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املقدمة
املقدمة

تلتــزم الواليــات املتحــدة بالتصــدي للفســاد ومحاربتــه عامل ًيــا .كــا أننــا قــد عقدنــا العــزم عــى حاميــة اقتصادنــا مــن األثــر
مــر للفســاد األجنبــي مــن خــال منــع زعــاء الفســاد مــن اســتثامر األمــوال املنهوبــة أو الرشــاوى يف الواليــات املتحدة
امل ُد ِّ
ـر مرشوعـ ٍة مــن خــال النظــام املــايل الخــاص
أو القيــام بغســيل تلــك األمــوال التــي تـ َّ
م الحصــول عليهــا بطــرقٍ فاســد ٍة وغـ ْ
بنــا .وتأيي ـدًا لهــذا الهــدف الــذي نســعى إليْــه ،أطلقــت وزارة العــدل ( )DOJمبــادرة اســرداد األصــول الناشــئة عــن الحكــم
الفاســد او الكلبتوقراطيــة 1يف عــام  ،2010وقــد كُلِّــف عــدد مــن املحامــن املتفانــن بالبحــث والتحقيــق ورفــع الدعــاوى

غــر
القضائيَّــة لضبــط ومصــادرة األمــوال التــي قــام زعــاء الفســاد األجانــب وأصدقاؤهــم املقربــون بكســبها بطــرقٍ ْ
يكــن إنــكار مــدى
مرشوع ـ ٍة .يعمــل هــؤالء املحامــون مــع رشكاء يف مختلــف أنحــاء العــامل عــى محاربــة الفســاد ،و ال ُ

أهميــة وتأثــر اإلنجــازات التــي متكَّنــوا مــن تحقيقهــا مؤخـ ًرا .ومــن الجديـ ِر بالذكـ ِر أنــه مبســاعدة نظرائنــا الدُوليــن ،متكنــت
مبــادرة اســرداد األصــول الناشــئة عــن الحكــم الفاســد مــن ضبــط وتقييــد أكــر مــن  3.2مليــار دوالر مــن األصــول املرتبطــة
بالفســاد األجنبــي يف محاكــم الواليــات املتحــدة .وتعــد تلــك األصــول املوضــوع الرئيــي يف املقاضــاة املســتمرة و
ح وســاعدنا حكومــات أجنبيَّــة عــى
الشــائكة املتعلقــة باملصــادرة .منــذ عــام  ،2010أنهينــا عمليــات اســرداد األصــول بنجــا ٍ

اســرداد مــا يزيــد عــن  150مليــون دوالر مــن األصــول التــي متــت إعادتهــا إىل الوطــن أو التــي يف خضــم اإلعــادة  ،كــا أننــا
نقــوم حاليــا بالبحـ ِ
ـث والتحقيــقِ يف قضايــا تتضمــن مئــات املاليــن مــن الــدوالرات مــن األصــول اإلضاف َّيــة ذات الصلــة

بادعــاءات أخــرى خاصــة بالفســاد األجنبــي.

مــن أجــل اســتمرار نجــاح العمــل ضــد الفســاد العاملــي ،تعمــل الواليــات املتحــدة عــى تكويــن عالقــات عمــل قويَّــة مــع
مناســب وف َّعــا ٍل
زمالئنــا الدُوليــن حتــى تتمكــن األطــراف املتأثــرة مــن مشــاركة املعلومــات الرضوريــة بشــكلٍ وقتــي،
ٍ

للتم ُّكــن مــن جمــع الدليــل القاطــع عــى الفســاد بنجــاح ،باإلضافــة إىل القيــام بحــر وضبــط ومصــادرة األمــوال التــي
غــر مرشوعــ ٍة .يقــدم هــذا الدليــل ،الــذي أصدرتــه وزارتــا الخارجيــة والعــدل األمريكيتــان ،معلومــات
تــم كســبها بطــرقٍ ْ

عمليــة حــول كيــف ميكــن للواليــات املتحــدة مســاعدة الــدول األخــرى يف اســرداد األصــول التــي تــم الحصــول عليهــا
صمــم إلرشــاد الــركاء
بشــكلٍ فاسـ ٍـد واإلجــراءات الجنائيَّــة املتبعــة بشــكلٍ عــام .ال يُعــد هــذا الدليــل وثيقــة شــاملة ولكنــه ُ

املتواجديــن وراء البحــار حــول كيفيــة عمــل نظــام املصــادرة الخــاص بالواليــات املتحــدة (وهــو نظــام يُطلــق عليْــه قانــون
مــن اقرتاحــات بشــأن تســهيل عمليــة املصــادرة.
الواليــات املتحــدة اســم «قانــون مصــادرة األمــوال») كــا يتض َّ

مط َّولــة و ميكــن ان يكــون التعامــل مــع األنظمــة القانونيــة للــدول
مع َّقــدة و ُ
يُعتــر العمــل عــى اســرداد األصــول عمل َّيــة ُ
التــي تتبــع أســاليبا وإجــراءات قانونيــة مختلفــة تحديــا صعبــا .و رغــم ذلــك ،يعطينــا العــد ٍد املتزايـ ٍـد لقصــص النجــاح بارقــة
أمــل ويؤكــد عــى وقــوف مجتمــع تطبيــق القانــون العاملــي كحائــل دون رسقــة و اســتغالل زعــاء الحكومــة الفاســدين

ألمــوال األشــخاص الذيــن يجــب عليهــم خدمتهــم.

مشتَّق من الكلامت اليونانية األصل كلبتو ،مبعنى لص ،وقراط ،مبعنى ُحكم :وبذلك يعني
 1الكلبتوقراطية مصطلح ُ
املصطلح ُحكم اللصوص.
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لنبدأ
لنبدأ

الغي رسـم َّية
غي رسـم َّية ورسـم َّية .متنحـك الطلبات
ْ
هنـاك طريقتـان أساسـيتان لطلـب امل ُسـاعدة مـن الواليـات املتحدةْ :
مـة أو تطوعيَّـة ،أو مـن
مـن خلال قنـوات قـوات تطبيـق القانـون فرصـة الدخـول الفـ ْوري للمعلومـات باسـتخدام مصـادر عا َّ
الغي قرسية .بشـكلٍ عـام ،تعترب الطلبات الرسـميَّة رضوريَّة
خلال الحصـول على األدلة باسـتخدام األسـاليب االسـتقصائيَّة
ْ
أسـلوب خـاص للتأكيـد عىل
حينما يتطلـب الحصـول على املعلومـات أو األدلـة اسـتخدام األسـاليب القرسيـة أو اسـتخدام
ٍ
قبولهـا يف املحكمـة ،على سـبيل املثـال القيـام بجمـع سـجالت مال َّيـة أو أقـوال الشـهود .إن الغـرض مـن هـذا الدليـل هـو
الطريقتين للحصول عىل املعلومات وامل ُسـاعدة من سـلطات تطبيـق القانون
تقديـم معلومـات بشـأن كيفيـة اسـتخدام
ْ

بالواليات املتحدة وذلك باسـتخدام أكرث األسـاليب كفاءة وفعاليَّة .تشـمل الطريقة الرسـميَّة طلبات املسـاعدة القانونية
املتبادلـة ( )MLAوذلـك مـن خلال املعاهـدات واالتفاقيـات متعـددة و ثنائيـة األطـراف وأحيانًـا تتطلـب تلـك الطريقـة
را مـن الوقـت للتنفيـذ .نُر ِّحـب باالسـتقصاءات
مصـادر هامـة مـن الدولـة التـي قدمـت الطلـب والتـي قـد تطلـب قـد ًرا كبي ً
يكـن مـن خاللهـا الحصـول على املعلومـات الهامـة دون الحاجـة إىل اإلجـراءات الرسـميَّة
الغير رسـميَّة ونشـجعها حيـث ُ
ْ
موضَّ ح باألسـفل
كما أن املسـاعدة
الغير رسـميَّة سـتعمل على التعجيـل بالطلبـات الرسـميَّة الالحقة وتيسيرها .وكام هو ُ
ْ

توجـد قامئـة تشـمل وكاالت الواليـات املتحـدة التـي تعمل عىل قضايا استرداد األصـول الدُولية و التـي ميكنها تقديم تلك
امل ُسـاعدة .كما بإمكانـك االطِّلاع باألسـفل على بعض الوسـائل التـي تُقدم الواليات املتحـدة من خاللها امل ُسـاعدة قبل

أن ت ُبـادر دولـة أخـرى بتقديـم طلـب رسـمي ،و لتقديـم طلب رسـمي بشـكلٍ أفضل عندما تكـون قنوات املسـاعدة القانونيَّة
املتبادلـة رضوريَّة.

وكاالت الواليات املتحدة املسؤولة عن حاالت اسرتداد األصول
وزارة العدل ،قسـم الجرمية ،قسـم غسـيل األموال واسترداد األصول ( :)MLARSهذه هي الوكالة الرائدة يف الواليات

املتحـدة يف مجـال املقاضـاة واسترداد األصـول يف حـاالت الكلبتوقراطيَّـة؛ كما يُسـاعد املوظَّفـون بالوكالـة يف تلقـي
الطلبـات امل ُقدَّمـة مـن السـلطات القضائ َّيـة األجنب َّيـة للحصول عىل املعلومات وتقديم امل ُسـاعدة السترداد األصول يف

حـاالت الفسـاد والجرائـم األخـرى .ومـن الجديـ ِر بالذكـ ِر أننا نُشـ ِّجع رشكائنا عىل التواصل مع قسـم غسـيل األموال واسترداد
وغي
األصـول ملناقشـة كيـف ميكـن للواليـات املتحـدة املسـاعدة يف الحصـول على األدلـة واملعلومـات بشـكلٍ رسـمي ْ
رسمي.

