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 المستخلص
إن الفساد ظاهرة عالمية ومستمرة ألنها ال تخص مجتمعًا معينًا بذاته أو مرحله تاريخية 

د بأنواعه المتعددة بعينها , وال تزال تعاني المجتمعات من تنامي مشكلة ظاهرة الفسا
رغم كل ما يبذل من جهود في سبيل محاربته, ومن البديهي القول بأن ظاهرة الفساد 
هي ظاهرة ُمحاربه على جميع األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية, فكل االتفاقيات 
تؤكد على أن الفساد أمر مرفوض, بل أصبح واقعًا يستدعي العقاب, لكن المشكلة 

قت الحاضر في أن التدابير واآلليات العادية غير كافية لمكافحة الفساد تتجلى في الو 
ألنه يختلف عن الجرائم التقليدية, ومن ثم ال بد من استراتيجيات مدروسة بدقة 

لذا فان مكافحة الفساد قد . وموضوعية, تأخذ بعين االعتبار جميع جوانب هذه المشكلة
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ال وجدي بين الدول األطراف في مكافحة يصبح مستحيال في حالة عدم وجود تعاون فع
الفساد على المستويين الوطني والدولي, حيث تلتزم الدول األطراف بالتعاون فيما بينها 
من أجل تبادل المساعدة التقنية والخبرات والمعلومات المتعلقة بالفساد, وخاصة التعاون 

 ية ذات الصلة بالفساد,في التحقيقات واإلجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية واإلدار 
وتشكل الموجودات المنهوبة بفعل الفساد مشكلة خطيرة لتسرب أموال الدولة. إذ أن من 
ضعاف مساءلة الدولة نحو  شأن هذه الخسائر النقدية, تقويض الحكم الرشيد, وا 
المواطنين, واستنزاف موارد التنمية. وقد مالت الجهود المبذولة على الصعيد العالمي, 

يجاز  من أجل تحسين عملية استرداد الموجودات, إلى التركيز على تتبع التمويل, وا 
العقبات القانونية, التي تقف حائاًل أمام استردادها, والتفاوض حول سبل إعادة األموال. 
وتعتبر الدول المتقدمة, والنامية, على حد سواء, مسؤولة عن سرقة األصول, وتهميش 

ها, إلى البلدان التي سرقت منها. وحين تعمل المصارف, المبادرات, الرامية إلى إعادت
في الشمال والجنوب, على توفير المالذ اآلمن السترداد الموجودات, فهي تستفيد بذلك 

 من الفساد. 
 الكلمات المفتاحية: الفساد, القانون الدولي, االمم المتحدة, مكافحة

Abstract 

Corruption is a global and continuous phenomenon because it 

does not pertain to a specific community in itself or a specific 

historical stage, and societies still suffer from the growing 

problem of the phenomenon of corruption of all kinds, despite all 

the efforts made to fight it, and it is self-evident to say that the 

phenomenon of corruption is a phenomenon that is fought at all 

international levels. All agreements affirm that corruption is an 

unacceptable matter, and that it has become a reality that warrants 

punishment, but the problem is at the present time that the regular 

measures and mechanisms are insufficient to combat corruption 

because it differs from traditional crimes, and then there must be 

carefully studied and objective strategies that take Consider all 

aspects of this problem. Therefore, combating corruption may 

become impossible in the absence of effective and serious 

cooperation between states parties in combating corruption at the 
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national and international levels, as the states parties are obligated 

to cooperate with each other in order to exchange technical 

assistance, expertise and information related to corruption, 

especially cooperation in investigations and procedures related to 

civil matters. And administration related to corruption, 

Stolen assets due to corruption pose a serious problem for the 

leakage of state funds. As these monetary losses undermine good 

governance, weaken state accountability towards citizens, and 

drain development resources. Efforts exerted at the global level to 

improve asset recovery have tended to focus on tracking 

financing, outlining the legal obstacles that hinder their recovery, 

and negotiating ways to return the funds. Developed and 

developing countries alike are responsible for stealing assets and 

marginalizing initiatives aimed at returning them to the countries 

from which they were stolen. And when banks, in the north and 

south, provide a safe haven for asset recovery, they are profiting 

from corruption. 

Key words: corruption, international law, the United Nations, 

combating 

 المقدمة
تعددد سددرقة األمددوال العامددة مددن الدددول الناميددة مشددكلة كبيددرة جدددًا بسددبب تأثيرهددا اإلنمددائي 
ضددخمال الن مثددل هددذا النددور مددن السددرقات يحددول مسددار مددوارد عامددة قي مددة كددان يجددب ان 
تتجه او تخصص لمواجهة الفقر المدقع والبنى التحتية المتهرئة القديمة السدائدة إلدى حدد 

ر من هذه الدول, وال يمكن للمجتمع الدولي وقد وصدل التنظديم الددولي كبير في قسم كبي
الددى الدرجددة المعروفددة مددن التطددور واالنفتدداش, أن يبقددى مشددلواًل وعدداجزًا ويسددمح للفاسدددين 
من دول اخرى الذين ُاسددي لهدم االمدر وهدم مدن غيدر اهلده بمجداالت مختلفدة, بداالنخرا  

ِيدددِه, مدددع اإلفدددالت مدددن العقددداب أو االسدددتمتار فدددي مثدددل هدددذا السدددلوك اإلجرامدددي والسدددير ب   
 بثروتهم المكتسبة بطرق غير مشروعة.

تتصدددف جدددرائم الفسددداد بخطورتهدددا, ألنهدددا ذات بعدددد مدددنظم وعدددابر للحددددود الوطنيدددة وهدددذا 
يزيدددها تعقيدددًا, خاصددة حينمددا تفضددي إلددى ارتكدداب جددرائم غسددل االمددوال المتحصددلة منهددا 
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ي الوقددوف بشددكل دقيددق علددى قضددية اسددترداد هددذه ونقلهددا خددارو حدددود الدولددة, لددذلك ينب دد
االصدددول المنهوبددددة, مددددن خددددالل عدددددة اليدددات تعرضددددت لهددددا المنظمددددات الدوليددددة واوجدددددت 

 اتفاقات دولية تنظم هذه االليات.
, خطدددورة مدددا يطرحددده الفسددداد مدددن 2000لقدددد ادركدددت منظمدددة االمدددم المتحددددة ومندددذ سدددنة 

مدا يقدوض مؤسسدات الديمقراطيدة المجتمعدات  وأمنهدا, م مشداكل ومخداطر علدى اسدتقرار
وقيمهدددا والقددديم األخالقيدددة والعدالدددة, ويعدددرض التنميدددة المسدددتدامة وسددديادة القدددانون للخطدددر, 
لدددذلك عملدددت ومدددن خدددالل قدددرارات عددددة علدددى ايجددداد اتفاقيدددة دوليدددة لمكافحدددة الفسددداد التدددي 

( ٦2, والتددي تقددرر بموجبهددا ان يدددار حسدداب اشددير اليدده فددي المددادة  2003ظهددرت سددنة 
اتفاقيدددة األمدددم المتحددددة لمكافحدددة الفسددداد ضدددمن إطدددار صدددندوق األمدددم المتحددددة لمندددع مدددن 

تقدرر  الجريمة والعدالة الجنائية لحث الدول الناميدة علدى التصدديق علدى هدذه االتفاقيدة و
كددانون األوليديسددمبر مددن كددل عددام يومددا دوليددا لمكافحددة الفسدداد  ٩أندده ينب ددي تسددمية يددوم 

لفسدداد وبدددور االتفاقيددة فددي مكافحتدده ومنعدده, فضددال عددن مددن أجددل إذكدداء الددوعي بمشددكلة ا
الصالت القائمة بدين الفسداد وسدائر أشدكال الجريمدة, خاصدة الجريمدة المنظمدة والجريمدة 

 االقتصادية, بما فيها غسل األموال.
لددذلك ارتكددزت هددذه االتفاقيددة علددى جملددة اسددم قانونيددة, فددي مقدددمتها التركيددز علددى مبدددأ  

ال مكافحددة الفسدداد بشددكل عددام, كددذلك العمددل علددى التعدداون فددي التعدداون الدددولي فددي مجدد
تسدددليم المجدددرمين وجمدددع االدلدددة والتحدددري فضدددال عدددن اسدددترداد االصدددول المنهوبدددة بشدددكل 

 خاص.
أن الفسداد الددذي استشدرى فددي دول كثيدرة فددي العدالم يددتم بشدكل ممددنه  : اهميةة المضوةةض 

لك تحركددت المنظمددات ومدددروم, مددن خددالل نهددب ثددروات الشددعوب والسدديطرة عليهددا, لددذ
الدولية في محاولة منها إلزاحدة السدتار عدن قضدايا محوريدة, ووضدعتها علدى رأم قائمدة 

 أولويات المنه  االصالحي, من أهمها قضايا مكافحة الفساد والحد منها. 
اثبتدددت الوقدددائع والممارسدددات الدوليدددة فدددي خضدددم التطدددور التكنولدددوجي الهائدددل الدددذي شدددهده 

, ان الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو اصدبح 1٩٩0رب الباردة سنة العالم بعد نهاية الح
ظاهرة عبر وطنية تمم كل المجتمعات واالقتصادات, مما يجعدل التعداون الددولي علدى 
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منعدده ومكافحتدده أمددرا ضددروريا, اذ يجددد المتتبددع لهددذه الظدداهرة ان قيمددة األصددول المنهوبددة 
حددددث تدددأثيرًا سدددلبيًا كبيدددرًا علدددى وجدددود بل دددت أحجامدددا كبيدددرة ومذهلدددة, لدرجدددة أنهدددا بددددأت ت

مجتمعدددات تلدددك الددددول التدددي تحددددث فيهدددا, النهدددا تتعلدددق بمقدددادير هائلدددة مدددن الموجدددودات, 
ويمكددن ان تمثددل نسددبة كبيددرة مددن مددوارد الدددول, والتددي تهدددد االسددتقرار السياسددي والتنميددة 

 المستدامة فيها.
همية واالهتمدام وهدو يمضدي لذلك اتخذ المجتمع الدولي إجراءات عدة على درجة من اال

قدما, من خالل االتفاقات المتعددة األطراف, التزمت غالبية الددول فدي العدالم بهدا وتقدوم 
بتنفيدذ التددابير الوقائيددة الالزمدة , وتنفدذ مالحقددة قضدايا الفسداد, مددن خدالل زيدادة التعدداون 

 الدولي, ل رض استرداد األصول المنهوبة.
د قواعددد موضددوعية واجرائيددة علددى درجددة كبيددرة مددن بددالرغم مددن وجددو : مشةةة ة المضوةةض 

االهمية نجد ان المشكلة في هذا الموضور تظهر فدي مجدالينال االول يتمثدل فدي ضدعف 
االجدراءات التدي تحدددد وتقلدل هدذه الظدداهرة التدي باتددت تقلدق المهتمدين بالشددأن الددولي مددع 

لمندددع الفسدددداد  عددددم وجدددود واتبدددار مدددنه  شددددامل ومتعددددد الجواندددب الدددذي يعددددد أمدددرًا الزمددداً 
ومكافحتدده بصددورة فعالددة, , فضددال عددن المعوقددات التددي مازالددت كبيددرة وتقددف حددائال امددام 
انهاء هذه الظاهرة من خالل تعقب واسترداد االصدول المنهوبدة النده اذا تدم  تحويدل هدذه 
 األصول, سواء كانت عامة أم خاصة إلى الخارو, يكون من الصعب جدًا استردادها.

إلشكالية في هذا الموضور هي قلة وعددم تدوفر البياندات المتعلقدة بالفسداد الوجه الثاني ل 
الددولي وحدداالت اسددترداد األصددول. وتواجده بعددض الدددول صددعوبة فدي جمددع البيانددات مددن 
مختلف مستويات الحكومة أو المؤسساتال والقسم اآلخر ال يرتب البياندات بطريقدة تميدز 

 بين القضايا المحلية واألجنبية.
هدددو التعريدددف بمدددا يواجددده دول العدددالم مدددن تحدددديات كبيدددرة بسدددبب الفسددداد : هةةةدل ال  ةةة 

واالصول المنهوبة فضال عن تسليط الضوء علدى اتفاقيدة االمدم المتحددة لمكافحدة الفسداد 
, الددددذي أعدددددت بموجبدددده مجموعددددة البنددددك الدددددولي خطددددة عمددددل معنيددددة بهددددذا 2003لسددددنة 

سددترداد االصددول المنهوبددة الموضددور, حيددث ظهددر تحددول جددوهري بددلدراو قضددية الفسدداد وا
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بوصددفه أولويددة فددي جميددع اسددتراتيجيات البنددك وعملياتدده. وطرحددت الخطددة أهدددافا طموحددة 
 وعجلت بالتدابير الالزمة للتصدي لهذا الموضور.

