتوح  -٢٣
قضـــية فســـاد اســـُتغلت فيها أدوات مؤســـســـية إلخفاء امللكية االنتفاعية. وعالوة على ذلك، حلَّل 

ــلســلة من املقابالت مع املحقِّقني  ٤٠املؤلفون املعلومات املتاحة يف  ســجًال للشــركات، وأجروا س
") انطوت على لســريااملصــارف. واضــطلع املؤلفون أيضــًا بدراســة مراجعة ("مترين التســوق مع و

التماس العروض من جمموعة من مقدِّمي خدمات الصناديق االستئمانية وخدمات الشركات لصاحل 
  شركات صورية. 

ويف القضايا اليت خضعت للتحليل، استغلَّ املجرمون يف معظم األحوال شركات (معظمها   -٢٤
ن إلخفاء موجوداهتم. وتبيَّ رحبية، شركات صورية)، وبدرجة أقل صناديق استئمانية وكيانات غري

املؤســـســـية قد اســـُتخدم عرب احلدود الوطنية (يف الداخل واخلارج معًا)، يف حني  الوســـائلثلثي  أنَّ
ـــُتخدم ثلثها على الصـــعيد املحلي. وانطوى أكثر من  ـــتعانة  ٩٠اس يف املائة من القضـــايا على االس

تقييم معلومات عن املســــامهني، ما تضــــمَّنت الســــجالت اخلاضــــعة لل بوســــطاء حمترفني. ونادرًا
ما كانت املتطلبات  ًاصــلة بامللكية االنتفاعية. ونادريتضــمَّن ســوى ســجل واحد معلومات متَّ ومل

املتعلقة بتحديث املعلومات والتحقُّق منها منفَّذة. وتبيَّن أنَّ الوصــــول بســــهولة إىل تلك املعلومات 
ــــجالت ال تارخيية، مل يكن دائمًا متاحًا. وعالوة على ووظائف البحث عنها، فضــــًال عن توفُّر الس

ذلك، واجه املحقِّقون عقبات يف طلب املعلومات من الواليات القضــــــائية األخرى، ويف التغلُّب 
  على العقبات النامجة عن حـق املحافظة على سرية املعلومات املتبادلة بني حمامي الدفاع وموكله. 
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" الكثري من األدلة على اســتغالل الصــناديق رِّكو الدُّمىحمومل جيد مؤلفو الدراســة املعنونة "  -٢٥
شأن ما إذا كان من املمكن احلصول على معلومات  سة مناقشات ب االستئمانية. ومل تتضمَّن الدرا
بل الكفيلة بتحســني التعاون بني أجهزة إنفاذ  عن امللكية االنتفاعية من الســلطات الضــريبية، أو الســُ

  ة.القانون والسلطات الضريبي
سة املعنونة "  -٢٦ شر الدرا "، أصبحت مسألة امللكية االنتفاعية أولوية ُعليا حمرِّكو الدُّمىومنذ ن

بني األولويات السياسية على الصعيد العاملي، وهناك بعض التطورات اإلجيابية اليت ميكن مالحظتها 
  وال. بسبب املبادرات الدولية املعنية مبكافحة غسل األم وخصوصًايف هذا الصدد، 

    
    البحوث املتعلقة بقضايا الفساد الكربى اجلديدة  -باء  

كما ُذكر أعاله، كان أحد الركائز التجريبية اليت ُأعدَّت على أســـاســـها الدراســـة املعنونة   -٢٧
قضية فساد كربى من جمموعة واسعة من الواليات القضائية،  ١٥٠" هو استعراض حمرِّكو الدُّمى"

املؤســـســـية لغرض إخفاء أموال متأتية من الفســـاد وهوية  الوســـائلانطوت على إســـاءة اســـتغالل 
سياسيًّأ ، أو على تعزيز خمططات الفساد بطريقة أخرى. ويف إطار ا واملقربني منهمشخاص بارزين 

قضية  ٤٠حبوثًا نوعية بشأن  املخدِّرات واجلرمية مكتبفريق اخلرباء، أجرى ات الجتماع التحضري
  . ٢٠١٧و ٢٠١٠فساد كربى جديدة وقعت أو ُأعلن عنها بني عامي 

يات األربعون حتتاج إىل   -٢٨ كانت التوصــــــ ما إذا  حتديد  هذه البحوث هو  وكان اهلدف من 
ومصــــادر حكومية وقانونية رمسية،  عموميةحتديثات أو إضــــافات. واســــتندت البحوث إىل مصــــادر 

وكذلك إىل التواصل مع املمارسني واملنظمات املعنية. واسُتثنيت من التحليل القضايا اليت مل تتوفَّر فيها 
  مؤسسية لغرض تعزيز الفساد أو اعُتربت األدلة فيها غري كافية. وسائلأدلة على إساءة استغالل 

لتســـع اليت اختريت للمناقشـــة يف اجتماع فريق وأظهرت دراســـات حالة قضـــايا الفســـاد ا  -٢٩
لِّط عليها الضـوء باعتبارها اجتاهات حمتملة تتطلب املزيد  اخلرباء الدويل عددًا من اخلصـائص اليت سـُ

شري إىل أنَّه  منيف العرض اإليضاحي الذي قدَّمه الباحث  التحليلمن  ستار". ومع ذلك، ُأ مبادرة "
دام منهجية دراسة احلالة يف دراسة السلوك اإلجرامي، تكون النتائج بسبب القيود املتأصِّلة يف استخ

قائمة على روايات شخصية وال تعبِّر بالضرورة عن مجيع احلاالت، ومن مثَّ ميكن أن تكون عرضية 
  وال تدلُّ على االجتاهات األعم.

سيطر عليها جمهول الوسائلووفقًا لنتائج البحوث، فال تزال   -٣٠ ون أداة متكني املؤسسية اليت ي
رئيســية يف العديد من األنواع املختلفة من خمطَّطات الفســاد، مبا يف ذلك قضــايا الرشــوة واســتغالل 
املنصــب للمنفعة الشــخصــية واإلثراء غري املشــروع واالختالس. ومل يُكن ارتكاب أيٍّ من قضــايا 

  الفساد املستعرضة ليكون ممكنًا لوال وجود تلك األداة.
ستغل فيها  أالَّوميكن   -٣١ صر األغراض اليت ُت سائلتقت ساد على  الو سسية يف خمطَّطات الف املؤ

التحكُّم يف املوجودات أو نقل مدفوعات الرشاوى بل تتجاوزمها إىل ما هو أبعد من ذلك. وبيَّنت 
دراســــات احلالة املســــتعرضــــة طائفة واســــعة من االســــتخدامات األكثر ابتكارًا أو األكثر تطورًا 

 وســــــيلةعتبارية يف خمططات الفســــــاد الكربى. ومشلت هذه االســــــتخدامات إدراج للكيانات اال
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ية ألحد مؤسس وسيلةغرض دفع أرباح و/أو منح حصة ملكية يف لمؤسسية يف عقد متفاَوض عليه 
، ومنح رخص الســتغالل املوارد الطبيعية إىل شــركة صــورية ُأنشــئت ااألشــخاص البارزين ســياســيًّ

  رخصة إىل شركة أخرى وحتقيق أرباح كبرية من ذلك.بقصد حمدَّد وهو نقل ال
وتبيَّن أنَّ خمططات الفســــــاد انطوت على حنو متزايد على اســــــتخدام أنواع جديدة أكثر   -٣٢

املؤسسية. فعلى سبيل املثال، ُسلِّط الضوء على استخدام الصناديق االستثمارية  الوسائلتعقيدًا من 
يا اليت تناولتها دراســـات احلالة، اســـُتخدمت صـــناديق إلخفاء عائدات الفســـاد. ويف إحدى القضـــا

جِّلت يف ما ُيســمى باملالذات الضــريبية أو الواليات القضــائية اليت  اســتثمارية خاصــة يف اخلارج ســُ
تأخذ مببدأ السرية كقنوات لنقل األموال املختلسة من صندوق استثمار مملوك إلحدى الدول. ويف 

تثماري مســجَّل يف أحد املالذات الضــريبية يف خمطط معقَّد ، اســُتغلَّ صــندوق اســنفســها القضــية
إلخفاء القيمة احلقيقية الســتثمار يف أســهم ملكية ويف التســتُّر على االختالس. وأكَّد بعض اخلرباء 
يف االجتماع تلك النتيجة، وعلَّقوا على الزيادة الواضــحة يف إســاءة اســتغالل صــناديق االســتثمار 

  املشروعة. غرض إخفاء املكاسب غريل
ستغالل   -٣٣ ساءة ا شكلة األكرب هي إ سائلومن منظور إنفاذ القانون، كانت امل سسية  الو املؤ

