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 توطئة

 

دول الثماني لطلب التغيير من مواطنين في معظم أرجاء منطقة الشرق األوسط ال، استجابت مجموعة 1122في 

، مع المزيد من المساءلة، والرفاهية لهذه المجتمعات، وذلك من خالل من أجل مجتمعات أكثر اشتماالا وشمال أفريقيا 

االلتزام بمساندة التحول السياسي واالقتصادي من خالل شراكة دوفيل. وأثناء رئاسة الواليات المتحدة األمريكية 

سترداد األموال ، تم إنشاء المنتدى العربي السترداد األموال لمساندة تتبع وا1121دول الثماني في اللمجموعة 

 واألصول المنهوبة من تلك البلدان من رموز األنظمة السابقة. 

 

دول الثماني برئاسة المملكة المتحدة. ويرتبط هذا الويعتبر استرداد األموال من األولويات الرئيسية بالنسبة لمجموعة 

ت المالية غير المشروعة من خالل بهدف رئيس وزراء المملكة المتحدة المتمثل في مواجهة التدفقا ارتباطاا قوياا

بشأن تناول قواعد ملكية االستثمارات التي تسمح  1122دول الثماني في الوسيؤدي التزام مجموعة  .عمل جماعي

( إلى صعوبة إخفاء األصول في أنظمتنا المالية، وسهولة قيامنا بتتبع المستفيد المالك للمستفيدين بإخفاء هويتهم )

المنهوبة يمثل مشكلة عالمية، ومن ثم فهي تقتضي منا حالا  األموال. ونحن نعرف أن استرداد األصول المخفية فيها

 نستطيع القيام به كي ال يدفع أي بلد ثمن فساد رموزه السابقين. ما لقيام بكل باطبيعة عالمية. ونحن ملتزمون  اذ

 

العديد من التحديات. وهذا ما يجعل إلسهام وقد شهدت هذه المنطقة تغيرات سياسية هائلة، بيد أنها التزال تواجه 

المجتمع المدني أهمية متزايدة. وللمجتمع المدني دور في إتاحة الفرصة للمواطنين كي يكون لهم صوت مسموع؛ 

الجمهور. ونحن نشجع المجتمع المدني للعمل مع مؤسسات  وتثقيف وفي المطالبة بالمزيد من الشفافية وتعليم

ادة المساءلة وبناء ثقة الجماهير. وما يمكن أن ينجزه االثنان الحكومة والدولة لزيا سيحقق نتائج أعظم مما يمكن  معا

 تحقيقه على نحو منفرد.

 

للمنتدى العربي السترداد األموال  الجلسة الخاصة الثالثةويبين هذا الدليل الذي تم إعداده بواسطة مشاركين في 

من مختلفة تستطيع  طرقااوالمركز الدولي السترداد األموال  1122لول المنعقدة في المملكة المتحدة في سبتمبر/أي

األموال إلى أصحابها الشرعيين.  إعادةمنظمات المجتمع المدني المشاركة في محاربة الفساد والمساعدة في خاللها 

اويتراوح دور المجتمع المدني من المناصرة والبحث وزيادة الوعي  حتى التقاضي بجمع األدلة والشواهد و مرورا

 إلى استرداد األصول واألموال المنهوبة. 

 

على تعزيز تصدينا للفساد.  حالياا، فإننا نعمل األموالومن خالل جهودنا المشتركة في المنتدى العربي السترداد 

ننا وهناك دور للحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في إحداث التغيير المنشود. وكما يبين هذا الدليل، فإ

 لدينا السترداد األموال المنهوبة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.  المتاحةسنواصل استخدام جميع األدوات 

 

  الثماني الدول مجموعة لشئون الوزراء رئيس مستشار نائبو ون المهام الخارجيةئدومينيك مارتين، مدير ش

 شكر وتقدير

 

التابع لمعهد بازل  األموالعن شكرها للمركز الدولي السترداد ترغب رئاسة مجموعة الدول الثماني في اإلعراب 

للحوكمة
1
وق من األردن لما قدمه تعلى ما قدمه من خبرات عملية في تجميع هذا الدليل، وكذلك السفير محي الدين  

                                                                            
 

1
 http://www.baselgovernance.org/icar/  

http://www.baselgovernance.org/icar/
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درة من مشورة ورأي في صياغة هذا الدليل وبشأن السياق اإلقليمي. وتعرب المملكة المتحدة عن امتنانها لمبا

هي عبارة عن شراكة بين البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني و( RAtSاسترداد األموال المنهوبة )

(CDONUبالمخدرات والجريمة )
2
والمنظمات غير الحكومية التالية لما قدمته من إسهامات في هذا الصدد:  

رداد األموال المنهوبة؛ والمبادرة المصرية للحقوق الجمعية التونسية للشفافية المالية؛ والهيئة الوطنية اليمنية الست

الشخصية؛
3
ومؤسسة غلوبال ويتنس )الشاهد العالمي(؛ 

4
ومبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح؛ 

5
ومؤسسة  

.شربا المعنية بمكافحة الفساد
6
 

  

 مقدمة  .1

 

 استرداد األموال فيالمنتدى العربي السترداد األموال ودليل دور منظمات المجتمع المدني  1.1
 

المنتدى العربي السترداد األموال مبادرة تعمل على جمع البلدان العربية السائرة على طريق التحول، ومجموعة 

الثماني والمراكز المالية والبلدان األخرى من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بهدف التمكين من الحوار الدول 

ة السترداد األموال.وزيادة الوعي بالتدابير الفعال
7
يتيح منتدى للتدريب اإلقليمي ومناقشة أفضل الممارسات وهو  

 بشأن القضايا ذات الصلة، كما يحدد االحتياجات الخاصة ببناء القدرات في بلدان محددة. 

 

في  الذي شاركت 1121في سبتمبر/أيلول  بعد نجاح االجتماع األول للمنتدى العربي السترداد األموال المنهوبةو

تنظيمه دولة قطر والواليات المتحدة األمريكية أثناء رئاستها لمجموعة الدول الثماني بمساندة فنية من مبادرة 

، تقرر دعم المنتدى العربي للسنة الثانية بثالث دورات خاصة تركز على القضايا الفنية استرداد األموال المنهوبة

ي. وعلى وجه التحديد، انعقدت الدورة الثالثة لمناقشة دور منظمات الكبرى التي أُثيرت أثناء إجراءات العام الماض

المجتمع المدني في المساعدة الفعالة في استرداد األموال المنهوبة. وتمثل أحد أهداف هذه الدورة الخاصة التي 

إتاحة مجموعة من أدوات العمل ضمت مشاركين من منظمات مجتمع مدني وحكومات ومنظمات دولية في 

ركين من منظمات المجتمع المدني وشركائهم لإلسهام في استرداد األموال المنهوبة ودعم هذه الجهود كل في للمشا

 اختصاصه وداخل وخارج نطاق واليته، وعرض ذلك في صورة دليل موجه للعمل.

 

او مجتمعات المدني من أهداف هذه الدورة الخاصة، فإن الهدف من هذا الدليل عن دور منظمات ال انطالقااولذلك،  تبعا

في استرداد األموال المنهوبة هو تقديم موجز عملي تدريجي للطرق التي من خاللها تستطيع منظمات المجتمع 

المدني المساعدة في استرداد األموال المنهوبة من خالل عمليات مشتركة ومستقلة. والهدف من هذا الدليل هو 

للمشاركة الفعالة في عملية استرداد األموال المنهوبة، ويكون تشجيع منظمات المجتمع المدني على اكتشاف الفرص 

ذلك ضمن ما يكون في إطار شراكة مع األطراف الفاعلة األخرى بغية العمل لتحقيق الهدف المتمثل في الحيلولة 

مالا، دون تمتع المجرمين بحصيلة جرائمهم، وإعادة األموال المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين. وهذا الدليل ليس شا

ولكنه يتيح نظرة عامة مبدئية على المساعدة التي يمكن أن تقدمها منظمات المجتمع المدني في إطار إجراءات 

هوبة. ويناقش هذا الدليل استرداد األموال المنهوبة في سياق الجرائم ذات الصلة بالفساد، مع ناستعادة األموال الم

                                                                            
2

 http://star.worldbank.org  
3

 http://eipr.org/en  
4

 http://www.globalwitness.org  
5

 initiative-justice-society-/about/programs/openhttp://www.opensocietyfoundations.org  
6 sherpa.org/-http://www.asso 

 

7
 .http://star.worldbank.org/star/ArabForum/Aboutللمزيد من المعلومات عن المنتدى العربي السترداد األموال، يرجى زيارة الموقع التالي:  

http://star.worldbank.org/
http://eipr.org/en
http://www.globalwitness.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative
http://www.asso-sherpa.org/
http://star.worldbank.org/star/ArabForum/About
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لقطاع العام. وهذا الدليل هو األول من نوعه من حيث إعداده في التشديد على القضايا التي تنطوي على فساد في ا

 ليزية والفرنسية.جإطار شراكة مع بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهو متاح باللغات العربية واإلن

 

 

 أساسيات استرداد األموال 1.1
 

احتى عند تحديد الفساد وفضح أمره،  لهم المنهوبة. ويرجع ذلك إلى سبب بسيط ما يستطيع ضحاياه استرداد أموا نادرا

أال وهو: عدم إمكانية العثور على هذه األموال واألصول. فحتى يتسنى لمرتكبي هذه الجرائم التمتع بالمكاسب التي 

ونجد أن حصلوا عليها من أنشطتهم الفاسدة، يحتاجون في العادة إلى إدخال هذه األموال واألصول في نظام مالي. 