الدددذي يهدددتم   المةةةنهال اقرةةة قااتأ يال   ةةة  أ سددديتم االعتمددداد علدددى : منهجيةةةة ال  ةةة 
ل الكددل, اي أن مددا يسددري علددى الجددزء باسددتقراء األجددزاء ليسددتدل منهددا علددى حقددائق تشددم

يسري على الكل. فجوهر المدنه  االسدتقرائي هدو االنتقدال مدن الجزئيدات إلدى الكليدات أو 
مدددن الخدددداص إلدددى العددددام واالسدددتقراء هددددو الطريدددق نحددددو تكدددوين المفدددداهيم والوصدددول إلددددى 
يجدداد األدلددة, فضددال عددن  التعميمددات, عددن طددرق المالحظددة ودراسددة الفددروض والبددراهين وا 

وهدددو يختلدددف عدددن المدددنه  االسدددتقرائي, هندددا الباحدددث  لمةةةنهال اقرةةة ن لتأ يال     ةةةأ ا
بموجدددب هدددذا المدددنه  يبددددأ مدددن الحقدددائق الكليدددة ومدددن ثدددم يتوجددده إلدددى الحقدددائق الجزئيدددة. 
واالسدددتنبا  هدددو المسدددلك لتفسدددير القواعدددد العامدددة والكليدددة وينتهدددي منهدددا إلدددى اسدددتخالص 

 ت النظيرة.النتائ  التي يمكن تطبيقها على الحاال
سيتم تناول هذا الموضور وفق مطلبين, االول سيكون عن تحديد مفهوم : هية ية ال   

, خاصددددة الفصددددل 2003اسددددترداد الموجددددودات فددددي اطددددار اتفاقيددددة االمددددم المتحدددددة لسددددنة 
الخددامم منهددا, والمطلددب الثدداني عددن الصددعوبات التددي تواجدده الدددول الطالبددة فددي اسددترداد 

 البحث بعدد من االستنتاجات والمقترحات, ومن هللا التوفيق.الموجودات, ثم نختم هذا 
 المت ب اقضل

 مفهضم ار اداد المضجضدات
يمكن وصف استرداد الموجودات بأنها استراتيجية واعددة يمكدن تطبيقهدا للحدد مدن الفسداد 
واالختالم الذي تتعرض له األموال العامة للدول, يجري تنفيذها في اطار اتفاقية األمدم 

حدددددة لمكافحددددة الفسدددداد, فضددددال عددددن المبددددادرة المشددددتركة بددددين البنددددك الدددددولي لإلنشدددداء المت
والتعميددر ومكتددب األمددم المتحدددة المعنددي بالمخدددرات والجريمددة التددي يطلددق عليهددا, مبددادرة 

 The Stolen Asset Recovery (StAR)اسددترداد األصددول المسددروقة  
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Initiativeة للسدددددماش لتجميدددددد أكثدددددر فعاليدددددة, (, كدددددذلك التوجددددده للمراكدددددز الماليدددددة العالميددددد
 .(1 ومصادرة, والمساعدة القانونية المتبادلة وا عادة األصول

عليددده يمكدددن القدددولال بدددان اسدددترداد الموجدددودات يدددراد بددده, مجموعدددة النصدددوص اإلجرائيدددة 
فدددي  2003والتنسددديقية التدددي نصدددت عليهدددا اتفاقيدددة مكافحدددة الفسددداد ل مدددم المتحددددة لسدددنة 

النصددوص فددي هددذا الفصددل بتفصدديالت تبددين إعددادة األمددوال , وجدداءت (2 الفصددل الخددامم
المتحصددلة عددن جددرائم الفسدداد إلددى دول االصددل التددي نهبددت منهددا هددذه األمددوال فددي اطددار 
آليات للتعاون بين الدول األطراف في هذه االتفاقية التي جعلت قضية استرداد االصول 

دولة القضائية والتنفيذية, المنهوبة من الدول تحظى بأولوية متقدمة في اعمال سلطات ال
(, 3باعتماد وتنفيٌذ خطط استراتيٌجيٌة متطورة وشداملة تسدتهدف اعدادة األصدول المسدروقة 

( من اتفاقية مكافحة الفساد, تعد أول حكم قانوني دولي يجعل مدن 57عليه فان المادة  
تنفيدددذه إعدددادة األمدددوال المسدددتردة والتصدددرف فيهدددا التزامدددًا مفروضدددًا علدددى الددددول األطدددراف 

 (.4وبحسن نية 
                                                           

1
 - Prof. Dr. Mark Pieth, Tracing Stolen Assets, A Practitioner’s Handbook. 

Pp.78,https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/public

ations/asset-tracing_web-version_eng.pdf 
2

داد الموجودات بمقتضى هذاا الفلذه هذو م ذسا اساسذ   ذ  من االتفاقية تنص على )استر 51المادة  - 

هاه االتفاقية, وعلى السول األطراف ان تمس بعضها ال عض بذكب ر قذسم مذن العذون والمةذاعسة  ذ  هذاا 

 المجال.(.
3

وقائع: دماسة حواجز استرداد االصول,  تلسم عن ال نك السول , متاحة على الموقع التال : علما  - 

, 22/11/2016ان تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام   الز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامة 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1vYHWoOPSAhUGiSwKHdcTAikQFggaM

AA&url=http%3A%2F%2Fstar.worldbank.org%2Fstar%2Fsites%2Fstar%2F

tArabic.pdf&usg=AFQjCNEKZHZpapMAgN0e1QjAfiles%2FStARFactshee

JQ5fbSTPog&sig2=YFBF4yBGpbzAEhusAxGhVg   
4

 من اتفاقية االمم المتحسة لمكا حة الفةاد )إ مجاع الموجودات والتلرف  يها: 57نلت المادة  - 

 يذ  من هذاه االتفاقيذة  تلذرف  55او المادة  31ما تلادمه دولة طرف من ممتلكات عمال بالمادة  -1

مذن هذاه المذادة, إلذى مالكيهذا  3بطرائق منها إمجاع تلك السولة الطرف تلذك الممتلكذات, عمذال بذالفقرة 

تعتمس به دولة طرف, و قا للم ذاد   -2الشرعيين الةابقين, و قا ألحكام هاه االتفاقية وقانونها الساخل .

اخذر  لتمكذين سذلطاتها المةتلذة,  األساسية لقانونها الساخل , ما قس  لزم مذن تذسابير تشذر عية وتذسابير

عنسما تتةا إجراء ما بناء على طلب دولة طرف اخر , من إمجاع الممتلكات الملادمة, و قا ألحكام 

مذن هذاه  55و  46و قذا للمذادتين  -3مراعاة حقوق األطذراف الاالاذة الحةذنة النيذة.  هاه االتفاقية, ومع

 =)ا(  ذ  حالذة اخذتال  السولذة الطذرف متلقيذة الطلذب: من هاه المادة, علذى 2و  1االتفاقية والفقرتين 

https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/publications/asset-tracing_web-version_eng.pdf
https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/publications/asset-tracing_web-version_eng.pdf
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1vYHWoOPSAhUGiSwKHdcTAikQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstar.worldbank.org%2Fstar%2Fsites%2Fstar%2Ffiles%2FStARFactsheetArabic.pdf&usg=AFQjCNEKZHZpapMAgN0e1QjAJQ5fbSTPog&sig2=YFBF4yBGpbzAEhusAxGhVg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1vYHWoOPSAhUGiSwKHdcTAikQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstar.worldbank.org%2Fstar%2Fsites%2Fstar%2Ffiles%2FStARFactsheetArabic.pdf&usg=AFQjCNEKZHZpapMAgN0e1QjAJQ5fbSTPog&sig2=YFBF4yBGpbzAEhusAxGhVg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1vYHWoOPSAhUGiSwKHdcTAikQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstar.worldbank.org%2Fstar%2Fsites%2Fstar%2Ffiles%2FStARFactsheetArabic.pdf&usg=AFQjCNEKZHZpapMAgN0e1QjAJQ5fbSTPog&sig2=YFBF4yBGpbzAEhusAxGhVg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1vYHWoOPSAhUGiSwKHdcTAikQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstar.worldbank.org%2Fstar%2Fsites%2Fstar%2Ffiles%2FStARFactsheetArabic.pdf&usg=AFQjCNEKZHZpapMAgN0e1QjAJQ5fbSTPog&sig2=YFBF4yBGpbzAEhusAxGhVg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1vYHWoOPSAhUGiSwKHdcTAikQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstar.worldbank.org%2Fstar%2Fsites%2Fstar%2Ffiles%2FStARFactsheetArabic.pdf&usg=AFQjCNEKZHZpapMAgN0e1QjAJQ5fbSTPog&sig2=YFBF4yBGpbzAEhusAxGhVg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1vYHWoOPSAhUGiSwKHdcTAikQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fstar.worldbank.org%2Fstar%2Fsites%2Fstar%2Ffiles%2FStARFactsheetArabic.pdf&usg=AFQjCNEKZHZpapMAgN0e1QjAJQ5fbSTPog&sig2=YFBF4yBGpbzAEhusAxGhVg
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وقددد بددين مجلددم حقددوق اإلنسددان التددابع للجمعيددة العامددة ل مددم المتحدددة فددي قددراره المددرقم 
, بشأن األموال المتأتية من مصدر غير مشرور اي فيمدا يتعلدق 2011( لسنة 23ي17 

بالفسدداد, هددذا القددرار يسددتخدم المصددطلحينال ماألمددوال المتأتيددة مددن مصدددر غيددر مشددرور م 
مدددا يتعلقدددان بأيدددة نهالفسددداد م لدددذات المعندددى والم دددزى. وُيفهدددم المصدددطلحان بدددأ ومعائددددات

ممتلكددات كانددت نتيجددة أو مكتسددبة بشددكل مباشددر أم بشددكل غيددر مباشددر مددن ارتكدداب ايددة 
 (.1  2003جريمة مشمولة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

القلدق الدذي يسداوره بسدبب وكدان مجلدم حقدوق االنسدان بموجدب قدراره اعداله, اعدرب عدن 
خطددورة المشدداكل المتأتيددة مددن ممارسددات فاسددددة فضددال عددن تحويدددل األمددوال المتولدددة مددن 
مصدددر غيددر مشددرور, هددذه المشدداكل يمكددن أن يددنجم عنهددا تهديددد مباشددر السددتقرار الدددول 
التددي يحصددل فيهددا وأمنهددا, كددذلك يمكددن ان تقددوض قدديم الديمقراطيددة واألخددالق وبالنتيجددة 

ذ يسداير مجلددم 2كل خطدرًا جسديمًا علدى التنميدة االجتماعيدة واالقتصدادية  فأنهدا تشد (, وا 
حقددوق االنسددان المجتمددع الدددولي فددي المشدداركة بددالقلق العميددق مددن تنددامي ظدداهرة الفسدداد 

                                                                                                                                                      

مذن  23و  17اموال عمومية او غةه اموال عمومية مةتلةذة علذى النحذو المشذام إليذ   ذ  المذادتين =

واستنادا إلى حكم نهذائ  صذادم  ذ  السولذة الطذرف  55هاه االتفاقية, عنسما تنفا الملادمة و قا للمادة 

ولة الطرف متلقية الطلب ان تةت عسه, ان تةترجع الممتلكات الملذادمة الطال ة, وهو اشتراط  مكن للس

)ب(    حالذة عائذسات اج جذرم  خذر مشذمول بهذاه االتفاقيذة, عنذسما تكذون  إلى السولة الطرف الطال ة؛

من هاه االتفاقية, واستنادا إلى حكم نهائ  صادم    السولة الطذرف  55الملادمة قس نفات و قا للمادة 

وهو اشتراط  مكن للسولة الطذرف متلقيذة الطلذب ان تةذت عسه, ان ترجذع الممتلكذات الملذادمة الطال ة, 

إلذى السولذة الطذرف الطال ذة, عنذسما تا ذت السولذة الطذرف الطال ذة للسولذة الطذرف متلقيذة الطلذب بشذذكه 

 معقذذول ملكيتهذذا الةذذابقة لتلذذك الممتلكذذات الملذذادمة او عنذذسما تعتذذرف السولذذة الطذذرف متلقيذذة الطلذذب

 بالضرم الاج لحق بالسولة الطرف الطال ة بكسا  إلمجاع الممتلكات الملادمة؛(
1

,وهذذو متذذاى علذذى موقذذع مجلذذو حقذذوق 2011( لةذذنة 23/17قذذرام مجلذذو حقذذوق االنةذذان مقذذم ) - 

 اإلنةان على الرابط التال :

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session17/Pages/

17RegularSession.aspx   
2

 .4-3الملسم الةابق, ص- 

 (Deeply concerned that the enjoyment of human rights, be they economic, 

social and cultural, or civil and political, in particular the right to 

development, is serious undermined by the phenomenon of corruption and 

the transfer of funds of illicit origin,Convinced that the illicit acquisition of 

personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, 

national economies and the rule of law). 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session17/Pages/17RegularSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session17/Pages/17RegularSession.aspx
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التددي تتحددول الددى تحصدديل امددوال كثيددرة مددن مدددصادر غدددير مشددروعة, تنسددحب وتددنعكم 
قتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة منهددا, بالسددلب علددى التمتددع بحقددوق اإلنسددان, خاصددة اال

فضددال عددن الحقددوق المدنيددة والسياسددية التددي جدداءت فددي صددلب العهدددين الدددوليين لسددنة 
 (.1, وال سيما الحق في التنمية  1٩٦٦

 الفا  اقضل
   د د مفهضم ار اداد المضجضدات

اد المتتبددددع لموضددددور الفسدددداد فددددي النطدددداق الدددددولي يواجدددده عدددددة تسددددميات منهددددا,  ماسددددترد
االصولم و ماسترداد الموجوداتم و ماستعادة االموال المنهوبدةم, لكدن فدي اطدار التطبيدق 
والممارسة نجددها تعبدر عدن معندًى واحددًا  هدو مفهدوم ماسدترداد الموجدوداتم الدذي حددتده 

 ( من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد.51المادة  
و مالمتحصالت م, فقد عر فتها اتفاقيدة االمدم أما بشأن تحديد مفهوم مالعائدات الجرمية م أ

 1٩88المتحدة لمكافحدة االتجدار غيدر المشدرور فدي المخددرات والمدؤثرات العقليدة  لسدنة 
أي أمددوال مسددتمدة أو حصددل عليهددا, بطريددق مباشددر أو غيددر »فددي المددادة االولددى منهددا: 

 (.2( 3من المادة  1مباشر, من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 
مصطلح االصول أيضًا في نطاق تحديد مفهوم الملكية, إذ يشمل تعريف الملكية بمعناه 
الواسع, ممجموعة من االصول, كاألموال التي يتم إيداعها في الحسابات المصرفية, أو 
على شكل أسهم وسندات, أو مركبات ومنازل, وملكية الشركات والممتلكات 