يثـل هـذا املكتـب السـلطة املركزيَّـة للواليـات املتحـدة
وزارة العـدل ،قسـم الجرميـة ،مكتـب العالقـات الدُ ول َّيـة (ُ :)OIA
مخـ َّول السـتالم كل الطلبـات الخاصـة باملسـاعدة القانونيَّـة املتبادلـة وتحويلهـا للتنفيـذ .يجـب أن تقـوم الحكومـات
و هـو ُ

األجنبيَّـة بإرسـال كل الطلبـات الرسـميَّة إىل مكتـب العالقـات الدُوليَّة للحصول عىل امل ُسـاعدة من الواليـات املتحدة .يجب
استشـارة مكتـب العالقـات الدُول َّيـة كذلـك بشـأن أفضـل طريقـة لتقديـم الطلـب املكتوب قبل إرسـاله.

مكتـب التحقيقـات الفيـدرايل ( )FBIووزارة األمـن القومـي ،وتحقيقـات األمـن القومـي ( :)HSIلـدى تلـك الـوكاالت
املعنيَّـة بتطبيـق القانـون وحـدات تحقيـق اسـتقصايئ ومحققـون ماليـون متفانـون تم تعيينهـم ملحاربة الفسـاد العاملي.

يف بعـض األحيـان تقـوم تلـك الـوكاالت بتشـكيل فـرق بالتعـاون مـع وكالء دائـرة اإليـرادات الداخل َّيـة ( .)IRSبشـكلٍ خـاص،
أسـس مكتـب التحقيقـات الفيدراليَّـة وحـدة داخليَّـة مل ُحاربة الفسـاد باإلضافة إىل مق َّراتها الرئيسـيَّة التي تقـع يف العاصمة
َّ
واشـنطن والـوكالء املتواجديـن يف العاصمـة واملـدن الرئيسـيَّة االخـرى بالواليـات املتحـدة .وباإلضافة إىل ذلـك ،لدى كل
موزَّعـون يف العديد من سـفارات الواليات املتحدة حول العامل .يلعـب هؤالء املمثلون
وكالـة مـن تلـك الـوكاالت ممثلـون ُ

مـا يف تسـهيل تقديـم امل ُسـاعدة ملسـاندة التحقيقـات األجنب َّيـة ،يتـم ذلـك بشـكلٍ خـاص عبر تقديـم املسـاعدة
دو ًرا ها ً
الغير رسـميَّة بشـكلٍ مبـارش والتواصـل مـع زمالئهم يف املواقـع األجنبيَّة األخـرى ويف املكاتب التابعـة للواليات املتحدة.
ْ
يسـتطيع املامرسـون مـن السـلطات القضائيَّـة األخـرى التواصـل مـع مكتـب التحقيقـات الفيدراليَّـة أو مـع وكالء تحقيقـات

األمـن القومـي ممـن يـؤدون عملهـم يف بلدهـم مـن خلال سـفارات الواليات املتحـدة املوجـودة ببلدانهم وذلـك من أجل

طلب رسـمي.
إعـداد االسـتقصاءات أو مناقشـة الحـاالت الخاصـة بهـم قبـل تقديـم أي
ٍ
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الم
ممارسة
المعسادع ةل ُ
املصادةر
املساعةد عل
مماسرة
صدارة ُ
I.Iنظرة عامة
ـر مرشوعــة حدثــت إمــا نتيجــة
يوجــد —يف كل دولــة— خمــس أو ســتة خطــوات ُ
يكــن اتباعهــا الســرداد عائــدات غـ ْ
لفســا ٍد أو لجرمي ـ ٍة بشــكلٍ عــام:

.1

ُفس السلوك اإلجرامي وتربهن عليه؛
1التع ُّرف عىل الجرمية األساسيَّة واألدلة املقبولة التي ت ِّ

.2

مصادرة؛
2تحديد وحرص األصول التي ستخضع لل ُ

.3

بي االصول والسلوك اإلجرامي؛
3استعراض (من خالل األدلة) الرابطة ْ

.4

4ضبط األصول أو تجميدها؛

.5

مصادرة األصول؛ و
ُ 5

.6

6إعادة تلك األصول إىل الوطن.

IIIIالتع ُّرف عىل السلوك اإلجرامي وتحديده وإثباته باألدلة
ٍ
يتطلــب نجــاح عمليــة اســرداد األصــول الحصــول عــى دليــلٍ
كاف إلثبــات الســلوك اإلجرامــي عــى شــكل ميكــن قبولــه
يف محاكــم الواليــات امل ُتحــدة .ت ُعــد األدلــة التــي تُقدمهــا الــدول التــي تطلــب امل ُســاعدة و التــي تحتــوي عــى التفاصيــل

الخاصــة
الخاصــة بالســلوك الفاســد ،واملســئولني ،والــركاء والهيــاكل القانون َّيــة املتورطــة ،جوهريَّــة يف املراحــل الالحقــة
َّ
َّ
بإجــراءات امل ُصــادرة .كــا أنــه مــن الهــام التعــ ُّرف عــى اإلجــراءات الجنائ َّيــة ،والحصــول عــى القيــود والحفــاظ عل ْيهــا،

وامل ُحافظــة عــى األصــول خــال فــرة التحقيــق وامل ُحاكمــة .تتضمــن جرائــم الفســاد عــادة ســلوكا إجراميــا داخــل الدولــة

حيــث يتــوىل املســؤول منصبــه و ســلوكا اجراميــا عامليــا حيــث تتــورط الهيــاكل القانونيَّــة وتزيــد تدفقــات األمــوال مــن

خــال األنظمــة املال َّيــة واالقتصاديَّــة الدُول َّيــة .إن مشــاركة األدلــة التــي تُثبــت اإلجــرام والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال
التحقيقــات التــي يتــم إجرائهــا يف دولــة املســؤول الفاســد بصفــة وقتيــة يُعــد أمـ ًرا يف غايــة األهميــة فيــا يتعلَّــق بإثبــات
ـر رســميَّة.
الســلوك اإلجرامــي مــن خــال تقديــم املســاعدة الرســميَّة والغـ ْ

IIIIIتحديد األصول وحرصها
بــن الســلوك اإلجرامــي واألصــول أو
إن الهــدف مــن معظــم عمليــات غســيل األمــوال هــو إخفــاء الروابــط التــي توجــد ْ

ـن األصــول واألشــخاص املتورطــن يف ارتــكاب الســلوك اإلجرامــي .يك تنجــح عمليــة مســاعدة الــدول عــى التع ـ ُّرف
بـ ْ
عــى األصــول الغــر قانونيــة التــي يؤمنــون أنهــا توجــد داخــل الواليــات املتحــدة ،ينبغــي الحصــول عــى معلومـ ٍ
ـات محــدد ٍة
مــن املعلومــات التــي قــد تكــون
ت ُعــد رضوريـ ٍة فيــا يتعلَّــق بإثبــات االختــاس أو الرشــوة ،أو أي أعــال فســاد أخــرى .تتض َّ

رضوريَّــة مــا يــي:

الخاصــة ،باإلضافــة إىل الــركاء والكيانــات القانون َّيــة املتورطــة يف تحريــك
•آليــات الدفــع واملعامــات املاليــة
َّ
غــر مرشوعــة؛
وإخفــاء مــا حققتــه الحكومــات الكلبتوقراط َّيــة مــن أمــوا ٍل تــم نهبهــا بطــرقٍ ْ

•حجــم و وقــت املبالــغ املاليــة وامل ُشــريات التــي تــم تحويلهــا ،باإلضافــة اىل األســاء و أي معلومــات تعريفيــة
محــددة حــول األشــخاص والكيانــات القانونيَّــة الذيــن ســجلت األصــول بأســائهم أو امل ُوقِّعــن عــى حســابات بنكيَّــة
أو ماليــة أخــرى:

•تحديــد موقــع األصــول ،والوجهــات التــي يُســافر إل ْيهــا املســئولون األجانــب بشــكلٍ متكــرر ،أو مــكان إقامــة أفــراد
مســاعدًا لتحقيــق الهــدف الــذي نســعى إليْــه؛ و
عائالتهــم أو أقاربهــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيَّــة يُعــد عام ـاً ُ
•يُعــد الكشــف عــن هويَّــة األشــخاص الذيــن ســاعدوا مــن يقومــون بغســيل األمــوال ،مبــا يشــمل املستشــارين
مــا يف بعــض األحيــان.
املاليــن أو املحامــن ممــن ســاعدوا يف تحريــك األمــوال أمــ ًرا ها ً
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مــن فضلــك ،ينبغــي أن تضــع يف اعتبــارك أنــه يف بعــض الحــاالت متــارس الواليــات املتحــدة ســلطاتها القضائ َّيــة فيــا
يتعلــق بالســلوك اإلجرامــي ،واملعامــات الخاصــة بغســيل األمــوال ،واألصــول التــي و َّرطــت النظــام املــايل األمريــي أو

