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التعريف / 1
ة وغير عملية استرداد األموال المنهوبة هي مصطلح يعبر عن مجموعة التدابير القضائي

اردها الستعادة األموال التي نهبت من ثرواتها وموالقضائية  والجهود المبذولة من الدول
والمتأتية من الفساد والتي ُهربت إلى دول أجنبية أو بقيت داخل الدول نفسها

مؤثرات عّرفتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات وال-
أي أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريق مباشر أو غير "بأنها 1988العقلية لسنة 

“  3من المادة 1مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 

ل أي ممتلكات متأتية أو متحص"عّرفتها بأنها 2010االتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة -
”عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما

فساد وهي هو مسار يتم فيه تحديد وتجميد وإعادة هذه األموال للبلدان التي كانت ضحية لهذا ال
وهي أحد أهم إجراءات مكافحة الفساد, عملية معقدة ومتعددة المستويات



موال األأهم اآلليات القانونية املتبعة السرتداد /2
املنهوبة

متبادلةنيةقانومساعدةطلباتبتقديموتلحقالمحلية،الجنائيةوالمصادرةالمحاكمة-

.ادلةمتبقانونيةمساعدةبطلباتتلحقإدانة،حكمإلىاالستناددونالمصادرة-

يفالشروعاالسترداد،الطالبةللسلطاتيحقحيث:خاصةمدنيةدعاوىإقامة-
تأمينسبيلفياألجنبية،أوالمحليةالمحاكمأمامسواءالمدنية؛المحاكمةإجراءات
غيرالكسبأوالفعليةاألضرارتعويضطلبأو،أواستردادهااألصول
.المشروع

األصولعقّبتوتكاليفأعباءهوأجنبيةقضائيةوالياتفيالتقاضييعيبماولكن

لمتقاضيلالخيارهذايوفرذاتهالوقتفيولكنالالزمة،القضائيةواألتعابالباهظة،

الغيريدتحتالموجودةواألصولاإلجراءاتمتابعةفيأكبرسيطرة



ألصولاعلىوتقتصرللمصادرة،قضائيةغيرآليةتتضمنالتي:اإلداريةالمصادرة-

نيكوالعندماتستخدمماوغالبا  .األصولمنمعينةفئاتعلىأوالقيمةمنخفضة

ئعالشاومناألطراف،إخطارمثلمعينةاشتراطاتتستوفيوعندماطعن،موضعالحجز

فيخدمتستقدفمثال  المخدرات،تهريبمكافحةوقوانينالجماركقوانينبإنفاذربطها

ضباطعادةالمصادرةهذهويتولىممنوعة،بضائعنقلفياستخدمتمركبةمصادرة

األصولالستردادواقتصاديةسريعةطريقةبأنهاوتتميزالجمارك،أوالشرطة

فييةالساروالتشريعاتللقوانينوفقا  األصول،استردادفياآللياتهذهإحدىتطبق
.الثنائيةواالتفاقياتالدوليةاالتفاقياتإلىواستنادا  المختلفة،القضائيةالواليات



الدولية وأهم التشريعات واملبادرات اإلقليمية / 3
الستعادة األموال املنهوبة 

المتحدة لمكافحة الفساداالمماتفاقية -

( 59–51) ملللواد 9سلللترداد الموجلللودات اشلللتمل عللللى الكاملللل فصلللل 

:أوضحت التزامات الدول األطراف في مجاالت

 إحالة العائدات المتأتية من الجريمةومنع وكشف

تدابير االسترداد المباشر للممتلكات

ةآليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادر

التعاون الدولي ألغراض المصادرة والتعاون الخاص

إرجاع الموجودات والتصرف فيها

 ماليةاستخباريةوإنشاء وحدة معلومات



 كل غير تيسر، بشوتعجل بإجراءات تسليم المجرمينمواد عديدة تضمنت

إلى مسبوق، عمليات التحري والمالحقة للمتهمين بجرائم فساد، إضافة
.تحديدها ألشكال المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول األطراف

رائم وفي مجال التصرف واالنتفاع باألموال التي قد تكون متأتية عن ج

هذا فساد، احتوت المواد نصوصا  بإجراءات أكثر تشددا  لضمان كشف
. النوع من األموال ومكافحة غسيلها

وصا  أما المواد الخاصة بتدابير وآليات استرداد الممتلكات فتضمنت نص

يها بما ف, صريحة بإلزام الدول بتسهيل وتعجيل إجراءات إنفاذ القانون

لدول إجراءات المحاكم، إضافة إلى توسيعها وتحديدها ألنماط التعاون بين ا
.في مجال المصادرة وإعادة الموجودات إلى مالكيها الشرعيين



