املوقف احلالي لإلفصاح عن األصول يف القضاء
حتديد الكسب غري املشروع وتضارب املصاحل
اإل فصاح عن األصول هو بالنسبة للعديد من الدول أداة للكشف عن/ومنع الكسب غري
املشروع وتضارب املصاحل بني املسؤولني العامني .ومع ذلك ،فإنه ليس مجيع الدول
اليت لديها نظم افصاح عن األصول تطلب من أعضاء السلطة القضائية تقديم مثل
تلك اإلفصاحات  .و قد أظهر حتليل أجري مؤخراً بأن أنظمة اإلفصاح عن األصول ال
تتسبب يف خطورة كبرية على استقاللية وأمن القضاة .بل على العكس من ذلك ،يرى
املؤلف بأن املنافع الناجتة عن مكافحة الفساد توفر أسباب ًا قوية للطلب من القضاة
تقديم إفصاحات حول أصوهلم ،مثلهم مثل املسؤولني العامني.

الوضع احلالي لإلفصاح عن األصول من قبل القضاة
االفصاح عن األصول من قبل املوظفني العامني من املمكن أن يكشف ومينع حاالت
اإلثراء غري املشروع ،وتضارب املصاحل .وتطبيق نظم اإلفصاح عن األصول على القضاة
يؤشر ببساطة إىل أن اجلهاز القضائي مثله مثل بقية األجهزة احلكومية األخرى هو
جمال حمتمل للفساد ،وهنالك بالتأكيد عدد كبري من الدول اليت تشكو من تفشي
الفساد القضائي.

كان مكتب األمم املتحدة حول املخدرات واجلرمية قد دعى منذ أكثر من عقد من
الزمن إىل إلزام السلطة القضائية الطلب من أعضائها االفصاح عن أصوهلم وأصول
أبويهم ،وأزواجهم ،وأوالدهم وأفراد عائالتهم املقربني ،وجيب أن يتم حتديث مثل تلك
اإلفصاحات بشكل نظامي .و جيب أن يتم فحصها بعد تعيني القضاة مباشرة ،وأن يتم
متابعتها بني حني وآخر من قبل موظف مستقل .وبتأكيد خاص على تضارب
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املصاحل ،فقد دعت اتفاقية األمم املتحدة بشأن مكافحة الفساد الدول األعضاء إىل
وضع أنظمة إفصاح جلميع املسؤولني العامني مبا فيهم القضاة (املادة  ،8الفقرة.)5
اتفاقيات اإلحتاد االفريقي ،والعربي ،والدول األمريكية ضد الفساد تتضمن بنوداً
مشابهة بشأن اإلفصاحات املالية للموظفني العامني (املادة  ،7واملادة  ،88واملادة ،111
على التوالي).

تركز جمموعة دول جملس أوروبا ضد الفساد بشكل خاص على القضاة خالل
جولتها التقييمية الرابعة ،مبا يف ذلك اإلفصاح عن األصول والدخل واإللتزامات
والفوائد .وقد أصدرت توصيات لتعزيز إجراءات تدقيق اإلفصاحات.

من ضمن الـ  09دولة اليت مت مسحها من قبل البنك الدولي يف عام  ،8912هنالك ما
يقرب من  %89من تلك الدول ممن لديها أنظمة إفصاح عن األصول لبعض أو جلميع
املوظفني العامني .ويف معظم احلاالت ،يتضمن ذلك أعضاء السلطة القضائية.

يشمل اإلفصاح عن أصول ودخول املوظفني العامني ،اإلفصاح عن مصدر أصوهلم،
واملصادر اليت تستثمر فيها ،مثل العقارات وأسهم الشركات أو حساب الوفورات .مثل
تلك االفصاحات من املمكن أن تساعد يف الكشف عن حاالت اإلثراء غري املشروع .على
سبيل املثال ،يف كوسوفو عام  ،8998أفصح رئيس إحدى احملاكم عن شقتني
مملوكتني ألبنائه  ،وتفحصت هيئة مكافحة الفساد كيف مت متويل هاتني الشقتني،
وقد أعلن القاضي أن هاتني الشقتني كانتا قد قدمتا للعائلة " كمنحة" ،يف حني
كشف التحقيق الكامل عن أن الشقتني قد مت شرائهما نقداً وأن العائلة متلك غريها
من األصول غري املعروف مصدرها .ومت من خالل متابعة التحقيق من قبل اهليئة
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الكشف عن خطة احتيال يف جمال العقارات ،واليت كان القاضي قد لعب فيها دوراً
حامساً بقيامه بإصدار أوامر حمكمة لتحويل ملكية عقارات مملوكة للحكومة إىل
شركائه يف عملية اإلحتيال .ويف النهاية ،مت اعتقال  19من املشتبه بهم مبا فيهم
القاضي وزوج ابنته ،واحملامي ،حيث متت إدانتهم بتهمة اإلشرتاك يف جرمية منظمة.