يشكل مبدًأ أساسيًا في االتفاقية الذي يهدف مفهوم استرداد الموجودات , (3الخاصةم 
إلى القضاء على الدافع الذي يلجأ إليه مرتكبي هذه النوعية من الجرائم وهو التحايل 
للحصول على هذه األموال غير المشروعة, و يؤدي كذلك إلى إقرار العدالة و إعادة 

                                                           

والعهذذذس الذذذسول  الةذذذاص بذذذالحقوق  1966العهذذذس الذذذسول  الةذذذاص بذذذالحقوق المسنيذذذة والةياسذذذية  - 1

 .1966االقتلاد ة واالجتماعية والاقا ية
2

اتفاقيذذة االمذذم المتحذذسة لمكا حذذة االتجذذام غيذذر المشذذروع  ذذ  المةذذسمات والمذذ  رات العقليذذة  لةذذنة  - 

8819.https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf  
3

نرمين مرمش, مازن لحذام, علذمت صذوالحة, اإلطذام النذاتم السذترداد األصذول علذى المةذتو   - 

بيرز ذت, وهيةذة مكا حذة الفةذاد,  المحل  والسول , دماسة منشذومة علذى موقذع معهذس الحقذوق, جامعذة

 . 14, ص2015 لةطين, 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf
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ال عن ذلك  يسهم في بناء الثقة وتعزيزها في النظم السياسية والقانونية الوطنية. فض
جبر الضرر الواقع على الدول من جراء تحويل هذه العائدات وبالنتيجة يؤدي إلى 

 (.1تطوير وتعزيز التنمية االقتصادية 
يمكن وصف استرداد الموجودات بأنه من االبتكارات ذات األهمية البال ة, ألنه يمثل 

فبتفعيل هذا المحور نجد  أهم جوانب مكافحة الفساد خاصة على الصعيد عبر الوطني,
حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم االجرامي قد اتت اكلها, مهما بل ت سبل 
االخفاء والتمويه من تعقيد, لكن علينا ان ال ننسى أن نجاش هذا األمر يدور وجودًا 

 وعدمًا مع مدى تعزيز الدول األطراف التعاون فيما بينها.
جاوز بكثير قيم األصول التي ينهبها الفاسدون في هذه الدول, التكلفة الحقيقية للفساد تت

بل  يؤدي ذلك إلى تردي المؤسسات العامة للدولة واهتزاز الثقة بها وفيها, وبخاصة 
تلك التي تعمل في إدارة الماليات العامة وحوكمة القطار الماليال وفي الدول الجاذبة 

ص, إن لم يكن تدميرهال كذلك لالستثمار سيؤدي الى ضعف مناخ االستثمار الخا
سيؤدي بالنتيجة  الى فساد آليات توصيل الخدمات االجتماعية, خاصة برام  الصحة 
والتعليم األساسية, تصاحبها آثار سلبية شديدة ومعاكسة على وجه الخصوص على 

 (.2الفقراء 
ي وفي هذا االطار يدخل ضمن مفهوم استرداد الموجودات دور منظمدة االمدم المتحددة فد

التركيددددز خددددالل مناقشددددات الفريددددق العامددددل الحكددددومي الدددددولي المفتددددوش العضددددوية المعنددددي 
( علددى أهميددة ودور بندداء الثقددة بددين الدددول التددي تعدداني مددن خددروو 3باسددترداد الموجددودات 

االمددددوال منهددددا  الدددددول الطالبددددة( والدددددول التددددي تتلقددددى الطلبددددات ل ددددرض تنفيددددذ  اسددددترداد 
                                                           

1
ابش بشكن منذع الفةذاد",  يينذا,  5/4تقر ر عن حالة تنفيا قرام الم تمر  -  المعنون "متابعة إعالن مرَّ

8-10/8/2014 ,CAC/COSP/WG.4/20144/  و يقة األمم المتحسة, ص. 
2

بة دليه للممامسات الحةنة بشكن ملادمة تيودوم  . غر ن رغ واخرون, استرداد االصول المنهو - 

,  ترجمذة محمذس جمذال امذام, مجموعذة 2011األصول دون االسذتناد إلذى حكذم إدانذة, الط عذة العربيذة 

 .28ال نك السول , ص
3

, الذاج  1/4انشك م تمر السول األطراف    اتفاقية األمم المتحذسة لمكا حذة الفةذاد بمقتضذى قذرامه  - 

ى, الفر ذذق العامذذه الحكذذوم  ا لذذسول  المفتذذوى العضذذو ة المعنذذ  باسذذترداد اعتمذذسه  ذذ  دومتذذ  األولذذ

م المذذ تمر ان  قذذوم الفر ذذق العامذذه بةسذذساء المشذذومة لذذ  ومةذذاعست   ذذ  تنفيذذا وال تذذ   الموجذذودات . وقذذرل

 المتعلقة بةمجاع عائسات الفةاد.
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ان بنددددداء وتعزيدددددز الثقدددددة تعدددددد وسددددديلة لتعزيدددددز اإلرادة , وهندددددا يمكدددددن القدددددولال 1الموجدددددودات
السياسددية, فضددال عددن مسدداهمتها فددي تكددوين ثقافددة للمسدداعدة القانونيددة المتبادلددة  الدولددة 
الناميدددة سدددتكون المسدددتفيد االكثدددر( وتفدددتح طريدددق النجددداش  فدددي التعددداون الددددولي االقليمدددي 

 والعالمي.
بصددددورتيه اعدددداله فددددي تحسدددديٌن فهددددم  كددددذلك اثبددددت الواقددددع العملددددي اهميددددة التعدددداون الدددددولي

االختالفات بين النظم القانونيدة للددول  االطدراف فدي قضدية اسدترداد الموجدودات, فضدال 
عددن انهددا توثددق اجددراءات وممارسددات االشددخاص القددائمين علددى التحقيددق بوضددع خطددوات 
فدي ملموسة ومقبولة للجهدات القضدائية واالداريدة السدتخدام أدوات فعالدة لتطدويرٌا قضدائيٌا 

 استرداد االصول المنهوبة.
 الفا  الثلنأ

   د د الم   ة الم مية من  جايم اقمضال الم    ة من الفرلد
التجددريم لفعددل معددين فددي اطددار المعاهدددة الدوليددة, ُيأخددذ بعددين االعتبددار أمدددرين, األول:  

إلنسان وجود حقًا جديرًا بالرعاية, والثاني: لتحقيق التوازن بين حقوق اإلنسان اللصيقة با
الددذي ارتكددب الفعددل المجددرم وحددق المجتمددع الدددولي فددي الحفددال علددى عدددم الخددروو علددى 

وهنددا نجددد المصددلحة المحميددة مجسدددة بددنص التجددريم أساسددها  , (2أسسدده ونظامدده العددام 
العلمددددي فددددي تبويددددب الجددددرائم المتعددددددة فددددي نطدددداق القسددددم الخدددداص مددددن قددددانون العقوبددددات 

اسددم المشددترك  بينهددا هددي وحدددة المصددلحة التددي بتوزيعهددا علددى شددكل أبددواب وفصددول, الق
 (.3يب ي المشرر حمايتها بالنسبة لكل طائفة أو مجموعة معينة منها 

فددي ضددوء مددا تقدددم يمكددن لنددا ان نتسدداءل: مددا هددي المصددلحة التددي يحميهددا المشددرر       
مدددن تجدددريم االمدددوال المتحصدددلة مدددن الفسدددادل  إن اإلجابدددة علدددى التسددداؤل أعددداله تختلدددف 

                                                           
1

لية , مسالة ماجةذتير مقسمذة وا ق ع سالكر م حمود, التعاون السول     اطام المحكمة الجنائية السو - 

 .33-32, ص2012الى بلية القانون/ جامعة تكر ت, 
2

دهام ابرم عمذر, جر مذة االتجذام بال شذر ) دماسذة مقامنذة ( اطروحذة دبتذوماه مقسمذة إلذى مجلذو  - 

 .    18, ص2010بلية القانون والةياسة / جامعة صالى الس ن, 
3

, الجرائم المضرة بالمللحة العامة , 1القةم الةاص, ج د. مكمون محمس سالمة, قانون العقوبات,  - 

 وما بعسها.18, ص 1988دام الفكر العرب , 



  (2021لعام )ا(/37/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

593 

ف خطددة المشددرر  فددي الدددول الموجددودة لددديها هددذه االصددول, فددي كيفيددة معالجتدده بدداختال
وتجريمدده ل مددوال غيددر الشددرعية الداخلددة اليهددا, فنجددد دولددة كالواليددات المتحدددة بينددت انهددا 
ملتزمدددة بالمعركدددة الدوليدددة  اذا صدددح التوصددديف( ضدددد الفسددداد, كدددذلك فهدددي تعمدددل علدددى  

ل العدالم المختلفدة فدي الحصدول علدى مالجد  تعزيز بضمان منع القدادة الفاسددين مدن دو 
آمنددددة فددددي الواليددددات المتحدددددة لثددددرواتهم المسددددروقة, وبالنتيجددددة فهددددي بينددددت فددددي تشددددريعاتها  
التزامهدددا بضدددمان اسدددتعادة األصدددول المسدددروقة وا عادتهدددا إلدددى ضدددحايا للفسددداد. وفدددي عدددام 

 (Initiative1 1أطلقددددت وزارة العدددددل األمريكيددددة مبددددادرة  اسددددمها كليبتوكراسددددي  2010

Kleptocracy السذذذتعادة األصذذذول  )U.S. Asset Recovery Tools & 

Procedures: A Practical Guide for International Cooperation(
1

,) 
ل ددرض تعزيددز الدددعم لجهددود التعدداون فددي هددذا المجددال, هددذه المبددادرة تحددت اشددراف قسددم 

ل االمريكيددة, التددي هيددأت مصددادرة األصددول ومكافحددة تبيدديض األمددوال التددابع لددوزارة العددد
فريق من المحامين والمحققين والمحللين الماليين ليكون مسؤواًل بشكل مباشر عن إجدراء 
التحقيقددددات المختلفددددة ومحاكمددددة قضددددايا اسددددتعادة األصددددول, مددددع االسددددتفادة مددددن تجددددارب 
الواليددات المتحدددة السددابقة بمصددادرة أرصدددة الحكددام اللصددوص فددي أمريكددا الالتينيددة وآسدديا 

ف  (.2ريقيا الذين الذوا بأموالهم في الواليات المتحدة االمريكية وا 
لذلك اصدرت الواليات المتحدة االمريكية دليل عملي يوفر معلومات عملية تبين الكيفيدة 
التي تستطيع من خاللها الواليدات المتحددة مسداعدة الددول األخدرى فدي اسدتعادة األصدول 

ذلدك المسداعدات فدي تحقيقدات تعقدب األصدول, المنهوبة الموجودة على اقليمها, بمدا فدي 
تجميدها, مصادرتها, التحفظ عليها وهذه كلها اجراءات مهمة  تساعد كثيدرًا فدي اسدتعادة 
هدددذه االصدددول, كدددذلك يبدددين هدددذا الددددليل كيفيدددة تنفيدددذ المدددذكرات التدددي تصددددر مدددن الددددول 

محدددة المطلوبدة الطالبة الخاصة باالعتقال ومذكرات المصادرة, وبين الدليل الخطوات ال

                                                           
1

 موقع وزامة العسل االمر كية, على الرابط التال : - 

 -announces-lynch-general-https://www.justice.gov/opa/video/attorney

billion-1-more-recover-action-enforcement-kleptocracy   
2

 موقع وزامة العسل االمر كية, على الرابط التال : - 

 https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-

kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion 

https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
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مددددن جانددددب القضدددداء والقددددانون االمريكددددي التددددي تسددددتطيع الدددددول وسددددلطات االختصدددداص 
 (.1القانوني األجنبية األخرى اتخاذها للوصول إلى هذه المساعدة والتعاون 

التدددفقات الماليددة غيددر المشددروعة المتحصددلة مددن الجريمددة المنظمددة أو األنشددطة التجاريددة 
ت األموال فيما بين الدول المتقدمة, فلنه يعتقد, في حالدة %( من تدفقا50تنتقل بنسبة  

%( مدن تددفقات األمدوال كاندت متأتيدة مدن الددول الناميدة. 80عائدات الفساد, أن نسدبة  
وبالنظر إلى الثقل النسدبي ل مدوال المحولدة فدي كدل اقتصداد, بالمقابدل نجدد تدأثير خدروو 

دول النامية . ويمكن ان نسوق المثدال تدفقات عائدات الفساد هو أكبر بكثير في عالم ال
, وفًقدا 2002التالي, حيث بل ت تقديرات الكلف المباشرة وغير المباشرة للفساد فدي عدام 

%( 25مليار دوالر أمريكي( وذلك مدا يعدادل فدي ذلدك الوقدت   148لالتحاد األفريقي,  
 (.2من النات  المحلي اإلجمالي للقارة األفريقية 

اخددددددرى عملددددددت وبشددددددكل دؤوب علددددددى مواجهددددددة قضددددددية الفسدددددداد  ويوجددددددد دول متقدمددددددة  
فددي اطدار تحقيدق المصددلحة الالزمدة, مدن بينهددا المملكدة المتحدددة,  3والموجدودات المنهوبدة

حيددث إن اسددترداد أيددة أمددوال موجددودة فددي المملكددة المتحدددة تددتم مددن خددالل أربعددة مراحددل. 
لدة الطالبدة مدا يكفدي مدن , ان كدان للدو  عقب األمضال ضجمة  األدلةةأول المرحلتين, همدا  

االدلددة التددي تثبددت وجددود هددذه االمددوال فددي المملكددة المتحدددة هنددا تكددون المسدداعدة المقدمددة 
مدددن جاندددب المملكدددة المتحددددة قليلدددة النددده وفدددر عليهدددا البحدددث عدددن هدددذه االمدددوال وتعقبهدددا,  