أثَّــرت عل ْيــه ،حتــى لــو مل تكــن تلــك األصــول داخــل الواليــات املتحــدة .عــى ســبيل املثــال ،رمبــا تنتهــك التحويــات الســلك َّية
الدُول َّيــة لعائــدات الفســاد التــي يتــم رصفهــا بعملــة الواليــات املتحــدة (الــدوالر األمريــي) قانــون الواليــات املتحــدة ورمبــا

أساســا الســرداد األصــول الخاصــة بالواليــات املتحــدة مــن خــال قوانــن مصــادرة األصــول دون إدانــة جنائ َّيــة .يف
توفــر
ً
بعــض األحيــان تســتطيع العمليــات القانونيَّــة بالواليــات املتحــدة القيــام بتجميــد أو ضبــط أو حتــى مصــادرة األصــول وتتبُــع
األمــوال التــي تــم غســلها جزئيًــا مــن خــال نظامنــا املــايل وذلــك مبُســاعدة الدولــة التــي تــم بداخلهــا اســتثامر األمــوال

املنهوبــة .تتعــاون الــدول األخــرى بشــكلٍ جوهــري مــع الواليــات املتحــدة يف األمــور التــي تتعلَّــق مبصــادرة األصــول دون

إدانــة جنائ َّيــة.

بي أجهزة الرشطة ومن ُمدَّع عام إىل ُمدَّع عام آخر
A.Aالطلبات
الغي رسم َّية فيام ْ
ْ
1.1التواصل املبارش مع ُمدَّ عي عام أو مكاتب تطبيق القانون:
.

أاملساعدة الروتين َّية يف إجراء التحقيقات
ميكــن أن متتلــك دولــة مــا اســتخبارات مال َّيــة مؤكــدة بشــأن موقــع ممتلــكات أو أصــول األخــرى تــم الحصــول
ـر قانونيــة يف الواليــات املتحــدة  ،ولكنهــا تحتــاج إىل املزيــد مــن التحقــق .تســتطيع تلــك
عل ْيهــا بطريق ـ ٍة غـ ْ
الدولــة تقديــم
غــر رســمي تطلــب فيــه مــن الواليــات املتحــدة تنفيــذ إجــراءات التحقيــق الروتين َّيــة
طلــب
ْ
مــة ،مثل
العا
ـجالت
ـ
بالس
ـة
ـ
الخاص
ـث
ـ
البح
ـات
ـ
وعملي
ـة،
ـ
ي
البرص
ـة
ـ
واملراقب
ـهود،
ـ
الش
ـع
ـ
م
ة
ي
ـخص
ـ
الش
كاملقابــات
َّ
َّ
َّ
البيانــات الخاصــة بتكويــن الــركات أو الســجالت العقاريــة .يك تتمكــن مــن طلــب هــذا النـ ْوع مــن امل ُســاعدة،
يكنــك التواصــل مــع قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول  ،MLARSباســتخدام معلومــات االتصــال
ُ
املوجــودة عــى الجــزء الخلفــي مــن الدليــل ،أو مــع مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل  ،FBIأو تحقيقــات األمــن
القومــي  HSIأو دائــرة اإليــرادات الداخل َّيــة  IRSبســفارة الواليــات املتحــدة .يُعــد تأكيــد املعلومــات مــن خــال
مــا قبــل إعــداد الطلــب الرســمي الخــاص بغســيل األمــوال واســرداد
الطلبــات الغــر رســم َّية أم ـ ًرا مفي ـدًا وها ً
أو
ـة
ـ
املنهوب
ـوال
ـ
األم
األصــول مــن أجــل فــرض القيــود عــى
مصادرتهــا يك لتج َّنــب حــاالت التأخــر التــي تحــدث
ُ
موضَّ ــح باألســفل ،فإنــه وف ًقــا لقوانــن
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
ك
ـك،
ـ
ذل
ـع
ـ
وم
ة.
ي
ـم
ـ
الرس
ـات
بســبب الحاجــة إىل اســتكامل الطلبـ
ُ
َّ
الواليــات املتحــدة يُصبــح مــن الصعــب قيامهــا بتوفــر املعلومــات التــي تتعلــق بوجــود حســابات بنك َّيــة أو
أرصــدة الحســابات البنك َّيــة واملعلومــات امل ُتعلِّقــة بالربيــد اإللكــروين إال ردا عــى طلــب رســمي خــاص بقســم
مكافحــة غســيل األمــوال واســرداد األصــول.

األسئلة الخاصة باإلجراءات و  /أو االسرتاتيج َّيات القانون َّية
قــد يســاعد االتصــال بقســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول أو باملامرســن القانونيــن مبكتــب العالقــات
الدُول َّيــة عــن طريــق الربيــد اإللكــروين أو الهاتــف قبــل إرســال طلــب رســمي خــاص بغســيل األمــوال واســرداد
األصــول عــى حــل العقبــات العمل َّيــة أو القانون َّيــة أثنــاء التحقــق مــن األصــول .ميكــن ان يوفــر هــذا التواصــل
كذلــك الوقــت الــكايف للمدعــن العامــن وامل ُحققــن بالواليــات املتحــدة ليتمكنــوا مــن إعــداد الوثائــق
امل ُناســبة التــي ســيتم تقدميهــا للمحاكــم أو مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتيســر االســتجابة للطلبــات
يكــن أن يُقـدّم مســئولو الواليــات املتحــدة
الرســم َّية الخاصــة بقســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول .كــا ُ
اقرتاحــات مفيــدة حــ ْول الطريقــة امل ُثــى الســرداد األصــول وكيفيــة الحصــول عــى املعلومــات الرضوريــة
بشــأن اســرداد األصــول يف الواليــات املتحــدة مــا يوفــر الوقــت واملجهــود عــى الــركاء األجانــب.
ومن النقاط املفيدة ما ييل:
يكــن للمدعــن العامــن بالواليــات املتحــدة وال لوحــدة االســتخبارات املاليــة إصــدار أمــر بفــرض
•ال ُ
القيــود عــى األمــوال املنهوبــة أو ضبطهــا؛ فالبــد مــن الحصــول عــى أمــر محكمــة.
مقدِّمــة الطلــب مــن
ـن يف حــال متكنــت الدولــة ُ
•رمبــا س ـ ُيصبح األمــر أكــر رسعــة وفعال َّيــة لــكال الدولتـ ْ
أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل
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الم
ممارسة
المعسادع ةل ُ
املساعةد عل
مماسرة
املصادةر
صدارة ُ

الحصــول عــى أمـ ٍر مــن محاكمهــا بتقييــد األمــوال املنهوبــة وضبطهــا أو الحصــول عــى أمــر باملصــادرة
بحيــث تتمكــن محكمــة الواليــات املتحــدة مــن تنفيــذ تلــك األوامــر عــى األصــول التــي توجــد بالواليــات
املتحــدة .يجــب تســليم أوامــر املحكمــة األجنبيــة مــن خــال طلبــات قســم غســيل األمــوال واســرداد
األصــول .وبالرغــم مــن ذلــك ،بقــدر اإلمــكان ،يجــب مناقشــة متطلبــات محــددة تنــدرج تحــت قانــون
الواليــات املتحــدة الخــاص بتنفيــذ األوامــر األجنب َّيــة مــع قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول قبــل
الحصــول عــى تلــك األوامــر األجنب َّيــة.

•للحصــول عــى أوامــر املحكمــة بتنفيــذ بحــث قانــوين بشــأن املبــاين أو حســابات الربيــد اإللكــروين،
مــن دليــا ذا مســتوى أعــى مــن بقيــة األوامــر الجربيــة
يتطلــب قانــون الواليــات املتحــدة مــر ًرا يتض َّ
و يجــب ان يتــم دعمــه بدليــل حديــث يــرز النشــاط اإلجرامــي املتعلــق باملبــاين أو حســابات الربيــد
اإللكــروين .ســتنتج مناقشــة مــا نحــن يف حاجــة إل ْيــه الحصــول عــى الدليــل بشــكلٍ أرسع أو رمبــا يقودنا
ذلــك إىل اســتنتاج أن الحصــول عــى طلــب رســمي باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة أمــر مســتحيل.

 .بتطوير العالقات املحل َّية مع الوكاالت التابعة للواليات املتحدة
للحصــول عــى إجابــات لألســئلة الخاصــة بكيفيَّــة التعامــل أو الحصــول عــى مزيــد مــن التوضيــح بشــأن قوانــن
يكنــك التواصــل مــع قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول ،أو مــع
ومامرســات الواليــات املتحــدةُ ،
مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة ،وتحقيقــات األمــن القومــي أو التواصــل مــع مســؤويل دائــرة اإليــرادات الداخليَّــة
يف أقــرب ســفارة للواليــات املتحــدة .كلــا قدمــت تفاصيــا أكــر كانــت فرصتــك يف الحصــول عــى نتائــج
مرضيــة أكــر.

2.2شبكات التحقيق
.

