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 التشريعات والمبادرات الدولية هل تعيد  

؟من اوطانهم ما اختلسه الفاسدون  

 (استرداد الموجودات)

 ينال عليوات/ رئيس قسم القضايا 

 

لصورة اظهر كثيراً ما يتولد الشعور باإلحباط واليأس من إمكانية مكافحة الفساد، وت
ا مائهوى الفساد وزعأكثر قتامة، عندما يتم الخوض في بعض تفاصيل ما تراكم لدى ق

أليس  لبعضا. وقد يتسائل هامة من ثروات طائلة ومن نفوذ ال حدود له في مواقع تنفيذية
د لفساامن الغريب أن أثير في ظرف كهذا موضوع استعادة األموال التي نهبها زعماء 

 ة في العديد من البلدان األجنبية؟ووجدوا لها مالذات آمن

ن تحديوداً، لووه موون المبوررات والوودوافع موا يكفووي لتأكيوود إن الخووض فووي أمور كهووذا، اآ 
كبار ل تقليديةرسالة غير ارسال للخوض فيه هو ليس أكثر من ومن ابرز الدوافع جدواه، 
دات ول م أن أبواب المعركة ضد الفساد قد ب هذا النوع من جرائم الفساد مفادها:  مرتكبي

ت ق د . وأن رح   المعرك ة وغن كان يعد باإلمك ان غالققه ا  أو اختياراو اوين مة ددا له ا
ازنات المتضررين فعقً من ممارساتكم، وبرالم أن تو بدأت تدور ببطء شديد بيوكم وبين

ت را معركة كهذه ستظل، لفترا قد تط و،، تمي ل كري راً لح الةكم، كم ا أنك م س تظلون ولف
ً أيضاً بموأى ان األضرار المباشرا للمعركة...مع كل ذلك فإن ما ااتبرتموه مق ، ذاً آموا

م ل، اوطانكمسرياً،وححيواً لما تراكم لديكم بطرق الير مشرواة من أموا، وموجودات 
ً التي ل م تةس بوا له ا حس اباً كافي  -يعد كما كان، فهوالك الكرير من المستجدات  أخ ذت  -ا

تفرض نفسها رالماً ان كل جهودكم، وهو ما سيترتب اوه مواجه ات س اخوة ربم ا ل م 
تعادا الس  تكمب واب لم واجهالالي و،، لكو ه س يةين بك ل تأكي د وس تفت  أيةن أوانها كلياً 

وم ا  ألن ممهدات ف ت  ه ذه األب واب تتكام ل يوم اً ا ن ي و،،,  اوطانكم المسروقةأموا، 
 .أدناه من ممهدات تشريعية ليس سوى  الجزء اليسير موها هارضيتم س
 
 

 األمم المتةدا وتشريعات مكافةة الفساد العابر للةدود: 

ثيراً ذت ككانت األمم المتحدة في طليعة المبادرين للتصدي لظاهرة الفساد، حيث اتخ
ة جريممن القرارات واإلعالنات التي استهدفت منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وال
تحويل ية والمنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الرشوة في المعامالت التجارية الدول

 تجارعادة األموال إلى بلدانها األصلية ومعاقبة االاألموال بشكل غير مشروع وإ
ت باألشخاص وتهريب المهاجرين. وقد توجت األمم المتحدة جهودها تلك بما أصبح

 (.UNCACتسمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )
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  ا غلالتعاون الدولي في مجا، كشف الممتلكات المتأتية ان جرائم الفساد وغاادته
 ا:مالكيه

ن لكوداَ جامة هتتميز اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد , باحتوائها عل فصول ومواد 
ضايا قول ما يميزها أكثر هو أنها تضمنت فصلين هامين هما الرابع والخامس، يعالج األ

 .التعاون الدولي، والثاني استرداد الموجودات

فصيل (، تحددت فيها بالت50 - 43إشتمل فصل التعاون الدولي على ثمان مواد من ) 
 إجراءات وشروط التعاون بين الدول األطراف، وتسليم المجرمين ونقل األشخاص

ي فلتعاون ، واالمحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، ونقل اإلجراءات الجنائية
 مجال إنفاذ القانون، والتحقيقات المشتركة، وأساليب التحري الخاص.

 (، أوضحت 59 – 51مواد من )  9اد الموجودات فقد اشتمل على أما فصل استرد
 ئداتبالتفصيل ضوابط والتزامات الدول األطراف في مجاالت: منع وكشف إحالة العا

ت لممتلكااداد المتأتية من الجريمة، وتدابير االسترداد المباشر للممتلكات، وآليات استر
رة, تعاون الدولي ألغراض المصادمن خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة،وال

والتعاون الخاص، وإرجاع الموجودات والتصرف فيها، وإنشاء وحدة معلومات 
 اف.استخبارية مالية، وإمكانية إبرام اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة األطر

ومن الواضح أن مواد هذين الفصلين، تضمنت نصوصاً كثيرة تيسر خطوات 
 جراءات تسليم المجرمين, كما أنها تيسر، بشكل غيروشروط التجريم، وتعجل بإ

حديدها ا وتمسبوق، عمليات التحري والمالحقة للمتهمين بجرائم فساد، إضافة إلى تأكيده
 ألشكال المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول األطراف.