من املمكن أن يلعب االفصاح عن األصول أيضاً دوراً هاماً يف الكشف عن حاالت تضارب
املصاحل .يف عام  8918على سبيل املثال ،رفضت احملكمة العليا لكاليفورنيا النظر يف
قضية استئناف قدمت إليها من قبل زوج وزوجته ،واملتضمنة اتهام بنك ويلز فارغو
بالتالعب يف بنود االقراض .وقد تبني من خالل مراجعة أجريت على إفصاحات
األصول عن أن أحد القضاة املشاركني يف قرار الرفض كان ميلك من أسهم بنك
ويلز فاركو ما يصل إىل حنو  1مليون دوالر.

من املمكن أن يكون ألنظمة االفصاح عن األصول أيضاً تأثري ردعي سواء فيما يتعلق
باإلثراء غري املشروع أو بتضارب املصاحل .وتعتمد مصداقية نظام االفصاح وقوته
الردعية على فحص عينة من االفصاحات ،بهدف التحقق من الدقة.

ومن ضمن املنافع املفيدة اليت غالباً ما يتم إغفاهلا هو أن االفصاح عن األصول قد
ي وفر أدلة أساسية يف التحقيقات اجلنائية النامجة عن أدلة من مصادر أخرى .على
سبيل املثال ،قد تؤدي مزاعم الرشوة ،مبا يف ذلك التهم اجملهولة أو التقارير
الصحفية ،إىل إجراء حتقيق شامل دون أدلة إضافية .ومثل هذه األدلة التكميلية ميكن
احلصول عليها من خالل االفصاح عن األصول .ومن املمكن أن يفضي الكشف عن أية
اختالفات أخرى إىل إجراء املزيد من التحقيقات .يف أكرانيا واندونيسيا على سبيل
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املثال ،عندما ال يكون هناك قاعدة بيانات مركزية حلسابات البنك ،قد يستند
احملققون إىل افصاحات األصول يف حتديد حسابات البنك املشبوهة.

املمارسات الفضلى يف معاجلة االفصاحات عن األصول
عندما يكون القضاة خاضعني الفصاحات عن األصول ،فإن اللوائح املتعلقة مبحتوى
تلك اإلفصاحات هي يف العادة نفسها اليت تنطبق على املوظفني العامني اآلخرين.
وتقتضي املمارسات الفضلى أن توفر اإلفصاحات عن الدخل واألصول الصورة الكاملة
للتدفقات النقدية الواردة والصادرة على حد سواء .من حيث التدفقات الواردة ،فإنه
جيب االفصاح عن القروض واملنح .ومن حيث التدفقات الصادرة ،هناك عدد كبري من
الدول اليت تطلب اإلفصاح عن مجيع النفقات ،األصول ،وغري األصول فوق سقف
معني .والسبب وراء ذلك هو أن املبالغ الضخمة اليت قد تؤشر إىل إثراء غري مشروع
من املمكن أن تتضمن أيضا نفقات أخرى غري نفقات األصول مثل نفقات كبرية على
مدراس خاصة ،أو على قضاء عطالت فارهة  .ومن املهم أن ترينا االفصاحات تفصيالت
كافية عن املبالغ اإلمجالية للودائع أو القيمة اإلمسية لألوراق املالية .وبعض
التفصيالت ،مثل أرقام احلساب ،وأمساء املقرضني ،هي نواحٍ مطلوبة للتحقق من
موثوقية املعلومات .وهي ضرورية أيضاً لتحديد تضارب املصاحل كما هو مبني من
خالل حاالت قضاة الواليات املتحدة .وفيما يتعلق باملعاجلة اإللكرتونية لالفصاح عن
أصول القضاة ،فإن املمارسات الفضلى هي مشابهة لتلك املطبقة على إفصاحات
موظفني آخرين .ومن الناحية العملية يفضل أن ترفع اإلفصاحات إلكرتونياً إذا كان
مستوى حوسبة الدولة يسمح بذلك ،حيث يسهل مثل هذا األمر عملية البحث عن
البيانات .ويف بعض احلاالت كما هو احلال يف األرجنتني ،فإن األنظمة اإللكرتونية
املتقدمة من املمكن أن تعاجل وتنتج حتليل أولي للبيانات حول اإلفصاح.
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وعندما يستكمل مجيع القضاة تعبئة مناذج إفصاحاتهم ،فإنه يتعني أن يتم إخضاع
عينة من تلك اإلفصاحات للتدقيق .وجيب أن يبنى اختيار العينة على معايري معينة
تستهدف على سبيل املثال ،القضاة العاملني يف نواحي حساسة مثل احملاكم املختصة
بالفساد .إضافة إىل ذلك ،فإن بعض العينات اليت يتم اختيارها للتدقيق جيب أن
ختتار بشكل عشوائي ،وجيب أن يتم يف كل سنة اختيار عينة خمتلفة عن السابقة،
حبيث يتم مع مرور الوقت اختيار مجيع القضاة .وكحد أدنى جيب أن يتألف اإلجراء
الرقابي من حتليل باالستناد إىل تقديرات معقولة للنفقات اإلعتيادية ،وكذلك
فحص قواعد البيانات اخلارجية للحصول على معلومات مؤيدة بشأن نوا ٍح معينة مثل
العقارات ،والضرائب ،واملركبات ،واألعمال املصرفية.