أشبكات املامرسني
ِ
الســفارات بالخــارج ويف
مــن الجديــ ِر بالذكــ ِر أنــه باإلضافــة إىل ممثــي الواليــات املتحــدة امل ُوزَّعــن يف
مكاتــب الواليــات املتحــدة ،توجــد شــبكات تضــم عــددًا مــن املامرســن الســرداد األصــول والتــي تُ كِّنهــم
مــن مناقشــة الحــاالت ،بشــكلٍ مثــايل عــن طريــق أجهــزة كمبيوتــر آمنــة أو مــن خــال اســتخدام الهاتــف .عــى
ســبيل املثــال ،رمبــا تســاعد املناقشــات التــي يتــم إجرائهــا مــع الخــراء املتخصصــن محققــا يف دولــة أ يك
يعــرف بشــكلٍ غــر رســمي إذا كانــت هنــاك أصـ ٌ
ـول يف دولــة ب .وباإلضافــة إىل ذلــك ،بإمــكان الدولــة أ تنبيــه
ِ
ـ
غ
ـفر
ـ
س
ـاط
ـ
أمن
ـد
ـ
توج
ـه
ـ
أن
أو
ـة
ـ
ي
جار
ت
ال
أو
ـة
ـ
ي
املال
ـا
ـ
قطاعاته
ـر عــادي يف
ـر عاديَّــة.
َّ
الدولــة ب بــأن هنــاك نشــاط غـ ْ
ْ
َّ
ـر رســم َّية الطريــق إلجــراء تحقيقــات رســم َّية ف َّعالــة أو الحصــول عــى مســاعدة
ـ
رمبــا تُ ِّهــد تلــك املحادثــات الغ ْ
بشــأن قــرار املصــادرة.
بــن الــوكاالت الســرداد األصــول («، )»CARIN
تشــتمل تلــك الشــبكات عــى شــبكة كامــدن املشــركة ْ
والتــي لديهــا أكــر مــن  50عضــو ومراقــب وتتصــل بتلــك الشــبكة  6شــبكات إقليميــة أخــرى تتبــع سياســة
ـن الــوكاالت الســرداد األصــول وذلــك لتغطيــة  60ســلطة قضائيَّــة إضافيَّــة .يتــم
شــبكة كامــدن املشــركة بـ ْ
ـن الــوكاالت الســرداد األصــول عــن
تقديــم الطلبــات إىل املامرســن مــن خــال شــبكة كامــدن املشــركة بـ ْ
طريــق جهــة االختصــاص ذات الصلــة بشــبكة كامــدن أو ممثــي الشــبكات التــي تتبــع سياســة شــبكة كامــدن.
ال ينحــر د ْور شــبكة كامــدن املشــركة بــن الــوكاالت الســرداد األصــول والشــبكات التــي تتبــع سياســة
شــبكة كامــدن عــى التعامــل مــع املســائل املتعلقــة بالفســاد ،ولكنهــا تعمــل عــى تيســر مصــادرة األمــوال
يكنــك زيــارة
املنهوبــة مــع أخــذ كل مــا لــه عالقــة بعائــدات الجرميــة بعــن االعتبــار .ملزيـ ٍـد مــن املعلومــاتُ ،
ـن الــوكاالت
 .carin@europol.europa.euوتعــد الواليــات املتحــدة عض ـ ًوا يف شــبكة كامــدن املشــركة بـ ْ
الســرداد األصــول.
شــبكة مراكــز التنســيق العامليــة الســرداد األصــول ،بالتعــاون مــن اإلنرتبــول ومبــادرة اســرداد األصــول
املرسوقــة ( ،)StARوهــي مبــادرة مشــركة بــن البنــك العاملــي ومكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة

5

مك َّونــة مــن مامرســن يتمحــور د ْورهــم حــ ْول محاربــة الفســاد
املخــدرات والجرميــة ،وهــي شــبكة ُ
وتقديــم املســاعدة يف قضايــا اســرداد األصــول .تقــدم شــبكة مراكــز التنســيق العامليــة فرصــة تبــادل
معلومــات آمنــة وتعمــل عــى تحديــد مراكــز االتصــال للمشــاركة يف الســلطات القضائ ٍّيــة .كــا تلعــب
مــا يف عقــد االجتامعــات بشــكلٍ منتظــم للمامرســن مــن أجــل تيســر تنســيق القضايــا املتعلقــة
دو ًرا ها ً
ٍ
يكنــك زيــارة هــذا املوقــع
املعلومــات،
مــن
ملزيــد
ــة.
ي
القضائ
االختصاصــات
ــة
ي
وثنائ
متعــددة
باألمــور
ُ
َّ
َّ
 . https://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-recoveryكــا تشــارك
الواليــات املتحــدة يف شــبكة مراكــز التنســيق العامل َّيــة.

 .بمجموعة إيغمونت
مجموعــة إيغمونــت هــي مؤسســة تتكــون مــن وحــدات اســتخبارات ماليَّــة مــن جميــع أنحــاء العــامل ،مبــا
يشــمل شــبكة مكافحــة الجرائــم املاليــة التابعــة للواليــات املتحــدة ( ،)FinCENوقــد تــم االتفــاق عــى
مشــاركة املعلومــات االســتخباراتيَّة املاليَّــة فيــا بينهــا يف القضايــا املتعلقــة بالجرميــة واإلرهــاب .إذا ســمح
يكــن للمســئولني عــن تنفيــذ القانــون مــن خــال عضــو مبجموعــة إيغمونــت طلــب
الترشيــع املحــيُ ،
معلومــات اســتخباراتيَّة ماليَّــة مــن شــبكة مكافحــة الجرائــم املاليَّــة التابعــة للواليــات املتحــدة مــن خــال وحــدة
االســتخبارات املاليَّــة التابعــة لهــا .تــأيت ضخامــة املعلومــات الخاصــة بشــبكة مكافحــة الجرائــم املاليــة التابعــة
للواليــات املتحــدة مــن تقاريــر األنشــطة املشــبوهة ،والتقاريــر الخاصــة بالتحويــات النقديَّــة ،واســتامرات
النقــل النقــدي عــر الحــدود ،باإلضافــة إىل الســجالت العامــة.
تعتــر املعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن وحــدة االســتخبارات املال َّيــة حساســة و ال ميكــن اســتعاملها
يكــن الحصول
قانون ًيــا إال كمعلومــات اســتخبارات َّية مال َّيــة للمســاعدة عــى التعـ ُّرف عــى األدلــة الحقيقيــة التي ُ
عليهــا فيــا بعــد مــن خــال وســائل رســم َّية أخــرى .ونتيجــة لذلــك ،ال يجــب أن تُقـدَّم املعلومــات الخاصــة بوحدة
يكــن نــر مصــدر هــذه املعلومــات  ،إال أنَّه
االســتخبارات املال َّيــة إىل املحكمــة كدليــل فعــي .بلغــة أخــرى ،ال ُ
يكــن أن تكــون معلومــات اســتخبارات َّية هامــة قــد تقــود التحقيقيــات إىل التع ـ ُّرف عــى الســجالت مــن خــال
ُ
يكــن
طلــب رســمي للحصــول عــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة أو إىل تحديــد موقــع األصــول الكبــرة التــي ُ
يكــن اســتخدامها للحصــول عــى املعلومــات االســتخبارات َّية
أن تخضــع لل ُ
مصــادرة .يف بعــض الحــاالتُ ،
املال َّيــة بشــكلٍ أرسع مــن تقديــم طلــب رســمي خــاص باملســاعدة القانون َّيــة املتبادلــة .رمبــا تقــدم إل ْيــك
وحــدة االســتخبارات املال َّيــة الخاصــة بــك مســاعدة كبــرة فيــا يتعلــق بالحصــول عــى املعلومــات التــي لــدى
شــبكة مكافحــة الجرائــم املال َّيــة التابعــة للواليــات املتحــدة مــن خــال اآلليــات الخاصــة مبجموعــة إيغمونــت.
يكنــك زيــارة www.egmontgroup.org
للمزيـ ٍـد مــن املعلومــاتُ ،

B.Bالطلبات الرسم َّية
1.1تنص القاعدة العامة عىل رضورة الحصول عىل طلب رسمي بشأن املساعدة القانون َّية املتبادلة إذا
تطلَّب الحصول عىل تلك املعلومات إجرا ًء قرسيًا مبوجب قانون الواليات املتحدة.
من ذلك ما ييل:
ويتض َّ

 .أطلبات تتعلق بسجالت الحسابات البنك َّية أو بسجالت التحويل السليكّ؛

الشــخص أو الكيــان توفــر الســجالت
.بطلبــات تتعلــق بســجالت األعــال أو األطــراف الثالثــة حينــا يرفــض
ٌ
وتقدميهــا طواعيــة؛
 .جشهادات أو وثائق أخرى من د ْورها توثيق أي أعامل أو سجالت عامة؛
 .دالبحث عن املباين ،وأجهزة الكمبيوتر ،وأي أجهزة إلكرتون َّية؛

 .هسجالت الهاتف ،والرسائل النص َّية ،و  /أو الربيد اإللكرتوين؛
 .وتنفيذ أمر أجنبي بالتقييد أو أمر امل ُصادرة؛ و

ٍ
َسم قد رفض اإلدالء بها طواعية.
 .زإجبار
شخص ما للحصول منه عىل شهادة تحت الق َ
أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل
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الم
ممارسة
المعسادع ةل ُ
مماسرة
املصادةر
املساعةد عل
صدارة ُ

2.2األساس القانوين للطلب الرسمي

عندمــا تطلــب ســلطة قضائ َّيــة أجنب َّيــة مســاعدة قانون َّيــة رســم َّية مــن الواليــات املتحــدة ،البــد أن توضــح يف
الطلــب الخــاص باملســاعدة القانون َّيــة املتبادلــة األســاس القانــوين الــذي مبوجبــه يتــم تقديــم الطلــب .عــاد ًة مــا
يســتند الطلــب الخــاص باملســاعدة القانون َّيــة املتبادلــة إمــا إىل معاهــدة ثنائ َّيــة أو معاهــدة األمــم املتحــدة أو
موضَّ ــح باألســفل:
معاهــدة أخــرى متعــددة األطــراف كــا هــو ُ

.