 مبادرة"STAR”لبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات ل
:والجريمة 

وترمي إلى دعم الجهود الدولية لمنع 2007أطلقت مبادرة ستار في سبتمبر 
ة األموال الفاسدة من الحصول على مالذ آمن وتعمل المبادرة مع البلدان النامي

ل والمراكز المالية لمنع غسل حصيلة أعمال الفساد ولتسهيل استعادة األموا
.واألصول المنهوبة على نحو أسرع وأكثر منهجية

:أبرز أهداف مبادرة ستار 

مساعدة البلدان النامية على استعادة األصول التي سرقها زعماء فاسدون.

.استثمار هذه األصول في برامج إنمائية فعالة

 اآلمنة لهذه األموال على المستوى الدوليالمالذاتمحاربة.

تحذير الزعماء الفاسدين بأنهم لن ينجوا من القانون.



:تدابير إجرائية عدة لتنفيذ هذه األهداف اشتملت المبادرة على

عيم هيئات بناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية، لطلب المساعدة الفنية لتد
.ادالمقاضاة وجعل قوانينها تتماشى مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس

تعزيز نزاهة األسواق المالية ويشمل:
ضع امتثال المراكز المالية لقوانين مكافحة غسل األموال التي تساعد على رصد و

.غسل العائدات غير المشروعة

تعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية حول العالم لتقوية تعاونها.

منح تزويدها بالقروض وال: مساعدة عملية استعادة األصول في البلدان النامية
.ين البلدانلتمويل تكاليف بدء العملية، وتقديم المشورة وتسهيل التعاون فيما ب

مج بهدف استخدامها ألغراض إنمائية كالبرا: رصد استخدام األصول المستعادة
.االجتماعية وتحسين التعليم والبنية األساسية



:دوفيلشراكة-

قمةفيأطلقتG8منلةسلستنفيذبهدفبفرنسابدوفيل,2011مايفي

ياتإقتصادودعمالرشيدةكمةوالحممارساتتعزيزإلىالراميةاإلجراءات

إقامةحونالعربيالربيعدولوبخاصةانتقاليةبمرحلةتمرالتيالبلدان
وديمقراطيةحرةمجتمعات

ملفاتموتقديالقضاءتحريكضرورةبالمستهدفةالدولالشراكةهذهتلزم

كافيةالاألدلةتوفيرووالدوليةالوطنيةالمحاكمإلىاألموالناهبيبأسماء

طكشرشرعيةغيراألجنبيةالدولمصارففيالمودعةاألموالأنعلى
المنهوبةاألموالهذهالسترداددعمعلىللحصولأساسي



:األموالالستردادالعربيالمنتدى-

تمريالتالعربيةالدولجهودلدعممستقلةمبادرة،هو2012فينشئأ

المنهوبةأموالهااستردادفيانتقاليةبمرحلة

إقليميةشبكةإلىجزئياستتطورعمليةبدءهوللمنتدىالرئيسيالهدف

خاللمنالمنطقةفيالمنهوبةاألموالاستردادقضيةمعالجةبشأن

األنشطةمنوغيرهادوريةاجتماعات

شأنبالفضلىوالممارساتاالتصالوبياناتالمعلوماتمنمخزوناتوفر

وفيلدشراكةفياألعضاءالدولبينمحددبشكلالمنهوبةاألموالاسترداد
تحولبمرحلةتمرالتيالعربيةوالدول



 االتفاقيات متعددة األطراف مثل:

بطها اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وكشفها وض
2005ومصادرتها 

شوة اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لمكافحة ر
1997الموظفين األجانب في المعامالت الدولية 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

 غير المشروع في المخدرات اإلتجاراتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
1988والمؤثرات العقلية 

ي الدولي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اُعتبرت اإلطار العمل
الرائد في المجال



نهوبةاسرتداد األموال املالتجربة التونسية يف 4/
:المصادرة-أ

ملكعلىوممتلكاتأموالمصادرةفيمرسومإصدارإلىالثورةغداةالتونسيةالدولةسعت
فيالمؤرخ2011لسنة13عددالمرسوموهومنهوالمقربينوحاشيتهوعائلتهالسابقالرئيس