سية اليت ارُتكبت فيها جرمية الفساد، حيث أنَّ  "األجنبية" اليت ُأنشئت خارج الوالية القضائية الرئي
نوقشــت يف اجتماع فريق  مثل هذه احلاالت تتطلَّب التعاون الدويل. ويف مجيع دراســات احلالة اليت

يف  اية قضائية أجنبية عنصرًا رئيسيًّاملؤسسية يف وال الوسائلما عدا واحدة، كان تسجيل  ،اخلرباء
  ين وعائدات الفساد. املستفيداجلهود الرامية إىل إخفاء املالكني 

وكشـــفت دراســـات احلالة أنَّ الكيانات االعتبارية األكثر شـــيوعًا هي شـــركات املســـامهة أو   -٣٤
الشركات ذات املسؤولية املحدودة اليت ُتنشأ يف والية قضائية "أجنبية" و/أو ميتلكها كيان قانوين منشأ 

ائية اليت تأخذ مببدأ يف والية قضائية "أجنبية"، وكثريًا ما تكون تلك الوالية القضائية من الواليات القض
السرية، ويكون مديروها أو مديروها الصوريون شركات مسامهة أو شركات ذات مسؤولية حمدودة 

  أنشأها لصاحلها مقدمو خدمات استئمانية وخدمات شركات أو شركاء موثوق هبم.
واليات  وأظهرت دراســــات احلالة وجود مؤشــــرات تدلُّ على احتمال تزايد اإلقبال على  -٣٥

ث مسعتها ومل ُتعرف بعد بأنَّها عالية املخاطر من حيث االمتثال ملتطلبات ئية "جديدة" مل تتلوَّقضــــا
  مكافحة غسل األموال بعد أن ضاقت الُسبل األخرى لغسل األموال املتأتية من الفساد.

وكشــفت دراســات احلالة أيضــًا عن تواتر اســتخدام العالقات غري الرمسية مع الوكالء لغرض   -٣٦
. ويف العديد من القضـايا، كان األشـخاص الذين يشـغلون املناصـب الرمسية املسـتفيداء هوية املالك إخف

ني. وشارك الوسطاء املاليون، يف الكيانات االعتبارية شركاء موثوق هبم أو أقرباء وليسوا مرشحني مهني
ومســـتشـــارو  يف ذلك املصـــارف واملحامون ومقدِّمو اخلدمات االســـتئمانية وخدمات الشـــركات  مبا

االستثمار، مشاركة كبرية يف تيسري هذه املخططات. ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كان مقدِّمو 
  اخلدمات االستئمانية وخدمات الشركات قد اسُتعني هبم يف مجيع دراسات احلالة أو يف معظمها.

ن  -٣٧ لة تنوعًا كبريًا يف مســــــتوى تطوُّر التقنيات والكيا حلا بارية ومشلت دراســـــــات ا ات االعت
ين وإخفاء مسار األموال املتأتية من الفساد. وعلى الرغم من املستفيداملستخدمة إلخفاء هوية املالكني 
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أنَّ هناك بعض املؤشـــــرات على زيادة مســـــتوى تطوُّر اهلياكل االعتبارية، فقد جلأ بعض األشـــــخاص 
ومنها نقل األموال من خالل حســابات البارزين ســياســيًا أيضــًا إىل تقنيات بدائية أو مســتهترة للغاية، 

كد أنَّ األشــخاص مصــرفية مســجَّلة باســم حد األقرباء، ويف حالتني، باســم الشــخص نفســه. وهذا يؤ
الذين يستفيدون من خمططات الفساد قد ال يكونون دائمًا خرباء يف التقنيات  ا واملقربنيالبارزين سياسيًّ

  اعات اإلجرامية املنظمة وغاسلو األموال.األكثر تقدُّمًا اليت تفضل استخدامها اجلم
    

  االستنتاجات والتوصيات الواردة يف الدراسة املعنونة  استعراض  -رابعًا  
    "مىحمرِّكو الدُّ "

اجتماع فريق اخلرباء الدويل االســـتنتاجات  درسيف ســـلســـلة من اجللســـات املواضـــيعية،   -٣٨
سة املعنونة " ضافًة". حمرِّكو الدُّمىوالتوصيات الواردة يف األجزاء املوضوعية من الدرا ذلك،  إىل وإ

ُخصِّصت جلسة منفصلة للنظر يف مسألة ما إذا كانت السلطات الضريبية ميكن أن تكون مصادر 
  نتفاعية. حمتملة للمعلومات املتعلقة بامللكية اال

    
      املستفيداملالك  -١اجللسة   -ألف  

    مدير املناقشة: إيف إشليمان (سويسرا)    
من  ٢، اســـتعرض املشـــاركون االســـتنتاجات والتوصـــيات الواردة يف اجلزء ١يف اجللســـة   -٣٩
ة تعريف امللكية االنتفاعي ٢". ويتناول اجلزء املســــــتفيد" واملعنون "املالك حمرِّكو الدُّمىدراســــــة "ال

من الناحية النظرية،  انســـبيًّ واضـــحمفهوم  املســـتفيدإىل أنَّ املالك  ٢ومصـــطلحاهتا. وخيلص اجلزء 
يف حتديد الشخص  املستفيدولكن يصعب تطبيقه يف املمارسة العملية. ويتمثَّل جوهر مفهوم املالك 

ًا إىل حد مؤســســية. وســيظل هذا التحديد دائمًا معتمد وســيلةالذي يســيطر يف هناية املطاف على 
امللكية االنتفاعية يف تعريف قانوين. ومتيِّز  اختزالكبري على السياق واالعتبارات الواقعية؛ فال ميكن 

الدراســة أيضــًا بني التعريفني املوضــوعي والشــكلي للملكية االنتفاعية. ويتمثَّل الفرق بني النهجني 
املوضوعي والشكلي يف أنَّ النهج املوضوعي ينطوي على املرونة فيما يتعلق باهلوية املحتملة للمالك 

ليت يتوصَّل إليها النهج الشكلي (ومنها على سبيل املثال هوية من ميتلكون ، ويعترب النتائج ااملستفيد
  وليست نتيجة هنائية وقطعية. للعملحصة من األسهم تتجاوز عتبة معيَّنة) فرضية 

واســتنادًا إىل هذه االســتنتاجات، تقدِّم الدراســة أربع توصــيات فيما يتعلق مبفهوم امللكية   -٤٠
 ادائمًا شــخصــًا طبيعيًّ املســتفيدالك ينبغي للبلدان أن تضــمن أن يكون امل : (أ)، وهي أنهاالنتفاعية
ستعمال مصطلحات بديلة لإلشارة إىل األشخاص )؛ (ب) ١(التوصية  ينبغي أن تنظر البلدان يف ا
ضــع ينبغي أن ت)؛ (ج) ٢النهج الشــكلي (التوصــية  مبوجب مســتفيدينمالكني بوصــفهم ن املحدَّدي

هلؤالء األشخاص، ولكن ينبغي أن تتطلَّب حتقيقًا أعمق يف هذا الشأن  اًا رمسيًّالبلدان معيارًا واضح
)؛ (د) ينبغي أن ُتســـــتخدم تدابري توخي احلرص ٣يف الســـــيناريوهات املرتفعة املخاطر (التوصـــــية 

  ). ٤لسد الفجوة بني النهجني (التوصية  مستمر على حنوالواجب يف التعامل مع الزبائن 
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" التعريف الذي وضــعته فرقة العمل املســتفيدملناقشــة بشــأن تعريف "املالك ا منطلق وكان  -٤١
" يشــري إىل الشــخصــية، أو الشــخصــيات، الطبيعية املســتفيداملالك عنية باإلجراءات املالية، وهو: "امل

اليت هي يف هناية املطاف َمن ميلك شـــركة زبونة أو يســـيطر على تلك الشـــركة و/أو الشـــخصـــية 
سيطالطبيعية اليت ُتج رة فعلية تامة رى املعاملة نيابًة عنها. ويشمل أيضًا األشخاص الذين ميارسون 

  )٤(".يب قانوينعلى شخصية اعتبارية أو على ترت
من الدراســة  ٢وبوجه عام، اتَّفق املشــاركون على أنَّ التوصــيات األربع الواردة يف اجلزء   -٤٢

سياق التطوُّرات اليت استجدَّت يف جمال شفافية  " ال تزال صحيحة وهامة يفحمرِّكو الدُّمىاملعنونة "
  .٢٠١٠امللكية االنتفاعية منذ عام 

 ال حتديًّ، ذكر اخلرباء أنَّ تعريف امللكية االنتفاعية ال يزال ميث٢ِّو ١وفيما يتعلق بالتوصيتني   -٤٣
ية. وكان فيما يتعلق بالتعاون وإجراء التحقيقات عرب الواليات القضـــائ وخباصـــةيف بعض األحيان، 

ذات أمهية بالغة للجهود املبذولة من أجل  ١هناك توافق يف اآلراء بني اخلرباء على أنَّ التوصــــــية 
زيادة شفافية امللكية االنتفاعية يف جرائم الفساد. وأيَّدت ذلك دراسات احلالة اليت ُأعدَّت الجتماع 

كها قانونًا كيانات اعتبارية يف كثري من األحيان على شـــــركات متتل اشـــــتملتفريق اخلرباء، واليت 
املالك  كانحىت لو بعض اخلرباء أنَّه  وأبرزعادة ما تكون مســــــجَّلة يف واليات قضــــــائية أجنبية. 