 , وتعدد هدذه مرحلدة مهمدة تعبدر عدن سديادةال ق  د ضالم ةلدا المرحلة الثالثة, تتمثل فدي  
الدولة فضال عن حسن النية في تفعيدل التعداون الددولي, باإلضدافة الدى التعبيدر الواضدح 
عددددن المصددددلحة العامددددة للمجتمددددع الدددددولي المنسددددجمة مددددع المصددددلحة المشددددروعة للمملكددددة 

                                                           
1

عملذذ  للتعذذاون الذذسول , متذذاى علذذى  ادوات وإجذذراءات الوال ذذات المتحذذسة السذذتعادة األصذذول: دليذذه - 

   guides-recovery-http://star.worldbank.org/star/ArabForum/assetالموقع التال :
2

ر المفوضية الةذامية واألمذين التقر ر الةنوج لمفوضة األمم المتحسة الةامية لحقوق اإلنةان وتقام  - 

ا نهالعام, دماسة شاملة عن التك ير الةل   لعسم إعادة األموال المتكتية من ملسم غير مشروع إلذى بلذسا

األصذذذذلية علذذذذى التمتذذذذع بحقذذذذوق اإلنةذذذذان, وال سذذذذيما الحقذذذذوق االقتلذذذذاد ة واالجتماعيذذذذة والاقا يذذذذة,  

A/HRC/19 14, 42/ األمم المتحسة December 20114,  ص. 
3

هذذاه الذذسول هذذ  ) اسذذتراليا, بنذذسا,  رنةذذا, المانيذذا, ا طاليذذا, اليابذذان, موسذذيا االتحاد ذذة, سو ةذذرا,  - 

 المملكة المتحسة, الوال ات المتحسة, هونك بونك(. للمز س  رجى ز امة الموقع التال : 

http://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides  

http://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides
http://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides
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المتحدددة, لددذلك فهددي ضددرورية دائمددا ويمكددن تحقيقهددا بواسددطة طلددب للمسدداعدة القضددائية 
المرحلدة الرابعدة واألخيدرة مدن مراحدل اسدترداد األمدوال  المتبادلة, أما المرحلدة األخيدرة هدي

 (.1هي التصرف باألموال 
 الفا  الثلل 

 مم زات ار اداد المضجضدات
اثبتت الوقائع والممارسة الدولية اهمية كبيرة وفوائد عديدة السترداد الموجودات, ألنه اواًل 

السددترداد فضدددال عددن انهائددده يمثددل تدددبيرًا رادعدددًا بقددوة, بسددبب الدددردر والمنددع الدددذي يمثلدده ا
الحددافز والمسددوذ الددذي يدددفع قسددم مددن ضددعاف النفددوم إلددى ارتكدداب جددرائم غسددل االمددوال 
وجرائم الفساد, وفي ذات الوقت يجسد إقرار العدالة في النطاق الوطني والنطاق الدولي, 
بتفعيددل واندددزال العقدداب علدددى أي سددلوك فاسدددد, الن هددذا السدددلوك منبددوذ اجتماعيدددًا ويمثدددل 

الميدزة االخدرى تشدير الدى ان قضدية اسدترداد , (2ترافًا مجتمعيًا بالطابع الجنائي للفساد اع
األمدوال المنهوبددة فددي أمدم الحاجددة ألن يددتم التركيدز عليهددا فددي مدن جانددب الدددول الناميددة 
علددى وجددده الخصدددوص ومدددن جاندددب المجتمدددع الددددولي بشدددكل اعدددم, باالسدددتناد إلدددى أحكدددام 

حددة الفسدداد, وعليدده يكددون مددن الضددروري وجددود تعدداون دولددي اتفاقيددة األمددم المتحدددة لمكاف
مكثدددف يشدددمل  المسددداعدة الفنيدددة وبنددداء القددددرات واالسدددتجابة لطلبدددات المسددداعدة ل دددرض 

 (. 3تطوير جهود استرداد األموال 
ال تدددؤثر األمدددوال الموجدددودة فدددي دول اخدددرى والمتحصدددلة مدددن منشدددأ غيدددر مشدددرور والتدددي 

فحسددب, بددل إن شددرها ومشدداكلها تتمدددد أيضددا لتهدددد  يحوزهددا فاسدددون علددى الدددول الناميددة
نزاهة المراكز المالية الدولية. وحينما تم  مواجهدة الحكومدة السويسدرية بعددد مدن القضدايا 
المعقدة ألصواًل منهوبة من دول مختلفة مودعة في مصدارف سويسدرية, قدررت الحكومدة 

                                                           
1

 طلب المةاعسة من المملكة المتحسة, بشكن استرداد األموال: دليه إمشادج لشربائنا السوليين,  - 

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-

Recovery.pdf  
2

 .9ال نك السول . دليه السترداد األصول المنهوبة: مرشس الممامسين, ملسم سابق,  - 
3

بيان دولة قطر ومئيو مجموعة الامانية )الوال ات المتحسة األمر كية( بشكن انعقاد المنتس  العربذ   - 

 , متاى على الموقع التال :2012د األموال    السوحة الستردا

dbank.org/star/ar/ArabForumhttp://star.worl   

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-Recovery.pdf
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-Recovery.pdf
http://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89#t2
http://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89#t2
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دول منشددئها وعدددم التقيددد السويسددرية أن تجددد حلددوال جديدددة وعمليددة إلعددادة األمددوال إلددى 
(. ونظدرا لعددم 1كثيرًا بالسرية المصرفية التي كانت احدى اهدم ميدزات البندوك السويسدرية 

وجددددود أي منظمددددة دوليددددة او لجنددددة دوليددددة اي محفددددل علددددى المسددددتوى الدددددولي يأخددددذ دوره 
 بمناقشة الجواندب القانونيدة وكدذلك السياسدية فدي تفعيدل اليدات اسدترداد األمدوال,  تكفلدت

ويسددرا بعمليددة حلقددات لددوزان للبحددوث فددي هددذا المجددال واعتبددار ذلددك مصددلحة قوميددة لهددا س
(.السمة االخرى من بين العديد من السمات االيجابية, فان استرداد 2ولمؤسساتها المالية 

الموجدددودات يعبدددر عدددن التعددداون الددددولي والمسددداعدة القانونيدددة فدددي مكافحدددة ظددداهرة غسدددل 
ا ظاهرة جرمية خطيرة, وهنا يمثل المؤشر العملدي علدى االموال غير المشروعةال بوصفه

فعالية التعاون الدولي القضائي في نطاقيه الدواقعي والعملدي, علمدًا أن الكثيدر مدن صدور 
جددرائم الفسدداد تحصددل مددن جماعددات إجراميددة منظمددة, وبخاصددة العددابرة للحدددود وبالنتيجددة 

م الفسددداد, ألنددده يحدددرمهم مدددن فدددان اسدددترداد الموجدددودات يدددؤدي دورًا محبطدددًا لمرتكبدددي جدددرائ
االستفادة من االموال المتأتية من هذه الجرائم, ويحد من جرائم غسل االموال في الوقدت 
نفسه, كدل هدذه السدمات تدؤدي بالنتيجدة الدى اصدالش الضدرر الدذي أصديب بده المجتمدع, 

 ومن ثم يعزز التنمية والنمو االقتصادي.
 المت ب الثلنأ

  عض لت ار اداد المضجضدات
ا إن يتم تحويل األموال المنهوبة, سواء كانت عامة أم خاصدة إلدى الخدارو, يكدون مدن م

الصددعب جدددًا اسددتردادها ألسددباب عدددةال لددذلك فددان الدددول الناميددة تواجدده صددعوبات جمددة 
بسددبب االفتقدداد إلددى قددوانين مصددادرة األصددول دون االسددتناد إلددى حكددم إدانددة, فضددال عددن 

ة وقضائية باإلضافة الدى عددم كفايدة المبدالل والمدوارد عدم توفر مقدرة قانونية واستقصائي

                                                           
1

د. سوزج عسل  ناشس, غةه االموال من خالل م سا سر ة  الحةذابات الملذر ية "دماسذة مقامنذة"  - 

 .50-47, ص2011منشومات الحل   الحقوقية, بيروت, ل نان, 
2

دليذذذذذذذذذه للمطالذذذذذذذذذب األجن يذذذذذذذذذة  علذذذذذذذذذى التعذذذذذذذذذاون القضذذذذذذذذذائ   ذذذذذذذذذ  المذذذذذذذذذادلة الجزائيذذذذذذذذذة    - 

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/aide_memoire_pour_les_demand

es_etrangeres_dentraide_judicaire_en_matier_2.pdf  

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/aide_memoire_pour_les_demandes_etrangeres_dentraide_judicaire_en_matier_2.pdf
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/aide_memoire_pour_les_demandes_etrangeres_dentraide_judicaire_en_matier_2.pdf
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(. ويمكن ان تظهر مشدكلة اخدرى تتمثدل بعددم القددرة علدى تنفيدذ طلبدات 1المالية الالزمة 
المسدداعدة القانونيددة مددن جانددب الدددول التددي تتواجددد فيهددا االمددوال المسددروقة, لعدددم سددريان 

نهوبدة, فدي هدذه الددول وخاصدة فدي التي تواجده تتبدع االصدول او الموجدودات الم القوانين
دول متقدمدددة ومتطدددورة, بمدددا فدددي ذلدددك قدددوانين وتشدددريعات مصدددادرة األصدددول دون الوثدددوق 
بوجددود حكددم إدانددة مسددتكمل للشددرو  الالزمددة. أمددا الحدداالت االخددرى ومددن بينهددا الوفدداة أو 
 حالددة الفددرار أو حصددانة المسددؤولين مددن إجددراء التحقيددق الجنددائي أو المحاكمددة القضددائية,
كلهددددددا حدددددداالت يمكددددددن ان تددددددؤدي الددددددى جعددددددل اسددددددترداد األصددددددول عمليددددددة تتسددددددم كثيدددددددرًا 

 (.2بالصعوبات 
إن الدور الهام الذي تؤديه الدول المتلقية ل موال في عملية استرداد الموجدودات, ينب دي 
أال يدرتبط فقددط بوجددود تلددك األصددول فددي أقدداليم تلددك الدددول بددل أيًضددا بوجددود عنصددر مهددم 

ولددة اال هدو الشددعب المتضددررال الدذي يجنددي ويتحمدل كثيددرًا تبعددات مدن عناصددر تكدوين الد
الفسددداد فدددي المؤسسدددات العامدددة بصدددرف النظدددر عدددن قددددرات مؤسسدددات وسدددلطات الدولدددة 
الطالبدددة ومواردهدددا ورغبتهدددا, ثدددم إن عدددددًا كبيدددرًا مدددن الصدددعوبات التدددي تعتدددرض اسدددترداد 

شأن اتبار سبل واجراءات الموجودات المشار إليها انفًا عن استيعاب هذه الحقيقة. ومن 
ترتكددز الددى حقددوق اإلنسددان فددي اسددترداد الموجددودات يتمحددور حددول أفددراد شددعب الدولددة, 
بوصفهم أصحاب حقوق وحول الدول بوصفها مسؤولة عن االلتزامات, يمكن ان يساعد 
وُيسدداهم فددي إزالددة بعددض تلددك العقبددات. لكددن مددع هددذا نجددد ان اسددترداد الموجددودات يواجدده 

يات التدددي سدددنتناولها فدددي الفدددرر االول, فدددي الفدددرر الثددداني. سدددنتطرق إلدددى عددددد مدددن التحدددد
 موضور العوائق والشرو  القانونية التي تؤخر المساعدة. 

 

                                                           
1

 - Oliver Stolpe, Closer international co-operation needed to close gap 

between assets stolen and recovered, say participants at OSCE conference, 

http://www.osce.org/secretariat/93342  
2

م المتحسة الةامية لحقوق اإلنةان, دماسة شاملة عذن التذك ير الةذل   لعذسم إعذادة تقر ر مفوضة األم - 

ا األصذلية علذى التمتذع بحقذوق اإلنةذان, وال سذيما نهاألموال المتكتية من ملسم غير مشذروع إلذى بلذسا

 .13-12, ص 42/ األمم المتحسة A/HRC/19الحقوق االقتلاد ة واالجتماعية والاقا ية, 

http://www.osce.org/secretariat/93342
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 الفا  اقضل
 العق لت العلمة

رغددم أن عدددد العقبددات امددام اسددترداد الموجددودات, يبدددو هددائال, فددلن كثيددرًا مددن الت ييددرات 
مكددن ان نجددد حضددورها واضددحًا فددي قضددايا عدددة الملموسددة الصددريحة والواضددحة نسددبيا ي
, وسدديكون لهددا بمجددرد تنفيددذها تددأثير إيجددابي بددارز 1تمثلددت باسددترجار مبددالل ماليددة معينددة

علدى تحسددين اسددترداد األمددوال المنهوبددة. وفددي حداالت كثيددرة, نجددد اإلطددار والسددند بالفعددل 
الفسدددددداد  ضددددددمن الصددددددكوك والمعددددددايير الدوليددددددة مثددددددل اتفاقيددددددة األمددددددم المتحدددددددة لمكافحددددددة

UNCAC) واتفاقيددددددددة األمددددددددم المتحدددددددددة بشددددددددأن الجريمددددددددة المنظمددددددددة عبددددددددر الوطنيددددددددة , )
 UNTOC وتوصيات مجموعة العمل المالي, لكن الحاجة تبدوا ماسة للتنفيدذ العملدي ,)

فضدددال عدددن إجدددراء الت ييدددرات العمليدددة,  مطلوبدددان لوضدددع هدددذه المعدددايير موضدددع التنفيدددذ 
 ي:الكامل. ويمكن اجمال العقبات بالتال

مدددن خدددالل تتبدددع عائددددات ومبدددالل : وةةةعل الثقةةةة دةةة ن الدضلةةةة التلل ةةةة ضالم  قيةةةة -اضق
الموجودات في الدول التي استقبلت هذه االموال, يجد المهتم صعوبة واضحة في ضبط 