حتتاج اهليئة الرقابية اليت تنفذ األعمال الرقابية إىل صالحيات حتقيقية كافية.
التحريات بشأن منط العيش من املمكن أن تساعد يف حتديد مدى التباين يف
االفصاحات .ففي أحدى احلاالت يف كوسوفو على سبيل املثال ،مت االفصاح عن منزل
بقيمة معتدلة يف حني تبني لفريق الرقابة أن البيت هو يف الواقع قصر ضخم .يف دول
أخرى ،يف مونتينيغرو على سبيل املثال ،ال متلك اهليئة الرقابية السلطة الكافية
للقيام مبثل تلك الفحوصات ،بل ميكنها فقط مراجعة مثل تلك البيانات داخل
املكتب.
انتهاك استقاللية القضاء ،واخلصوصية ،واألمن
يف بعض احلاالت ،حياول القضاة مقاومة افصاحات األصول من خالل اإلدعاء أنه قد
يساء استخدامها من قبل السلطة التنفيذية ملمارسة ضغوطات سياسية على السلطة
القضائية ،بشكل يهدد استقالليتها .وعلى الرغم من أن مثل هذا اإلدعاء هو مبين على
تفكري افرتاضي إال أن هنالك حاالت كان فيها ملثل هذا االدعاء صدى قوياً .ففي عام
 ،8918قام الربملان الفلبيين بعزل رئيس حمكمة العدل العليا بعد توجيه التهمة له
5

بعدم افصاحه عن مبلغ  8.2مليون دوالر قيمة أصول حمتفظ بها يف حسابات العمالت
األجنبية .وقد ادعى رئيس احملكمة العليا أنه كان قد مجع املبالغ يف صفقات تبادل
العمالت عندما كان طالباً ،وأنه منع من اإلفصاح عنها مبوجب قانون سرية العمالت
األجنبية ،على الرغم من أن القانون يسمح صراحة للمودعني بالكشف عن مجيع
املعلومات .استنكر البعض عزل رئيس احملكمة من املنصب ،حبجة أن عزله قد مت
بدوافع سياسية ،يف حني رأي آخرون أن دفاع القاضي هو بعيد عن املنطق .ويف النهاية،
رفض  89عضواً من بني  82من أعضاء جملس الشيوخ تربيرات القاضي.

جتدر اإلشارة إىل أن السلطة التنفيذية لديها بالفعل أدوات أكثر فعالية واليت ميكن
أن تستغل – بل استغلت بالفعل ملضايقة القضاة ،مثل التدقيق الضرييب الشامل أو
النقل الوظيفي إىل مناطق نائية .ال يوجد هنالك ما يشري إىل أن افصاحات األصول
توفر جماالت أخرى ذات أهمية ملمارسة ضغوطات على القضاة .وغالباً ما يكون أحد
القضاة األقران هو من يقرر يف نهاية املطاف بشأن نوع اإلجراء التأدييب أو حتى
اجلنائي الذي سيتم اختاذه حبق القاضي ،باإلستناد إىل نتائج اإلفصاح عن األصول.