موال هو النشاط اإلجرامي إلى جنب. وغسل األ جنبااواسترداد األصول واألموال المنهوبة يسيران غسل األموال 

طبيعة وملكية حصيلة الجريمة. أما استرداد األموال وشخص بعد ارتكابه لجرم أصلي إلخفاء أصل الالذي يرتكبه 

ئية لتتبع هذه األموال واألصول غير المنهوبة، من ناحية أخرى، فهو ما تقوم به سلطات التحقيق والسلطات القضا

اوالمشروعة، ومصادرتها من مرتكبي هذه الجرائم، وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.  لذلك، أصبح هؤالء  تبعا

 غالبااالمجرمون يتمتعون بمهارات غير عادية في غسل أموالهم المتأتية من نشاط إجرامي من خالل قنوات مالية، 

 وجهات االختصاص بهدف إخفاء األصول غير المشروعة لهذه األموال. عبر العديد من المناطق 

 

وبالتالي، يشير استرداد األموال المنهوبة إلى اإلجراءات التي من خاللها يتم تحديد حصيلة الجريمة، وتتبعها، 

فراد ومصادرتها، وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين )قد يكون هؤالء دول، أو مشروعات مملوكة للدولة، أو أ

 األموالصراحة على استرداد  تنص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد(. وخاصةعاديين، أو كيانات اعتبارية 

)الباب الخامس(. األموالكامالا السترداد  بابااص من االتفاقية( وتخص 12لالتفاقية )مادة  أساسيااباعتباره مبدأا 
8
 

العائدات المتأتية من الجريمة  تحويلويوضح هذا الباب، ضمن ما يوضح، التدابير التي يتم اتخاذها لمنع وكشف 

 (؛ وآليات استرداد الممتلكات من12(؛ وتدابير االسترداد المباشر للممتلكات واألموال واألصول )المادة 11)المادة 

)األصول والممتلكات(  األموال(؛ وتدابير إرجاع 11، و51خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة )المادتان 

األصول ودور واألموال  استرداد(. وهناك العديد من المواد في أبواب أخرى تتناول 15والتصرف فيها )المادة 

(؛ ومنع وتجريم غسل األموال 22ع )المادة منظمات المجتمع المدني. وهناك أقسام ذات صلة بمشاركة المجتم

(؛ والتعاون 21المادة )(؛ والتعويض عن األضرار 22(؛ وحماية المبلغين عن المخالفات )المادة 12، و25)المادتان 

(؛ والمساعدة القانونية المتبادلة 51(؛ وسرية البنوك )المادة 23بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص )المادة 

 (.54)المادة 

 

أن كل قضية خاصة باسترداد األموال المنهوبة تمثل حالة فريدة من نوعها، وذلك على ضوء الظروف  وفي حين

  مراحل: 5والمالبسات المحيطة بها، فإن اإلجراءات نفسها يمكن أن تنقسم إلى 

 

 ،وال منهوبة، حيث يتلقى المحقق معلومات من مصدر ما عن جريمة ما و/أو أصول وأم مرحلة ما قبل التحقيق

 ويعمل على جمع المزيد من األدلة والبيانات للتحقق من صحة هذه المعلومات. 

اوتلعب وحدة التحقيقات المالية )االستخبارات المالية( على وجه الخصوص  بالغ األهمية في هذه المرحلة  دورا

ها ؤا واألماكن التي يحتُمل إخفافي تأكيد المعلومات المبدئية المطلوبة للتأكد من النهب الفعلي لألموال ونقله

 فيها. 

                                                                            
8
يقوم بعقد  األموال باسترداد معني العضوية مفتوح دولي حكومي عامل فريقفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بتشكيل  مؤتمر الدول األطرافإلى ذلك، قام  إضافةا   

 .2007اجتماعات دورية منذ 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext
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 والسؤال الرئيسي الذي يتعين اإلجابة عليه في هذه المرحلة هو هل وقعت جريمة ومن ارتكبتها.

 

 حيث يتم تحديد حصيلة الجريمة، وتحديد مكانها، وتجميدها، مع جمع األدلة والشواهد الخاصة مرحلة التحقيق ،

 ح بإصدار أمر حجز ومصادرة. بملكية هذه األصول واألموال للسما

وفي هذه المرحلة تحتاج سلطات التحقيق والسلطات القضائية في كل من الواليات القضائية والبلدان الطالبة 

أن تختار األدوات المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة )على سبيل المثال، جمع األدلة  خدمات والمطلوب منها

أن هذه المرحلة ترتبط بكل من الجرم  إدراكل أو مصادرتها(. ومن المهم والشواهد، أو تجميد األصول واألموا

األصلي، وكذلك اإلجراءات التي تم اتخاذها لغسل الحصيلة المتأتية من الجرم األصلي. ومرحلة التحقيقات 

ي. مرحلة مزدوجة تهدف إلى تحديد أماكن األموال المنهوبة وتجميدها، وكذلك ربطها بارتكاب فعل غير قانون

وبالتالي، ففي هذه المرحلة، من المهم التركيز على الوصول إلى أدلة وشواهد كافية على جرم الفعل األصلي 

الذي تأتت منه هذه األصول واألموال، وكذلك الوقوف على األساليب المحددة لغسل األموال التي لجأ إليها 

 المجرمون لغسل هذه األموال.

 :اإلجابة عليها على النحو التاليويمكن تلخيص األسئلة التي يتعين 

o تورط )أفراد وشركات( في ارتكاب هذا الجرم؟  من 

o التي تأتت من هذه الجريمة؟ حصيلةال ماأُخذ؟ أو  ماذاهي أضرار هذا الجرم، أي  ما 

o وقعت هذه الجريمة؟ متى 

o هي اآلن؟  أينتم تحويل حصيلة الجريمة، و إلى أينوقعت هذه الجريمة؟  أين 

o المجرم هذه الجريمة؟ ما الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة؟ ارتكب لماذا 

o تم تحويل األموال؟  كيفتأتت حصيلة الجريمة؟  كيفاُرتكبت هذه الجريمة؟  كيف 

 

 التي تأتي بعد مرحلة التحقيق بعد استكمال التحقيق، واإلحالة إلى المحاكمة. مرحلة اإلحالة إلى القضاء ، 

من المحاكمة وإصدار حكم ضد األشخاص الذين تم تحديدهم في المرحلة مرحلة اإلحالة إلى القضاء تتض

االسابقة. وفي حالة إدانة المتهم، تصدر المحكمة  بالمصادرة القانونية لألصول واألموال التي تم  نهائياا حكما

من مرحلة نهبها مع ارتكاب الجريمة الجنائية. وعند استنفاد طرق الطعن والنقض، تحدد هذه المرحلة االنتقال 

". وحتى يتسنى مصادرة األصول واألموال في الواليات األموال" إلى مرحلة "مصادرة األموال"تجميد 

القضائية التي ُوجدت فيها، يتعين على السلطات القضائية لدى الجهات الطالبة العمل بصورة وثيقة مع أقرانها 

المصادرة من البلد الطالب أو الحصول على لضمان اتخاذ مسار عمل مناسب )على سبيل المثال، إنفاذ قرار 

أمر مصادرة محلي لدى الجهة المتلقية للطلب( ومن المهم مالحظة أن هذا القسم على الرغم من أنه يرتبط 

بصورة رئيسية باإلجراءات الجنائية، فإن اإلجراءات الجنائية التي تحيط بالدعاوى المدنية وكذلك إجراءات 

ا مناسبااعتبر إدانة تُ حكم لى المصادرة التي ال تستند إ ا مسلكا في هذه المرحلة حسب ظروف كل قضية  أيضا

 منظورة على حدة )للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المصادر المذكورة في نهاية هذا القسم(. 

تم جمع أدلة  ما إذاواألسئلة التي بحاجة إلى إجابة في هذه المرحلة )السيما من جانب السلطة القضائية( تتضمن 

 تمت مراعاة سيادة القانون في مرحلة التحقيق.  ما إذاوشواهد مقنعة و

 

 :عند رد الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين  مرحلة رد األصول واألموال المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين

الغير حسن والتصرف فيها )مع األخذ في الحسبان االلتزامات الدولية بشأن تقاسم األصول واألموال وحق 

 النية(.

وتتضمن األسئلة التي تُطرح في هذه المرحلة بوجه عام تحديد قيمة األصول والمبالغ التي يتعين ردها، وطرق 

  التصرف فيها.
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وال يهم مدى قوة اإلرادة السياسية في هذا الصدد، فعملية استرداد األصول واألموال المنهوبة معقدة للغاية، 

تتطلب موارد كثيرة. وبالتالي فإن مصطلح استرداد األموال واألصول ينطوي على طويالا، و وقتااوتستغرق 

سلسلة من اإلجراءات واألعمال التي يتم القيام بها لتتبع وضبط ومصادرة األصول واألموال المنهوبة 

م وإعادتها. وهذه العملية معقدة في كل مرحلة من مراحل استرداد األموال، ليس فقط ألن مرتكبي الجرائ

الجنائية يحاولون إخفاء الطبيعة الحقيقية لألصول واألموال المنهوبة وأصلها وملكيتها من خالل أساليب غسل 

ااألموال، ولكن  ألنها تتطلب اتصاالت نشطة وتنسيق وثيق بين كل من السلطات المعنية في الوالية  أيضا

بين نظرائها األجانب حيث يمكن العثور على أدلة القضائية والجهة المعنية التي ارتكبت فيها الجرائم الجنائية، و

 وشواهد. 

 

وذلك ألن غاسلي األموال الذين يتمتعون بمهارات عالية يتبنون العديد من االستراتيجيات إلخفاء حقيقة وأصول 

األموال المنهوبة، وتحويلها إلى أشكال عديدة من عمالت صعبة، وأموال إلكترونية، وممتلكات ملموسة وغير 

. وهم يقومون بتحويل ونشر هذه األصول األشكال األخرىكثير من الوسة، وشركات ومساهمات، وملم

واألموال عبر العديد من الجهات باسم العديد من المالكين إلضفاء المزيد من اإلخفاء على الطبيعة الحقيقية لهذه 

ولة. وهذا العنصر متعدد في الد القانوناألصول وزيادة صعوبة تتبعها وضبطها من جانب سلطات إنفاذ 

الجهات والواليات القضائية فيما يتعلق بغسل األموال يمكن على وجه التحديد أن يحبط الجهود الرامية إلى 

ااسترداد األموال المنهوبة،  ألنه يفسح المجال أمام العديد من العوائق ذات الصلة العابرة للحدود والتي  نظرا

الختالفات اإلجرائية والتشريعية إلى عدم اتساق اللغة، وغير ذلك من تتراوح من إمكانية التضارب بسبب ا

األمور. وهذا هو السبب الرئيسي في أن العديد من الجهات والواليات القضائية بحاجة إلى أن تبدأ في اتصال 

 نشط مع بعضها البعض بداية من مرحلة ما قبل التحقيق )كما أسلفنا(. 

 

اعديدة مشكالت في العمل  ونتيجة لذلك، إذا واجهت بلدان على نحو فعال، سيكون من الصعب للغاية  معا

على ذلك، حتى وإن تعاونت الدول مع بعضها البعض  اكتشاف حيل وأالعيب شبكات غسل األموال. وعالوةا 

اعلى نحو فعال، فإن التنسيق عبر الحدود بين الدول سيستغرق  للغاية، وهو ما يمكن أن يتيح  وقتاا كبيرا

امين للمجر .القانونأخرى للبقاء متقدمين خطوة على هيئات إنفاذ  فرصا
9
ما يعوق جهود  غالبااوثمة عنصر آخر  

استرداد األموال المنهوبة يرتبط بتوقيت وفاة الشخص الذي ارتكب أفعاالا فاسدة أو توقيت هروبه من العدالة. 