وطالشروفقالتونسيةالدولةلفائدةتصادر":األولىمادتهفيوردالذي2011مارس14
قوقوالحوالعقاريةالمنقولةاألموالجميع,إصدارهتاريخوفيالمرسومبهذاعليهاالمنصوص
بنالعابدينزينالتونسيةللجمهوريةالسابقللرئيسوالراجعة1987نوفمبر7بعدالمكتسبة
ةوبقيالطرابلسيرحومةبنمحمدبنتليلىوزوجتهعليبنحسنالحاجبنحمدةالحاج

موالأعلىحصولهميثبتقدممنوغيرهمالمرسومبهذاالملحقةبالقائمةالمبينيناألشخاص
".األشخاصبأولئكعالقتهمجراءحقوقأوعقاريةأومنقولة

ريينوإداعدليينقضاةمنتتكونالمصادرةلجنةتسمىلجنةإحداثعلىالثالثةالمادةنصت
اإلداريةاإلجراءاتبجميعالقياممهمتهاتكونأخرىوزاراتعنممثلينوبعضوماليين

والمنقولةالعقاريةاألمواللنقلالالزمةوالقانونية



:لهايحقفإنهذلكاجلومن

ثائقالوعلىواالطالعبمهامهاالقياممنتمكنهاالتيالمعلوماتجميعطلب

انكمهماوالخاصةالعموميةوالمؤسساتاإلداريةالهياكلمنتطلبهاالتي
.يالمهنبالسرتجابهأندوندرجتهاكانتمهماالمحاكمجميعومنصنفها

يعالتشريخولهاالتيوالتقصيالبحثأعمالجميعبإجراءاإلذنطلب

المنقولةاألموالعنالكشفبغرضخبراءوتعيينالعملبهالجاري
.المصادرةوالحقوقوالعقارية

منالمصادرةالمكاسبحفظمنتمكنالتياإلجراءاتجميعإجراءطلب
.المختصةالمحاكم



موال للتصرف في األمالك المصادرة أحدثت اللجنة الوطنية للتصّرف في األ
لسنة 68المرسوم عدد والممتلكات المعنية بالمصادرة أو االسترجاع بمقتضى

صلب وزارة المالية وذلك للتصّرف في 2011جويلية14بتاريخ 2011
تتعامل األموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة، وللغرض فهي

.مباشرة مع لجنة المصادرة

:تتمثل مّهام لجنة التصّرف خاّصة في 

المالية اتخاذ جميع اإلجراءات المتعلّقة بالحقوق وااللتزامات المرتبطة باألوراق
والحصص والسندات المعنية بالمصادرة واالسترجاع،

نفيذها،اتّخاذ اإلجراءات المستوجبة المتعلّقة بالعقود الجارية لضمان مواصلة ت

ت اتّخاذ التدابير الالزمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذا
المساهمات المعنية بالمصادرة أو االسترجاع



511مجموعة االنجازات التي حقّقتها عملية المصادرة تتمثل في مصادرة 

14شركة و661عقارا غير مسّجل كما تمت مصادرة 26عقارا مسّجال و
.أصال تجاريا 



:بالخارج استرداد األموال المنهوبة:-ب 

لمنهوبة قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم األموال ا-
مليار دوالر، وتوجد هذه األموال 32وأقاربه بنحو من قبل الرئيس السابق

أساسا في كندا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وايطاليا واإلمارات

مع لجأت تونس في أغلب الحاالت إلى التعاون الدولي؛ سواء في مرحلة ج-

بت المعلومات، أو إجراءات األبحاث األولية، أو في مرحلة التحقيقات، ما أث

ن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من أبهصحة النهج الذي جاءت 

اد التعاون الدولي هو األداة المحركة الفاعلة في سياسات مكافحة الفس

داتفاتخذت تونس اتفاقية األمم المتحدة كخريطة عمل السترداد الموجو



:اتبعت السلطات  التونسية األساليب التالية 

محاماة أنشأت اللجنة الوطنية السترداد األموال، وكلفت هذه اللجنة مكتب
مختص بسويسرا السترجاع األموال المنهوبة

صة وذلك من خالل تكليف مكاتب محاماة مخت: تدابير االسترداد المباشر
.للقيام باإلجراءات الالزمة لدى سلطات الدول األخرى المعنية

ص من خالل توجيه طلبات لتجميد األموال الراجعة ألشخا: طلبات تجميد
.تجميدهاقضائية لتحديد تلك األموال وتعقبها ثمبإناباتمعينين، مرفقة 

أحكام من خالل توجيه طلبات استرجاع، بناء على صدور: طلبات استرجاع
قضائية بمصادرة ممتلكات وأموال موجودة لدى الدول المعنية