ناء على أوامر من شخص بيتصرَّف  رمبا ذلك الشخص الطبيعي فإنَّ، دائمًا اشخصًا طبيعيًّ املستفيد
  ثالث خيتبئ خلف "مدير امسي". 

االحتاد الروسي إىل أنَّ التعاريف القانونية املختلفة اليت تندرج عمومًا يف إطار  اخلبري منوأشار   -٤٤
ــــبيل املثال،  ي الضــــريب القانونمفهوم امللكية االنتفاعية موجودة يف ميادين قانونية خمتلفة، ومنها على س

اخلبري عن وقانون الشــركات وقانون املنافســة وقانون مكافحة غســل األموال/متويل اإلرهاب. وتســاءل 
لإلشــارة إىل "شــخص ذو نفوذ كبري أو ســيطرة كبرية"،  ومنها مثًالجدوى وضــع مصــطلحات بديلة، 

النهج الشــكلي، واقترح أنَّه ميكن  ون، مبقتضــىاملســتفيد املالكوندون على أنَّهم األشــخاص الذين ُيحدِّ
تضم عدَّة فئات فرعية. وبصرف  بدًال من ذلك النظر إىل مفهوم امللكية االنتفاعية باعتباره فئة "شاملة"

من استخدام تعاريف خمتلفة للملكية االنتفاعية  ٢النظر عن ذلك الرأي، تتَّضح األمهية املستمرة للتوصية 
  أثناء مناقشة اخلرباء، األمر الذي أدى إىل صعوبات يف التواصل بشأن هذا املوضوع.

حات مســألة مفيدة، غري أنَّهم شــدَّدوا على ورأى بعض اخلرباء اآلخرين أنَّ التمييز بني املصــطل  -٤٥
أنَّ حتديد هوية الشــخص ذي النفوذ الكبري أو الســيطرة الكبرية، أي على ســبيل املثال الشــخص الذي 

، املســتفيدخطوة أوىل يف حتديد هوية املالك  يف املائة من أســهم الشــركة، ما هو إالَّ ٢٥حيوز أكثر من 
سرا االسـتفسـارات املوضـوعي إيرادوأنَّ  ة بعد تلك اخلطوة أمٌر ضـروري. وُذكرت التشـريعات يف سـوي

والشـــخص الذي  املســـتفيدمن خالل التمييز بني املالك  ٢كمثال على والية قضـــائية نفَّذت التوصـــية 
__________ 

ورقة التوجيه ، )FATF( فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  )٤(  
، ٢٠١٤، تشرين األول/أكتوبر العمل املعنية باإلجراءات املالية: الشفافية وامللكية االنتفاعية الصادرة عن فرقة

 اات املالية فإنَّ "عنصرًا أساسيًّ. وكما ورد يف ورقة التوجيه الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراء٨الصفحة 
امللكية القانونية والسيطرة وينظر يف مفهوم هو أنَّ التعريف يتجاوز  املستفيديف تعريف فرقة العمل للمالك 

 امللكية والسيطرة النهائية (الفعلية)".
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يســيطر على الكيان االعتباري. وُأشــري إىل أنَّ ســجل "األشــخاص ذوي الســيطرة الكبرية" يف اململكة 
يف املائة  ٢٥التمييز، إذ يصــف الشــخص الذي حيوز حصــة ملكية ال تقل عن املتحدة يطبق أيضــًا هذا 

  .املستفيدبأنَّه "شخص ذو سيطرة كبرية"، ومن مثَّ ُيقرُّ بأنَّ ذلك الشخص قد يكون خمتلفًا عن املالك 
يف  ٢٥ نسبة ما إذا كانت العتبة الدنيا األكثر استخدامًا، وهيمسألة وناقش اخلرباء أيضًا   -٤٦

ــــــائية  ــــــبة أم حتتاج إىل مراجعة. وُذكرت األرجنتني كمثال على والية قض املائة من امللكية، مناس
تستخدم عتبة دنيا أقل، األمر الذي استحسنه بعض اخلرباء. وأشار خرباء آخرون إىل أنَّ من شأن 

االنتفاعية. وأشـــار  خفض العتبة الدنيا أن يؤدي حتمًا إىل إضـــعاف نوعية البيانات املتعلقة بامللكية
ــــــبيل املثال، يف مشــــــروع التوجيه  اخلبري من الواليات املتحدة إىل أنَّ خفض العتبة الدنيا (على س
سلبية على  تبعاتيكون له من شأنه أن س املتعلق مبكافحة غسل األموال) األورويب اخلاماإلداري 

ئن. ومع ذلك، ذكر اخلبري أنَّه زة لتوخي احلرص الواجب يف التعامل مع الزباتطبيق متطلبات معزَّ
  تعريف امللكية االنتفاعية. له عواقب علىال يعتقد أنَّ خفض العتبة الدنيا 

، والذي يعتمد على عتبات املستفيدوُأشري إىل أنَّ التعريف البالغ الضيق والشكلي للمالك   -٤٧
ه معرَّض لاللتفاف عليه من ه يتســـبَّب يف إجياد ثغرات وألنَّألنَّ لنســـبة حصـــة امللكية، إشـــكايل دنيا

إخفاء املعلومات املتَّصــــــلة بامللكية االنتفاعية. ويف هذا حثيثًا جانب اجلهات الفاعلة اليت حتاول 
الصــــدد، اتُّفق على األمهية املســــتمرة للعالقات بني مرتكيب اجلرائم األصــــلية والوكالء يف ســــياق 

املؤسسية.  للوسائلين املستفيدحتديد املالكني  خمطَّطات الفساد الكربى باعتبارها عقبة رئيسية أمام
ستفيدونظرًا ألنَّ العديد من املالكني  شركاء موثوقني امل ستخدمون  سيطرة  يفوضوهنم مبهمةين ي ال

الفعلية على الكيانات االعتبارية وملكيتها القانونية، وهي ممارســـة تأكَّد اســـتخدامها يف العديد من 
أشــــــار اخلرباء إىل أنَّه ال ميكن  فقد أجل اجتماع فريق اخلرباء، دراســــــات احلالة اليت ُأعدَّت من

االعتماد على هنج العتبات الدنيا باعتباره احلل الوحيد أو الرئيسي للحصول على املعلومات املتعلقة 
بامللكية االنتفاعية، إال أنَّه قد يوفر أدلة مفيدة للمحققني. ومن مثَّ أعرب معظم اخلرباء عن تأييدهم 

ين بدًال من اتِّباع هنج املســـــتفيداملالكني  هوية باع هنج قائم على املبادئ وموضـــــوعي يف حتديدالتِّ
شــكلي حبت. وكان هناك توافق يف اآلراء على أنَّه ينبغي التركيز على التنفيذ الفعَّال للمعيار القائم 

  الذي وضعته فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية.
ن القطاع اخلاص إىل أنَّ التدابري املســــــتمرة لتوخي احلرص الواجب يف وأشــــــار ممثِّلون م  -٤٨

) ساعدت على التصدي ملشكلة التمييز بني امللكية االنتفاعية هليكل ٤التعامل مع الزبائن (التوصية 
مؤسسي والسيطرة الفعلية عليه. وتناولت تلك التوصية ضرورة الرصد املستمر للتعامالت النشطة 

. وعلى الرغم من أنَّ املســتفيدعن هوية املالك  دالالت منطيًّاملصــرفية، واليت تقدم على احلســابات ا
، فإنَّ هدف مقدِّم املستفيداملسيطر على احلساب املصريف ميكن أن يكون شخصًا خمتلفًا عن املالك 

كيان من ال اســـلســـلة والذي ينتفع ماليًّالشـــخص املوجود يف هناية ال هوية اخلدمات املالية هو حتديد
عادة ما يكون هو الشـــخص الذي يتَّصـــل  املســـتفيداالعتباري. وأشـــار أحد اخلرباء إىل أنَّ املالك 

  مبقدِّم اخلدمات املالية يف حالة اهنيار سوق األوراق املالية لالطمئنان على استثماراته.
مستمرة لتوخي والحظ املشاركون أنَّه يف حالة املؤسسات املالية، فإنَّ اشتراط اختاذ تدابري   -٤٩