ا ندادرة ومدن الصدعب الحصدول عليهدا او بهكميات هذه االمدوال . الن البياندات المتعلقدة 
جميع المنهجيات العلمية العملية تنطلق مدن فرضديات  جمعها ألسباب عديدة, وحيث إن

مختلفددة, فددلن هددامش الثقددة يتضدداءل كثيددًرا عندددما تكددون مهمددة جمددع البيانددات ذات صددفة 
وطابع  دولي نطاقه العالم بسعته. وعليه, فلن النتدائ  هدي تقدديرات تقريبيدة. علدى سدبيل 

علدى مسددتوى دول العددالم,  المثدال ال الحصددر, فدان التقددديرات تشددير إلدى أن مبددالل الرشددى

                                                           
1

بيانات وضعت م خًرا    إطام م ذادمة اسذترداد األصذول المنهوبذة, انذ  قذس اعيذس منذا  تظهر قاعسة - 

ل المنهوبذة مليام دوالم امر ك , للمز س  رجى ز امة موقع م ادمة استرداد االموا 2التةعينات اقه من 

 التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابع لمجموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ال نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك

وبذذالك التقر ذذر  http://www1.worldbank.org/finance/star_site/stararw.htmlالذذسول :

الةذذنوج لمفوضذذة األمذذم المتحذذسة الةذذامية لحقذذوق اإلنةذذان وتقذذام ر المفوضذذية الةذذامية واألمذذين العذذام, 

 .5-4ملسم سابق, ص

http://www1.worldbank.org/finance/star_site/stararw.html
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تريليددون دوالر أمريكددي,  1,5مليددار و  ٦00سددواء أكانددت صدد يرة أم كبيددرة, هددي مددا بددين 
 (.1تريليون دوالر أمريكي  1أي أن هذه الرشى ُتقدر وسطًيا بنحو 

الثقددة بددين الدددول األطددراف أمددر الزم لضددمان نجدداش التعدداون الدددولي واتسددامه بالطددابع   
سواء كان ذلدك مدن أجدل تجميدع البياندات  سترداد األموال جميعها,االستباقي في مراحل ا

االستخباراتية وتبادلها مع الجهات ذات العالقة, وتجميع األدلة مدن أجدل اسدتخدامها فدي 
التحقيدددددق أو المحاكمدددددة, أو تجميدددددد المبدددددالل المتأتيدددددة بسدددددبب الفسددددداد, والحجدددددز عليهدددددا, 

ب ضعف الثقة بتأجيدل أو لربمدا رفدض ومصادرتها, وا عادتها إلى دول منشئها. وقد يتسب
تقددديم مسدداعدة إلددى الدددول مرسددلة الطلبددات, التددي تسددعى إلددى اسددترداد األمددوال المنهوبددة. 
وقد يمثل ضعف الثقة معضلة هي ليست سهلةال خاصة,  في القضايا والمطالبدات التدي 
تتضددمن امدددور عاجلددة أو فدددي الحدداالت التدددي يحصددل فيهدددا اخددتالف الدددنظم القانونيدددة, أو 

 (.2السياسية أو القضائية للواليات القضائية للدول 
الصدعوبات القانونيدة كثيدرة : وعل اقم ثلل قجااء ف  ًل دقيقًل لفة   ال رةل لت -ثلنيل

نفددداذ اإلطدددار القدددانوني لمندددع تحويدددل عائددددات الفسددداد  ومتنوعدددة مدددن بينهدددا, اليدددات تنفيدددذ وا 
ال, نجدد ان المعيدار األساسدي والكشف عنها. وهنا مثال, للكشف عدن تددفقات هدذه األمدو 

 ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحدة الفسداد يلدزم الددول األطدراف1ي52الوارد في المادة  
"أن   خذ مل قد   زم من  داد ا ضفًقل لقلنضنهل الداخ أ إللزام المؤررلت المللية الضاقعة 

ُت ةةب ف  هةةل أض وةةمن ضق  هةةل القوةةلتية ننن  ةة ن  جةةاي ف ً ةةل دقيًقةةل ل  رةةل لت ال ةةأ 
ا مةةةن قدةةةي أض نيل ةةةة مةةةن أفةةةااد مة فةةة ن أض رةةةدف أن ة فةةةضا  ةةة داء ض ةةةلتل دهي ةةة ف  

م ن ضي ةمم ذلةا الف ةص دهممضمية هلمة أض أفااد أراهم أض أشخلص ضثيقةأ ال ة ة 
الةةةدق ف   ةةةضا  معقضلةةةة   ةةةي  ةشةةةل المعةةةلمبت المشةةةدضهة   ةةةا    ةةةب  الرةةة تلت 

                                                           
1
- Stolen Asset Recovery Initiative, “Barriers to Asset Recovery: An Analysis 

of the Key Barriers and Recommendations for Action” (Washington D.C., 

2011), available 

at:.http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/barriers.html     
2

د. سذذامية بلجذذراف ,اسذذترداد االمذذوال المتحلذذلة عذذن جذذرائم الفةذذاد )التحذذس ات واالليذذات(, مجلذذة  - 

 . 414, ص2016( , 2الحقوق والحر ات, جامعة محمس خيضر ,بةكرة , الجزائر, العسد )

http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/barriers.html
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ثددال لهددذا المعيددار مددن جانددب دول العددالم المتقدددم وال يددزال معدددل االمتالمخ  ةةة منهةةل "ن 
 والدول النامية منخفًضا على حد سواء.

لذلك تظهر هذه العقبة مع عقبات قانونيدة أخدرى فدي مراحدل الحقدة مدن االجدراءات التدي 
تخددص القضددية محددل المتابعددة وتظهددر معظمهددا  العقبددات( فددي سددياق المسدداعدة القانونيددة 

ئيددة  بشددأن قضددية اسددترداد الموجددودات بددين الواليددة القضددائية المتبادلددة فددي المسددائل الجنا
األصلية والوالية القضائية المتلقية. وقد أخفقت عملية االسترداد في قضايا كثيرة خاصدة 
فددي مرحلددة التعقددب للشددرو  الصددارمة التددي تفرضددها الواليددات القضددائية المتلقيددة للطلددب 

فيها الوالية القضائية الطالبة في موقدع  والسباب عديدة منها فنية ومنها لوجستية, تكون 
 ( .1ضعيف ال تتمكن فيه من جمع األدلة 

مددن األمثلددة التطبيقيددة, مطالبددة الواليددة القضددائية المتلقيددة الطلددب, بتقددديم ادلددة قانونيددة    
توثددق الصددلة الدقيقددة بددين الموجددودات والجريمددة وأسددماء أصددحاب الحسدداب فددي البنددك أو 

شددديدة. وهددذه الشددرو  او المطالددب التددي عددادة مددا تكددون بعيدددة تحديددد الموجددودات بدقددة 
المنال او التحقق منها في الواليات القضائية للدول التي تطبق قدوانين السدرية المصدرفية 
الصددارمة, تصددبح هنددا شددرو  يصددعب اسددتيفاؤها فددي المراحددل األولددى مددن التحقيددق. فددي 

قيدددة األمدددم المتحددددة لمكافحدددة حدددين عندددد الرجدددور الدددى الفصدددلين الرابدددع والخدددامم مدددن اتفا
الفسدداد,  نجدددهما ينصددان وبصددريح العبددارة علددى إلددزام الواليددات القضددائية المتلقيددة للطلددب 
بتقددديم المسدداعدة فددي مرحلددة التعقددب, المفددروض هنددا ان النصددوص القانونيددة الددواردة فددي 

 الفصلين انفا تتمتع بالسمو وال لبة بما يكفي للت لب على هذه العقبة.
فددلن السددلطات المركزيددة لدددول عدددة تتواجددد فيهددا الموجددودات, إمددا تتجاهددل هددذه ومددع ذلددك 

ا الداخليدددة تها و ممارسدداتهالقواعددد كأسددام قددانوني للتعدداون أو انهددا تفسددرها وفًقددا لتشددريعا
 جها الواسع المبتكر.نهالسابقة ومن ثم يتحدد ويتحجم نطاق تطبيق تلك القواعد و

                                                           
1
 - Stolen Asset Recovery Initiative, “Politically Exposed Persons: Preventive 

Measures for the Banking Sector” (Washington D.C., 2010), available at;. 

http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/politically_expose

d.html   

http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/politically_exposed.html
http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/politically_exposed.html
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زيددادة العقبددات الوقائعيددة : جلنةةب الةةدضل الم  قيةةة مةةدم الاة ةةة فةةأ ال عةةلضن مةةن  -ثللثةةل
والمؤسسية تؤدي الى المزيد من الحواجز القانونية, أبرزها عدم الرغبة في التعاون. وفي 
حدداالت عدددة, يوجددد لدددى المراكددز الماليدددة فددي الدددول المتلقيددة, نظددام للمسدداعدة القانونيدددة 

ا نهافة الدى وجدود نظدم تتصدف بدأالمتبادلة غير فعال واسدتجابته بطيئدة ومحددودة, باالضد
ُمْرِهقدددة, و ال تشدددجع الددددول الناميدددة خاصدددًة, علدددى تقدددديم طلبدددات لهدددذه الددددول مدددن أجدددل 
المسددداعدة, الن األسدددبقية  فدددي الددددول المتقدمدددة, تعطدددى للقضدددايا المحليدددة علدددى حسددداب 

ًا (, ومددن النددادر ان تتبددع هددذه الدددول نهجددًا اسددتباقي1الطلبددات األجنبيددة مددن الدددول الناميددة 
بصدددي ة احتياطيدددة, حتدددى ان تدددوافرت لدددديها الخبدددرات أو القددددرات أو المدددوارد الالزمدددة فدددي 
تقددديم مسدداعدة أفضددل للدددول الناميددة . وقددد أشددير إلددى أن هددذا السددلوك المؤسسددي يحظددى 
بالدددددعم بسددددبب مددددا يسددددود مددددن تصددددور مفدددداده أن بعددددض الطلبددددات التددددي تقدددددمها االجهددددزة 

ح التعبيدر ملدذر  الرمداد فدي العيدون م ألنهدا تخضدع القضائية في الدول النامية هي ان صد
العتبدددارات ودواِر سياسدددية محليدددة ودوليدددة, فدددي قضدددايا لدددن يدددتم الترافدددع فيهدددا بجديدددة علدددى 
اإلطددالق, وأن االجهددزة القضددائية فددي الدددول الناميددة ال تسددتجيب دومددا وال تتفاعددل بشددكل 

ودات ُيشددددتبه بأنهددددا ايجددددابي, عندددددما ُتعلمهددددا الدددددول المتقدمددددة, بددددأمر الكشددددف عددددن موجدددد
 (.2متحصلة من مصدر غير مشرور 

هنددا يمكددن للباحددث القددول, باندده قددد يكددون هددذا التصددور صددحيًحا فددي حدداالت عدددة, لكددن  
هندددداك حدددداالت لددددم تميددددز بصددددورة صددددحيحة ومناسددددبة بددددين السددددلطات القضددددائية للدولددددة و 

ا يعبددر عددن تمددع الددذي يعدداني مددن نتددائ  الفسدداد وانتقددال االمددوال الددى دول اخددرى وهددذلمجا
عدم رغبة هذه الدول في التعاون مع الدول الطالبة. وفي حاالت بسيطة روعي فيها هذا 

                                                           
1

تقر ر مفوضة األمم المتحسة الةامية لحقوق اإلنةان, دماسة شاملة عذن التذك ير الةذل   لعذسم إعذادة  - 

ا األصذلية علذى التمتذع بحقذوق اإلنةذان, وال سذيما نهاألموال المتكتية من ملسم غير مشذروع إلذى بلذسا

 .3, ص/ األمم المتحسةA/HRC/19/42الحقوق االقتلاد ة واالجتماعية والاقا ية, 
2

, 2014ال نك السول , مكا حة "األموال القامة" والتس قات المالية غير المشروعة للحذس مذن الفقذر,  - 

 متاى على الموقع التال :

http://www.albankaldawli.org/ar/results/2013/04/04/helping-countries-

establish-transparent-financial-systems-and-robust-mechanisms-for-asset-

recovery . 

http://www.albankaldawli.org/ar/results/2013/04/04/helping-countries-establish-transparent-financial-systems-and-robust-mechanisms-for-asset-recovery
http://www.albankaldawli.org/ar/results/2013/04/04/helping-countries-establish-transparent-financial-systems-and-robust-mechanisms-for-asset-recovery
http://www.albankaldawli.org/ar/results/2013/04/04/helping-countries-establish-transparent-financial-systems-and-robust-mechanisms-for-asset-recovery
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التمييددز, اي اخددذ بعددين االعتبددار موضددور التعدداون مددع الدددول الناميددة, لكددن يبقددى موقددف 
الدول المتقدمة في مواجهة هدذه الحداالت والتعامدل مدع مثدل هدذه القضدايا للدولدة المتلقيدة 

وزنددددًا واعتبددددارًا لصددددالح إجددددراءات مقاضدددداة جديددددة, اي تددددرجيح كفددددة الميددددزان للطلددددب يقدددديم 
لإلجدددراءات التدددي تسدددتلزمها الددددول المتقدمدددة فدددي اطدددار والياتهدددا القضدددائية واختصاصددداتها 

 المعروفة لديهم.
 الفا  الثلنأ

 العضاتف ضالشاضط القلنضنية ال أ  ؤخا المرلمد 
امية خاصة, بمسوذ عدم استكمال رد كثير من الطلبات الموجهة من الدول الن  

المعلومات, أدت إلى حصول حالة من اإلحبا  لدى المهتمين والمتابعين والمتصدين 
غير الملمين باإلجراءات والقدرات في الدول المتلقية للطلبات وضعف التصور عن 

ي سواء كانت تطبق نظام القانون الالتيني ام النظام االنكلوسكسون والية قضائية بعينها,
 القانون المدني أو القانون العام(, أو خليطا منهما. لذلك نجد ان االختالفات في 
السياقات واالجراءات القانونية بين الواليات القضائية للدول, تطرش عدد من التحديات 
وتسبب إحباطات, طيلة تنفيذ عملية استرداد األموال. إن هذه االختالفات كانت هي 

او عدم تنفيذ استرداد االموال. ومن شأن هذه االختالفات  السبب المشترك في تأخير
أيضا تؤثر بشكل مباشر في الوقت الالزم لالستجابة إلى أنوار بعينها من الطلبات 
ويتباين من والية قضائية إلى أخرى. وقد تتأثر الجهة الطالبة إذا لم تدرك أن بعض 

واليات القضائية دون واليات أساليب ووسائل التحقيق يمكن تطبيقها بسرعة في بعض ال
,على ضرورة  2003قضائية أخرى. واتجهت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

مسايرة السياقات واالجراءات القضائية للدول متلقية الطلب, وتنص على وجوب تنفيذ 
 (.1الطلب وفقا للقانون المحلي للوالية القضائية لهذه الدول 

                                                           
1

ا: )المةاعسة القانونية الت  تنص    عسد من  قراته 46اتفاقية األمم المتحسة لمكا حة الفةاد, المادة  - 

تقسم السول األطراف بعضها إلى بعض اب ر قذسم ممكذن مذن المةذاعسة القانونيذة المت ادلذة  -1المت ادلة: 

تقذسم  -2   التحقيقذات والمالحقذات واإلجذراءات القضذائية المتلذلة بذالجرائم المشذمولة بهذاه االتفاقيذة.