إدانة: تم حكم المصادرة دون االستناد إلى واستجابة لذلك، لدى كثير من الواليات القضائية اآلن ما يُسمى ب

اتخاذ هذه اإلجراءات ضد حصيلة الجرائم نفسها، وليس ضد األشخاص الخاضعين للتحقيق. والنتيجة الفورية 

المحاكمة الجنائية، وبالتالي ال معيار اإلثبات في بالمقارنة ب ثبات متدن  اإل معيارالتخاذ هذه اإلجراءات هي أن 

 ة المجرم.توجد حاجة إلدان

 

وعلى ضوء هذه المعوقات، فإن االتصاالت والتنسيق الداخلي والدولي هو أساس العمل السترداد األموال 

واألصول المنهوبة. وال ينبغي اتخاذ أي إجراء منفرد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جمع األدلة، أو 

استرداد أموال من جانب أي جهة من الجهات التحقيقات، أو المحاكمة أو إصدار أحكام قضائية بشأن قضية 

التي تعمل بمفردها بدون مشاورات ومناقشات بشأن المخاطر المترتبة على ذلك وعوامل التخفيف منها مع 

النظراء الوطنيين والدوليين. وينطبق هذا بصفة خاصة عندما تحتاج البلدان إلى إصدار أو إنجاز طلب خاص 

 ة.بالمساعدة القانونية المتبادل

 

                                                                            
9
( "معوقات استرداد 1122) المنهوبة األموالمبادرة استرداد إصدار ، يرجى االطالع على األموالمن التفاصيل حول المعوقات المتعددة التي تواجه استرداد للمزيد   

 http://star.worldbank.org/star/publication/barriers-asset-recoveryعلى الموقع التالي:  األموال"
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التي تمت مصادرتها في غاية األهمية. وثمة إقرار على نحو واسع وبصورة خاصة أن  األموالويعتبر رد 

استرداد األموال المنهوبة يمكن أن يتيح موارد أساسية لتمويل الخدمات العامة واالستثمارات في البنية التحتية، 

على ذلك، فإن استرداد  القتصادية. وعالوةا والبرامج األخرى التي تستهدف تعزيز التنمية االجتماعية وا

ااألموال المنهوبة يمثل عنصر ردع للفساد،  ألنه يقوض الحافز الرئيسي له ــ أال وهو األموال واألصول  نظرا

المنهوبة. ولهذه األسباب، يتحتم على جميع العناصر الفاعلة ــ أي الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص 

ولياتها كل فيما ئالمالية ومنظمات المجتمع المدني ــ أن تتفهم أدوارها وواجباتها ومس والسيما المؤسسات

 يخصه فيما يتعلق باسترداد األموال المنهوبة، والسعي لتضافر الجهود والدعم المشترك إن أمكن ذلك. 

 

 ى: للمزيد من التفاصيل حول العناصر األساسية السترداد األموال المهوبة، يمكن الرجوع إل

o  "دليل استرداد األموال المنهوبة" 

handbook-recovery-http://star.worldbank.org/star/publication/asset 

o " عالمي السترداد األموال هيكل نحو" 

-architecture-global-http://star.worldbank.org/star/publication/towards
recovery-asset 

o  " األموال"استرداد  في مجال البارزةاالتجاهات (Fenner Zinkernagel, Gretta; Charles 
Monteith; Pedro Gomes Pereira). 2013 

chapters/-book-http://www.baselgovernance.org/publications/books 
o  " "المساعدة اإلنمائية، واسترداد األموال، وغسل األموال: الربط بينهم

http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pics/publications/DfID
_brochure_Final_Version_for_print.pdf  

 

 

 ريقياسياق منطقة الشرق األوسط وشمال أففي استرداد األموال  1.1
 

منذ ثالث سنوات مضت بدأ عدد من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في إدخال تحوالت سياسية 

واقتصادية واجتماعية. وبالنسبة لهذه البلدان، فإن استرداد األموال التي نهبها وسرقها رموز األنظمة السابقة تمثل 

اأولوية سياسية. ونجد أن  الية في جميع أنحاء العالم التي حضرت المنتدى العربي السترداد من المراكز الم كثيرا

 األموال تشترك في هذه األولوية. 

 

اوقد أحرزت البلدان العربية التي تمر بهذه التحوالت  ا كبيرا ، لكن التحديات الكبرى التزال قائمة. وتجري اآلن تقدما

سيادة القانون، وإنشاء نظام قضائي مستقل، وتعزيز  جهود على قدم وساق لبناء مؤسسات ديمقراطية قوية تقوم على

وضبتها.  حاليااحقوق اإلنسان. ومن أجل هذا، فثمة حاجة إلى آليات جديدة للمساءلة، مع مراجعة اآلليات الموجودة 

وفي نهاية المطاف، يتعين بذل الجهود لتمكين حرية اإلعالم، واألحزاب السياسية القوية والمجتمع المدني القوي 

 لظهور تقاليد وثقافة جديدة أكثر قوة للمشاركة السياسية. 

 

وهناك بلدان عاشت عشرات السنين في ظل أنظمة قائمة على الفساد المؤسسي تحت سيطرة النخب الحاكمة. ومن 

خالل صياغة السياسات، والقوانين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، استطاع رموز الفساد الحكومي المستفحل تحقيق 

راء دون ارتكاب أفعال فساد تستوجب العقاب. ونتيجة لذلك، فإن البلدان العربية السائرة على طريق التحول الث

تواجه العديد من العقبات التي تحول دون جهودها الرامية إلى استرداد أموالها، ويتضمن ذلك صعوبة تحديد الجرائم 

http://star.worldbank.org/star/publication/asset-recovery-handbook
http://star.worldbank.org/star/publication/asset-recovery-handbook
http://star.worldbank.org/star/publication/towards-global-architecture-asset-recovery
http://star.worldbank.org/star/publication/towards-global-architecture-asset-recovery
http://www.baselgovernance.org/publications/books-book-chapters/
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pics/publications/DfID_brochure_Final_Version_for_print.pdf
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pics/publications/DfID_brochure_Final_Version_for_print.pdf
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القدرات المؤسسية والخبرات الالزمة لتتبع واسترداد  األصلية، وعدم وجود األطر القانونية الضرورية، ومحدودية

 األموال المنهوبة.

 

ويعد نقص القدرات المؤسسية من المثالب التي تواجه البلدان السيما عند تعقد الجوانب القانونية، وبالتالي فثمة حاجة 

بع وتجميع ومصادرة واسترداد بغية تت ةإلى مهارات ومعارف فنية متقدمة للتعاون على نحو فعال مع المراكز المالي

األموال المنهوبة. وفي بعض البلدان، فإن انعدام االستقالل القضائي الحقيقي، وضعف األجهزة التشريعية التي 

 . تحدياا رئيسيااتراقب تصرفات الحكومة ال يزال 

 

الجماهير لتحقيق منافع من التوقعات من جانب  سقفاا عاليااا وتواجه البلدان العربية السائرة على طريق التحول 

ااقتصادية واجتماعية، ومن بينها استرداد أموال الدولة. ومما يزيد المشهد  بتحقيق نتائج في  المطالبةالطلبات  تعقيدا

على مكافحة الفساد وإقرار الحكم  ة، وتدني ثقة الجماهير في قدرة وإرادة األنظمة الجديدسياسيااأطر زمنية مقبولة 

كومات في الوقت الحالي على إحداث توازن بين مجموعة من الطلبات المتضاربة، ويشمل ذلك الرشيد. وتعمل الح

 المنهوبة دون استقرار سياسي. األموالتحديات أمنية معقدة وملحة. وبالتالي، من الصعب استرداد 

 

والتعاون الدولي في هذه الجهود في غاية األهمية.
10
ة العولمة في عالم لفساد مشكلة عالمية تستفحل بسبب ظاهرفا 

ها وراء شركة أو هياكل قانونية ؤ، وإخفاةمعدود اليوم. ومن الممكن نقل األموال المنهوبة بين البلدان في ثوان  

العمل مع هذه البلدان السائرة على طريق هي ولية المراكز المالية في جميع أنحاء العالم ئمعقدة. ومن ثم فإن مس

 دتها إلى أصحابها الشرعيين، واتخاذ ما يلزم نحو تهريب األموال في المستقبل. التحول لتتبع هذه األموال، وإعا

 

إلى أصحابها  ضد اإلفالت من العقاب. وفي إطار رد األموال حربااالمنهوبة  األموالوتمثل عملية استرداد 

المجتمع المدني الشرعيين، تكون الكرامة الوطنية على المحك. ولهذا السبب، من الحتمي أن تعمل الحكومة مع 

والمجتمع الدولي على المدى الطويل إلحراز تقدم على صعيد رد األموال المنهوبة ومنع سرقة الموارد والمقدرات 

 الوطنية في المستقبل. 

 

 

 دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد واسترداد األموال  .1

 

ءات استرداد األموال المنهوبة. ومع ذلك، يمكن بوجه عام، يتوجب على الدول أخذ زمام القيادة والمبادرة في إجرا

اأن تلعب منظمات المجتمع المدني  ا حاسما في المراحل المختلفة الخاصة بعملية استرداد األموال المنهوبة. وقدر  دورا

على أنه يتوجب على  22برزت أهمية هذه المنظمات في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص في المادة 

الدول األطراف تشجيع المشاركة النشطة لألفراد والجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع األهلي 

ولية ئوالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي لمنع ومكافحة الفساد. وذلك ألن منع ومحاربة الفساد مس

لمكافحة الفساد في دورة انعقاده في الدوحة في مشتركة. وأبرز مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 

أن هؤالء األفراد والجماعات خارج نطاق القطاع العام يسهمون في إرساء ثقافة النزاهة، ويشجعون انخراط  1113

المواطنين في منع الفساد على المستوى الوطني. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، نجد 

ترى أن من بين أهدافها "تشجيع  1122قية العربية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ في يونيو/حزيران أن االتفا

االتفاقية العربية لمكافحة من  1األفراد ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدور نشط في منع ومكافحة الفساد")المادة 

                                                                            
 د من المناقشات وتبادلطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بإقامة لقاء لفريق الخبراء بناءا على طلبات من بلدان في المنطقة إلقامة منتدى للمزيقام مؤتمر الدول األ 10

 وجهات النظر حول هذا الموضوع.
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االفساد(، وهو ما يمثل  من ذات االتفاقية بشأن مشاركة المجتمع  22في المادة  تم تحديده بصورة أكبر اختصاصا

 المدني. 

 

ومن ثم، فمنذ إبرام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهناك زخم قوي إلشراك منظمات المجتمع المدني في 

ع منظمات الجهود الرامية إلى منع ومحاربة الفساد. ويحدد هذا الدليل العديد من الطرق التي من خاللها تستطي

المجتمع المدني اإلسهام بفاعلية في عملية استرداد األموال المنهوبة، مع االعتراف، في الوقت نفسه، بأن عملها ال 

 يمكن أن يكون بديالا عن األنشطة التي يتعين على الدول القيام بها. 