يرى البعض بأن املخاوف إزاء سوء استغالل االفصاح عن أصول القضاة قد تنخفض إذا
ما مت حتويل مهمة تدقيق اإلفصاحات إىل هيئة قضائية ذات استقالل إداري .وقد
عارض آخرون هذا البديل حبجة نقص اخلربة املالية ضمن السلطة القضائية.

ويف العديد من الدول خيضع القضاة لنفس اهليئة الرقابية اليت تراقب املسؤولني
العامني اآلخرين مثل إدارة الضرائب (كما هو احلال يف التفيا) ،أو هيئة مكافحة
الفساد (كما هو احلال يف كوسفو واندونيسيا) .ومع ذلك ،قد اختارت بعض الدول
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أن تعطي السلطة القضائية نفسها مسؤولية التحقق من األصول املتعلقة بقضاتها،
مستندة إىل مبدأ الفصل الدستوري بني السلطات .يف بولندا على سبيل املثال ،يوجد
هنالك يف كل حمكمة استئناف جملس مشكّل من ستة قضاة يتوىل مهمة تدقيق
افصاحات القضاة .و هذا يعين أنه يتعني على جملس القضاة أن يقرر مدى دقة األرقام
يف كل افصاح ،وأن يطلب البيانات املالية ذات العالقة من هيئات حكومية أخرى ،وأن
حيلل ويقيّم مجيع املعلومات املالية .ومع ذلك ،فإن حتديد أمناط التدفقات النقدية
اخلفية يتطلب خربة معينة ،واليت قد ال تتوفر لدى اجمللس القضائي عادة.

و بناء مثل تلك اخلربة ضمن السلطة القضائية يتطلب وقتاً وموارد ،خاصة يف الدول
يف املرحلة االنتقالية والدول النامية .و قبل كل شيء ،فإن ذلك يعين ازدواجية
اجلهود ،ألن اإلدارة الضريبية لديها بالفعل فريق من اخلرباء واحملققني املختصني يف
جماالت واسعة من القضايا املالية ،ومن غري املمكن تكرار بناء مثل تلك اخلربات
ضمن اجمللس القضائي.

يف حالة بولندا ،أشارت جمموعة دول مكافحة الفساد ) (GRECOإىل أن األنشطة
الرقابية للمجلس ومؤهالتهم فيما يتعلق بتدقيق اإلفصاحات املالية للقضاة تكون يف
العادة حمدودة نوعاً ما ،ومن جانب آخر ،مل تعرتض جمموعة الدول ضد الفساد على
حقيقة أنه يف استونيا والتفيا يتم تدقيق االفصاحات املالية للقضاة من قبل السلطة
التنفيذية ،مبا يف ذلك إدارة الضرائب.
وفقاً ملا ذكره املدعي العام السابق أللبانيا مشرياً إىل حماكمات جنائية ضد القضاة،
"هنالك نوع من اهليمنة والتكتل بني القضاة حلماية كل منهما اآلخر " .أنهم ال
ينظرون إىل القضية على أنها الئحة اتهام ضد قاضٍ ،بل ينظرون إليها على أنها الئحة
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اتهام ضد صديق أو زميل .واذا ما هيمن مثل هذا الشعور اجلماعي القوي على
احملاكمات العامة للقضاة األقران ،فمن املرجح أن ميتد إىل أبعد من ذلك ليشمل
املعاجلات غري العامة الفصاحات األصول .ويف أي حالة من تلك احلاالت ،قد يتساءل
املرء " ملاذا ينبغي على القضاء الذي ميثل أحد أكرب أسواق الفساد بالنسبة لبعض
الدول القيام بنفسه مبراقبة الكسب غري املشروع للقضاة".
لذلك مل يكن مفاجئاً ،أنه على الرغم من عدم وجود بيانات نظامية ،هنالك أدلة
شفوية من حاالت موثقة تشري إىل أن التحقيقات تكون أكثر جناحاً عندما يتم
تدقيق االفصاحات من قبل هيئة خارجية خبربات كافية بدالً من هيئة ضمن اجلهاز
القضائي نفسه.