مقتضذذى قذذوانين السولذذة الطذذرف متلقيذذة الطلذذب المةذذاعسة القانونيذذة المت ادلذذة علذذى اتذذم وجذذ  ممكذذن ب

 =ومعاهذذذساتها  واتفاقاتهذذذا وترتي اتهذذذا ،ات اللذذذلة,  يمذذذا  تعلذذذق بالتحقيقذذذات والمالحقذذذات واإلجذذذراءات
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لذلك فان  : قلت ضاقجااءات القولتية ل دضل الم  قية الت  لتمدم مرل ا  الريل -اضق
عدد من المسائل ينب ي على الدول االطراف الطالبة منها والمتلقية الطلب ان تراعيها, 
من أجل تيسير التفاهمات بين الواليات القضائية ذات التقاليد القانونية المختلفة, لذلك 

وان تهيء سبل الوصول وبسهولة  لكافة  يتعين على الواليات القضائية أن توفر
المعلومات عن استرداد األموال في اطار نظامها القانوني, بما فيها األحكام والمعلومات 
التشريعية ذات الصلة بشأن اشتراطات اإلثبات, والقدرات, و أنوار أساليب التحقيق 

 :المتاحة, واألنوار المحظورة. وينب ي أن تكون هذه الوسائل بالتالي
يسدددتلزم انشددداء موقدددع إلكتروندددي علدددى الشدددبكة العنكبوتيدددة يقددددم كافدددة المعلومدددات الالزمدددة,  .1

فضددال عددن تدددوفير نمدداذو عمليددة تتنددداول قضددايا اسددترداد األمدددوال التددي تبددين التوجيهدددات 
المطلوبدة المتعلقددة بأسدداليب التحقيددق المتاحددة وكيدف تسددتخدم فددي االجهددزة القضددائية لهددذه 

 الدولة.
متخصصة تضم خبراء دوليين ومحليين فضال عن المحققدين لتقدديم  حلقات وورش عمل .2

معلومدددات عدددن بيدددان وتوضددديح اليدددة تقدددديم طلبدددات المسددداعدة القانونيدددة المتبادلدددة, وعدددن 
القددرات المتددوافرة او التددي يمكددن االسددتفادة منهددا, وكددذلك أنددوار أسدداليب التحقيددق المتاحددة, 

 (.1واألنوار المحظورة 

                                                                                                                                                      

مذن هذاه  26القضائية الةاصة بالجرائم الت   جوز ان تحاسب عليها شةلية اعت ام ذة, و قذا للمذادة =

 جذوز طلذب المةذاعسة القانونيذة المت ادلذة التذ  تقذسم و قذا لهذاه  -3االتفاقية,    السولة الطذرف الطال ذة.

المذذادة ألج مذذن األغذذرال التاليذذة:)ا( الحلذذول علذذى ادلذذة او اقذذوال اشذذةاص؛)ب( ت ليذذ  المةذذتنسات 

القضذذذائية؛)ج( تنفيذذذا عمليذذذات التفتذذذيش والحجذذذز والتجميذذذس؛)د(  حذذذص األشذذذياء والمواقع؛)هذذذ ( تقذذذس م 

تقييمات الة راء؛)و( تقس م اصول المةتنسات والةذجالت ،ات اللذلة, بمذا المعلومات والمواد واألدلة و

 يها الةجالت الحكوميذة او الملذر ية او الماليذة او سذجالت الشذربات او المنشذجت التجام ذة, او نةذ  

ملذذادقة منهذذا؛)ز( تحس ذذس العائذذسات اإلجراميذذة او الممتلكذذات او األدوات او األشذذياء األخذذر  او اقتفذذاء 

غرال إ  اتية؛)ى( تيةير ماول األشذةاص طواعيذة  ذ  السولذة الطذرف الطال ذة؛)ط( اج نذوع ا رها أل

 خر من المةاعسة ال  تعامل مع القانون الذساخل  للسولذة الطذرف متلقيذة الطلذب؛)ج( اسذت انة عائذسات 

الجر مذذذة و قذذذا ألحكذذذام الفلذذذه الةذذذامو مذذذن هذذذاه االتفاقيذذذة وتجميذذذسها واقتفذذذاء ا رهذذذا؛) ( اسذذذترداد 

 وجودات, و قا ألحكام الفله الةامو من هاه االتفاقية (.الم
1

د. ع سالفتاى  اغ , الحكومة واالدامة العامة    الوال ات المتحذسة االمر كيذة, الط عذة االولذى, دام  - 

 .214-212, ص2012االمدن, -الحامس للنشر والتوز ع, عمان
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ائية الطالبة ان تستخدم مصطلحات وعبارات, واضحة, موجزة, يجب على االجهزة القض .3
وشدداملة عنددد صددياغة وكتابددة طلبددات المسدداعدة القانونيددة المتبادلددة, كددالتي نصددت عليهددا 

(, واتفاقيددددة األمددددم 1( 2ووضددددحتها اتفاقيددددة األمددددم المتحدددددة لمكافحددددة الفسدددداد فددددي المددددادة  
عددن شددرش وتوضدديح معنددى كددل المتحدددة بشددأن الجريمددة المنظمددة عبددر الوطنيددة , فضددال 

 مصطلح بليجاز.
يستلزم على االجهزة القضائية في الدول المتلقية الطالبات, تطبيدق سياسدات و إجدراءات  .4

يدددتم بموجبهدددا إخطدددار االجهدددزة القضدددائية للددددول مقدمدددة الطلبدددات بصدددورة اسدددتباقية بشدددأن 
 (.2المشكالت المتعلقة بمصطلحات المسائل الموضوعية األخرى 

االجهدزة القضدائية متلقيدة الطلبدات, بيدان الدرأي فدي وضدع وتنفيدذ سدياقات  يستوجب علدى .5
جراءات مبسطة وميسدرة, مدن شدأنها ضدمان إمكانيدة االسدتفادة منهدا بشدكل ايجدابي بمدا  وا 
يسمح لها بتنفيذ طلب المسداعدة القانونيدة المتبادلدة بشدكل سدلم ومقبدول ومحققدًا لل ايدة, 

 (.3جراءات المحددة في الطلب بما في ذلك إجراءاتها الخاصة, واإل
وفي ضوء ما تقددم وألجدل تجندب مواجهدة هدذه العقبدات بسدبب االختالفدات فدي السدياقات 
االجددراءات القانونيددة ينب ددي التددزام الحيطددة والحددذر مددن جانددب كددال الجهددازين القضددائيين 
مرسددددل الطلددددب  ومتلقددددي الطلددددب, باإلضددددافة إلددددى ممارسددددة الشددددفافية فددددي تيسددددير تبددددادل 

 مات ووصولها بشكل متبادل بيسر وسهولة وانسيابية مقبولة في توقيتات معقولة.المعلو 
هنا نجد ان االجهزة القضائية  :مدم ادااج قضامد اقر اداد فأ القضان ن الضتنية -ثلنيل

تشتر  بشكل عام من خالل التشريعات القانونية والسياقات المتبعة من جانب المحاكم, 
د قانونية لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا توافر واحدة من أربع قواع

 الجنايات واسترداد األموال وهي:

                                                           
1

 ( من اتفاقية االمم المتحسة لمكا حة الفةاد.2المادة) - 
2

د. هشذذذذام علذذذذ  صذذذذادق, تنذذذذازع االختلذذذذاص القضذذذذائ  الذذذذسول , دام المط وعذذذذات الجامعيذذذذة,  - 

 .86-85, ص2002االسكنسم ة, ملر, 
3

عز زة علذ  ع ذسالعز ز جمعذسام, الجذرائم المنظمذة بذين التقذسم العلمذ  والمكا حذة االمنيذة, الط عذة  - 

 .281-278, ص2012حسة, االولى, مط عة ما  الةيمة الوطنية, االمامات العربية المت
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االتفاقيددات الدوليددة الشددارعة التددي تتضددمن أحكددام المسدداعدة القانونيددة المتبادلددةال كمددا فددي   -1
, وكذلك اتفاقية األمم المتحدة بشأن الجريمدة 2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 .2000مة عبر الوطنية المنظ
 التشريعات الوطنية التي تبيح  وتيسر التعاون الدولي في القضايا الجنائية. -2
 االتفاقيات الدولية العقدية  الثنائية ( للمساعدة القانونية المتبادلة.  -3
التعهددد بتطبيددق مبدددأ المعاملددة بالمثددل مددن خددالل الوسددائل الدبلوماسددية التددي تعددرف فددي   -4

 ائية بين الدول.بعض االجهزة  القض
وطبقددا للقواعددد الدسددتورية تتبددع الدددول بصددفة عامددة طددريقين لتنفيددذ التزاماتهددا وفقددا لقواعددد 

(, إذ يتعدين علدى بعدض الددول إدراو أحكدام القدانون الددولي فدي القدانون 1القانون الدولي 
المحلي, قبل أن تكون لها قوة القدانون وغالبدا مدا يدتم ذلدك مدن خدالل التشدريع. وفدي ظدل 

حسدددبما  -غيدداب أحكدددام قانونيدددة مقابلدددة, قدددد ال يمكددن تقدددديم المسددداعدة القانونيدددة المتبادلدددة
حددددتها المعاهدددات الدوليددة مثددل اتفاقيددة األمددم المتحدددة لمكافحددة الفسدداد , ومعاهدددة األمددم 
المتحدددة بشددأن الجريمددة المنظمددة عبددر الوطنيددة. وهكددذا, فددلن القددانون الددوطني يحدددد دون 

 اعدة و شروطها.غيره مدى هذه المس
علدددى النقددديض مدددن ذلدددك, ففدددي اجهدددزة قضدددائية لددددول أخدددرى فدددلن مجدددرد التصدددديق علدددى 
المعاهدددددة الدوليددددة مددددن جانددددب السددددلطات المختصددددة فددددي الدولددددة, تصددددبح المعاهدددددة نافددددذة 
بنفسها, مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ومعاهدة األمم المتحدة بشدأن الجريمدة 

, إذ تكددون أحكددام المعاهدددة جددزًء مددن القددانون الددوطني, وبددذلك  ةالمنظمددة عبددر الوطنيدد
تصدددبح قابلدددة للتطبيدددق مباشدددرة مدددن جاندددب القضددداة والسدددلطات الوطنيدددة. وفدددي مثدددل هدددذه 
الحدددداالت, يجددددوز تقددددديم المسدددداعدة القانونيددددة المتبادلددددة مباشددددرًة اسددددتنادًا لالتفاقيددددات, دون 

 االشترا  بوجود تشريعات وطنية.
هددددة هددددذه الصددددعوبات التددددي كشددددفت عنهددددا التطبيقددددات العمليددددة السددددترجار واسددددتمرارا  لمواج

الموجددددودات, هددددو الضددددعف والقلددددة فددددي اإلدراو الكامددددل والدددددقيق ألحكددددام االتفاقيددددات فددددي 
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 .88-87, ص2012, المكت ة القانونية, بغساد, 2د. علام العطية, القانون السول  العام, ط - 
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القددوانين الوطنيددة اي عدددم وجددود مواءمددة بددين المعاهدددات الدوليددة والتشددريعات الداخليددة, 
قيدات الدوليدة. وفدي هدذه الددول, غالبدا حيث يكون ذلك ضروريا, إلضفاء قوة النفاذ لالتفا

ما تتقاعم القوانين الوطنية بشأن تنفيذ او إعمال المساعدة القانونية المتبادلة, وبالنتيجة 
تنحجددب الكثيددر مددن أنددوار المسدداعدات كمددا تحددددها اتفاقيددات مثددل اتفاقيددة األمددم المتحدددة 

مددة عبددر الوطنيددة , وتتددذرر لمكافحددة الفسدداد واتفاقيددة األمددم المتحدددة بشددأن الجريمددة المنظ
بأسددباب فضفاضددة غيددر منطقيددة بددأكثر ممددا يجددب للددرفض, أو تطبددق شددروطا اسددتداللية 
صارمة أكثر مما ينب ي. والقليل من تلك االجهزة القضائية ال يمتلدك إطدارا وطنيدًا سداريا 
للمسددداعدة القانونيدددة المتبادلددددة. وهكدددذا ينب ددددي علدددى االجهدددزة القضددددائية والتشدددريعية التددددي 

شتر  تحويل االتفاقيات الدولية إلى قانون وطني أن تضمن وجود قواعد قانونيدة شداملة ت
بشأن تفعيل المساعدة القانونية المتبادلة والالزمة وان تكون سارية ومنسجمة بالكامل مع 

( واحكددام قواعددد اتفاقيددة (UNCACأحكددام قواعددد اتفاقيددة األمددم المتحدددة لمكافحددة الفسدداد 
وغيرهدددا مدددن احكدددام  (UNTOC)ن الجريمدددة المنظمدددة عبدددر الوطنيدددة األمدددم المتحددددة بشدددأ
 االتفاقيات الدولية.