 

نهوبة من خالل رفع الوعي منظمات المجتمع المدني في عملية استرداد األموال المتشارك أن على جرت العادة 

المجمدة، أو قدمت  األموالوأعمال البحث والمناصرة. ومع الوقت، قدمت هذه المنظمات يد العون للدول في إدارة 

التي تم استردادها. وواقع الحال أنه في  لألموالمساعدة فيما يخص االعتبارات ذات الصلة باالستخدام النهائي 

نظمات في وضع جيد يمكنها من القيام بأعمال التسهيل والتيسير بين الدول المعنية بعض الحاالت، قد تكون هذه الم

اوضحايا الجرائم ذات الصلة بالفساد. وفي بعض األحيان  ، تلقت هذه المنظمات األموال التي تم استردادها أو أيضا

بمساعدة الدول في تعزيز شاركت في مراقبة االستخدام النهائي لها. وفي اآلونة األخير، قامت هذه المنظمات 

جهودها إما من خالل المساعدة في تحديد الجرائم ذات الصلة بالفساد والتحقيق فيها، أو بإشراك المبلغين عن 

بينهم وبين األجهزة القضائية، أو باتخاذ اإلجراءات القانونية  القيام بدور الوسيطالمخالفات والفساد في هذا العمل و

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن  21يسمح بذلك. على سبيل المثال، تتيح المادة  إذا كان اإلطار القانوني

التعويض عن األضرار سبيالا لهذه المنظمات لرفع الدعاوى القانونية للحصول على تعويض، وقد أتاح ذلك األساس 

القانوني بالنسبة لقضايا الفساد.
11
 

 

ي العمل على نحو فعال في هذه المجاالت، عليها العمل في إطار رؤية وحتى يتسنى لمنظمات المجتمع المدن

استراتيجية. ويتضمن ذلك تحديد الشركاء الرئيسيين داخل مؤسسات الدولة، والدقة في تقدير المخاطر التي ينطوي 

ها، وكذلك عليها االنخراط المنشود. وعلى هذه المنظمات العمل لتنسيق أعمالها فيما بينها وداخل الحدود وعبر

التعاون مع المواطنين والمجتمعات المحلية ووسائل اإلعالم، باإلضافة إلى الشركاء االستراتيجيين لدى جهات 

 االختصاص األجنبية.

 

وربما كان األمر األكثر أهمية هو ضرورة قيام هذه المنظمات بإدارة التوقعات الخاصة بها والتصرف بواقعية في 

. وبالتالي، من المهم فهم وقتااا، فإن استرداد األموال المنهوبة عملية معقدة وتستغرق حدود قدراتها. وكما أسلفن

الجوانب األساسية المعقدة فيها في كل سيناريو محتمل، والمخاطر المحتملة والمزالق التي تنطوي عليها هذه العملية. 

يز وتوقيتات استراتيجيات أعمال وسيساعد ذلك هذه المنظمات في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن محاور ترك

المناصرة ورفع الوعي، وفهم ذلك وتعميمه على نحو واضح، وفي الوقت نفسه تكون الغاية األسمى هي إعادة 

ااألموال المنهوبة إلى بلدها األصلي، وقد يستغرق ذلك  أكثر مما نتمنى بسبب التعقيدات القانونية والحاجة  وقتاا كبيرا

ألساسية لسيادة القانون لدى الجهات والواليات القضائية المعنية. وتحديد هذه النواتج الواقعية إلى احترام المبادئ ا

الألنشطة التي يمكن القيام بها يعمل   على تعزيز الثقة في األشخاص والمؤسسات المشاركة في هذا العمل. أيضا

 

اط فحسب، ولكن وعلى ضوء هذه الخلفية، ال يعرض هذا الدليل مجاالت المشاركة واالنخرا االعتبارات  أيضا

االستراتيجية بشأن مسارات المشاركة واالنخراط؛ ويسلط الضوء على المخاطر المحتملة والتحديات، وكيفية 

استرداد التخفيف منها، باإلضافة إلى األمثلة الواقعية التي تساعد في أخذ ما تقوم به هذه المنظمات بشأن استعادة 

 عتبار، والمساعدة في إدارة سقف التوقعات. األموال المنهوبة في اال

                                                                            
11
 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session5/V1386487e.pdf  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session5/V1386487e.pdf
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 زيادة الوعي والبحث 1.1
 

 زيادة الوعي في سياق هذا الدليل تشير إلى حمالت مختلفة يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني بغرض:

 

  ،لكبما في ذزيادة الوعي )في جميع قطاعات المجتمع والمؤسسات الرئيسية في القطاع العام والقطاع الخاص 

المنهوبة، ودور ذلك في محاربة  األموالبأهمية استرداد  (المحددة المالية غير والمهن األعمالوالقطاع المالي 

 الفساد، وتعزيز جهود التنمية؛

 إيجاد مطالبة )عبر المجتمع والمؤسسات الرئيسية( باسترداد األموال المنهوبة؛ و 

 وليات األطراف الفاعلة المعنية، ومن بينها ئأدوار ومسزيادة الوعي )عبر المجتمع والمؤسسات الرئيسية( ب

 منظمات المجتمع المدني.

 

يشير البحث إلى المشروعات المختلفة التي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها وكذلك 

ة، وكذلك بهدف تعزيز الحوار األطراف الفاعلة األخرى في االنخراط في األنشطة العملية السترداد األموال المنهوب

المنهوبة. وثمة ارتباط وثيق للغاية في أغلب  األموالالخاص بالسياسات والتوصل إلى تفهم عام بشأن استرداد 

ااألحوال بين البحث وزيادة الوعي ــ فالمشروعات البحثية تكشف قضايا وتصوغ  معززة بأدلة وشواهد  أفكارا

واألعم. وتدعو  نطاقااعي تطرح هذه األفكار والقضايا على الجمهور األوسع دامغة، بينما نجد حمالت زيادة الو

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد،  22المادة 

 ويتضمن ذلك من خالل القيام بأنشطة التوعية الجماهيرية.

 

االبحث إلى إحاطة المواطنين  ويجب أن تهدف حمالت التوعية وجهود بالمعلومات الجديدة بشأن استرداد  علما

ما كان األمر، من المهم أن  أياااألموال، وإثراء المعلومات التي ربما يكون الجمهور المستهدف على وعي بها. و

نظمات المجتمع نتذكر أن حمالت التوعية باسترداد األموال المنهوبة يجب أن تتم بمستوى معين من الوعي. وعلى م

على  المدني أن تتجه إلى زيادة الوعي باسترداد األموال المنهوبة على نحو استراتيجي لضمان وجود ضغط كاف  

الحكومات التخاذ ما يلزم، مع عدم رفع سقف التوقعات في المجتمع بشأن رد األموال بسرعة غير واقعية. ومن ثم، 

ن حيث توجيه عملية استرداد األموال المنهوبة بأسرها في اتجاه فإن دور هذه المنظمات دقيق، وحساس للغاية م

 بناء.

 

 : زيادة الوعي باسترداد األموال المنهوبة وإيجاد طلب على ذلك2الهدف 

 

أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

ا إحاطة المجتمع  بأهمية استرداد األموال المنهوبة، وضعف النظام الذي يتسبب علما

 في فقدان/نهب األموال

 

اإلجراءات الممكنة 

 لالنخراط والمشاركة:

 

 استخدام المدونات ووسائل التواصل االجتماعي لنشر رسائل  -

 ذلك باللغات المحليةفي  بماإجراء األبحاث ونشر النتائج،  -

 اإلنترنتخلق وتقديم معلومات عن استرداد األموال المنهوبة على موقع  -

 الخاص بك

 حكومية بشأن استرداد األموال المنهوبةاإلعالن عن أعمالك واإلجراءات ال -

وجود قاعدة بيانات خاصة بعناصر االتصال بالصحفيين ورجال اإلعالم لنشر  -
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 النشرات الصحفية الخاصة بك

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

استخدم وانشر فقط معلومات من مصادر موثوقة ولها مصداقية ويمكن التحقق  -

 منها 

بتقييم مدى إمكانية الوصول إلى وسائل اإلعالم التي تلجأ إليها القيام ك علي -

لنشر المعلومات )أي تقييم هل اإلنترنت متاح لقاعدة كبيرة من الناس، وهل 

، أو االستماع إلى اإلذاعة، أو قراءة التلفازمن المرجح أن يشاهد الناس 

 الصحف، إلخ(.

 البحثإن أمكن، قم بإشراك المجتمع المحلي في  -

أي حملة توعية، وخاصة نشر المعلومات، مكلفة ــ يجب أن تكون على وعي  -

ابقيود التكاليف الخاصة بك، وتوجيه جهودك   لذلك.  تبعا

إن أمكن، استخدم تقييمات متابعة لتحديد ما هي أساليب زيادة الوعي الناجحة  -

 في توصيل رسائل إلى الجمهور المستهدف.

 

 مصادر أخرى:

 
 صل مع وسائل اإلعالم:دليل للتوا -

media_training.pdf-http://www.amicc.org/docs/NGO  
ورقة عمل منظمة الشفافية الدولية حول "استرداد األموال المنهوبة":  -

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/workin
g_paper_02_2011_recovering_stolen_assets_a_problem_

of_scope_and_dimen  

 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:

 ــ اليمن. اد األموال المنهوبة الهيئة الوطنية اليمنية السترد

، وتعمل هذه الهيئة 1122تمخضت هذه الهيئة من رحم ثورة الشباب في اليمن في 

على زيادة الوعي بأهمية استرداد األموال المنهوبة في جميع أرجاء المجتمع 

ومفاصله، وكذلك اآلثار السلبية للفساد وتهريب األموال خارج البالد. وانخرطت 

مع منظمات معنية بمكافحة الفساد في اليمن وقدمت لها يد العون هذه الهيئة 

والمساعدة. ولتحقيق أهدافها، تلجأ هذه الهيئة إلى القنوات اإلعالمية للقيام بأعمالها 

وإيصال رسائلها بشأن الحاجة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، وإبراز أهمية استرداد 

على ذلك، تعقد ورش  إلى ذلك. وعالوةا األموال المنهوبة، وجذب اهتمام المجتمع 

العمل والمؤتمرات لتحقيق األهداف المذكورة أعاله، كي تتواصل مع السلطات 

 الحكومية بهدف تتبع األموال المنهوبة. 