من  ١٠د يف التوصية يتجسَّ  ٤النحو الوارد يف التوصية احلرص الواجب يف التعامل مع الزبائن على 
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التوصـــــيات األربعني، واليت تتضـــــمَّن فرض متطلبات على املؤســـــســـــات املالية بأن تقيِّم املالكني 
داملســتفيد اإلداري يف التوجيه  ين من حســابات الزبائن وتضــطلع بالرصــد املســتمر هلا، كما يتجســَّ

الرابع الصــادر من االحتاد األورويب بشــأن مكافحة غســل األموال. ويف ذلك الســياق، أثار اخلرباء 
مســـــائل تتعلَّق باالعتماد على املعلومات املســـــتمدة من اإلبالغ الذايت، فضـــــًال عن العقوبات اليت 

ية اليت هتمل حتديث املعلومات املت قانون فاعية أو تتعمَّد ُتفرض على الكيانات ال علقة بامللكية االنت
 اشتراطتقدمي معلومات مضلِّلة. وعالوة على ذلك، تساءل اخلرباء عمَّا إذا كان ميكن زيادة حتديد 

االضــطالع بالرصــد هبدف التركيز على رصــد ســجالت الشــركات، وســجالت امللكية االنتفاعية 
ـــائل املتعلقة بالطبي عة الثابتة للمعلومات وعدم خضـــوع حيثما كانت مســـتخدمة، على ضـــوء املس

  مسألة حتديث املعلومات املتَّصلة بالكيانات االعتبارية وامللكية االنتفاعية للمراجعة واإلنفاذ.
    

      ؟املستفيداملالك  يتخفىأين  -٢اجللسة   -باء  
    مدير املناقشة: فادمي تاركني (االحتاد الروسي)    

من دراســــة  الثالث، حبث اخلرباء االســــتنتاجات والتوصــــيات الواردة يف اجلزء ٢يف اجللســــة   -٥٠
؟". ويف ذلك اجلزء، ُأشــــــري إىل أنَّه يف الغالبية املســــــتفيداملالك  يتخفى" واملعنون "أين حمرِّكو الدُّمى"

لشـــركات مبا يف ذلك ا -املؤســـســـية  الوســـائلالعظمى من قضـــايا الفســـاد الكربى، ُأســـيء اســـتغالل 
غرض إخفاء هويات األشخاص الضالعني يف ل -واملؤسسات والكيانات الومهية  والصناديق االستئمانية

الشــركات  وخصــوصــًااملؤســســية، كانت الشــركات ( الوســائلالفســاد الواســع النطاق. ومن بني تلك 
ليت املســــامهة والشــــركات ذات املســــؤولية املحدودة) هي األكثر اســــتخدامًا. وكانت الشــــركات ا

غري ناشــطة، بيد أنَّ الشــركات الناشــطة اســُتخدمت يف معظمها اســُتخدمت إلخفاء امللكية االنتفاعية 
يف دفع الرشى. وتشكِّل الشركات املتوقفة النشاط مشكلة خاصة، نظرًا ألنَّها تتيح  وخصوصًاأيضًا 

لألشــخاص الفاســدين اســتغالل تاريخ الشــركة وجمموعة من مســؤويل الشــركة الذين ال تربطهم صــلة 
  بالشخص الفاسد.

سة املعنونة "  -٥١ ستنادًا إىل هذه االستنتاجات، تقدِّم الدرا توصيات فيما  " مخسحمرِّكو الدُّمىوا
املؤســـســـية إلخفاء امللكية االنتفاعية: (أ) ينبغي للواليات القضـــائية إجراء  الوســـائليتعلق باســـتخدام 

 ألغراض إجراميةالكيانات االعتبارية فيها  فيما يتعلق بالقضــايا اليت تســتخدمحتليل منهجي للمخاطر 
أن تضـــع تعريفًا  هلا ينبغي)؛ (ب) ١ املخاطر (التوصـــية تفاقماليت تشـــري إىل داخلها، لتحديد الرموز 

غري املشــروعة (التوصــية  ، وأن جتعل هذه الشــركات أقل جاذبية ملرتكيب األعمالالراكدةللشــركات 
املؤســـســـات املالية أو مقدِّمي اخلدمات احلصـــول على إقرارات  تشـــترط علىأن هلا ينبغي )؛ (ج) ٢

)؛ ٤ســـهم حلاملها (التوصـــية أن تلغي األهلا نبغي ي)؛ (د) ٣ية من زبائنهم (التوصـــية بامللكية االنتفاع
أن جتمع بني مسؤويل إنفاذ القانون ومقدِّمي اخلدمات االستئمانية وخدمات الشركات  هلا ينبغي  )(ه

  ). ٥واهلياكل املؤسسية اليت يستخدمها املجرمون (التوصية  الوسائلهبدف توعيتهم بأنواع 
مبادرة "ســــــتار" حتليل املخاطر الوارد يف  منوأكَّد العرض اإليضــــــاحي الذي قدَّمه اخلبري   -٥٢

"، والذي بيَّن أنَّه يف األغلبية الساحقة من احلاالت، ُتستخدم شركات حمرِّكو الدُّمىالدراسة املعنونة "
التجريبية املتاحة، مسامهة وشركات ذات مسؤولية حمدودة إلخفاء املوجودات. واستنادًا إىل البيانات 
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صغرية للغاية من  سبة  سوى ن صناديق االستئمانية  ستخدم إلخفاء  الوسائلال متثل ال املؤسسية اليت ُت
املوجودات يف قضــــــايا الفســــــاد الكربى. ومع ذلك، فمن املمكن أيضــــــًا أن يكون ذلك ناجتًا عن 

را أنَّه شـــهد زيادة يف ســـويســـ اخلبري منالصـــعوبات اليت تواجه التحري عن هذه الكيانات. والحظ 
اســتخدام الصــناديق االســتئمانية املســجَّلة يف واليات قضــائية "غري ملوثَّة". واتَّفق املشــاركون عمومًا 

حة غســــل على أنَّ الصــــناديق االســــتئمانية قد متثِّل خطرًا كبريًا يواجه اجلهود املبذولة يف جمايل مكاف
ضع للقانون العام ويصعب حتديد مكاهنا وقابلة لالنتقال نَّها كيانات ختإىل أاألموال واإلشراف نظرًا 

إىل فهم املخاطر اليت متثلها الصناديق  ًا. ومع ذلك، لوحظ أنَّ هناك افتقارالرقايب وغري خاضعة للتنظيم
ين أنَّ الصــــــناديق االســــــتئمانية االســــــتئمانية، أي ما إذا كان عدم وجود البيانات ذات الصــــــلة يع

راض، أم أنَّ مرتكيب األعمال غري املشـــــروعة يقومون بعمل جيد فيما يتعلق ُتســـــتخدم لتلك األغ  ال
ــار بعض اخلرباء إىل أنَّ املجرمني  ــتئمانية. وعالوة على ذلك، أش ــتخدامهم للصــناديق االس بإخفاء اس

ون، وأنَّ املســتفيديســعون إىل االحتفاظ بدرجة عالية من الســيطرة على املوجودات اليت هم مالكوها 
ك قد يكون أكثر صعوبة يف حال استخدام الصناديق االستئمانية. كما أنَّ إنشاء الصناديق حتقيق ذل

ـــــتئمانية وإدارهتا أكثر تكلفة. وعرض  ـــــي جتربته يف تعريف الصـــــناديق  اخلبري مناالس االحتاد الروس
رية" االســـتئمانية وغريها من الكيانات املماثلة بوصـــفها "هياكل أجنبية ال تتمتع بالشـــخصـــية االعتبا

كوســيلة للتعامل مع أحكام القانون العام يف إطار نظام القانون املدين. ويتيح هذا النهج للمؤســســات 
"، زبونكاملالية، يف ســـياق االضـــطالع بتدابري توخي احلرص الواجب مع الزبائن وإجراءات "اعرف 

  تعريف الصناديق االستئمانية على أنَّها زبائن، وليس كأشخاص طبيعيني فحسب.
شار اخلرباء أيضًا إىل أنَّه   -٥٣  فيماو القواننيالرقايب وإنفاذ التنظيم  مما ُيعزى جزئيًّا إىل ازديادوأ

يتعلق مبكافحة غســـــــل األموال ومتويل اإلرهاب، فقد ازداد مســــــتوى تعقيد اجلرائم على مدى 
سنوات اخلمس والعشرين املاضية. ففي غضون هذه الفترة، ظهرت هياكل أكثر تعقيدًا ُأنشئت  ال
يف واليات قضائية متعددة. وينبغي أن ينظر اجتماع فريق اخلرباء يف نوع الشركات املستخدم لكلِّ 

أن يتغيَّر  املســــتفيدرض. وباإلضــــافة إىل ذلك، فامللكية االنتفاعية مفهوم دينامي، وميكن للمالك غ
مبرور الزمن. ومن مثَّ فإذا كان السجل ال يتضمَّن سوى معلومات عن الشخص الذي كان املالك 

سبيل  يف الوقت الذي ُأنشئت فيه الشركة، كما يف حالة الشركات املتوقفة النشاط على املستفيد
املثال، فهناك احتمال كبري بأنَّ املالك سيتغيَّر يف وقت الحق. وُذكر النهج املتَّبع يف االحتاد الروسي 

ها  ية باالحتفاظ باملعلومات عن مالكي قانون ها املســــــتفيدواملتمثل يف إلزام الكيانات ال ين وحتديث
  وحفظها بوصفه أداة مفيدة لتحسني هذه األوضاع.