التطدور التكنولدوجي فدي : رايعة ل  جم د أض المن  من ال  ال مدم ضجضد آليلت-ثللثل
العالم واالنفتاش الذي تسدبب بعدد تحريدر التجدارة فدي ظدل منظمدة التجدارة العالميدة وانتقدال 

الل شدددبكة االنترنيدددت, سددمحت وسدددهلت نقددل األمدددوال فدددي االمددوال بسدددهولة ويسددر مدددن خدد
دقائق أو بنقرة على زر, عليه يستلزم من المحققين التصرف بما يتوافدق مدع مراعداة هدذه 
الحالددة, لددذلك فدددان قضددية السدددرعة مددن المسدددائل المهمددة التدددي ينب ددي فيهدددا مراعدداة عامدددل 

التجميدددد بعدددد اعتقدددال . التدددأخير فدددي تنفيدددذ طلدددب 1الدددزمن فدددي تعقدددب واسدددترداد الموجدددودات
المشددددتبه بدددده أو إفشدددداء سددددره ممكددددن ان يفددددوت الفرصددددة فددددي اسددددترداد األمددددوال. وبسددددبب 
البيروقراطية االجرائية فان عمليات المساعدة القانونية المتبادلة ليست سريعة الحركة بما 
يكفدددي لمواجهدددة هدددذا التسدددارر فدددي نقدددل االمدددوال, خاصدددة فيمدددا يتعلدددق بتعقدددب األمدددوال أو 
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د. محمس عل  سو لم, االحكام الموضوعية واالجرائية للجر مة المنظمة    ضوء الةياسة الجنائيذة  - 

الفقذذذ  والقضذذذاء, دام المط وعذذذات المعاصذذذرة "دماسذذذة مقامنذذذة" بذذذين التشذذذر ع واالتفاقيذذذات السوليذذذة و

 .676-670, ص2009الجامعية, االسكنسم ة, ملر, 
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أو ضددبطها. وبددالرغم مددن سددماش كثيددر مددن الواليددات القضددائية بتقددديم المسدداعدة تجميدددها 
القانونيددددة المتبادلددددة خددددالل مراحددددل التحقيددددق أو بمجددددرد وجددددود مبددددرر للشددددك الددددذي يددددؤدي 
لالعتقددداد أن هنددداك إجدددراءات قضدددائية علدددى وشدددك اتخاذهدددا ضدددد الجددداني المزعدددوم, لكدددن 

لدذي يطالدب بتوجيده اتهامدات جنائيدة قبدل بالمقابل نجد قليل من تلدك الواليدات القضدائية ا
. هدذه فدي حقيقتهدا تلحدق ضدررًا كبيدرًا 1تقديم المساعدة في المنع من التصرف أو الضبط

بددالجهود الراميددة للحفددال علددى األمددوال بلخطددار حددائز هددذه األمددوال قبددل دخددول التدددابير 
الذي يصدل فيده  المؤقتة حيز التنفيذ. ولكن بسبب تعقيد االجراءات وبطئها بحلول الوقت

الددرد علددى طلددب لمنددع التصددرف فددي أمددوال, تكددون األمددوال قددد تحولددت الددى مصددرف اخددر 
 في مكان اخر خارو تلك الدولة, او انها دخلت في عمليات مصرفية جديدة.

ول دددرض تجددداوز هدددذه العقبدددة, يسدددتلزم مدددن الواليدددات القضدددائية أال  تدددربط تقدددديم المسددداعدة 
  توجيددده االتهامدددات الجندددائي, ويمكدددن فدددي مثدددل هكدددذا القانونيدددة المتبادلدددة علدددى مدددع شدددر 

حدداالت, ان يطلددب مددن الواليددات القضددائية مقدمددة الطلددب إبددداء مددا يسددوذ بددأن اتهامددات 
جراءات جنائية سوف توجده وينب دي ايدالء الموضدور اهميدة. ومدع ذلدك, ينب دي التفريدق  وا 

طلددب إخطددار بددين التجميددد المؤقددت وطلددب التجريددد مددن أصددول, وهددو إجددراء مسددتديم ويت
تحتدداو الواليددات القضددائية أيضددا إلددى تبنددي  حددائز األمددوال فددي معظددم الواليددات القضددائية.

آليددات تسددمح بالتجميددد السددريع ل صددول. ويمكددن تحقيددق ذلددك بالسددماش لوحدددة التحريددات 
 72المالية أو غيرها من السلطات المختصة بفرض تجميد إداري مؤقت لمدة تصل إلى 

ضي التحقيق أو وكيل النيابة بفرض تجميد ( إذا كان هناك مبرر ساعة, أو بالسماش لقا
لالعتقددداد بدددأن أمدددرًا بالمصدددادرة قدددد يصددددر فدددي النهايدددة, أو أنددده يحتمدددل تبديدددد األمدددوال أو 
بالسددماش بالتجميددد التلقددائي عنددد توجيدده االتهامددات أو االعتقددال. مثددال ذلددك, أن بلدددا مددا 
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للمز س  رجى الرجوع الى موقع هيةة النزاهة العراقية, معوقات تعز ز التعاون السول  والتحذس ات   - 

الةاصة باسترداد األصول, )مما  سعو الى دعم ما تطرح  الم ادمة من معالجات ماه اعطذاء االولو ذة 

الى ت ن  التسابير الت  تكفه الض ط والملذادمة وتحقيذق االسذتجابة المالذى  للمذوال دون االسذتناد الذى 

وهاه األموم غا ذة  ذ  االهميذة لمذا تمالذ  مذن اعطذاء ,  -G 20حكم قضائ  سيما من ق ه مجموعة ال 

FATF ن ق ذه الذسول لمعا ير او توصيات  ر ق العمه السول  صومة جذادة للتعذاون الذسول  وتفعيلذ  مذ

،ات االقتلذذاد ات المتقسمذذة وتعذذس جوهر ذذة بالنةذذ ة للذذسول الناميذذة. ( وهذذ  متاحذذة علذذى الموقذذع التذذال : 

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=518   

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=518
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=518
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ألمدددر بددده بمجدددرد توجيددده االتهامدددات أو يومدددا يمكدددن إصددددار ا 30يسدددمح بالتجميدددد لمددددة 
االعتقددال. وهددذا اإلجددراء المؤقددت يمنددع تبديددد األمددوال أثندداء محاولددة السددلطات الحصددول 
علددى أمدددر تجميدددد أطدددول أجدددال. كمدددا ينب ددي للواليدددات القضدددائية السدددماش بتجميدددد األمدددوال 
 بصددفة مسددتعجلة دون مسددتندات أصددلية. وحتددى لددو تطلددب األمددر فددي النهايددة تقددديم طلددب
موقددع للمسدداعدة القانونيددة المتبادلددة, يتعددين السددماش بالتجميددد فددي حدداالت الطددوار  بنددداء 
على معلومات مقدمة بالفاكم, أو حينما يكون هناك مستوى عدال  مدن الثقدةال بنداء علدى 
تبليددل مباشددر مددن خددالل البريددد اإللكترونددي أو مكالمددة هاتفيددة. وفددي مثددل هددذه الحدداالت, 

التصرف بموجدب القدانون الدداخلي. ويحتداو بعدض الواليدات  يجوز إجراء منع مبدئي من
صرف قد أصدر في الدولة مرسلة الطلب, �القضائية إلى تأكيد بأن أمر المنع من الت 

وأن األمدددر سددديقدم بطلدددب رسدددمي. وقدددد ي لدددق هدددذا السدددبيل لدددو لدددم تلتدددزم الواليدددة القضدددائية 
ثقة مدن األهميدة بمكدان فدي مرسلة الطلب في الماضي بمثل هذه التأكيدات. وحيث إن ال

الطلبددددات الطارئدددددة, ينب ددددي للواليدددددة القضدددددائية مرسددددلة الطلدددددب أال تسدددديء اسدددددتخدام هدددددذه 
 العمليات, ويجب أن تقصر طلباتها على تلك التي تكون عاجلة حقا.

 الفا  الثلل 
 قضان ن ال  لنة الملنعة ل م لكمة ضالمرلمد  القلنضنية الم  لدلة

ي يمنحها القانون الدولي, للدول والمسؤولين األجانب الحصانات الدولية الت    
(, غالبًا ما تشكل مانعًا تجاه المساعدة القانونية 1المتواجدين في اقاليم دول اجنبية 

المتبادلة في قضايا الفساد أو انها تسمح بتوقيف اجراءات محاكمة المسؤولين األجانب 
الدول بمنح حصانة وظيفية لقسم . وتقوم بعض 2الذين يملكون أصول في مراكز مالية

من المسؤولين األجانب الذين يؤدون أفعاال للدولة, وبذلك تحميهم من المسؤولية 
الجنائية أو الدعاوى المدنية الناشئة عن أفعال قاموا بها بصفتهم الرسمية, حتى بعد أن 
 ي ادروا مناصبهم التي كانوا فيها. وفي عدد من الحاالت كانت المحاكم تجد أن
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 .2004لحلانات السول وممتلكاتها من الوال ة القضائية لةنة اتفاقية االمم المتحسة  - 
2
 - TOM LASICH, The investigative process – a practical approach, Basel 

Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery ,2009,  

PP53-54. 
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اإلجراءات القضائية بحق أفراد تصرفوا بصفتهم الرسمية, بما في ذلك الدعاوى المدنية, 
تعادل مقاضاة الدولة األجنبية ذاتها. كما تمنح الدول الحصانة عادة لمجموعة قليلة من 
المسؤولين األجانب رؤساء الدول والحكومات, وكبار الوزراء, ووزراء الخارجية, 

ن في البلد المضيف وتكون الحصانة من اإلجراءات الجنائية والممثلين الدبلوماسيي
الناشئة عن كل من األنشطة الرسمية والخاصة. وهذا النور من الحصانة, الذي قد يمتد 

 إلى الدعاوى المدنية, وهذه الحصانة تتوقف عادة حينما يترك المسؤول منصبه.
مدع غسدل االمدوال واالمدوال من هنا يمكن القول ختاما لكدل مدا سدبق فدان تددابير مندع وق 

التددي تددم نهبهددا وتحويلهددا الددى دول اخددرى, تمثددل الركيددزة األساسددية فددي مالحقددة األمددوال 
المتحصدددلة مددددن جددددرائم الفسدددداد عبددددر الحدددددود الوطنيدددة ومددددن ثددددم اسددددتردادها بعددددد رصدددددها 
وتحديدها من جانب الجهات المختصة, وان مسألة تبني تدابير ناجعة لمنع وقمع غسدل 

ن حيددث اعتمدداد معددايير ونظددم صددارمة موحدددة مددن جانددب المؤسسددات الماليددة االمددوال مدد
على المستوى االقليمي والدولي تمثل اهمية كبيدرة للددول الناميدة واالقدل نمدوًا, الواقدع يددل 
على وجود مؤشرات حقيقية لحدوث حداالت غسدل ل مدوال فدي كثيدر مدن الددول, خاصدة 

تيددة االقتصددادية وكددذلك الضددعف الواضددح الدددول الفاشددلة منهددا, بسددبب ضددعف البنددى التح
في اداء المؤسسات المالية الحكومية منها والخاصة وبالنتيجة نكون امام ضدعف واضدح 
الستقطاب االسدتثمارات ورؤوم االمدوال االجنبيدة الدى الدداخل, فأنده بالمقابدل, يددفع هدذا 

لجدوار االقليمدي األمر الى امكانية اخفاء او غسل االمدوال المختلسدة والمهربدة الدى دول ا
او الددددول التدددي تمثدددل مالجددد  آمندددة بسدددبب اقتصدددادياتها المتقدمدددة أو فدددرص االسددددتثمار 
المتدوفرة فيهددا, لددذلك فددان مسددألة تظددافر الجهددود الدوليددة لتبنددي قددوانين فعالددة وموحدددة لمنددع 
ومكافحة غسل األموال ونظم ومعايير موحدة وفاعلة من قبل المؤسسات المالية والرقابة 

ة رؤوم االمدددددوال أمدددددرًا ملحدددددًا سددددديما مدددددا يتعلدددددق باتبدددددار المؤسسدددددات الماليدددددة علدددددى حركددددد
علدددى األقدددل  PEPsوالمصدددارف لسياسدددات أكثدددر صدددرامة فدددي اسدددلوب  اعدددرف زبوندددك( 

( وظدائف حكوميدة مرموقدة KYCبالنسبة لحسابات المدوظفين الحكدوميين الدذين يتولدون  
شدددفافية للحدددد مدددن السدددرية فدددي دولهدددم وكدددذلك اتبدددار المؤسسدددات الماليدددة لممارسدددات أكثدددر 
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المصددرفية واعتمدداد طرائدددق اكثددر شددددة فددي تطبيددق اسدددلوب الحددرص الدددوافي للعدداملين فدددي 
 المؤسسات المالية .

ذ قدددال رب دددك  ونخدددتم هدددذا البحدددث بااليدددة القرانيدددة الكريمدددة فدددي محكدددم كتددداب هللا الكدددريم م وا 
ويسددفك الدددماء  للمالئكددة إن ددي جاعددل فددي األرض خليفددة قددالوا أتجعددل فيهددا مددن يفسددد فيهددا

. هذه اآليدة تبدين أمدرين 1ونحن نسبح بحمدك ونقد م لك. قال إني أعلم ما ال تعلمون م 
فددددي غايددددة االهميددددة : اولهمددددا, ان الفسدددداد يتقدددداطع مددددع منطددددق االسددددتخالف فددددي االرض 
ومقتضددياته وهددو مددا ذكرتدده المالئكددة لددرب العددزة. وثانيهمددا, ان صددفات اإلنسددان النفسددية 

منها, تهيؤه إلى القيام بأعمال فساد,  وأن منع وقمع هذه األعمال يتم  والذهنية في كثير
 من خالل نشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافته.