 

 (CAtU) شبكة الشباب العالمية لمكافحة الفساد  

لومات تضم هذه الشبكة قيادات شابة وصحفيين وفنانين وخبراء في تكنولوجيا المع

تحسين الشفافية والمساءلة  ىواالتصاالت من المجتمع المدني يعملون عل

االجتماعية من أجل تحسين نظام الحكم. ويتبادل أعضاء هذه الشبكة الخبرات 

والتجارب واألفكار والمصادر والموارد من خالل شبكات التواصل االجتماعي 

لوجه.  وجهاايتم حضورها عبر اإلنترنت، ومؤتمرات الفيديو، والفعاليات التي 

اوتعمل هذه الشبكة  نها أمع موسيقيين إلعداد أغنيات عالمية ضد الفساد، كما  أيضا

تدعم الصحفيين في كفاحهم من أجل المزيد من الشفافية والمساءلة. ومنذ إطالق 

http://www.amicc.org/docs/NGO-media_training.pdf
http://www.amicc.org/docs/NGO-media_training.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_02_2011_recovering_stolen_assets_a_problem_of_scope_and_dimen
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_02_2011_recovering_stolen_assets_a_problem_of_scope_and_dimen
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_02_2011_recovering_stolen_assets_a_problem_of_scope_and_dimen
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_02_2011_recovering_stolen_assets_a_problem_of_scope_and_dimen
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منظمة غير حكومية  41، فإنها تضم في عضويتها أكثر من 1121هذه الشبكة في 

ابل 51من أكثر من  المتنوعة  اإلنترنتعضو على مواقع  2111، وأكثر من دا

أدوات مبتكرة  ةالخاصة بهذه الشبكة، مجموع اإلنترنتالخاصة بها. وتتيح مواقع 

لمكافحة الفساد بشأن كيفية تنفيذ وقياس المشروعات، وكيفية استخدام قوانين حرية 

 المعلومات. 

  corruption.ning.com/-against-http://voicesللمزيد من المعلومات: 

 

 

 

أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

مساعدة منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين على فهم 

 ولياتهم بشأن استرداد األموال المنهوبة على نحو أفضلئأدوارهم ومس

 

الممكنة اإلجراءات 

 لالنخراط والمشاركة:

 

 إقامة دورات تدريبية هادفة، ومؤتمرات، وورش العمل -

العمل مع الحكومة أو تشجعيها لنشر )وتحديث/بصفة دورية( دليل عمل بشأن  -

استرداد األموال المنهوبة في والية اختصاصها )يشمل معلومات عن 

ألساسية، ومصادر المؤسسات الرئيسية، والتشريعات الرئيسية، واإلجراءات ا

 المعلومات الرئيسية(

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

تلبية االحتياجات بشأن إدارة سقف التوقعات وبناء القدرات أثناء الدورات  -

 التدريبية لمنظمات المجتمع المدني بشأن استرداد األموال المنهوبة 

ما أمكن، لتعزيز رؤية واستراتيجية ربط األبحاث باالنخراط في السياسات، كل -

 منظمات المجتمع المدني واألنشطة التي تقوم بها

 

 مصادر أخرى:

 
مبادرة استرداد األموال المنهوبة  -

http://star.worldbank.org/star/ 

الفاعلة غير (: دور األطراف RUtSاألموال )السترداد المركز الدولي  -

( 1122التابعة للدولة في استرداد األموال المنهوبة )

(http://www.baselgovernance.org/publications( 
 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:
 (/أريجARIJمنظمة إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية )

في عمان باألردن، وتتمثل رسالتها في ترسيخ  1111تأسست هذه المنظمة في 

 مكونااالتميز في اإلعالم العربي االستقصائي. وترى أريج الصحافة االستقصائية 

يتسمان بالشفافية والخضوع للمساءلة. وتساند  اللذينفي الحكومة والمجتمع  أساسياا

من خالل التدريب وتقديم الموارد، االستقصائيين في المنطقة  الصحفيينأريج 

وإتاحة المساندة للمجتمعات المحلية؛ ومن خالل تشجيع أرقى المعايير المهنية؛ 

وحماية حقوق هؤالء الصحفيين. ومن خالل هذا العمل، تساهم أريج في زيادة 

الوعي والمزيد من التفهم للصحفيين في المنطقة العربية بشأن دورهم في مكافحة 

 طار تشجيع استرداد األموال المنهوبة. هذا اإلي الفساد، وف

  http://arij.net/enللمزيد من المعلومات: 

http://voices-against-corruption.ning.com/
http://star.worldbank.org/star/
http://star.worldbank.org/star/
http://www.baselgovernance.org/publications
http://arij.net/en
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 المناصرة  1.1
 

تشير المناصرة في سياق هذا الدليل إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على التأثير على اإلرادة السياسية، 

ي السياسات العامة، وتعزيز مساءلة الحكومة بشأن استرداد األموال المنهوبة والقضايا ذات وتشجيع اإلصالح ف

الصلة، والمطالبة بآليات وقاية أكثر قوة تتضمن ما يقدمه القطاع الخاص. ومن خالل المناصرة، يمكن أن تسهم 

يمكن أن تساهم في النقاش حول منظمات المجتمع المدني بصورة كبيرة في جهود استرداد األموال المنهوبة. كما 

والممتلكات في المستقبل، ومن ثم  األموالإصالح السياسات العامة، ويتضمن ذلك جهود تعزيز األنظمة لمنع فقدان 

. والغاية استهدافاازيادة الوعي، نجد أن استراتيجيات المناصرة أكثر بتعزيز الشرعية الديمقراطية. وبالمقارنة 

جيات هي إقناع مؤسسات محددة من القطاعين العام والخاص باتخاذ إجراءات معينة. األسمى لهذه االستراتي

وبالتالي، عند إطالق حمالت المناصرة، يجب أن يكون لدى منظمات المجتمع المدني هدف محدد على نحو واضح 

 وقابل للتحقيق على أرض الواقع.

 

لطالبة للخدمات والمطلوب منها تقديم هذه الخدمات، ومن المرجح أن الحاجة إلى المناصرة تنطبق في حالة الدول ا

نها تستهدف في الغالب تحقيق أهداف مماثلة في الجهات والواليات القضائية المعنية. على سبيل المثال، إصالح أكما 

إصالح التشريعات  بما في ذلكالسياسات العامة بشأن القضايا المحددة الخاصة باسترداد األموال المنهوبة، 

محتمالا في كال البلدين، وذلك على الرغم  هدفااسيكون  ،ؤسسات المنخرطة في عملية استرداد األموال المنهوبةوالم

، فيما يتعلق بالمناصرة، من المرجح أن مثالا من أنه من المرجح أن المحتوى الدقيق لحملة المناصرة هذه سيختلف. 

منها تقديم الخدمات تستهدف القطاع الخاص، وتكون منظمات المجتمع المدني في الواليات القضائية المطلوب 

األولوية للقطاع المالي، وكذلك اإلجراءات التنظيمية المعززة من جانب الهيئات العامة لتعزيز الرقابة على هذه 

من ناحية أخرى، في الواليات القضائية الطالبة للخدمات، تستهدف هذه الجهود والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص. 

الفجوات والثغرات في القطاع العام بالدرجة األولى، على سبيل المثال الدعوة إليجاد لوائح  وسد يز الوقايةتعز

أفضل تتناول تضارب المصالح. وفي كل من الدول الطالبة والمطلوب منها خدمات، ستحرص منظمات المجتمع 

لية استرداد األموال المنهوبة، كما سترغب في المدني على ضمان درجة كبيرة من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعم

على المستوى المحلي فيما يتعلق بالتحقيق في  القانونوجود اتجاه استباقي على نحو كبير من جانب سلطات إنفاذ 

 األموال المنهوبة في البلدان الطالبة من خالل تحقيق جنائي في الجريمة األصلية، وفي البلدان المطلوب منها خدمات

من خالل التحقيق في غسل األموال. واألمر المهم، هو أنه عندما يتعلق الموضوع برد األموال المنهوبة، يُوصى 

بشدة بالتعاون الوثيق في جهود المناصرة بين منظمات المجتمع المدني في البلدان الطالبة والمطلوب منها خدمات 

ا التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في هذا المجال تالقي مصالحها. وتستهدف أنشطة المناصرة  حلترجي نظرا

إجراء حوار مبكر بشأن االستخدام النهائي لألموال المستردة في عملية تشاركية لتحديد هذا االستخدام النهائي، وعند 

اون المشاركة المحتملة للمجتمع المدني في استخدام هذه األموال المستردة أو مراقبة استخدامها. وسيساعد التع

والمطلوب منها على االسترداد الوثيق والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني في الجهات والواليات القضائية طالبة 

تناول هذه القضايا على نحو بناء، كما سيساعد في التغلب على اإلحجام المحتمل بين هذه الجهات الطالبة والمطلوب 

 منها عن االنخراط في حوار بشأن هذا األمر.

 

 

 : إصالح السياسات العامة1الهدف 
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أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

الحمالت وحشد الضغوط ضد الحكومة إلجراء إصالحات تشريعية، وإصالح 

 .المؤسسات والسياسات من أجل استرداد األموال المنهوبة

 

اإلجراءات الممكنة 

 لالنخراط والمشاركة:

 

حة الذي يعملون على دفع تطوير االتصال والحفاظ عليه مع أصحاب المصل -

عمليات اإلصالح التشريعي وإصالح السياسات العامة مثل الوزراء 

 الرئيسيين، وأعضاء البرلمان، وأعضاء وقادة اللجان البرلمانية الفرعية. 

حشد الضغوط ضد مؤسسات الدولة والمنظمات شبه الرسمية )على سبيل  -

قادرة على تحريك األمور( المثال، الجمعيات المعنية التي تمثل األطراف ال

 لمعالجة ضعف النظم الذي يسمح بنهب األموال.

إعداد دراسات تستند إلى حاالت تبين ضعف النظم الذي أدى إلى فقدان  -

 األموال بهدف جعل الحاجة إلى إصالح السياسات واضحة للجميع. 

ي االنخراط مع وسائل اإلعالم، واألوساط األكاديمية، ومنظمات المجتمع المدن -

مة بين طلبات اإلصالح، وإيجاد تحالف واسع النطاق، ءاألخرى إلحداث موا

 وزيادة عدد قنوات الدعوة والمناصرة.

االعتماد على التغيرات السياسية الغتنام فرص التأثير على التغيرات في  -

 السياسات.

المتابعة النشطة لجدول اإلصالح التشريعي في البلد المعني للقيام بحمالت  -

 والمناصرة في الوقت المناسب. الدعوة 

تحديد األطراف الداعمة المحتملة وإبرام شراكات معهم من أجل المبادرات  -

 .التشريعية كسبيل لطرح أحكام تتناول استرداد األموال المنهوبة

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

 إطار قدراتك. تحديد التوقعات المحددة واألهداف المطلوب تحقيقها في -

 إعداد رسالة أساسية عن عملك وتعديلها حسب اختالف الجمهور. -

 عرض المعلومات والموارد فقط من مصادر موثوقة لتأسيس المصداقية. -

النظر بعين االعتبار إلى التوجه نحو الغير لتقييم مزايا التغيرات المقترحة  -

 على نحو مستقل بهدف زيادة جاذبيتها. 

توصيل رسالتك إلى صناع القرار الرئيسيين )إذا كنت غير تحديد القيود عند  -

قادر على حشد الضغوط عليهم، يمكن حشد الضغوط على من لهم تأثير على 

 صناع القرار المباشرين(. 