 توت، احفي مجال التصرف واالنتفاع باألموال التي قد تكون متأتية عن جرائم فساد
 افحةالمواد نصوصاً بإجراءات أكثر تشدداً لضمان كشف هذا النوع من األموال ومك
صاً غسيلها. أما المواد الخاصة بتدابير وآليات استرداد الممتلكات فتضمنت نصو
 لمحاكم،اءات صريحة بإلزام الدول بتسهيل وتعجيل إجراءات إنفاذ القانون, بما فيها إجرا

ة إعادوألنماط التعاون بين الدول في مجال المصادرة  إضافة إلى توسيعها وتحديدها
 الموجودات إلى مالكيها الشرعيين.

ومن خالل االستفادة مما تضمنته نصوص مواد الفصلين المذكورين ونصوص العديد 
من المواد األخرى التي تكفل للبلدان النامية قدراً كبيراً من المساعدات التقنية وتبادل 

ن المتطورة لتنفيذ خططها الرامية لمكافحة الفساد... من خالل ذلك المعلومات مع البلدا
إذا ما تكاملت المقومات واآليات -كله تصبح مواد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

أهم سالح يمكن استخدامه في مكافحة الفساد على صعيد  -الوطنية والدولية إلنفاذها
مشروعة وإعادتها إلى بلدانها األصلية, بما في  تحويل األصول المتأتية من مصادر غير

ذلك مكافحة غسل األموال ذات المصدر غير المشروع والناجمة عن أعمال الفساد، و 
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منع تحويلها و/ أو إجراء معامالت بشأنها، ومكافحة ما يرتبط بذلك من أشكال أخرى 
 للفساد والجريمة المنظمة والجريمة االقتصادية وغيرها...

اسعة فة ونب هذه االتفاقية، كانت األمم المتحدة قد دعمت وتبنت وأقرت طائوإلى جا
دة، لفاسامن االتفاقيات والقرارات واإلعالنات الهادفة إلى منع ومكافحة الممارسات 

 مشروع وإعادة روالتي لم تقتصر فقط على تحويل األصول المتأتية من مصدر غي
ت امالت أيضاً الفساد والرشوة في المعألصول إلى بلدانها األصلية، وإنما اشتملا

درات المخالتجارية الدولية، والجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار غير المشروع ب
رين مهاجوالمنبهات العقلية واالتجار باألشخاص وبخاصة األطفال والنساء، وتهريب ال
 واالتجار غير المشروع باألسلحة والذخائر... وغير ذلك من الممارسات.

ة إلى شارومن ضمن الجهود التي تبذلها األمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، تجدر اإل
د وألسبابه يبذل جهوداً مميزة للتصدي للفسا UNDP)أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 اغبة فيالر االقتصادية واالجتماعية، حيث يقدم دعماً فنياً وإدارياً واسعاً للحكومات
شيد الر ولي اهتماماً خاصاً لإلجراءات الرامية إلى تعزيز الحكممكافحة الفساد، وي

لك تطلبه ذما يبمقوماته المختلفة, وبالذات: المحاسبة والمساءلة، والشفافية والنزاهة, و
 .من تعزيز لدور المؤسسات وسيادة القانون واستقاللية وكفاءة ونزاهة للقضاء

 :للفساداألطراف الدولية واإلقليمية في مجا، مكافةة 

، بول ال تقتصر جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي على األموم المتحودة وحودها
 تتعوووداها إلوووى جهوووات وتحالفوووات دوليوووة وإقليميوووة عديووودة ودول مانحوووة: كالبنوووك الووودولي

((World Bank( وصوندوق النقود الودولي , (IMF(واالتحواد األوروبوي ,(EU ومنظموة ,
دوليوة (، ووكالوة التنميوة الG8, ومجموعة الثموان )OECD)التعاون االقتصادي والتنمية )

( OAS( , ومنظموووة الووودول األمريكيوووة )USAIDالتابعوووة للواليوووات المتحووودة األمريكيوووة )
ة وغيرهوا. ومون بوين أبوورز المنظموات والتحالفوات غيور الحكوميووة فوي هوذا الجانوب منظموو

 , والتحالف العالمي للنزاهة وغيرها.TI)الشفافية الدولية )

ادة يقوم البنك الدولي بجهوود واسوعة ومميوزة فوي مجوال مكافحوة الفسواد عاموة واسوتعو
دة األصول المسروقة على وجه الخصوص، وقد انعكس ذلك خالل العقد األخير في الزيا
بنوك الكبيرة ضمن مشروعاته للمخصصات المتعلقة بالمساءلة ومكافحة الفسواد، ويورى ال

ته، تخفيف حدوالقتصادي وللجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الفساد عائقاً رئيسياً للنمو ا
 وترتكز إستراتيجية عمل البنك في هذا المجال على أربع محاور رئيسية هي:

 دعم تطوير نظام اإلدارة العامة ومكافحة الفساد على مستوى كل قطر. -1
 منع الفساد واالحتيال في المشروعات التي يمولها البنك الدولي. -2
 .الخاص في جهود تطوير إدارة القطاع العام ومكافحة الفساد شراكة القطاع -3
 دعم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد على الصعيد العالمي. -4

كافحوة وقد كان للبنك دور ملحوظ ضمن الجهود الدولية الساعية لتبنوي مبوادرات هاموة لم
ة في مجال لشفافي(, ومبادرة ا2003الفساد، خاصة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )

 جانب.(, واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين األ2002الصناعات االستخراجية )
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لمخوت  افقد أطلق البنك الدولي بالتعاون مع مكتب األموم المتحودة  2007أما في سبتمبر 
بالمخوودرات والجريمووة مبادراتووه الهامووة السووتعادة األصووول المسووروقة والتووي أصووبحت 

ل منهوبوة دوالر، كأموا نتريليو 1.6درة "ستار"، وبهدفها العام في استعادة معروفة بمبا
 من الشعوب الفقيرة.

 

 أما أبرز أهداف مبادرة ستار فقد تحددت باآتي:

 مساعدة البلدان النامية على استعادة األصول التي سرقها زعماء فاسدون. -1
 استثمار هذه األصول في برامج إنمائية فعالة. -2
 ذات اآمنة لهذه األموال على المستوى الدولي.محاربة المال -3
 تحذير الزعماء الفاسدين بأنهم لن ينجوا من القانون. -4

 
 ولتنفيذ هذه األهداف اشتملت المبادرة على تدابير إجرائية لبلوغ ذلك, وهي:

هيئووات  بنوواء القوودرات المؤسسووية فووي البلوودان الناميووة، لطلووب المسوواعدة الفنيووة لتوودعيم -1
 .قوانينها تتماشى مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المقاضاة وجعل

 
 تعزيز نزاهة األسواق المالية ويشمل: -2

 
 وضع  امتثال المراكز المالية لقوانين مكافحة غسل األموال التي تساعد على رصد

 غسل العائدات غير المشروعة.
 تعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية حول العالم لتقوية تعاونها. 

 
 لمنحمساعدة عملية استعادة األصول في البلدان النامية: تزويدها بالقروض وا -3

ي, انونلتمويل تكاليف بدء العملية، وتقديم المشورة حول االستعانة باستشاري ق
 وتسهيل التعاون فيما بين البلدان.

 
 رصد استخدام األصوول المسوتعادة: بهودف اسوتخدامها ألغوراض إنمائيوة، كوالبرامج -4

 ماعية وتحسين التعليم والبنية األساسية.االجت
 

 فةةهل تكفي المبادرات والشراكات الدولية الن تكون سقحا فعاال في مكا
 الفساد بانوااه واشكاله؟ 

 
إن االتفاقيات والمبادرات الدولية التي ذكرت وعرضت بعض من بنودها أعاله, هي 

د بأنواعه، لكنها لكي تغدو كذلك, البد فعالً قابلة ألن تغدو سالحاً فعاالً في مكافحة الفسا
لمستخدمها أن يمتلك من اإلرادة والمصداقية أوالً, ثم من القدرات والتشريعات واآليات, 

الدور االساسي والجوهري يقع على عاتق و. ما يؤهله لالنجاز الناجح لمهام المكافحة
ات والمبادرات, هي طرفاً في تلك االتفاقياصبحت الدول المتضررة من الفساد, والتي 
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وهي معنية بتهيئة المناخات الالزمة لحشد قوى  الدور،بانجاح هذا المعنية المباشرة 
المجتمع المتضررة من ممارسات الفساد, والقادرة على تشكيل جبهة فاعلة وموحدة 

، كما هي ملزمة دوهي الملزمة بوضع التشريعات الالزمة لمحاربة الفسا لمكافحته.
ح المؤسسات التي ينبغي أن تتصدر وتتحمل المسئولية المباشرة في باستحداث وإصال
 .عملية مكافحة الفساد

هوذه  ولكون مون المالحوي فوي عون الفسواد,من النادر ان تجد احدا في المملكة يتحودث كان 
ممارسة بعلى اختالف توجهاتهم وحتى المتهمين  االيام اتساع دائرة منتقدي هذه الظاهرة

 ومووع أن وضووعا كهووذا لوويس صووحياً ومبشووراً  ب المطووالبين بمكافحتووه.الفسوواد التحقووو بركوو
ت ن إجوراءاموبمكافحة جادة للفساد, إال أنه يعد خطوة هامة إلى األمام, بالنظر لموا رافقوه 

 رسمية أخرى. 

 

 المراجع:

 reform.org-www.arab 

 www.transparancy.org 

 ني كوز اللبنوامنظمة الشفافية الدولية, نظام النزاهوة العربوي فوي مواجهوة الفسواد, كتواب المرجعيوة, المر
 للدراسات, بيروت د.ت
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