البنك الدويل إىل أنَّ الوقت  اخلبري منالشـــــركات املتوقفة النشـــــاط، أشـــــار وفيما يتعلق ب  -٥٤
إىل حد كبري يف مجيع الواليات القضــــائية ذات  تضــــاءالواجلهد الالزمني إلنشــــاء الشــــركات قد 

الصلة. ومن مثَّ فقد اختفت تقريبًا املزايا املشروعة لوجود الشركات املتوقفة النشاط. وعالوة على 
ري إىل أنَّه نظرًا اللتزامات اإلبالغ، فمن الســــــهل إىل حد ما التحقُّق ممَّا إذا كانت ذلك، فقد ُأشــــــ

شار بعض اخلرباء إىل أنَّ هناك اجتاهًا لالستحواذ على  شطة. وأ شطة أم غري نا شركات نا إحدى ال
الشـــــركات األقدم هبدف إجياد انطباع بأنَّ الشـــــركة هلا وجود راســـــخ. ومثة اجتاه آخر يتمثَّل يف 

  استخدام بعض أنواع الشراكات املحدودة، اليت شهد استخدامها زيادة هائلة. 
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م أنَّ ملهم تفهُّواعُترب اإللزام بتقدمي إقرارات امللكية االنتفاعية ممارســــــة جيدة، ولكن من ا  -٥٥
النموذج املســـتخدم يف حالة ما قد ال يناســـب مجيع احلاالت. واإلقرارات الذاتية حمدودة القيمة يف 

من طرح األســئلة الصــحيحة.  ذاهتا. وحتتاج املصــارف إىل اخلربة والتوجيه من أجل أن تتمكَّن حدِّ
املتكلمني  عدَّة خرباء منبعض البلدان مبادئ توجيهية تعرِّف امللكية االنتفاعية. وأكَّد  وقد وضـــــع

ك، ويف هذا أمهية الرصـــد املســـتمر. فمن املمكن لتشـــديد التدقيق أن ُيحدث فارقًا كبريًا. ومع ذل
  الصدد، ذكر أحد اخلرباء أنَّ "املصرفيني القائمني باألعمال املصرفية اخلاصة ال يطرحون أسئلة". 

خدم إلخفاء امللكية   -٥٦ ها ال تزال ُتســــــت ها، رغم أنَّ حلامل ــــــهم  واتَّفق اخلرباء على أنَّ األس
من يد من الواليات القضــائية االنتفاعية، مل تُعد مشــكلة كبرية يف املمارســة العملية. فقد ألغى العد

  هذا النوع من األسهم. ومن مثَّ فقدت التوصية هبذا الشأن أمهيتها نوعًا ما. قبُل 
    

      املستفيدالعثور على املالك  -٣اجللسة   -جيم  
    مدير املناقشة: فريدريك رافراي (غرينسي)    

دراســــة المن  ٤لباب االســــتنتاجات والتوصــــيات الواردة يف ا ٣حبث اخلرباء يف اجللســــة   -٥٧
". ويف ذلك اجلزء، تصــف الدراســة اجلهات املســتفيد" واملعنون "العثور على املالك حمرِّكو الدُّمى"

الفاعلة واملؤسـسـات ذات الصـلة واليت ميكن أن تسـاعد يف حتديد هوية األشـخاص الفاسـدين وراء 
شخص مستهدف معروف وموجودات حمدَّدة. وخلصت  صلة بني  خمططات الفساد أو يف إقامة ال

ومات فيما يتعلق بالبحث عن الدراســة إىل أنَّ ســجالت الشــركات تشــكِّل املصــدر الرئيســي للمعل
املعلومات املتصـــلة بامللكية االنتفاعية. ومع ذلك، ميكن تعزيز قيمة هذه الســـجالت إىل حد كبري. 

املؤسسية اليت  الوسائلوُتظهر األدلة املستمدَّة من قاعدة البيانات اخلاصة بقضايا الفساد الكربى أنَّ 
ثريًا ما تنطوي على مشـــــاركة مقدِّمي اخلدمات تتناوهلا التحقيقات يف قضـــــايا الفســـــاد الكربى ك

اخلدمات أولئك يكونون عمومًا  مقدِّمياالستئمانية وخدمات الشركات يف إنشائها وإدارهتا، وأنَّ 
يف وضع يتيح هلم احلصول على معلومات مفيدة عن األشخاص الطبيعيني الذين يسيطرون يف هناية 

سيلةاملطاف على  اإلضافة إىل ذلك، فإنَّ اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املؤسسية املعنية. وب الو
دون توفُّر تلك اخلدمات، ســيكون من املالية هلا أمهية حامسة يف عملية غســل األموال بالنظر إىل أنَّه 

من املســتحيل غســل األموال على نطاق كبري. وعالوة على ذلك، فنادرًا ما تنطوي القضــايا على 
  دون أن يكون يف القصية عنصر دويل. الترتيبات األكثر تعقيدًا 

من  ٣يف اجلزء  املستفيدتوصية بشأن حتديد املالك  ١٤وعلى أساس هذه النتائج، ُقدِّمت   -٥٨
ت الشــــركات وإنشــــائها ". وتناولت التوصــــيات حمتوى ســــجالحمرِّكو الدُّمىالدراســــة املعنونة "

)، ومســؤولية مقدِّمي اخلدمات ٥ية )، واســتعمال حمدِّدات اهلوية الفريدة (التوصــ٤-١(التوصــيات 
ـــق ٩-٦م كحراس على األبواب (التوصيات االستئمانية وخدمات الشركات واالستعانة هب )، وحـ

ــــــرية املعلومات املتبادلة بني حمامي الدفاع وموكله (التوصــــــية  )، والتزامات ١٠املحافظة على س
اعية وتطبيق تدابري توخي احلرص الواجب املؤســســات املالية جبمع املعلومات املتَّصــلة بامللكية االنتف

  ). ١٤-١١ائن وضمان االمتثال (التوصيات يف التعامل مع الزب
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صـــة للملكية االنتفاعية هو املجال الذي قد   -٥٩ وأشـــار اخلرباء إىل أنَّ إنشـــاء ســـجالت خمصـــَّ
ثال، يتطلَّب ". فعلى ســبيل املحمرِّكو الدُّمىيكون قد شــهد أكرب تطور منذ نشــر الدراســة املعنونة "

من كل دولة  )٥(ألورويب بشــأن مكافحة غســل األموالالرابع الصــادر من االحتاد ا اإلداري التوجيه
 منمن الدول األعضــاء يف االحتاد األورويب إنشــاء ســجل مركزي للملكية االنتفاعية. وأبلغ اخلرباء 

نَّ بلداهنم تعتزم إنشــــــاء الربازيل والنرويج ومجهورية مولدوفا وغرينســــــي اجتماع فريق اخلرباء بأ
بعض الدول، مثل اململكة املتحدة  جعلقد أو أنشأهتا مؤخرًا بالفعل. و سجالت للملكية االنتفاعية

ـــلوفاكيا، هذه الســـجالت متاحة للجمهور، ولكنَّ غالبية الدول قصـــرت الوصـــول إليها على  وس
  السلطات املختصَّة ووحدات االستخبارات املالية.

ن الزيادة الكبرية يف عدد الســــجالت املذكورة، فال يزال العديد من اخلرباء وعلى الرغم م  -٦٠
سُتويف  يتشككون يف فائدهتا العملية. وال ميكن للسجالت أن توفر معلومات جيدة النوعية إالَّ إذا ا

  عدد من الشروط، مبا يف ذلك تنفيذ شكل ما من التحقُّق املستمر وإنفاذ املتطلبات القانونية. 
سلسلة السجالت املغلقة أن جتعل   -٦١ وجرت بعض املناقشات بشأن ما إذا كان ميكن لتقنية 

الســـجالت أكثر موثوقية ومتنع إدخال أي معلومات مزيفة إليها. ومع ذلك، ذكر بعض اخلرباء أنَّه 
ية ميكن أن جتعل الســــــجالت غري قاب  لة للتزوير، فإنَّها ال تقدم حالًّعلى الرغم من أنَّ هذه التقن

للمشــكلة األســاســية اليت تواجه الســجالت وهي أنَّ معلومات امللكية االنتفاعية املقدَّمة إليها كثريًا 
  ما تكون غري صحيحة. 