 

 مصادر أخرى:

 
المنتدى المفتوح من أجل فعالية تنمية منظمات المجتمع المدني: مجموعة  -

http://www.cininet.org/wp-أدوات الدعوة والمناصرة 
-of-content/uploads/2012/03/120110

2.pdf-web-en-advocacy_toolkit 

لدان استراتيجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمكافحة الفساد والنزاهة في الب -

 العربية 

-http://www.undp
aciac.org/governance/anticorruption.aspx  

بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لالنخراط في وضع السياسات:  -

-http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi

http://www.cininet.org/wp-content/uploads/2012/03/120110-of-advocacy_toolkit-en-web-2.pdf
http://www.cininet.org/wp-content/uploads/2012/03/120110-of-advocacy_toolkit-en-web-2.pdf
http://www.cininet.org/wp-content/uploads/2012/03/120110-of-advocacy_toolkit-en-web-2.pdf
http://www.cininet.org/wp-content/uploads/2012/03/120110-of-advocacy_toolkit-en-web-2.pdf
http://www.cininet.org/wp-content/uploads/2012/03/120110-of-advocacy_toolkit-en-web-2.pdf
http://www.undp-aciac.org/governance/anticorruption.aspx
http://www.undp-aciac.org/governance/anticorruption.aspx
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/148.pdf
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files/148.pdf-opinion-assets/publications 

إدخال مدونة منظمة الشفافية الدولية في أجندة مجموعة الدول الثماني بشأن  -

المنهوبة:  األموالاسترداد 

-action-http://blog.transparency.org/2012/05/23/g8
world/-arab-the-for-recovery-asset-on 

شراكة الحكومة المفتوحة  -

(//www.opengovpartnership.orghttp:) 

 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:
 الجمعية التونسية للشفافية المالية

تم إنشاء الجمعية التونسية للشفافية المالية بهدف تسريع وتيرة الجهود القضائية 

واإلدارية السترداد األموال التي نهبها الرئيس السابق زين العابدين بن علي 

 هدف الجمعية التونسية للشفافية المالية، على وجه التحديد، إلى:وبطانته. وت

ممارسة ضغوط على الحكومة والمؤسسات المالية بهدف تسريع وتيرة جهود  -

 استرداد األموال، ومساءلتها بشأن التقدم المحرز على صعيد هذه الجهود 

هادفة مساعدة الحكومة التونسية في هذه الجهود من خالل أنشطة المواطنين ال -

 بحشد منظمات غير حكومية أخرى لمساندة جهود استرداد األموال المنهوبة

حشد الضغوط ضد الحكومة لتعزيز القوانين وتدعيم المؤسسات التي تسمح  -

 بمنع الفساد في تونس مستقبالا على نحو أكثر فاعلية

، المساهمة في زيادة وعي الشباب وتثقيفهم بشأن سيادة القانون وقضايا النزاهة -

وكذلك التهديدات التي يفرضها الفساد على قيم المجتمع التونسي األساسية إذ 

إنهم يمثلون األطراف الفاعلة في المستقبل في النواحي االقتصادية واالجتماعية 

 وهم من سيصوغون هذه الديمقراطية. 

الجمعية التونسية للشفافية المالية على فيسبوك:  اتابعو

-Tunisienne-https://www.facebook.com/pages/Association
-Transparence-la-pour

Financi%C3%A8re/443867492307877?fref=ts  

  

 صيةالمبادرة المصرية للحقوق الشخ 

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحريته من خالل أعمال 
البحث والمناصرة والتقاضي. فبعد ثورات الربيع العربي، اتسع نطاق وحدة 

العدالة االقتصادية واالجتماعية في هذه المبادرة ليشمل موضوع استرداد األموال 
منذ ذلك الحين، والمبادرة تنشر المنهوبة، وربط ذلك بحقوق وحرية اإلنسان. و

معلومات عن جهود استرداد األموال المنهوبة وآخر المستجدات في هذا الشأن. 
بالمعلومات بعنوان "هل يمكن أن نسترد أموالنا  غنًيا تقريًراكما نشرت المبادرة 

مع منظمة غير حكومية بريطانية وهي كورنر هاوس  وتقريًرا مشترًكاالمنهوبة؟" 
وال جمال مبارك في المالذات الضريبية. وتم إطالق هذين التقريرين تناول أم

بمناسبة فعاليات النقاش المفتوح. وحتى يتسنى تحسين جودة التقارير اإلعالمية 
بشأن استرداد األموال المنهوبة، تقوم المبادرة بتدريب الصحفيين االقتصاديين في 

د األموال المنهوبة. وفي الصحف المصرية على الموضوعات ذات الصلة باستردا
قضائية ضد الحكومة في محكمة القضاء  ىاآلونة األخيرة، رفعت المبادرة دعو

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/148.pdf
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/148.pdf
http://blog.transparency.org/2012/05/23/g8-action-on-asset-recovery-for-the-arab-world/
http://blog.transparency.org/2012/05/23/g8-action-on-asset-recovery-for-the-arab-world/
http://www.opengovpartnership.org/
https://www.facebook.com/pages/Association-Tunisienne-pour-la-Transparence-Financi%C3%A8re/443867492307877?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Association-Tunisienne-pour-la-Transparence-Financi%C3%A8re/443867492307877?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Association-Tunisienne-pour-la-Transparence-Financi%C3%A8re/443867492307877?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Association-Tunisienne-pour-la-Transparence-Financi%C3%A8re/443867492307877?fref=ts
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اإلداري تطالب فيها بتحسين اإلفصاح عن المعلومات بشأن صفقات المصالحة مع 
  رموز النظام السابق المتهمين باختالس ونهب األموال العامة.

 http://eipr.org/enللمزيد من المعلومات: 

و

http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/can_we_re
cover_our_stolen_assets_web.pdf 

 

  نظمة غلوبال ويتنس للبحث عن المستفيد الحقيقيحملة م 
تقوم المنظمة مع مجموعات أخرى بإطالق حمالت ضد إخفاء الملكية الحقيقية 

للشركات، وتدعو إلى إنشاء سجل عام لتسجيل الملكية الحقيقية للشركات يكون 

ا للجمهور بهدف تحديد المالك الحقيقي للشركة أو المؤسسة المعنية. ومن  متاحا

الل إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والحكومات، نجحت هذه الحملة في خ

وضع هذه القضية على أجندة السياسات الخاصة بالمنتديات الدولية والحكومية، 

يرلندا. وقد أصدرت غلوبال ويتنس أوأبرزها قمة مجموعة الدول الثماني في شمال 

تكاليف المرتبطة بإنشاء هذا السجل بإجراء تحليل للتكاليف والمنافع لدراسة ال تكليفاا

العام، إذ ساعد هذا التحليل في إقناع حكومة المملكة المتحدة بأن هذا السجل لن 

للحكومة على نحو  مكلفاايضع أعباءا ال داعي لها على أنشطة األعمال، ولن يكون 

 غير مالئم. 

للمزيد من المعلومات: 

-http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/hidden
ownership-company  

 

 

 
 اهة الوطنية(منظمة الشفافية الدولية )أنظمة النز

تقيّم منظمة الشفافية الدولية مع دارسة أنظمة النزاهة الوطنية التابعة لها "الدعائم" 

. وتتناول والمستوى العام للنزاهة األساسية في نظام الحوكمة/الحكم في البلد المعني

كفاءة جهود مكافحة الفساد في كل قطاع  دراسات أنظمة النزاهة الوطنية بالفحص

ما يتم نشرها كتقارير وطنية شاملة لبناء زخم، وإرادة سياسية، وضغط على حدة، ك

 من القوى المدنية من أجل مبادرات اإلصالح المنشود. 

  http://www.transparency.org/whatwedo/nisللمزيد من المعلومات: 

 

  ــ إيطاليا(  FLAREشبكة فلير ) 

، وهي شبكة تضم منظمات مجتمع مدني معنية 1112تأسست هذه الشبكة في 

، وإعادة االستخدام للوطنيةبالكفاح االجتماعي ضد الجريمة المنظمة العابرة 

دراسات وعقد مؤتمرات  ألموال المصادرة. وتقوم هذه الشبكة بإجراءلاالجتماعي 

األموال المتأتية من جرائم وإعادة بهدف عرض التوجيه األوروبي بشأن مصادرة 

استخدامها ألغراض اجتماعية بناءا على خبرات وتجارب إيطاليا والتشريعات 

المعمول بها هناك. ولتحقيق هذا الهدف، نظمت هذه الشبكة لجان علمية وأجرت 

مناقشات مائدة مستديرة ضمت أصحاب المصلحة الرئيسيين واألوساط األكاديمية 

المدني والمؤسسات األوروبية وممثلين من إيطاليا. ونتيجة  ومنظمات المجتمع

لجهود هذه األطراف، تمت مناقشة مقترح بشأن التوجيه الخاص بمصادرة األموال 

http://eipr.org/en
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/can_we_recover_our_stolen_assets_web.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/can_we_recover_our_stolen_assets_web.pdf
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/hidden-company-ownership
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/hidden-company-ownership
http://www.transparency.org/whatwedo/nis
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  المتأتية من جرائم في لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان األوروبي.

للمزيد من المعلومات: 

http://www.flarenetwork.org/home/home_page.htm  

 

 

 

 : المزيد من التتبع االستباقي السترداد األموال المنهوبة1الهدف 

 

أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

الحمالت وحشد ضغوط ضد الحكومة لجعل استرداد األصول واألموال المنهوبة 

 أولوية

 

كنة اإلجراءات المم

 لالنخراط والمشاركة:

 

 القانونمراقبة إجراءات إنفاذ  -

 ولة عن عملية استرداد األموال المنهوبةئمراقبة المؤسسات المس -

تنسيق وتطوير التعاون العملي مع منظمات المجتمع المدني في بلدان أخرى  -

معنية بهذه القضايا لممارسة ضغوط في جميع الجهات والواليات القضائية 

 المعنية

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

ولة عن عملية ئاستعراض التقارير الداخلية والخارجية للمؤسسات المس -

استرداد األموال المنهوبة لرصد التقدم المحرز في القضايا المطروحة، 

اوتحديد نقاط الضعف في السياسات أو الممارسات التي تتطلب   .إصالحا

 ركاء المحتملين في حمالت المناصرة.إقامة شبكة من الش -

 

اإلجراءات  –الخطاب المشترك لمبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح  - مصادر أخرى:

 الجنائية:

http://www.opensocietyfoundations.org/publications/
-claude-jean-against-proceedings-criminal-letter-joint

continue-should-duvalier 
 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:

 ( ــ ماليزيا )والية ساراواك( FMBحملة صندوق برونو مانسير )