 ي استعملت القضائية الدولية أبرز أدوات التعاون الدولي التاإلناباتتعتبر

25إنابة ل60في إطار معالجة قضايا الفساد حيث وجهت تونس أكثر من 

دولة

ي التعاون مع منظمة الشرطة الدولية في استحداث آليات تعاون خاصة ف

لقضائية ااإلناباتمجال جمع المعلومات وتبادلها بين الدول المعنية بتنفيذ 

ة الدولية وطلبات استرجاع الموجودات وذلك بإنشاء قاعدة بيانات خاص

تاح عبور مفتوحة للدول الراغبة في التعاون يقع النفاذ إليها باستعمال مف

اوت سري يسلم إلى نقطة اتصال وطنية لتزويد تلك القاعدة بالبيانا

لمعلومات التي أمكن جمعها حتى يتسنى لبقية الدول االطالع عليها

واستغاللها في كشف األموال وتعقب حركتها وجمع أدلتها 



:النتائج -

 موال مليون دوالر أمريكي وطائرتين وقاربين، ثم تم تجميد هذه األ80تم تحديد أكثر من
، والتي إحدى هاتين الطائرتين. أو مصادرتها في سويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا

، تمت تمت مصادرتها بأمر مكتب المدعي العام في باريس وكانت مملوكة لصهر بن علي
كما تمت استعادة الطائرة األخرى من سويسرا . 2011جويليةإعادتها إلى تونس في 

وى ورغم أن قيمة هذه األموال ال تمثل س. واليختين من إيطاليا وإسبانيا في وقت الحق
في جزء صغير مما يقدر أن يكون قد نهب من تونس، فإن استردادها كان ذا أهمية كبرى

بل إظهار أن الممتلكات الموجودة في واليات قضائية أجنبية يمكن استردادها حتى ق
.االنتهاء من الدعاوى القانونية

 ا حيث استعادت تونس 2013وفي أبريل مليون 28,8، ظهر نجاح آخر أكثر وضوح 
.دوالر أمريكي كانت مخبأة في حساب بنكي لبناني تحت سيطرة زوجة بن علي



:الصعوبات -

بشكل كاف إن اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية واإلقليمية ال تستجيب

ودات لمتطلبات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترجاع الموج

بات ألن أحكامها في غالب األحيان عامة وال تتعرض بشكل مباشر إلى طل

ات المتعلقة التعاون التي تقتضيها تلك القضايا خاصة في مجال جمع المعلوم

أن بوجود األموال وتحديدها وتعقب حركتها لحجزها أو تجميدها فضال عن

.لدوليمجاالت تلك االتفاقات محدود وال يشمل كل الدول المعنية بالتعاون ا



لي في مجال تمثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أساسا مقبوال للتعاون الدو
مكافحة الفساد واسترجاع الموجودات ألنها تحتوي على أحكام دقيقة وأكثر
للتعاون انسجاما مع طلبات التعاون الخاصة بجرائم الفساد لكن استعمالها كأساس

:لم يرتب النتائج المنتظرة لألسباب التالية

إن شروط التعاون خاصة في مجال استرجاع الموجودات مجحفة مقارنة -
مصر باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو ما دفع
ر في وتونس إلى تقديم مقترح لمؤتمر الدول األطراف المنعقد في مراكش للنظ

.تيسير شروط التعاون الدولي في مجال استرجاع الموجودات



لت معالجته بعض الدول التي تلقت طلبات التعاون على أساس االتفاقية فض-
ا أدى إلى على أساس اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية أو اإلقليمية وهو م

.المساس بالطلب وتقليص سقف االستجابة له

ي وفي التجأت أغلب الدول إلى معالجة طلب التعاون وفقا لقانونها الوطن-
لى ذلك القانون رغم أنها طرف في االتفاقية وهو ما أدى إبهحدود ما يسمح 

تقليص سقف االستجابة بشكل كبير

الدولي رغم أن االتفاقية سمحت للدول األطراف بتنفيذ طلبات التعاون-
ت هذه طبقا لإلجراءات المقررة بقانونها الوطني إال أن بعض الدول استعمل
و ما األحكام لعدم االستجابة بصورة صريحة أو ضمنية لطلب التعاون وه
اقية أو يثير إشكالية عدم مواءمة القوانين والممارسات الوطنية ألحكام االتف

نقص الوعي بأهمية التعاون الدولي في مكافحة