ويف نيجرييا على ســبيل املثال، اســُتخدمت أرقام حتديد اهلوية الضــريبية كمحدِّد هوية فريد   -٦٢
األدلة بكفاءة من خمتلف الوكاالت املحلية  جلميع الكيانات القانونية. ومكَّن ذلك املحققني من مجع

  داخل الوالية القضائية (مثل السلطات الضريبية أو سلطات منح التراخيص أو السلطات البلدية). 
د العديد من اخلرباء على الدور اهلام الذي يؤديه مقدِّمو خدمات الصناديق االستئمانية وأكَّ  -٦٣

غرينسي نظام  اخلبري منعلقة بامللكية االنتفاعية. ووصف وخدمات الشركات يف مجع املعلومات املت
ــــخاص غري املقيمني الراغبني يف  ــــة األبواب" املطبَّق يف بلده والذي يقتضــــي من مجيع األش "حراس

غرينســــــي أن ميرُّوا من خالل أحد مقدِّمي خدمات الصــــــناديق  جزيرة إنشــــــاء كيان قانوين يف
مبوجب النظام املحلي الرقايب مو اخلدمات للتنظيم االســتئمانية وخدمات الشــركات. وخيضــع مقدِّ

لالمتثال ملكافحة غســــــل األموال، وهم ملزمون جبمع املعلومات املتعلقة بامللكية االنتفاعية. واتَّفق 
العديد من اخلرباء على أنَّ بإمكان مقدِّمي خدمات الصــــناديق االســــتئمانية وخدمات الشــــركات 

علومات املتعلقة بامللكية االنتفاعية، وأنَّهم ينبغي أن خيضــــعوا االضــــطالع بدور حاســــم يف مجع امل
  مبوجب نظام صارم ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.الرقايب للتنظيم 

على ذلك، أشــار بعض اخلرباء إىل أنَّه يف العديد من الواليات القضــائية، ميكن إنشــاء  اوردًّ  -٦٤
ي خدمات الصــناديق االســتئمانية وخدمات الشــركات. دون تدخُّل مقدِّممن املؤســســية  الوســائل

__________ 
 أيار/ ٢٠الصادر عن الربملان األورويب واملجلس األورويب املؤرَّخ  2015/849 (EU)من التوجيه  ٣٠انظر املادة   )٥(  

 حزيران/ ٢٦اإلرهاب. وُحدِّد  بشأن منع استغالل النظام املايل ألغراض غسل األموال أو متويل ٢٠١٥مايو 
 كموعد هنائي للدول األعضاء يف االحتاد األورويب لتجسيد التوجيه يف تشريعاهتا املحلية. ٢٠١٧يونيه 
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وباملثل، فقد يقوِّض قصــــر اإللزام باســــتخدام مقدِّمي خدمات الصــــناديق االســــتئمانية وخدمات 
) فعالية نظام حراسة ٩، التوصية ٣"، اجلزء حمرِّكو الدُّمىالشركات على األشخاص غري املقيمني ("
 الوســـــائلاملتحدة اليت أنشـــــأ فيها املقيمون العديد من  األبواب يف واليات قضـــــائية مثل الواليات

املؤســـســـية الســـتخدامها يف أغراض غري مشـــروعة. وُقدِّم اقتراح جبعل اســـتخدام مقدِّمي خدمات 
لضـــمان وجود حائز حملي للمعلومات املتعلقة  اســـتئمانية وخدمات الشـــركات إلزاميًّالصـــناديق اال

تقدمي  من قبُلن الواليات القضـــائية اليت تطبق القانون املدين شـــترط العديد ميبامللكية االنتفاعية. و
مستندات موَّثقة إلنشاء الكيانات االعتبارية. ويف إسبانيا، ميكن الوصول إىل املعلومات اليت حيتفظ 
هبا املوثِّقون من خالل قاعدة بيانات مركزية، ويف ليختنشتاين، جيب أن يضمَّ جملس إدارة الشركة 

  خدمات الصناديق االستئمانية وخدمات الشركات طيلة فترة وجودها. أحد مقدِّمي 
سرية املعلومات ١٠وفيما يتعلق بالتوصية   -٦٥ ـــــــق املحافظة على  ، توافقت اآلراء على أنَّ حـ

املتبادلة بني حمامي الدفاع وموكله ميثل عقبة رئيســية يف مجيع الواليات القضــائية اليت تطبق القانون 
نت الشرطة االحتادية األسترالية من ختفيف أستراليا كيف متكَّ مناخلبري . ووصف األنغلوسكسوين

حدَّة املشــــــاكل النامجة عن ذلك االمتياز املهين القانوين من خالل إنشــــــاء فريق مهين قانوين معين 
ملشورة باالمتياز املهين القانوين يضمُّ حمامني ومسؤولني يف جمال إنفاذ القانون. ويقدِّم ذلك الفريق ا

بشــأن التحقيقات اجلارية وخدمات املناصــرة لألفرقة املســؤولة عن تنفيذ أوامر التفتيش. ويتواصــل 
أعضاء الفريق مباشرة مع املمثلني القانونيني أو غريهم من األطراف الذين يطالبون بإعمال االمتياز 

  املهين القانوين بغية تسوية هذه املطالبات أو تقليلها إىل أدىن حد. 
    

  السلطات الضريبية كمصادر حمتملة للمعلومات املتعلقة  -٤اجللسة   -دال  
      بامللكية االنتفاعية

    مدير املناقشة: يونغ يل (الواليات املتحدة)    
" ُتقرُّ بأنَّ السلطات الضريبية ميكن أن تقدم تفاصيل حمرِّكو الدُّمىأنَّ الدراسة املعنونة " يف حني  -٦٦

فإنَّها مل تنظر يف هذه االحتمالية بأي قدر من التفصيل. ومع ذلك،  )٦(،ؤسسيةامل الوسائلمفيدة بشأن 
يعتقد الكثريون أنَّ املعلومات اليت حتتفظ هبا الســــــلطات الضــــــريبية قد تكون مفيدة للحصــــــول على 

، على الرغم من وجود حتديات كبرية مرتبطة هبذا النهج. وعالوة على املســــــتفيدمعلومات عن املالك 
ــــــــعشـــرين إىل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واملنتدى العاملي ذلك،  طلب وزراء مالية جمموعة الـ

املعين بالشفافية وتبادل املعلومات لألغراض الضريبية العمل على حنو وثيق من أجل حتسني تنفيذ املعايري 
  اعية وتبادهلا على املستوى الدويل.الدولية املتعلقة بالشفافية، مبا يف ذلك توافر معلومات امللكية االنتف

جامعة فيينا لالقتصـــاد واألعمال التجارية اجللســـة بوصـــف مشـــروع  منواســـتهلَّ اخلبري   -٦٧
وعرض النتائج اليت توصَّل إليها. وأشار اخلبري  ،الضرائب واإلدارة الرشيدة الذي تضطلع به اجلامعة

يتناول تبادل املعلومات بني الوكاالت. ومع  الواليات القضـــائية إطارًا تشـــريعيًّإىل أنَّ لدى معظم ا
ذلك، وعلى النحو املوضَّح يف الطبعة الثانية من تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

__________ 
 .١٠٢"، الصفحة حمرِّكو الدُّمىانظر الدراسة املعنونة "  )٦(  
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بشــــــأن التعاون الفعَّال فيما بني الوكاالت يف جمال مكافحة اجلرائم الضــــــريبية وغريها من اجلرائم 
  ق بالكامل على أرض الواقع.طار القانوين أو يطبَّم هذا اإلاملالية، نادرًا ما ُيستخد

ألنَّ ووعلَّق بعض اخلرباء على القيود املفروضـــة على تبادل املعلومات مع الســلطات الضــريبية.   -٦٨
من  تستطيع  ال السلطات يف بعض البلدان فإنمجع املعلومات الضريبية يستهدف جرائم ضريبية حمدَّدة، 

غرض التحقيق يف أشكال أخرى من السلوك. وُأشري إىل أنَّ املعلومات الضريبية لتلك املعلومات  ةمشاطر
ألغراض حتصيل حصرًا تساعد التحقيقات الضريبية ذاهتا، بل بطريقة مالئمة  يف صيغةال ُتجمع أو ُتنظَّم 

لومات مع الوكاالت الضرائب فحسب. ويف الواليات املتحدة، ال ميكن للسلطات الضريبية مشاطرة املع
ـــتخدم  األخرى إالَّ ـــُتس ـــببلإذا كانت تلك املعلومات س ـــه لس الذي ُجمعت من أجله، أي حتديد  نفس