أمعاهدة املساعدة القانونية املتبادلة ()MLAT
قضائيتــن مــن د ْورهــا توضيــح
ســلطتي
معاهــدة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة هــي معاهــدة ثنائ َّيــة بــن
ْ
ْ
كيفيــة تقديــم طلــب مــع تحديــد أغراضــه .لــدى الواليــات املتحــدة معاهــدات مســاعدة قانونيــة متبادلــة مــع مــا
يقــرب مــن  100ســلطة قضائ َّيــة .2توضــح معاهــدات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املعلومــات التــي يجــب أن
يتضمنهــا الطلــب.

 .باألمم املتحدة واالتفاقيات األخرى
إذا مل تُــرم دولـ ٍة مــا معاهــدة ثنائيَّــة مــع الواليــات املتحــدة أو أي دولـ ٍة أخــرى تســعى إىل الحصــول عــى مســاعدة
يكــن اللجــوء إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة أو عقــد اتفاقيــة إقليميّــة إذا قامــت الدولتــان
قانونيَّــة مــن خاللهــاُ ،
مقدِّمــة الطلــب واملو َّجــه إليهــا الطلــب باملصادقــة عــى االتفاقيــة التــي يجــب أن تغطــي جوانــب الســلوك.
تتشــابه متطلبــات تقديــم طلبــات الحصــول عــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف االتفاقيــات بشــكلٍ عــام
مدرجــة باألســفل تشــتمل عــى قســم لتحديــد
مــع تلــك املتطلبــات امل ُوضَّ حــة باألســفل ،إال أن كل اتفاقيــة ُ
املعلومــات التــي يجــب أن يتضمنهــا طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة.
يكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة األمــم
•للتعــرف عــى كيفيــة التعامــل مــع جرائــم الفســاد وغســيل األمــوالُ ،
املتحــدة ملكافحــة الفســاد ()UNCAC؛
• فيــا يتعلــق بـــ «الجرميــة امل ُنظَّمة»—الجرائــم التــي يقــوم بارتكابهــا ثالثــة أشــخاص أو أكــر و التــي مــن
املمكــن أن تدفــع بهــم إىل قضــاء عقوبــات الســجن ملــدة أربــع ســنوات أو أكرث—والجرائــم ذات الصلــة
يكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة امل ُنظَّمــة عــر الوطنيــة
بغســيل األمــوالُ ،
()UNTOC؛
يكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة
•فيــا يخــص جرائــم املخــدرات وغســيل األمــوالُ ،
ـر مــروع يف العقاقــر امل ُخـدِّرة واملؤثــرات العقليَّــة (اتفاقيــة فيينــا )1988؛
االتجــار الغـ ْ
يكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة
•فيــا يتعلــق بجرائــم اإلرهــاب ،وغســيل األمــوال وجرائــم متويــل اإلرهــابُ ،
األمــم املتحــدة لقمــع اإلرهــاب و متويــل اإلرهــاب؛ و
• فيــا يخــص بنطــاقٍ واس ـعٍ مــن الجرائــم التــي تقتــر عــى الســلطات القضائيَّــة بنصــف الكــرة األرضيــة
يكنــك االطــاع عــى اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ملنظمــة
الغــريبُ ،
الواليــات األمريكيــة.

 2وللحصول عىل مزيدٍ من املعلومات بشأن قامئة الدول التي أبرمت معها الواليات املتحدة معاهدة املساعدة القانونية املتبادلة ،من فضلك قم بزيارة:
http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol2/239045.htm
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3.3الرشوط
بشــكلٍ عــام ،يجــب أن ت ُقــدَّم املعلومــات التاليــة يف طلــب رســمي للحصــول عــى األدلــة أو عــى املســاعدة
القرسيــة مــن جانــب الواليــات املتحــدة:
يكــن االعتــاد عليهــا لدعــم
•اســم املعاهــدة الثنائيــة أو االتفاقيــة متعــددة األطــراف (انظــر أعــاه) والتــي ُ
الطلــب؛
يئ أو املالحقة القضائ َّية؛
•معلومات بشأن السلطة التي تدير التحقيق الجنا ّ

•امللخــص الواقعــي للقضيــة ،الــذي يتضمــن كيــف ترتبــط األصــول محــل البحــث بالســلوك الغــر قانــوين
ج أفضــل)؛
(كلــا كانــت التفاصيــل أكــر ،كانــت النتائ ـ ٍ
•النــص الخــاص بالــروط القانونيــة أو القوانــن ،مبــا يشــمل العقوبــات ،التــي يســتند إليْهــا التحقيــق أو
املالحقــة القضائيَّــة؛

•أهــداف التحقيــق أو املالحقــة القضائ َّيــة وأســاء الكيانــات أو الهيــاكل القانون َّيــة األخــرى املتو ِّرطــة يف
مــن املعلومــات الخاصــة بتحديــد الهويَّــة كتواريــخ امليــاد ،وأرقــام جــواز الســفر
النشــاط اإلجرامــي (مبــا يتض َّ
والهويَّــة ،واملعلومــات الخاصــة بتســجيل الــركات ،وإلــخ).؛
•رشح طبيعــة املســاعدة التــي يتــم الســعي إليهــا وعالقتهــا بالتحقيــق أو اإلجــراءات القضائ َّيــة التــي تُش ـكِّل
األســاس الــذي يســتند إل ْيــه الطلــب؛ و
•أي متطلبات خاصة ،كالرسيَّة أو االستعجالية ،وملاذا تعد تلك املتطلبات رضوريَّة.

يكنــك
مــن أجــل الحصــول عــى املســاعدة إلعــداد طلــب خــاص مبعاهــدة املســاعدة القانونيَّــة املتبادلــةُ ،
التواصــل مــع مكتــب العالقــات الدوليَّــة بــوزارة العــدل للتعــرف عــى التصميــم املناســب لــكل الطلبــات الخاصــة
باملســاعدة القانونيَّــة الرســميَّة .ســيعمل محامــو مكتــب العالقــات الدوليَّــة مــع رشكائهــم األجانب لتنفيــذ طلبات
الحصــول عــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة .ويلعــب مكتــب العالقــات الدوليَّــة دو ًرا جوهريًــا يف التوجيــه بشــأن
الطريقــة امل ُثــى إلعــداد وصياغــة تلــك الطلبــات .إن إجــراء مكاملــة متهيديــة أو إرســال بريــد إلكــروين س ـيُع ِّجل
إمتــام معاهــدة املســاعدة القانونيَّــة املتبادلــة بشــكل ملحــوظ.

IVIVضبط أو تقييد األصول
.

أالتقييد املستند عىل تطبيق أمر تقييد أجنبي

1.1مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة ،رمبــا تقــوم الواليــات املتحــدة ،يف بعــض الحــاالت ،بتنفيــذ أمــر تقييــد
مقدِّمــة الطلــب إىل مكتــب العالقــات الدول َّيــة التابــع لــوزارة
خــاص مبحكم ـ ٍة أجنب َّيــة .يجــب أن تتق ـدِّم الدولــة ُ
العــدل بالطلــب الخــاص بهــا ،والــذي تــم تقدميــه مبوجــب معاهــدة املســاعدة القانون َّيــة املتبادلــة ،إحــدى
اتفاقيــات األمــم املتحــدة أو االتفاق َّيــات اإلقليم َّيــة األخــرى ،أو اتفاق َّيــة رســم َّية أخــرى لتقديــم املســاعدة
املتبادلــة ألغــراض امل ُصــادرة.
2.2يجب أن يتض َّمن الطلب ما ييل:
.