 الخل مة
في ختام هذا البحث الذي تناولنا فيه مفهوم استرداد الموجودات المنهوبة وكذلك 

د عدد من الصعوبات التي تواجه تعقب هذه الموجودات واستردادها, عليه يمكن ايرا
 االستنتاجات والمقترحات, وكما يلي:

 اقر ن لجلت: -اضق
استعادة الموجدودات ليسدت فقدط نصدوص قانونيدة فدي اتفاقيدة وتشدريع وطندي متدوائم مدع   -1

االتفاقيةال بل تستلزم, اتخاذ جملة من التددابير اولهدا وضدع اسدتراتيجيات وطنيدة لمكافحدة 
ل والسياسات والعمليات واإلجراءات, ويستلزم الفساد, كذلك إنشاء وترسيخ األطر والهياك

تعزيز قدرات المؤسسات الرسمية في الدول ذات الصلة المعنيدة بالوقايدة وكدذلك التحقيدق 
والمقاضددداة و رصدددد الث دددرات القائمدددة, وا عدددادة تقيددديم االمتثدددال فدددي تنفيدددذ االتفاقيدددة بصدددفة 

 منتظمة.
ميددة منهددا, بددأن اتفاقيددة األمددم ينب ددي ان يكددون التصددور لدددى الدددول االطددراف خاصددة النا -2

الددددددة فددددددي محاربددددددة الفسدددددداد واسددددددتعادة 2003المتحدددددددة لمكافحددددددة الفسدددددداد لسددددددنة  , أداًة فعَّ
ا مهمدًا يضديف قيًمدة إلدى جهدود الددول األعضداء فدي مندع الفسداد  الموجدودات, وانهدا صدكم

                                                           
1

 .30القران الكر م, سومة ال قرة, اآل ة  - 
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ومحاربته, ألنه من خاللها وفي ضوئها يتعدزز التعداون الددولي و دعدم الددول مدن خدالل 
( 1٦7وهددي اآلليددة الوحيدددة العالميددة حقمددا التددي تشددمل   لمسدداعدة التقنيددة وجمددع البياندداتا

 دولة في هذا المجال.
اثبددت الواقددع العملددي, أخفدداق تعقددب قضددايا اسددترداد كثيددرة, بسددبب الشددرو  التددي تفرضددها  -3

عدد من الددول المتلقيدة للطلدب فدي مرحلدة تكدون فيهدا الددول الطالبدة فدي حالدة ال تدتمكن 
ه من جمع األدلة ألسباب مختلفة  الدول الفاشلة(, إذ يتم مطالبة الدول الطالبة بتقديم في

ادلدددة تثبدددت الصدددلة بدددين الموجدددودات والجريمدددة وكدددذلك المطالبدددة ببيدددان أسدددماء أصدددحاب 
الحساب في البندك أو تحديدد الموجدودات بدقدة شدديدة. هدذه الشدرو  التدي عدادة مدا تكدون 

مة التي تطبق قوانين السرية المصدرفية الصدارمة, بالنتيجدة اكثر صرامة في الدول المتقد
سدددتكون شدددرو  يصدددعب تنفيدددذها فدددي المراحدددل األولدددى مدددن التحقيدددق, مدددن جاندددب الددددول 

 الطالبة والتي هي غالبا دول نامية.
وجود الكثير من الحواجز القانونية التي تشير الى الصعوبات الوقائعيدة والمؤسسدية, فدي  -4

من الدول المتقدمة في التعداون مدع الددول الطالبدة, وفدي حداالت  مقدمتها عدم رغبة عدد
كثيددددرة, نجددددد ان نظددددام المسدددداعدة القانونيددددة المتبادلددددة للمراكددددز الماليددددة نظددددام غيددددر فعددددال 

ا نظم ُمْرِهقة, مما يسبب احبا  لدى الدول ال نهواستجابته محدودة وضعيفة فضاًل عن أ
 يدفعها الى تقديم طلبات  المساعدة.

ع للعهددددد الدددددولي الخدددداص بددددالحقوق االقتصددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة, يجددددد ان  المتتبدددد -5
تدددابير تراجعيددة متعمدددة فددي هددذا الشددأن مددن جانددب عدددد مددن الدددول المتقدمددة فددي قضددايا 
استرداد الموجودات, وتختلدق تبريدرات مختلفدة بحجدة اإلعمدال التددريجي للحقدوق وبوجدود 

 احة.قيود ناشئة عن محدودية الموارد المت
 المق ا لت:-ثلنيل

يجدددب التركيدددز علدددى التبدددادل الموضدددوعي للمعدددارف وكدددذلك إنشددداُء قندددوات اتصدددال غيدددر  -1
رسمية بين الدول بوصفهما عاملين رئيسيين اثبتت التجارب اهميتهما في تعزيز التعداون 
الدولي بما في ذلك إقامة صالت مباشرة بدين السدلطات المركزيدة ووكداالت إنفداذ القدانون 

 االستخبارات المالية.  ووحدات



 2003موقف القانون الدولي من استرداد الموجودات في اطار اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

612 

يستلزم لنجاش معظم الجهود المبذولة من أجل استرداد األموالال اعتماد تدابير مؤقتدة فدي  -2
 الوقت المناسب لتجميد الموجودات أو تقييدها في الدول المتلقية.

ينب ي على الددول تعدديل تشدريعاتها التدي تجيدز إعدادة الموجدودات عندد مصدادرة عائددات  -3
لطالبة. ألنده يوجدد عددد محددود جدًدا مدن الددول التدي لدديها سدلطة قانونيدة الفساد, للدول ا

فددي المائددة, لددذلك علددى الدددول تنفيددذ الفقددرة  100تبدديح إعددادة الموجددودات المسددروقة بنسددبة 
( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسداد التدي تشدتر  علدى الددول 57( من المادة  2 

 لهذا ال رض. األطراف اعتماد التدابير الالزمة
ا تهينب ي التأكيد وعلى نحو متزايد أن الفساد يدؤخر وربمدا يمندع الددول فدي الوفداء بالتزامدا -4

فددي مجددال حقددوق اإلنسددان, الن تحويددل المددوارد المتاحددة بسددبب الفسدداد يددؤثر فددي االلتددزام 
باتخدداذ تدددابير بأقصددى مددا هددو متدداش مددن المددوارد للتوصددل تدددريجًيا إلددى اإلعمددال الكامددل 

 ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.للحقو 
 قائمة المصادر

 أوالً: المصادر باللغة العربية:

تيودوم  . غر ن رغ واخرون, استرداد االصول المنهوبة دليه للممامسات الحةنة بشكن ملادمة  .1

ة األصول دون االستناد إلى حكم إدانة, ترجمة محمس جمال امام, مجموعة ال نك السول , الط عة العربي

2011. 

د. سامية بلجراف ,استرداد االموال المتحللة عن جرائم الفةاد )التحس ات واالليات(, مجلة الحقوق  .2

 .2016( , 2والحر ات, جامعة محمس خيضر ,بةكرة , الجزائر, العسد )

د. سوزج عسل  ناشس, غةه االموال من خالل م سا سر ة  الحةابات الملر ية "دماسة مقامنة"   .3

 .2011ل   الحقوقية, بيروت, ل نان, منشومات الح

د. ع سالفتاى  اغ , الحكومة واالدامة العامة    الوال ات المتحسة االمر كية, الط عة االولى, دام  .4

 .2012االمدن, -الحامس للنشر والتوز ع, عمان

 .2012, المكت ة القانونية, بغساد, 2د. علام العطية, القانون السول  العام, ط  .5

, الجرائم المضرة بالمللحة العامة , 1مس سالمة, قانون العقوبات, القةم الةاص, ج د. مكمون مح  .6

 .1988دام الفكر العرب , 

د. محمس عل  سو لم, االحكام الموضوعية واالجرائية للجر مة المنظمة    ضوء الةياسة الجنائية  .7

ضاء, دام المط وعات المعاصرة "دماسة مقامنة" بين التشر ع واالتفاقيات السولية والفق  والق

 .2009الجامعية, االسكنسم ة, ملر, 

د. هشام عل  صادق, تنازع االختلاص القضائ  السول , دام المط وعات الجامعية, االسكنسم ة,  .8

2002. 

دهام ابرم عمر, جر مة االتجام بال شر ) دماسة مقامنة ( اطروحة دبتوماه , بلية القانون والةياسة  .9

 .    2010بجامعة صالى الس ن, 

عز زة عل  ع سالعز ز جمعسام, الجرائم المنظمة بين التقسم العلم  والمكا حة االمنية, الط عة   .10

 .2012االولى, مط عة ما  الةيمة الوطنية, االمامات العربية المتحسة, 
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نرمين مرمش, مازن لحام, علمت صوالحة, اإلطام الناتم السترداد األصول على المةتو    .11

 . 2015, معهس الحقوق, جامعة بيرز ت, وهيةة مكا حة الفةاد,  لةطين, المحل  والسول 

وا ق ع سالكر م حمود, التعاون السول     اطام المحكمة الجنائية السولية , مسالة ماجةتير , بلية  .12

 .2012القانون/ جامعة تكر ت, 

 ثانياً: االتفاقيات والتقارير .

 1966اسية العهس السول  الةاص بالحقوق المسنية والةي .1

 .1966العهس السول  الةاص بالحقوق االقتلاد ة واالجتماعية والاقا ية .2

 .1988اتفاقية االمم المتحسة لمكا حة االتجام غير المشروع    المةسمات والم  رات العقلية  لةنة  .3

 2000اتفاقية األمم المتحسة لمكا حة الجر مة المنظمة ع ر الوطنية لةنة .4

 2003لمكا حة الفةاد لةنة اتفاقية االمم المتحسة  .5

 .2004مم المتحسة لحلانات السول وممتلكاتها من الوال ة القضائية لةنة اتفاقية األ .6

 2016اتفاقية االمم المتحسة لمكا حة الفةاد )إ مجاع الموجودات والتلرف  يها: حز ران  .7

ية الةامية واألمين التقر ر الةنوج لمفوضة األمم المتحسة الةامية لحقوق اإلنةان وتقام ر المفوض .8

ا نهالعام, دماسة شاملة عن التك ير الةل   لعسم إعادة األموال المتكتية من ملسم غير مشروع إلى بلسا

األصلية على التمتع بحقوق اإلنةان, وال سيما الحقوق االقتلاد ة واالجتماعية والاقا ية,  

A/HRC/19 2011بانون األول  ;14, 42/ األمم المتحسة. 

ابش بشكن منع الفةاد",  يينا,  5/4ن حالة تنفيا قرام الم تمر تقر ر ع .9 المعنون "متابعة إعالن مرَّ

10/8/2014 ,CAC/COSP/WG.4/2014.  / 

تقر ر مفوضة األمم المتحسة الةامية لحقوق اإلنةان, دماسة شاملة عن التك ير الةل   لعسم إعادة   .10

األصلية على التمتع بحقوق اإلنةان, وال سيما  انهاألموال المتكتية من ملسم غير مشروع إلى بلسا

 / األمم المتحسة.A/HRC/19الحقوق االقتلاد ة واالجتماعية والاقا ية, 

تقر ر مفوضة األمم المتحسة الةامية لحقوق اإلنةان, دماسة شاملة عن التك ير الةل   لعسم إعادة   .11

على التمتع بحقوق اإلنةان, وال سيما ا األصلية نهاألموال المتكتية من ملسم غير مشروع إلى بلسا

 / األمم المتحسة.A/HRC/19/42الحقوق االقتلاد ة واالجتماعية والاقا ية, 

 .2011( لةنة 23/17قرام مجلو حقوق االنةان مقم ) .12

 ثالثاً: المواقع اإللكترونية.
موقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع وزامة العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسل االمر كيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة, علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرابط التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال :  .1

-announces-lynch-general-https://www.justice.gov/opa/video/attorney

billion-1-more-recover-action-enforcement-kleptocracy   

 تحسة, بشكن استرداد األموال: دليه إمشادج لشربائنا السوليين: طلب المةاعسة من المملكة الم .2

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-

Recovery.pdf 

ت المتحسة الستعادة األصول: دليه عمل  للتعذاون الذسول , متذاى علذى الموقذع ادوات وإجراءات الوال ا .3

    guides-recovery-http://star.worldbank.org/star/ArabForum/assetالتال :

 لمنهوبة: مرشس الممامسين: ال نك السول . دليه السترداد األصول ا .4

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/247.pdf 

, 2014ال نك الذسول , مكا حذة "األمذوال القذامة" والتذس قات الماليذة غيذر المشذروعة للحذس مذن الفقذر,   .5

 متاى على الموقع التال :

ة األمر كيذة( بشذكن انعقذاد المنتذس  العربذ  بيان دولة قطر ومئيو مجموعة الامانيذة )الوال ذات المتحذس  .6

, متذذذذذذذذذذذذاى علذذذذذذذذذذذذى الموقذذذذذذذذذذذذع التذذذذذذذذذذذذال : 2012السذذذذذذذذذذذذترداد األمذذذذذذذذذذذذوال  ذذذذذذذذذذذذ  السوحذذذذذذذذذذذذة 

http://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum   

https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
https://www.justice.gov/opa/video/attorney-general-lynch-announces-kleptocracy-enforcement-action-recover-more-1-billion
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-Recovery.pdf
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-Recovery.pdf
http://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides
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دليه للمطالب األجن ية على التعاون القضائ     المادلة الجزائية على الرابط التال :  .7

/https://star.worldbank.org/document 

س ات الةاصذة باسذترداد األصذول, موقع هيةة النزاهة العراقية, معوقذات تعز ذز التعذاون الذسول  والتحذ .8
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