ي. وبسبب إساءة استخدام املعلومات الضريبية يف املاضي، ي والتهرُّب الضريبحاالت االحتيال الضريب
 األغراض الضـــــريبية. ومبوجب ُتفرض قيود قانونية صـــــارمة على اســـــتخدام املعلومات الضـــــريبية لغري

االتفاقات الضـــريبية القائمة بني الواليات املتحدة والواليات القضـــائية األخرى، ال ميكن بوجه عام نقل 
املعلومات الضــريبية إال لألغراض الضــريبية، وينفَّذ هذا التقييد على حنو صــارم. وعالوة على ذلك، ذكر 

نات متثِّل عقبة حتول دون مشـــــاطرة البيانات يف القضـــــايا اجلنائية اليت عدَّة خرباء أنَّ متطلَّبات محاية البيا
تتجاوز املسائل الضريبية. ولوحظ كذلك أنَّه حىت عندما تكون السلطات الضريبية قادرة على مشاطرة 
ضرائب وهيئات التحقيق يف جرائم غسل األموال تقع يف أجزاء  سلطات ال املعلومات مع املحققني، فإنَّ 

  احلكومة، ومن مثَّ فال توجد لديها آلية للتعاون املستمر. إطار من خمتلفة 
ــــــبًال أخرى تســــــمح من خالهلا التشــــــريعات املطبقَّة يف بلداهنم   -٦٩ وحدَّد خرباء آخرون س

 اخلبري منللســلطات مبشــاطرة املعلومات الضــريبية ألغراض التحقيق يف اجلرائم األخرى. وأوضــح 
الضريبية يف بالده ميكن أن تشاطر املعلومات الضريبية على املستوى  االحتاد الروسي أنَّ السلطات

املحلي يف احلاالت اليت يوجد فيها دليل على ارتكاب جرمية جنائية. وتنصُّ التشـــــريعات على آلية 
لإلفصاح عن املعلومات الضريبية على املستوى املحلي وعلى األسباب اليت تدعو إىل ذلك. وعالوة 

لرغم من وجود هذه التشــــــريعات، أبرمت الوكاالت اتفاقات ثنائية من أجل على ذلك، وعلى ا
توضـــــيح نوع املعلومات اليت ميكن مشـــــاطرهتا واإلجراءات املنطبقة يف هذا الصـــــدد. ولوحظ أنَّ 

دون قيود، وميكن للشــرطة من التشــريعات يف غانا تتيح للســلطات الضــريبية مشــاطرة املعلومات 
من الســلطات الضــريبية، بشــرط وحيد وهو أال ُتســتخدم املعلومات  بســهولة أن تطلب املعلومات

  املطلوبة إال للغرض املذكور يف الطلب. 
ــــــار   -٧٠ أمانة فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية إىل التعاون بني الفرقة وأمانة  اخلبري منوأش

املنتدى العاملي املعين بالشـــفافية وتبادل املعلومات لألغراض الضـــريبية. وأخريًا، حدَّد اخلرباء بعض 
، املنشــورات الصــادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي بشــأن مشــاطرة املعلومات

واليت ميكن أن تكون مفيدة للســلطات، وهي "حتســني التعاون بني الســلطات الضــريبية وســلطات 
هج الفعَّالة يف هذا الشــــــأن يذكر أنَّ أحد النُّ إنهقال أحد اخلرباء حيث ألموال" (امكافحة غســــــل 

 )٧(،إىل تقارير املعامالت املشــــبوهة) ميكن أن يتمثَّل يف الســــماح للســــلطات الضــــريبية بالوصــــول

__________ 
إلجراءات املالية بشأن بغسل من التوصيات األربعني الصادرة عن فرقة العمل املعنية با ٢٩وفقًا للتوصية   )٧(  

األموال، ينبغي أن تتاح لوحدات االستخبارات املالية إمكانية احلصول على أكرب نطاق ممكن من املعلومات، 
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و"التعاون الفعَّال فيما بني الوكاالت يف جمال مكافحة اجلرائم الضــــريبية وغريها من اجلرائم املالية" 
  و"دليل التوعية بالرشوة والفساد ملحققي اجلرائم الضريبية ومراجعي الضرائب".

    
      "؟حمرِّكو الدُّمىما الذي ينقص الدراسة املعنونة " -٥اجللسة   -هاء  

    ة: إميل فان دير دوس دي فيلبويس (البنك الدويل/مبادرة "ستار")مدير املناقش    
 ،"حمرِّكو الدُّمىيف املواضــيع اليت مل تتناوهلا الدراســة املعنونة " ٥اجللســة  خاللنظر اخلرباء   -٧١

ولكن ارتأى اخلرباء أنَّها ذات صـــلة بشـــفافية امللكية االنتفاعية، ومن مثَّ ميكن إدراجها يف الطبعات 
  لة من هذا املنشور. املقب
" بأي حمرِّكو الدُّمىوأوضــح مدير املناقشــة أنَّ هناك جمالني رئيســيني مل ُيســتكشــفا يف دراســة "  -٧٢

  قدر من العمق، ومها الكيانات غري املتمتعة بالشخصية االعتبارية والتعاون مع السلطات الضريبية. 
اقترح بعض اخلرباء النظر إىل  االعتبارية،وفيما يتعلق بالكيانات غري املتمتعة بالشــــخصــــية   -٧٣
املؤســســية والصــناديق االســتئمانية. وعلى الرغم من أنَّ املنتجات التأمينية  الوســائلهو أبعد من  ما

اليت تشمل حسابات مصرفية قد تكون آخذة يف االختفاء تدرجييًا، فإنَّها ال تزال مهمة. وباإلضافة 
صناديق االستثمارية اليت ال يوجد لديها هيكل مؤسسي إىل ذلك، مثة حاجة إىل النظر يف مس ألة ال

أن ُتضــاف ، اقُترح نفســه وليســت كيانات اعتبارية، واملســتثناة من بعض االلتزامات. ويف الســياق
حافظات األســهم اخلاصــة والصــناديق التحوطية واألعمال املصــرفية غري الرمسية إىل قائمة الكيانات 

الشركات املتوقفة النشاط والشركات املسماة بشركات  أنَّأكرب. كما اليت ميكن النظر فيها بقدر 
اليوم الواحد ("شـــركات اهلروب الليلي") اليت ســـرعان ما ُتغلق بعد إنشـــائها من أجل التهرُّب من 

  يًا قد يستحق متحيصًا أدق. حتدِّ ُتعدااللتزامات 
تخدم أيضــًا إلخفاء هوية املالك وأشــار بعض اخلرباء إىل أنَّ عالقات الوكالة ميكن أن ُتســ  -٧٤

. ويف الواقع، فرمبا تكون زيادة تنظيم أعمال املهنيني قد أدَّت إىل التحوُّل حنو عالقات املســــــتفيد
وكالة أقل رمسية، حيوز فيها املوجودات أصـــــــدقاء أو أقارب أو "مديرون امسيون". وتلك احلالة 

ويف حني كانت هذه العالقات يف املاضـــي ُتنظَّم  معروفة من اخلربات املســـتمدَّة من اجلرمية املنظمة.
مبوجب عقود جانبية، يبدو كما لو أنَّ هذه العقود آخذة يف االختفاء، لتحلَّ حملَّها اتفاقات شــفوية 

  أكثر صعوبة يف تعقُّبها. 
وطرح أحد اخلرباء فكرة وضع حدود ملستوى تعقُّد اهلياكل املؤسسية. غري أنَّ خبريًا آخر   -٧٥

ـــــار  ـــــرًا تلقائيًّ إىل أنَّه يعتقد أنَّه على الرغم من أن التعقُّد أحد عوامل املخاطرة، فإنَّه أش  اليس مؤش
  على عدم املشروعية؛ فالشركات ُتستخدم يف املقام األول من أجل احلد من املسؤولية. 