أملخــص للحقائــق امل ُتعلِّقــة بالقضيــة مدعومــة بأدلــة تثبــت وقــوع جرميــة و تثبــت أن األصــول التــي يجــب
ضبطهــا  /تجميدهــا يف الواليــات املتحــدة هــي نتيجــة لذلــك الســلوك اإلجرامــي ،باإلضافــة إىل أســاس
معقــول لتوضيــح أســباب مصادرتهــا .تعــ َّرف جيــدًا عــى املتطلبــات األخــرى للمعاهــدة ذات الصلــة
باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة أو أي اتفاقيــة أخــرى؛
مقدِّمــة الطلــب والــذي يذكــر تحديــداً األصــول التــي يجــب
 .بنســخة مــن أمــر التقييــد الخــاص باملحكمــة ُ
تقييدهــا يف الواليــات املتحــدة ،أو كبديــل ،أمــر ينــص بوضــوح عــى تقييدهــا لألصــول املتعلِّقــة باملتهــم.
إذا مل يُحــدد أمــر التقييــد األصــول امل ُتعلِّقــة باملتهمــن ،يجــب أن يقــدم الحــد األقــى مــن عائــدات
مصادرتهــا يف نهايــة اإلجــراءات األجنب َّيــة التــي ســيتم اتخاذهــا
األنشــطة اإلجرام َّيــة والتــي مــن املمكــن ُ
باإلضافــة إىل تحديــد الكميــات التــي تــم تقييدهــا بالفعــل خــال التحقيــق؛
أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل
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الم
ممارسة
المعسادع ةل ُ
املساعةد عل
مماسرة
املصادةر
صدارة ُ
.

مقدِّمــة الطلــب تــدل عــى انها امتثلــت ملتطلبات
جشــهادة أو تفســر مــن الســلطة القضائيَّــة التابعــة للدولــة ُ
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة و التــي تتضمــن املنهــج الــذي تــم اتباعــه (أو يتــم اتباعــه إذا كان صــدر األمــر مــن
طـ ٍ
ـرف واحــد )3مــن أجــل إخطــار كل األشــخاص ممــن لديهــم مصالــح محميــة يف امللكيــة التــي ســتخضع
مصــادرة باإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا يك يُصبــح لديهــم متســع مــن الوقــت للمطالبــة بحقوقهــم؛
لل ُ

.

دشــهادة تفيــد بــأن املحكمــة األجنبيــة املســئولة عــن إصــدار األمــر تتمتــع بســلطة قضائيَّــة تعطيهــا حــق
إصــدار هــذا النــوع مــن األوامــر؛ و

.

هشهادة تفيد أنه ال يوجد دليل اللجوء إىل االحتيال والتالعب للحصول عىل األمر.

 .بأمر تقييد مؤقت (تجميد أو ضبط) يستند إىل اعتقال أو اتهام أجنبي
1.1مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة ،بإمــكان املدعــن العامــن األمريكيــن توجيــه طلــب إىل املحاكــم التابعــة
للواليــات املتحــدة إلصــدار أمــر تقييــد مؤقــت (قابــل للتجديــد) مدتــه  30يــوم بشــأن األصــول التــي ســتخضع
مصــادرة والتــي تقــع يف الواليــات املتحــدة اســتنادًا عــى دليــل عــى االعتقــال أو االتهــام يف دول ـ ٍة أجنبيَّــة.
لل ُ
ومــع ذلــك ،البــد مــن توافــر أســاس واقعــي وقانــوين قــوي إلثبــات أن معلومــات كافية سـتُصبح متاحة بشــكلٍ
رسيــع مــن أجــل تقييــد ومصــادرة األصــول مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة ،بــدالً مــن تقييدهــا مبوجــب
قانــون أجنبــي .ونتيجــة لوجــوب إصــدار و حفــض تلــك الضامنــات القويــة املدعومــة بالحقائــق والقوانــن ،فإنــه
نــادرا مــا يتــم تخويــل هــذا االمــر يف الواليــات املتحــدة.
يكــن ملــدع عــام أمريــي أن يتقـدَّم إىل محكمــة يف موقــع وجــود
2.2أثنــاء اتخــاذ اإلجــراءات الخاصــة بأمــر التقييــدُ ،
املمتلــكات بطلــب للحصــول عــى أمــر مو َّجــه مــن طـ ٍ
مصــادرة عــى
ـرف واحـ ٍـد لتقييــد للممتلــكات الخاضعــة لل ُ
الغــر قامئــة عــى إدانــة
أال تزيــد مــدة التقييــد عــن  30يــوم يتــم خاللهــا انتظــار دليــل آخــر لدعــم املصــادرة
ْ
مبحاكــم الواليــات املتحــدة .رمبــا يتطلــب األمــر الحصــول عــى إقــرار مــن الســلطات القانون َّيــة التابعــة للدولــة
محلَّــف مبحكمــة الواليــات املتحــدة .يجــوز متديــد مــدة األمــر ذي الـــ  30يــوم إذا
األجنب َّيــة و حضــور شــاهد ُ
قدمــت الســلطات األمريك َّيــة «ســب ًبا وجي ًهــا» للتمديــد.
مقدِّمــة الطلــب إىل الواليــات املتحــدة ،يجــب أن يربهــن
ـن مــن الدولــة ُ
3.3اســتنادًا إىل الدليــل وامللخــص امل ُقدَّمـ ْ
املدعــي العــام األمريــي مــا يــي للمحكمــة يف الواليــات املتحــدة:
أاألســاس الــذي يســتند عليــه االعتقــاد بــأن الشــخص الــذي تــم اعتقالــه أو اتهامــه قــد قــام بارتــكاب الجرميــة
(الجرائــم) املذكــورة؛

.

 .بطبيعــة االتهامــات األجنب َّيــة واألســاس الــذي يســتند إل ْيــه االعتقــاد بــأن الشــخص املعتقــل أو املتَّهــم لديــه
مصــادرة يف الواليــات املتحــدة مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة؛
ممتلــكات خاضعــة لل ُ
.

جالدليــل عــى أن املمتلــكات الخاضعــة للتقييــد ميكــن تعقــب صلتهــا بالعائــدات الغــر مرشوعــة ،أو أنهــا
وســيلة ،للجرميــة موضــوع االتهــام؛ و

.

دالســبب وراء رضورة أمــر التقييــد والحاجــة إل ْيــه للحفــاظ عــى توافــر املمتلــكات خــال الفــرة الزمن َّيــة الالزمــة
مبصــادرة املمتلــكات مبوجــب
للحصــول عــى الدليــل الــذي س ُيســتخدم لدعــم القــرار النهــايئ الخــاص ُ
قانــون الواليــات املتحــدة.

 3تعني كلمة  Ex parteأنه ال يتم إخطار األطراف املترضرة أو اإلعالن عن اإلجراءات املتعلقة بالقضية بشكلٍ عام

إال بعد الحصول عىل أم ٍر من الواليات املتحدة.
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 .جطلب الحصول عىل أمر تقييد األصول يف الواليات املتحدة قبل إصدار تهمة أو أمر تقييد يف
السلطة القضائ َّية األجنب َّية

مــون بالواليــات املتحــدة إىل الحصــول عــى أمــر تقييــد مــن
1.1يف بعــض الحــاالت النــادرة ،يســعى املدعــون العا ّ
املحاكــم األمريكيــة نيابـ ًة عــن دولــة أجنبيَّــة للتم ُّكــن مــن تقييــد ملكيــة بالواليــات املتحــدة قبــل أن يتــم القبــض
عــى املدَّعــى عليْــه أو اتهامــه .ذلــك لضــان عــدم اختفــاء األصــول بالواليــات املتحــدة عنــد إلقــاء القبــض
عــى املدَّعــى عليْــه ،وعــدم إخطــاره ألشــخاص لتحريــك األمــوال أو التنــازل عــن امللكيًّــة .ميكــن ان اكــون املــدة
الزمنيَّــة امل ُخصصــة لهــذا النــوع مــن أوامــر التقييــد محــدودة ج ـدًا ،وميكــن تفســر مقــدار األدلــة املطلوبــة
بحــزمٍ ورصامــة؛ لــذا مــن األفضــل استشــارة مكتــب العالقــات الدوليــة ووزارة العــدل ،قســم الجرميــة ،قســم
غســيل األمــوال واســرداد األصــول بــأرسع وقـ ٍ
ـت ممكــن للتعــرف عــى كيفيــة تقديــم املســاعدة.
مقدِّمــة الطلــب ملكتــب التحقيقــات الدوليَّــة مبوجــب املعاهــدة أو االتفاقيَّــة ذات
2.2يجــب أن تعطــي الدولــة ُ
الصلــة املعنيَّــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة مــا يــي:
.