 ال ويتنس ــ ماليزيا )ساراواك(حملة منظمة غلوب

لوقف الفساد في  ضغوطااحشدت حملة وقف الفساد في قطاع الغابات واألشجار 

هذا القطاع في والية ساراواك. وتقدمت حملة صندوق برونو مانسير بالتماس على 

شبكة اإلنترنت، وهي تقوم اآلن بمراقبة عقود هذه الوالية ذات المبالغ الكبيرة بشأن 

ناء سد ومعامالت خاصة بمنتجات الغابات. وبناء على األدلة والشواهد صفقات ب

المقدمة من منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية )انظر الفيديو أدناه(، أجرت هيئة 

 مكافحة الفساد الماليزية تحقيقات مع عدد من المشتبه فيهم.

  corruption.org-timber-http://www.stopللمزيد من المعلومات:  

فيديو غلوبال ويتنس: 

http://www.globalwitness.org/insideshadowstate/  

 

http://www.flarenetwork.org/home/home_page.htm
http://www.flarenetwork.org/home/home_page.htm
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/joint-letter-criminal-proceedings-against-jean-claude-duvalier-should-continue
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/joint-letter-criminal-proceedings-against-jean-claude-duvalier-should-continue
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/joint-letter-criminal-proceedings-against-jean-claude-duvalier-should-continue
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/joint-letter-criminal-proceedings-against-jean-claude-duvalier-should-continue
http://www.stop-timber-corruption.org/
http://www.globalwitness.org/insideshadowstate/
http://www.globalwitness.org/insideshadowstate/
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 حملة منظمة غلوبال ويتنس ــ غينيا االستوائية 

ذه المنظمة في كشف كيف قام نظام أوبيانغ بإخفاء ، ساعدت ه1112في بداية 

ماليين الدوالرات في حسابات لدى بنك ريجز المشهور في واشنطن العاصمة. 

اومنذ ذلك الحين، تطرح هذه المنظمة  ا وتكرارا أسئلة بشأن كيفية إدارة  مرارا

ورجال ثروات الموارد الطبيعية في غينيا االستوائية، والعالقة بين النظام الحاكم 

البنوك فيها. وكشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها هذه المنظمة كيف أنفق ابن 

االرئيس الذي كان  في الحكومة آنذاك )وهو اآلن النائب الثاني للرئيس(  وزيرا

اودورين أوبيانغ يت ماليين الدوالرات على حياة اللهو في أوروبا والواليات  مؤخرا

ومي الذي يتقاضاه ال يتجاوز بضع آالف من الدوالرات المتحدة، بينما الراتب الحك

 .شهرياا

للمزيد من المعلومات: 

-http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil
guinea-ialmining/equator-and-gas 

 

 

 

 بحث شامل وتحليل قانوني 1.1
 

يشير البحث الشامل والتحليل القانوني في سياق هذا الدليل إلى األنشطة التي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع 

المدني في توليد المعلومات المفيدة واألدلة الموثقة الستخدامها من جانب وحدات التحقيقات المالية، وسلطات 

ولون ئلقضائية. ويساعد هذا في تحديد وكشف األموال المتأتية من نشاط إجرامي والتي حصل عليها مسالتحقيقات ا

عن طريق التحقيقات المالية أو المراجعة  األموالفاسدون وأصحاب نفوذ )على سبيل المثال، من خالل تتبع هذه 

استرداد األموال المنهوبة، وتقديم مرتكبي  القانونية(، والتمكين من القيام بالتحقيقات واإلحالة إلى القضاء بهدف

 جرائم الفساد للعدالة.

 

على ذلك، قد يسمح البحث الشامل والتحليل القانوني لمنظمات المجتمع المدني برفع دعاوى قضائية بشأن  وعالوةا 

تمنح األموال المنهوبة، وضد من قام بنهبها. ويجوز القيام بذلك من خالل إجراءات تقاضي خاصة بشرط أن 

الجهات القضائية المعنية لمنظمات المجتمع المدني السند القانوني التخاذ هذه اإلجراءات، أو من خالل عرض 

من اتفاقية األمم المتحدة  22وكشف األموال المنهوبة عن طريق المبلغين عن المخالفات والجرائم. وتنص المادة 

غين عن المخالفات والجرائم. وباإلضافة إلى ذلك، من الممكن لمكافحة الفساد على اتخاذ تدابير محددة لحماية المبل

أن تساعد منظمات المجتمع المدني في تمثيل ضحايا الجرائم االقتصادية، وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين لتقديم 

لمتحدة لمكافحة من اتفاقية األمم ا 21شكاوى إن توفر السند القانوني للقيام بذلك، على سبيل المثال، وفق المادة 

 الفساد بشأن التعويض عن األضرار.

 

وحتى يتسنى القيام بهذه األنشطة، يتعين على منظمات المجتمع المدني تقييم والنظر بعين االعتبار في المخاطر ذات 

ى وجود نية للمساهمة في تفعيل إنفاذ القانون عل دالصلة بتكاليف القيام بهذه اإلجراءات ورفع هذه الدعاوى. وعن

اوجه التحديد، يتعين التنسيق الوثيق مع المؤسسات العامة المعنية إن أمكن  ألن مسائل مثل النزاهة القائمة على  نظرا

أدلة وشواهد قد تُثار. وال ينبغي أن ترقى األنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور مؤسسات 

 إنفاذ القانون وتطبيق األحكام القائمة.

 

http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-mining/equatorial-guinea
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-mining/equatorial-guinea
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 : تحديد وكشف األموال المنهوبة1الهدف 

 

أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

 توليد المعلومات المفيدة واألدلة الموثقة إلنفاذ القانون

 

اإلجراءات الممكنة 

 لالنخراط والمشاركة:

 

جمع األدلة/المعلومات عن موقع وأصول األموال التي من المحتمل أن تكون  -

 .نُهبت والتحقق منها وكشفها

التعاون مع الصحفيين االستقصائيين في بلدك/منطقتك أو في الجهة القضائية  -

 األجنبية المعنية لتوليد المعلومات.

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

 استخدام معلومات يمكن تحديدها والتحقق منها -

 األحكام إن أمكن التعاون أو التنسيق مع السلطات العامة إلنفاذ القانون وتطبيق  -

 

: األموالمعهد بازل/ المركز الدولي السترداد  - مصادر أخرى:

-glesin-http://www.baselgovernance.org/big/news
-assets-stolen-tracing-released-book-view/article/new

handbook/-practioners-a 
 األموال المنهوبة استردادالمنهوبة ــ دليل  استرداد األموالمبادرة  -

-tar/publication/assethttp://star.worldbank.org/s
handbook-recovery 

مصادر اإلنترنت للحصول على أدلة وشواهد:  -

-https://exposingtheinvisible.org/resources/obtaining
evidence/ 

 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:
 Associação( ــ منظمة مراقبة الفساد و)1122قة الدين بين أنغوال وروسيا )صف

Mãos Livres) 

في الوقت  Associação Mãos Livres ومنظمة تتخذ منظمة مراقبة الفساد،

الحالي ومجموعة من النشطاء ضد الفساد في أنغوال خطوات في سويسرا وأنغوال 
مليون دوالر. وتورط في  511 بشأن غسل حصيلة صفقة فاسدة مزعومة بقيمة

وقامت نغوليين. أولون عموميون ئهذا العمل رجال أعمال روس أثرياء ومس

بإصدار تقرير كشف مبالغ تم دفعها بدون وجه حق، كما كشف عن المنظمتان 
في صفقة الدين بين  سمعامالت بماليين الدوالرات انطوت على احتيال وتدلي

، عملت المنظمتان مع المجتمعات المحلية على ذلك أنغوال وروسيا. وعالوةً 
نغوليين في جمع معلومات وتقديم المساعدة القانونية لرفع شكاوى والمواطنين األ

 قانونية. 
russia-uk.org/angola-http://www.cw-للمزيد من المعلومات: 

report/ 
 

 

http://www.baselgovernance.org/big/news-single-view/article/new-book-released-tracing-stolen-assets-a-practioners-handbook/
http://www.baselgovernance.org/big/news-single-view/article/new-book-released-tracing-stolen-assets-a-practioners-handbook/
http://www.baselgovernance.org/big/news-single-view/article/new-book-released-tracing-stolen-assets-a-practioners-handbook/
http://www.baselgovernance.org/big/news-single-view/article/new-book-released-tracing-stolen-assets-a-practioners-handbook/
http://star.worldbank.org/star/publication/asset-recovery-handbook
http://star.worldbank.org/star/publication/asset-recovery-handbook
https://exposingtheinvisible.org/resources/obtaining-evidence/
https://exposingtheinvisible.org/resources/obtaining-evidence/
http://www.cw-uk.org/angola-russia-report/
http://www.cw-uk.org/angola-russia-report/
http://www.cw-uk.org/angola-russia-report/
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لمشاركة أساليب ا

 واالنخراط:

 مساعدة المبلغين عن مخالفات وجرائم بصورة آمنة السترداد األموال المنهوبة

 

اإلجراءات الممكنة 

 لالنخراط والمشاركة:

 

العمل كمتحدث لتمثيل/تسهيل أعمال اإلبالغ من جانب المبلغين عن المخالفات  -

 والجرائم 

رها من قنوات االتصال زيادة وعي الجماهير من خالل وسائل اإلعالم، وغي -

والتواصل في حالة وجود مخاطر لتعرض المبلغين لسوء معاملة/ أو في حال 

 عدم حمايتهم.