ات وُأكدَّ أيضــــًا أنَّ الســــلطات الضــــريبية لديها ثروة من املعلومات ذات الصــــلة باملعلوم  -٧٦
املتعلقة بامللكية االنتفاعية. وتكمن املشــــــكلة يف إمكانية الوصــــــول إىل هذه البيانات. ويف بعض 
اجلوانب، جتاوزت التطوُّرات يف املسائل الضريبية نظريهتا يف املسائل املتعلقة مبكافحة غسل األموال 

على  ااحلصول تلقائيًّقدرة السلطات على ومتويل اإلرهاب إىل حد كبري، ويتجسَّد ذلك التطوُّر يف 
__________ 

مبا يف ذلك املعلومات اإلدارية، بغية متكينها من تلقي تقارير املعامالت املشبوهة وحتليلها هبدف حتديد احلاالت 
 سل األموال أو متويل اإلرهاب.املحتملة اليت تنطوي على غ
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كمية كبرية من املعلومات املالية. وعلى وجه اخلصــــــوص، فمع إرســـــــاء معيار التبادل التلقائي 
للمعلومات عن احلســــابات املالية يف املســــائل الضــــريبية الذي وضــــعته منظمة التعاون والتنمية يف 

  ت اآلن هو املعيار العاملي. امليدان االقتصادي وجمموعة العشرين، أصبح التبادل التلقائي للمعلوما
معلومات الضرائب كثريًا ما تكون سرية وأنَّ سلطات الضرائب كثريًا  والحظ اخلرباء أنَّ  -٧٧

ما ال تأذن مبشــاطرة هذه املعلومات مع الوكاالت األخرى. وقد أصــبح هذا هو احلال خاصــة بعد 
 بعض احلاالت يف السابق، وهو أن ُأسيء استغالل املعلومات الضريبية السرية ألغراض سياسية يف

  ما أدى إىل وضع ضمانات قوية متنع مشاطرة هذه املعلومات. 
ي يف كلِّ بلد على حدة ومشــــــروع منظمة التعاون وذكر بعض اخلرباء اإلبالغ الضــــــريب  -٧٨

ر آخرون من أنَّ ي ونقل األرباح. وحذَّوالتنمية يف امليدان االقتصــادي بشــأن تآكل الوعاء الضــريب
النظر يف مســألة التهرب الضــرييب غري املنطوي على عناصــر فســاد تقع خارج نطاق تركيز اجتماع 

  فريق اخلرباء الدويل. 
فق املشاركون على أنَّ استخدام حقِّ املحافظة على سرية املعلومات املتبادلة بني حمامي واتَّ  -٧٩

وين يعدُّ مســــألة رئيســــية ويســــتحق مزيدًا من الدراســــة. الدفاع وموكِّله و/أو االمتياز املهين القان
واقُترح عقد حلقة عمل مكرَّسة بشأن هذه املسألة. واعُترب النهج الذي اتبعته أستراليا بإنشاء فريق 

باملمارســـــات القانونية يف هذا الصـــــدد من املمارســـــات اجليدة اليت ميكن تكرارها يف  ُيعىنخاص 
  واليات قضائية أخرى. 

ه بالنظر إىل التطوُّر اعية، رأي العديد من اخلرباء أنَّوفيما يتعلق بســــــجالت امللكية االنتف  -٨٠
امللحوظ يف هذا املجال خالل السنوات السابقة، فقد حان الوقت لتحديث التوصيات ذات الصلة 
سجالت أو حلول بديلة. ودعا بعض اخلرباء إ شاء  ىل ومناقشة اخليارات املتاحة للبلدان من أجل إن

  وضع توصيات بشأن احلد األدىن من متطلبات املحتوى، وبشأن قابلية السجالت للتشغيل املتبادل. 
ــيلةواقترح مدير املناقشــة أنَّه ينبغي دراســة مســألة التكلفة اليت ينطوي عليها تســجيل   -٨١  وس

سسية يف عدَّ ضمؤ سجيل منخف صعوبة ذلك. فإذا كانت تكلفة هذا الت ضائية ومدى  ة ة واليات ق
للغاية، ميكن أن يكون ذلك مؤشـــــرًا على أنَّ مقدار احلرص الواجب املبذول يف عملية التســـــجيل 

  نفسها حمدود بالضرورة، ألنَّ بذل ذلك احلرص الواجب ميثِّل عامًال مهمًا يف التكلفة. 
عية واقُترح أنَّ أحد احللول املمكنة ملشــكلة الســرية وانعدام الشــفافية بشــأن امللكية االنتفا  -٨٢

يتمثل فيما ُيســــمى ضــــمانات الشــــفافية أو اتفاقات الشــــفافية. وينبغي أن تشــــترط الدول على 
الشــركات اليت تســعى إىل اســتغالل املوارد الطبيعية أو اليت ترغب يف ممارســة أي نوع من األعمال 
التجارية أن توافق على منح البلد املضــــيف إمكانية احلصــــول على مجيع املعلومات ذات الصــــلة، 

  مقابل منحها إمكانية الوصول إىل أسواق تلك الدول. 
لِّط الضــــوء أيضــــًا على دور وحدات االســــتخبارات املالية يف   -٨٣ مشــــاطرة املعلومات، وســــُ

ل عليها من هذه القناة كثريًا ما يقتصــــر اســــتخدامها على  لوحظ أنَّ  ولكن املعلومات اليت ُيتحصــــَّ
  أغراض االستخبارات. 

قوانني اخلصــوصــية ومحاية البيانات والقيود املفروضــة على االحتفاظ   أنَّوُأشــري أيضــًا إىل  -٨٤
بالبيانات، مثل احلق يف النســــيان، هي مبادئ قد ميكن اســــتخدامها لالعتراض على الدعوات اليت 
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تنادي بزيادة الشــفافية بشــأن امللكية االنتفاعية. وبصــورة أعم، فقد كانت األســئلة املتعلقة حبقوق 
بة إىل حد كبري عن املناقشة حىت اآلن. ولذلك، قد يكون من املستصوب معاجلة هذه اإلنسان غائ

اللوائح املنظمة لشـــفافية امللكية االنتفاعية، على ســـبيل  يفاملواضـــيع قبل اســـتغالهلا ألغراض الطعن 
  املثال، يف املحاكم األوروبية. 

على حتسني التعاون  " حصرًامىحمرِّكو الدُّ" الدراسة املعنونة استعراُض أالَّ يركِّزوأخريًا، اقُترح   -٨٥
التحول الثقايف امللحوظ حنو زيادة  لطات احلكومية. ويف الواقع، فإنَّالدويل وحتســــــني قدرات الســــــ

" قبل ســبع ســنوات كان إىل مىحمرِّكو الدُّالشــفافية بشــأن امللكية االنتفاعية منذ نشــر الدراســة املعنونة "
لعت هبا جهات فاعلة من غري الدول مهتمة مبكافحة الفساد. فاملنظمات حد كبري نتيجة ملبادرات اضط

شركات اخلاصة والصحافينيغري احلكومية، ومنظمات املجتمع املدين، واحتادات وسائط اإلعالم  ، وال
"أوراق  مجيعها أدَّت أدوارًا رئيسية يف اكتشاف قضايا الفساد وكشفها وتوثيقها، كما يتجلى يف نشر

بة من جانب احتاد دويل من املنظمات اإلعالمية. وميكن لعمليات التنقيح أو ك" املســـرَّموســـاك فونســـا
التحديث اليت تتناول التوصــيات أن تتجاوب مع هذه التطورات اجلديدة بأن تتصــدى للمســائل املتعلقة 
م، حبصــول اجلهات الفاعلة من غري الدول على املعلومات عن الكيانات القانونية، وكذلك، بصــورة أع

  إدراج توصيات بشأن دور الصحافة االستقصائية.
    

    عاتاالستنتاجات والتوقُّ  -خامسًا  
بل امل  -٨٦ صــت اجللســة اخلتامية ملناقشــة ســُ اجللســات  ضــي ُقدمًا. والحظ املشــاركون أنَُّخصــِّ

اجتماع فريق اخلرباء الدويل ميكن أن يقدِّم قيمة مضــــافة إىل املناقشــــة حول  نت أنَّالســــابقة قد بيَّ
  شفافية امللكية االنتفاعية. 

االجتماع الثاين لفريق اخلرباء الدويل، املتوخى عقده يف النصــــــف األول من عام  وفيما خيصُّ  -٨٧
ــــار عدَّة خرباء إىل أنَّه ينبغي أن ُيدعى إىل االجتماع أيضــــًا مم٢٠١٨ ــــلطات الضــــريبية لثلون ، أش لس

حلسابات وسلطات مكافحة غسل األموال واهليئات اإلشرافية التحوطية. وارتأى آخرون أنَّ مراجعي ا
مي اخلدمات االستئمانية وخدمات الشركات ميكن أن يسهموا يف مناقشات واملمارسني من قطاع مقدِّ

  من املجتمع املدين. اجتماع فريق اخلرباء. وُشدِّد أيضًا على أمهية وجود متثيل 
ـــتعراض   -٨٨ ومن حيث املضـــمون، اتُّفق على أنَّ اجتماع فريق اخلرباء ينبغي أن يركِّز على اس

" وعمومًا على التطورات اجلديدة واملواضــيع مىحمرِّكو الدُّالتوصــيات الواردة يف الدراســة املعنونة "
  اليت تنقص تلك التوصيات. 

قة عمل مكرَّســة ملوضــوع اســتخدام حقِّ املحافظة على ويف ســياق متصــل، اقُترح عقد حل  -٨٩
  سرية املعلومات املتبادلة بني حمامي الدفاع وموكِّله و/أو االمتياز املهين القانوين.

 