أملخــص الحقائــق املتعلقــة بالقضيــة باإلضافــة إىل أيــة معلومــات الزمــة مبوجــب املعاهــدة أو االتفاق َّيــة
املحــددة؛

 .بإقــرار (شــهادة يتــم الحصــول عليهــا بعــد حلــف القســم) مــن مســئول أجنبــي لديــه معرفــة بالقضيــة يتضمــن
مــا يــي:
•تاريخ التحقيق وهويات امل ُشتبه بهم و رشكاتهم أو أعاملهم؛
•االقتباســات القانونيــة أو الدســتورية األجنبيــة وملخــص الجرائــم موضــوع التحقيــق و /أو االتهــام
والســلطة املســؤولة عــن تنفيــذ أمــر امل ُصــادرة املتعلــق بالجرائــم التــي تــم ارتكابهــا؛
ملة؛
•تواريخ الجرائم امل ُرتكَبة واألساس الواقعي لالتهامات امل ُحت َ
مــز َّود بأرقــام حســاب بنــي تــم التحقــق منــه أو معلومــات
•وصــف لألصــول التــي ســيتم تقييدهــا ( ُ
تعريف َّيــة أخــرى)؛
ـن األصــول امل ُحــددة التــي ســيتم تقييدهــا يف الواليــات املتحــدة والســلوك
ـ
ب
ـة
ـ
للعالق
فصــل
م َّ
•رشح ُ
ْ
اإلجرامــي للمشــتبه بــه؛
بي أي مشتبه به وأي رشكات تقع بحوزتها األصول؛
م َّ
•رشح ُ
فصل ألي عالقة ْ
بي مصداقية ذلك الدليل؛
ي
يشء
وأي
الداعم،
•الدليل
ُ
ِّ
•األســاس املعقــول لالعتقــاد بأنــه ســيتم اصــدار التهــم يف املســتقبل القريــب و أنــه ســيتم مصــادرة
املمتلــكات يف املســتقبل؛
مصــادرة كعائــدات أو كممتلــكات ميكــن تتبــع أصلهــا إىل عائــدات غــر
•مــا إذا كانــت األصــول عرضــة لل ُ
مــا مــا لحكــم قضــايئ مبنــي عــى القيمــة (حكــم
مرشوعــة أو كوســائل متَّبعــة أو ألنهــا ســتخضع يو ً
قضــايئ بدفــع املــال) حتــى يف حالــة عــدم وجــود صلــة بــن األصــول والنشــاط اإلجرامــي الــذي تــم
ارتكابــه؛ و
•إقــرار بــأن «اإلجــراءات القانون َّيــة الواجبــة» ،وهــا ،الحــق يف تلقِّــي إخطــار بشــأن اإلجــراءات وفرصــة
ٍ
كطــرف مالــك بــريء ،تــم بالفعــل أو ســيتم اتباعهــا خــال اإلجــراءات والتحقيــق.
االســتامع إل ْيــك
مقدِّمــة الطلــب أن تقــدم املعلومــات الكافيــة بشــأن القوانــن والجرائــم التــي تــم ارتكابهــا
3.3ينبغــي عــى الدولــة ُ
مصــادرة مزدوجــة .و هــو أن يتــم اعتبــار
حتــى يتســنى للمدعــي العــام األمريــي أن يُثبــت للمحكمــة وجــود ُ
الســلوك اإلجرامــي األجنبــي الــذي تســبب يف صــدور أمــر التقييــد أو املصــادرة بأمــر مــن الســلطة القضائيَّــة
مقدِّمــة الطلــب جرميــة مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة تســتحق أن يصــدر بشــأنها أمــر مصــادرة إذا حدثــت
ُ
نفــس األفعــال واألخطــاء داخــل الواليــات املتحــدة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،رمبــا يتطلــب األمــر حضــور الشــاهد
امل ُحلَّــف باليمــن داخــل املحكمــة بالواليــات املتحــدة يك يُــديل بشــهادته ويقــدم الدليــل إىل املحكمــة
األمريكيَّــة.

أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل
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الم
ممارسة
المعسادع ةل ُ
املصادةر
املساعةد عل
مماسرة
صدارة ُ
V.Vمصادرة األصول
.

أقرار ُمصادرة دون االستناد إىل إدانة 4نتيجة لحدوث انتهاكات لقانون الواليات املتحدة

مصــادرة دون االســتناد إىل إدانــة
1.1مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة ،مــن حــق وزارة العــدل اتخــاذ إجــراءات ُ
( )NCBضــد مداخيــل و وســائل الفســاد ،مبــا يشــمل املمتلــكات داخــل الواليــات املتحــدة وخارجهــا ،يف حــال
تــم الحصــول عليهــا كنتيجــة لألعــال اإلجراميَّــة بالواليــات املتحــدة أو كنتيجــة لحــدوث ســلوك إجرامــي يف
جــز ٍء منهــا .ومــن النقــاط التــي يجــب وضعهــا بعــن االعتبــار حــول املصــادرة دون االســتناد إىل إدانــة مــا يــي:
أيلقــى هــذا النــوع مــن امل ُصــادرة تشــجي ًعا مــن ِقبَــل اتفاقيــات األمــم املتحــدة وهــي مامرســته مدعومــة
مــن قبــل عــدة توصيــات مــن جانــب فريــق العمــل املــايل .وهــو إجــراء يتــم اتخــاذه بشــأن املمتلــكات وليــس
ضــد املجــرم املخالــف للقانــون و بالتــايل ال يتطلــب األمــر إدانــة جنائيَّــة أو الحصــول عــى حكــم قضــايئ مــن
محكمــة تابعــة للواليــات املتحــدة ضــد صاحــب املمتلــكات .فيــا يتعلــق بأمــر امل ُصــادرة الغــر مســتند
إىل إدانــة ،يجــب أن تحصــل محكمــة الواليــات املتحــدة عــى حكــم قضــايئ بشــأن املمتلــكات الخاضعــة
مصــادرة ،التــي قــد تحتــاج فقــط إىل اتصــا ٍل محــدو ٍد بالواليــات املتحــدة ،كاملعامــات املتعلقــة بالنظــام
لل ُ
املــايل للواليــات املتحــدة.

.

ـن األصــول
ـر ُ
مســتندة إىل إدانــة دليـاً عــى االتصــال املبــارش بـ ْ
 .بتتطلــب اإلجــراءات الخاصــة باملصــادرة الغـ ْ
مــررة ســيكون
ـر ُ
امل ُكتســبة بطــرقٍ غــر رشعيــة والســلوك اإلجرامــي .إثبــات امتــاك املســئول لــروة غـ ْ
مســاعدًا ،ولكنــه لــن يكــون دليـاً كاف ًيــا لوحــده .يعتــر عــبء الحصــول عــى دليــل للحصــول عــى أمــر
دليـاً ُ
ـر مســتند إىل إدانــة معيــا ًرا لتأرجــح األدلــة ،أو احتــاالً يفيــد بــأن األصــول كانــت عــى االرجــح مــن
ُ
مصــادرة غـ ْ
العائــدات اإلجراميــة أو ا ُســتخدمت لتيســر ارتــكاب الجرميــة.
.

مســتندة إىل إدانــة ضــد العائــدات
مصــادرة الغــر ُ
يكــن أن ت ُبــادر وزارة العــدل باتخــاذ إجراءاتهــا الخاصــة لل ُ
ج ُ
مــن قامئــة
موســعة مــن الجرائــم
والوســائل املُتَّبعــة بشــأن الجرائــم األصليَّــة لغســيل األمــوال ،والتــي تتض َّ
َّ
األصليَّــة األجنبيَّــة والجرائــم األخــرى التــي تــم ارتكابهــا بالواليــات املتحــدة وتشــتمل عــى عوامــل دوليــة،
كنقــل املمتلــكات عــر الحــدود عــن طريــق الرسقــة أو النصــب واالحتيــال بقيمــة تزيــد عــن  5.000دوالر.

2.2يف حالــة قيــام الســلطات األمريكيــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فيــا يتعلــق بأمــر امل ُصــادرة يف محاكــم
الواليــات املتحــدة ،ســتحتاج الواليــات املتحــدة مــن الســلطات األجنبيَّــة املســئولة عــن تنفيــذ القانــون كل
ـن املمتلــكات والنشــاط اإلجرامــي األجنبــي ،كالســجالت املاليَّــة،
الدالئــل املتوفــرة التــي تثبــت وجــود عالقــة بـ ْ
َســم ،القوانــن ذات الصلــة باألعــال اإلجراميــة؛
املقابــات الشــخصية مــع الشــهود ،أي شــهادة تحــت الق َ
وثائــق االتهــام إن ُوجــدت؛ واملعلومــات الالزمــة األخــرى عنــد الطلــب.

مســتند عــى إدانــة
مصــادرة غــر ُ
مــن الطلبــات التــي تســعى إىل الحصــول عــى أمــر ضبــط ُ /
3.3يجــب أن تتض َّ
للممتلــكات اإلجراميَّــة يف الواليــات املتحــدة عــى املعلومــات اإلضافيَّــة التاليــة:
مــن أرقــام الحســابات أو املعلومــات
أتعريــف األصــول التــي ســيتم تقييدهــا أو ُ
مصادرتهــا (مبــا يتض َّ
التعريف َّيــة
املفصلــة األخــرى)؛
َّ

.

مصادرتهــا يف الواليــات املتحــدة
ـن األصــول امل ُحــددة التــي ســيتم تقييدهــا أو ُ
 .برشح وتفســر العالقــة بـ ْ
والســلوك اإلجرامــي للمشــتبه بــه (حتــى تتمكــن الواليــات املتحــدة مــن دراســة إمكانيــة تنفيــذ إجــراء
امل ُصــادرة الخــاص بهــا)؛
.

مرشَّ ــحني أو رشكات تــم االســتيالء عــى األصــول مــن
ـن أي مشــتبه بهــم وأي ُ
جرشح وتفســر العالقــات بـ ْ
خاللهــا؛

يكن أن تقوم الواليات املتحدة بامل ُالحقة القضائيَّة
 4مبوجب قانون الواليات املتحدة ،يوجد قرار مصادرة يستند إىل إدانة إجراميَّةُ .
املتوازية أو املتتابعة للمشتبه به الذي تم التحقيق معه أو اتهامه بالخارج ،إذا حدث انتهاك لقانون الواليات املتحدة من خالل السلوك
الذي تم ارتكابه أو عمليات غسيل األموال مام قد يؤدي إىل صدور أمر بامل ُصادرة .ويتطلب ذلك األمر تواجد املجرم امل ُخالف للقانون
يكنك التواصل مع مكتب التحقيقات الدولية أو قسم غسيل
بالواليات املتحدة وغري ُ
محتمل تواجده يف قضايا الفساد األجنبيَّةُ .
األموال واسرتداد األصول إذا كنت تتوقع حصول الواليات املتحدة عىل حكمٍ قضايئ بخصوص املسئول األجنبي.