وهنالك قلق آخر فيما يتعلق باإلفصاح عن األصول من قبل القضاة ،ومن قبل
املوظفني العامني وهو فقدان اخلصوصية من خالل اإلفصاحات العامة .ومع ذلك،
ترينا اخلربة بأنه غالباً ما يقوم الصحفيون أو املواطنون املعنيون بتدقيق إفصاحات
األصول املنشورة ،وحيفزون التحقيقات من خالل استجواب بيانات غري موثوقة .و رمبا
كان من غري املمكن التدقيق يف معظم تلك احلاالت لو مل تكن متاحة من خالل
االنرتنت.
ختتلف السياسات الوطنية وأحكام احملاكم من حيث مستوى االفصاحات اليت ميكن
تقدميها إىل املواطنني .وقد أقرت حماكم االستئناف الفدرالية املتحدة يف الواليات
املتحدة االمريكية واحملاكم الدستورية يف بعض الدول مثل رومانيا بأن اإلفصاحات
املالية من قبل املوظفني العامني التتعارض مع احلق الدستوري يف اخلصوصية.

8

وهناك عدد قليل من الدول اليت استثنت افصاحات معينة من النشر من خالل
االنرتنت ألغراض أمنية .و يف صربيا ،فإن مثل هذا األمر ينطبق على القضاة العاملني
يف اجلرمية املنظمة ،والفساد ،واجلرائم اخلطرة األخرى .وأحد اآلراء اجلدلية هو
خطورة ابتزاز أو اختطاف القضاة اذا ما مت نشر عناوينهم أو أرقام لوحات سياراتهم.
ويف العديد من الدول ،فإن مثل تلك املعلومات احلساسة من املمكن أن حترر من
اإلفصاحات قبل نشرها .وآخر مسح أجري يف غرب دول البلقان مل يتمكن من حتديد
حالة واحدة بعينها كان املوظف العام فيها معرضاً ألي نوع من أنواع التهديد ألنه قد
مت نشر اإلفصاح.
مضامني للماحنني
من املمكن أن تشكّل اإلفصاحات عن األصول أدوات لتحديد وردع اإلثراء غري املشروع
وتضارب املصاحل .واحتمالية تعرض القضاء للفساد يعين ضمناً بأن متطلبات
االفصاح عن األصول املطبّقة على املوظفني العامني اآلخرين جيب أن تطبّق على
القضاة كذلك.

وفيما يتعلق بتدقيق إفصاحات األصول ،فمن املرجح أيضاً أن وجود هيئة مستقلة
معنية بكافة شؤون املوظفني العامني سيكون هلا خربات مالية أكثر صلة بهذه املهمة،
وستكون أ كثر بعداً عن ضغوطات الزمالة من اهليئة ذات االدارة الذاتية ضمن السلطة
القضائية.
ونظراً حملدودية موارد الدول النامية ،فإنه يتعني على املاحنني حبث إمكانية توفري
الدعم لبناء القدرة للهياكل احلالية ،مثل هيئات إدارة الضرائب أو هيئات مكافحة
الفساد بدال من اللجوء إىل بناء هياكل جديدة.
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وتدعو اخلربة الدولية أيضاً إىل تعظيم السماح للمواطنني باإلطالع على اإلفصاحات
عن األصول .وقد أثريت خماوف إزاء احتمالية وقوع تهديدات ألمن القضاة إذا أصبحت
معلوماتهم الشخصية متاحة .ومع ذلك ،فإن اخلربة يف الدول اليت تطلب من القضاة
تعبئة منوذج االفصاح عن األصول تقرتح بأن املخاوف بشأن أمن القضاة من املمكن أن
تلبى من خالل ازالة املعلومات احلساسة من النسخ العامة.

وينبغي أن يؤخذ باالعتبار بأن نظام االفصاح عن األصول جلميع املوظفني العامني قد
ال يكون معقوال يف بعض الدول بسبب حمدودية املقدرة الفنية واالدارية .كما أن
الطلب من مجيع املوظفني العامني تقديم افصاحاتهم عن األصول املوجودة حبوزتهم
من املمكن أن يفضي إىل نظام ضعيف مبعلومات تفيض عما ميكن استيعابه .إضافة
اىل أعباء اخلصوصية وأوراق العمل دون أية فائدة .ويف مثل تلك احلاالت ،فإن اهم
خيار واقعي هو طلب افصاحات من قبل جمموعة من كبار املوظفني أو من هؤالء
األكثر عرضة ملخاطر الفساد .ويف حالة القضاة ،سوف يشمل ذلك ،القضاة املعنيني
بالفساد او حاالت اجلرائم املنظمة.
ويف مجيع احلاالت ،حيتاج املاحنون إىل البحث مبزيد من الدقة عما إذا كان دعمهم
لنظام االفصاح عن األصول يقابله تنفيذ ذو معنى.

ترمجة :نادرة ابراهيم الطيان
وحدة التعاون الدولي
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
8917/5/19

10