11

مقدِّمة الطلب؛ و
دتعريف أي أمر بالتقييد أصدرته املحكمة التابعة للسلطة القضائ َّية ُ

.

مقدِّمــة الطلــب
مصــادرة نهائ َّيــة تــم الحصــول عليهــا مــن جهــة الســلطة القضائ َّيــة ُ
هتعريــف أي أحــكام ُ
باإلضافــة إىل الخلفيــة اإلجرائ َّيــة لتلــك األحــكام.

.

 .بتنفيذ الحكم األجنبي النهايئ بامل ُصادرة
1.1مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة ،ميكــن للواليــات املتحــدة يف ظــروف معينــة أن تقــدم التامســا ملحكمــة
تابعــة لهــا لتنفيــذ أمــر نهــايئ بامل ُصــادرة أبدتــه محكمــة أجنبيَّــة .ميكــن أن يشــمل األمــر أصــوال معينــة يف
الواليــات املتحــدة تــم الحصــول عليهــا كنتيجــة الرتــكاب الجرائــم أو يف بعــض الحــاالت أصــوال تُ ثِّــل األرصــدة
مقدِّمــة الطلــب التقــدُّم إىل مكتــب
م َّ
حصلــة مــن املصــادرة القامئــة عــى القيمــة .بإمــكان الدولــة ُ
الغــر ُ
ْ
التحقيقــات الدوليــة بطلــب يتعلــق باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة لتنفيــذ حكــم امل ُصــادرة النهــايئ مــن
املحكمــة .
2.2ستحتاج إىل ما ييل عند تقديم طلب املساعدة القانونية املتبادلة:
فصــل يشــمل الحقائــق املتعلقــة بالقضيــة وأي معلومــات أخــرى الزمــة مبوجــب املعاهــدة أو
م َّ
أملخــص ُ
االتفاقيَّــة امل ُحــددة؛

.

غي قابل لالستئناف بشأن أمر امل ُصادرة؛ و
 .بنسخة ُ
موث َّقة من حكم قضايئ ْ
.

َسم) ينص عىل:
جإقرار (شهادة يتم الحصول عليها بعد حلف الق َ
•لن يخضع الحكم القضايئ ألي طعن؛
مــن إخطــار جميــع األشــخاص ممــن
•التزمــت الدولــة ُ
مقدِّمــة الطلــب باإلجــراءات القانونيــة (مبــا يتض َّ
لديهــم ممتلــكات باإلجــراءات بحيــث يكــون لديهــم الوقــت الــكايف للمطالبــة بحقوقهــم)؛
•لــدى املحكمــة املســؤولة عــن إصــدار الحكــم الســلطة القضائيــة (الحــق القانــوين) الالزمــة إلصــدار مثــل
تلــك األحــكام القضائ َّيــة؛ و
•ال يوجد أي دليل عىل الحصول عىل الحكم القضايئ باالحتيال والنصب.

إن أمكــن ،يجــب أن تتواصــل الســلطات القضائيَّــة املهتمــة بقضيــة املســاعدة مــع مكتــب التحقيقــات الدوليــة
أو قســم غســيل األمــوال واســرداد األصــول قبــل صــدور األمــر ،يك تزيــد مــن احتامليــة أن تفــي مبعايــر الواليــات
املتحــدة ذات الصلــة بتنفيــذ القوانــن .

رصف فيها
VIVIإعادة األصول إىل الوطن والت ُّ

يُعــد الهــدف األســايس مــن مبــادرة اســرداد األصــول الناشــئة عــن الحكــم الفاســد هــو اســرداد األصــول مــن أجــل
مســاءلة.
تحقيــق املنفعــة للشــعب املتــرر مــن إســاءة اســتخدام الســلطة عــر الوســائل الشــفافة والخاضعــة لل ُ

ترســل عمليــة اســرداد األصــول رســالة هامــة بــأن الفســاد ال يثمــر وتســاعد هــذه العمليــة عــى منــع كــون الواليــات

املتحــدة مــاذا آمنــا للعائــدات الكليبتوقراطيــة .تلعــب اإلجــراءات الشــفافة والخاضعــة للمحاســبة الخاصــة بإعــادة
رف فيهــا دو ًرا جوهريًــا يف تحقيــق أهــداف التحقيق الجنــايئ املتعلقة
األصــول التــي تــم مصادرتهــا إىل الوطــن والتـ ُّ

مبحاربــة الفســاد ،وتســاعد عــى تحســن بعــض آثــار الفســاد ،وإظهــار أنــه قــد تــم اســتعادة األمــوال املختلســة و
ـر مرشوعــة و أنــه ميكــن اســتخدامها يف املنفعــة العامــة.
املكاســب الغـ ْ

رف فيهــا عــى تعريــف ،وتقييــد،
بالتأكيــد ،تعتمــد اســتعادة األصــول التــي تــم ُ
مصادرتهــا إىل الوطــن والتــ ُّ
ومصــادرة تلــك األصــول ،وتنفيــذ األحــكام القضائيــة املتعلقــة بامل ُصــادرة .يلعــب التعــاون الــدويل دو ًرا جوهريًــا

يف نجــاح إجــراءات اســتعادة األصــول .يكمــن تأثــر اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة بامل ُصــادرة يف إلغــاء حقــوق ملكيــة

الفــرد أو الكيــان القانــوين واســتثامرها لصالــح الحكومــة ،إمــا كنتيجــة إلدانــة جنائيَّــة وإصــدار حكــم مبُصادرتهــا ،أو أمــر
بامل ُصــادرة غــر مســتند إىل إدانــة ،أو تنفيــذ حكــم قضــايئ أجنبــي بامل ُصــادرة.

أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل
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الم
ممارسة
المعسادع ةل ُ
املساعةد عل
مماسرة
املصادةر
صدارة ُ

لــدى الواليــات املتحــدة ســلطة قضائ َّيــة مرنــة متنحهــا حــق إعــادة أصــول مصــادرة و تقدميهــا إىل ضحايــا الجرميــة أو
إىل حكومــة أجنبيَّــة اعرتافًــا بجميلهــا و مســاعدتها .ومــع ذلــك ،تختلــف اآلليــات القانونيــة امل ُتاحــة وتتنــوع بُنــا ًء عــى
الظــروف امل ُحيطــة بالقضايــا الفرديــة .عــر هــذا اإلطــار القانــوين ،وقبــل تكويــن مبــادرة اســرداد األصــول الناشــئة

عــن الحكــم الفاســد ،أعــادت الواليــات املتحــدة ماليــن الــدوالرات التــي قــد تــم كســبها كنتيجــة ألعــال الفســاد مــن
خــال التعــاون مــع رشكائهــا حــول العــامل .يجــب أن تستشــر الســلطات األجنب َّيــة قســم غســيل األمــوال واســرداد
رف فيهــا يف ســياق
األصــول فيــا يتعلــق باآلليــات املختلفــة واملتاحــة مــن أجــل إعــادة األصــول إىل الوطــن والتـ ُّ

قضايــا محــددة.
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معلومات التواصل
التواصل
معلومات

قسم غسيل األموال واسرتداد األصول ()MLARS
وزارة العدل األمريك َّية

1400 New York Ave., NW, Washington, DC 20005
الربيد اإللكرتوينkleptocracy@usdoj.gov :
رقم الهاتف( +1 202 514-1263 :اسأل عن محامٍ بالوحدة الدولية)
رقم الفاكس+1 202 514-5522 :

مكتب العالقات الدول َّية ()OIA
وزارة العدل األمريك َّية

1301 New York Ave., NW, Washington, DC 20005
يتوىل املحامون مسئولية دول بصفة خاصة لذلك اسأل عن محامٍ مسئول عن املساعدة يف قضايا دولتك.
رقم الهاتف+1 202-514-0000 :
رقم الفاكس+1 202-514-0080 :

مكتب برامج مكافحة الجرمية
وزارة الخارج َّية األمريك َّية

2401 E St., NW, Washington, DC 20037
الربيد اإللكرتوينanti-corruption@state.gov :

أدوات وسلطات استعادة األصول األمريكية:
دليل عميل
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«تتطل ــب محارب ــة الفس ــاد االلت ــزام م ــن جان ــب كل األم ــم والتع ــاون في ــا بينه ــم  .تق ــف الوالي ــات
املتحـــدة عـــى أهبـــة االســـتعداد ملســـاعدة رشكائهـــا حـــول العـــامل ملحاربـــة الفســـاد ،وســـنحرم
املس ــؤولني الفاس ــدين األجان ــب م ــن فرص ــة اس ــتخدام أس ــواقنا واالس ــتمتاع ببضائعن ــا  .س ــنكون
صامديـــن يف عزمنـــا»
املدعي العام األمرييك جيف سيشنز

16