 تقديم المشورة للمبلغين المحتملين بشأن المخاطر الموجودة والحماية المتاحة. -

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

الصلة بشأن حقوق الحماية المكفولة  تأكد من معرفتك لإلطار القانوني ذي -

 للمبلغين عن المخالفات والجرائم

 تحقق من المعلومات المقدمة من المبلغين إن أمكن ذلك -

عليك بإنشاء شبكة من المحامين ذوي الخبرة والموثوقين الذين بمقدورهم  -

 تقديم مساعدة قانونية )بحسن نية( للمبلغين المحتملين

 

: األموالالمركز الدولي السترداد  معهد بازل/ - مصادر أخرى:

http://www.baselgovernance.org/big/news-single-
view/article/new-book-released-tracing-stolen-assets-a-

practioners-handbook/ 

مصادر اإلنترنت للحصول على أدلة وشواهد:  -

-https://exposingtheinvisible.org/resources/obtaining
evidence/ 

 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:

 منظمة شيربا 

تتعامل هذه المنظمة مع التدفقات المالية غير المشروعة، وتقوم برفع دعاوى 

مشاركة مع منظمة ولين في البلدان التي تعمل فيها، وقد قامت بالئقضائية ضد المس

( الفرنسية واتحاد المغتربين الكونغوليين برفع Survie) "البقاء على قيد الحياة"

لدى النائب العام في باريس ضد األسر الحاكمة في  1115قضائية في  ىدعو

الكونغو ــ برازفيل، وغينيا االستوائية، والغابون، حيث زعمت أن ثرواتهم الطائلة 

كن لتنشأ من مرتباتهم وأجورهم تسابات بنكية لم سواء كانت عقارية أو ح

موال عامة" ألالحكومية. وكان االتهام الرئيسي في القضية هو "إخفاء اختالس 

وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي في حالة وجود أموال على األراضي 

 الفرنسية تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

ام عن فتح باب التحقيق، قامت منظمة الشفافية وللتغلب على إحجام النائب الع

في إطار  1112الدولية في فرنسا مع مواطن من الغابون برفع دعوى مدنية في 

اإلجراءات الجنائية بمساندة من منظمة شيربا. وفي نهاية المطاف أصدرت محكمة 

ا 1121النقض الفرنسية في  بقبول الدعوى المدنية المرفوعة من منظمة  حكما

 افية الدولية في فرنسا، وتم إجراء تحقيق قضائي فيها.الشف

لذلك، أمر قضاة التحقيق بالبحث والتحري عن قصر منيف يمتلكه رئيس  ونتيجةا 

https://exposingtheinvisible.org/resources/obtaining-evidence/
https://exposingtheinvisible.org/resources/obtaining-evidence/
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سيارة رياضية تخص ابنه.  21غينيا االستوائية في باريس، ومصادرة حوالي 

فرنسية، وعلى الرغم من قيام الرئيس بالدفع بحصانته، لم يظهر ابنه في المحاكم ال

 .1121أمر ضبط وإحضار في يوليو/تموز ضده وصدر 

  sherpa.org/-http://www.assoللمزيد من المعلومات: 
 

 منظمة مشروع المساءلة الحكومية 

يتمثل نشاط هذه المنظمة في حماية المبلغين عن المخالفات والجرائم والقيام 

الدعوة لتشجيع مساءلة الحكومة والمؤسسات من خالل النهوض بأنشطة  بأنشطة

حرية التعبير بين العمال، والدفاع عن المبلغين، وتمكين النشطاء من أسباب القوة. 

وانين لحماية قبدراسة التشريعات الحالية، وتقود حمالت لسن  حاليااوتقوم المنظمة 

ي قامت بها حمالت "اعرف حقك" التي . ومن األنشطة التمحلياا ودوليااالمبلغين 

، اإلنترنتتتيح التثقيف الضروري بتوفير عدد من المصادر والموارد ومنها مواقع 

وخط ساخن، وكتيبات، ودليل كامل لمساعدة العاملين في المجال المالي الذي 

اإلبالغ عن المخالفات أم ال. وقد قامت الحملة عما إذا ينبغي عليهم  يتساءلون

العاملين في شركات النفط األمريكية الخارجية بشأن الحماية المتاحة لهم بإبالغ 

 بموجب القوانين الفيدرالية والوالئية لحماية المبلغين عن المخالفات والجرائم.

 center-nhttp://www.whistleblower.org/actioللمزيد من المعلومات: 
   areas-http://www.whistleblower.org/program، و
 

 

 

 : المساعدة في التحقيقات وإجراءات التقاضي الخاصة بقضايا استرداد األموال1الهدف 

 

أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

 مساندة الدعاوى القضائية

 

جراءات الممكنة اإل

 لالنخراط والمشاركة:
 تقييم الطرق القانونية للتقدم بشكوى -

 رفع شكاوى نيابة عن ضحايا الجرائم االقتصادية -

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

 توضيح السند القانوني لمنظمة المجتمع المدني لدى جهة االختصاص  -

 المضافة والتحديات المرتبطة بجميع الطرقالنظر بعين االعتبار إلى القيمة  -

 إدارة توقعات جميع األطراف في القضية -

 تقدير التكاليف واآلثار القانونية لجميع األطراف المعنية -

االلتزام بالمتطلبات القانونية وتلك الخاصة باألدلة والشواهد بشأن قيام  -

 منظمات المجتمع المدني بجمع األدلة

 

مة شيربا حول السند القانوني في دراسات مجموعة العشرين دراسة منظ - مصادر أخرى:

 (قريباا)

 

ضد تيودور أوبيانغ )غينيا  (APDHE)المنظمة اإلسبانية لحقوق اإلنسان أمثلة لمنظمات المجتمع 

http://www.asso-sherpa.org/
http://www.whistleblower.org/action-center
http://www.whistleblower.org/program-areas
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 االستوائية/إسبانيا( المدني:

قامت هذه المنظمة برفع شكوى جنائية بشأن قيام مجموعة من أسرة أوبيانغ 

ل أموال حيث تربح هؤالء من تحويل األموال من عائدات النفط في بعمليات غس

غينيا االستوائية إلى حسابات خاصة في إسبانيا. وتتيح القوانين اإلسبانية 

في قضايا غسل األموال في البالد بغض النظر عن المكان  اإلسباني االختصاص

 األصلي الذي وقع فيه االختالس. 

  /http://apdhe.orgللمزيد من المعلومات: 

 

ضد تيودور  (Open Society)مبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح  

  أوبيانغ )غينيا االستوائية/كاليفورنيا(

استطاعت مبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح ومنظمة العدالة لغينيا 

غير حكومية كائنة في الواليات المتحدة األمريكية تشجع االستوائية، وهي منظمة 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون في غينيا االستوائية، االعتماد على ما لديهما من 

معلومات عميقة بشأن الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان في غينيا االستوائية، 

وائية لتقديم وتأسيس عالقات مع داعمي منظمات المجتمع المدني في غينيا االست

في وزارة العدل بالواليات المتحدة  ييننواب العمومالالمساعدة لوكالء النيابة و

األمريكية الذين يسعون إلى مصادرة عائدات الفساد المزعومة، والثروات العقارية 

والممتلكات األخرى التي تخص تيودورين ناغيما ابن رئيس غينيا االستوائية 

تى مع انعدام السلطات القصرية التي تستخدمها الهيئات أوبيانغ. وقد وجدتا أنه ح

الحكومية إلنفاذ القانون وتنفيذ األحكام، فإن منظمات المجتمع المدني تتمتع، في 

بعض الجوانب، بميزات مهمة، منها مرونة المهمة والعمل، أو حرية السفر 

د التي تمثل واالنتقال، أو الخبرات طويلة األجل بالمناطق، أو الوصول إلى الموا

أدلة وشواهد، أو الشهود المحتملين، أو مصادر المعلومات، وكلها تفيد وتكمل 

أعمال المحققين في هيئات إنفاذ القانون وتنفيذ األحكام ووكالء النيابة والنواب 

 العموميين. 

 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:

 اك/سويسرا(( ــ ماليزيا )والية ساراوFMBحملة صندوق برونو مانسير )

في سياق حملة وقف الفساد في قطاع الغابات واألشجار في والية ساراواك، قامت 

من حملة صندوق برونو ماسير بتقديم شكوى جنائية في سويسرا بشأن غسل أموال 

متحصالت الفساد في قطاع الغابات واألشجار في ماليزيا. وفتح النائب العام 

من والية  مواطناا 111تطالب الحملة ومعها في هذه القضية، و تحقيقااالسويسري 

صباح الماليزية من المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية بقبولهم كمدعين في 

 القضية. 

 ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات على شبكة اإلنترنت على العنوان:

corruption.org-timber-stophttp://www.  
 

 

 

 األموال المصادرة إعادة 1.2
 

http://apdhe.org/
http://www.stop-timber-corruption.org/
http://www.stop-timber-corruption.org/
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األموال المصادرة المتأتية من الفساد، وذلك كما ورد في المادة  إعادةثمة اتفاق اليوم عام وشامل على مبدأ ضرورة 

إلى أصحابها  من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعلى وجه التحديد، ترى االتفاقية عودة هذه األموال 12

السابقين الشرعيين، وهم في حالة الفساد واختالس أموال الدولة نفسها التي نُهبت منها هذه األموال )بعد أخذ حقوق 

،في الحسبان الغير حسن النية
12
(.وخصم أي مصروفات تحملتها جهة االختصاص األجنبية 

13
على ذلك،  عالوةا  

تقوم البلدان المشاركة في رد األموال المنهوبة بإبرام اتفاقيات بشأن  جوز أنيا، إن كان مالئما  ،ترى االتفاقية أنه

.التصرف النهائي في األموال والممتلكات المصادرة
14
ووفق إقرار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بالشفافية  

اة، هناك كضرورة للحكم الرشيد ومحاربة الفساد والنظرية اإلنمائية التي تنطوي عليها هذه االتفاقي درجة كبيرة  أيضا

مع ضمان عدم نهبها  سبق نهبها بشكل جيدالتي واألموال المستردة  استخداممن التالقي واالتفاق بشأن الحاجة إلى 

، هناك عدد من األدوار يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني على الفور قبل وأثناء رد ذلكمرة أخرى. وعلى ضوء 

 جرائم ذات صلة. الن فساد واألموال المصادرة المتأتية م

 

ويتضمن هذا على نحو بارز، تقديم اآلراء والمدخالت في عملية صنع القرار بشأن االستخدام النهائي لهذه األموال. 

نها أفمنظمات المجتمع المدني في وضع جيد يمكنها من تمثيل الضحايا المحتملين الذين تضرروا من الفساد؛ كما 

ا وتستطيع أن تقود  وتساهم فيه بشأن االستخدامات النهائية الممكنة لألموال المستردة، وذلك على الرغم  طنيااحوارا

من أن القرار النهائي في هذا األمر يكون في يد الحكومة. ومن الممكن أن تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني 

ن الشفافية في استخدام هذه م في مراقبة ورصد استخدام األموال المستردة طريقة فعالة لضمان مستوى كاف  

األموال، وهو ما يساعد بدوره في ضمان استخدامها لألغراض المستهدفة، ووفق اإلجراءات القانونية الداخلية أو 

، تتفهم الحكومات على نحو متزايد أن لها مصلحة في مشاركة وبدورهاغيرها من اإلجراءات المتفق عليها. 

شراكة يعزز من ثقة الجمهور في جهود استرداد مثل هذه الوجود إذ إن  ،ورمنظمات المجتمع المدني في هذه األم

 األموال المنهوبة. 

  

 لألموال المستردة: االستخدام المستهدف 1الهدف 

 

أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

 األموالمساندة اإلجراءات والترتيبات القانونية المناسبة إلدارة 

 

اإلجراءات الممكنة 

 شاركة:لالنخراط والم

 

ولين عن ئتحديد المؤسسات والوكاالت وأصحاب المصلحة المحتملين المس -

 .تنسيق وإدارة األموال المستردة

تحديد اآلليات/الطرق القانونية لتعويض الضحايا المحددين فيما يتعلق  -

 األموال المصادرة.ب

بشأن  األموالالعمل بصورة وثيقة مع الوحدات الوطنية إلدارة/استرداد  -

 المصادرة وتخصيصها. األموالالتعامل مع هذه  تخطيط

اقتراح مناقشات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة ومن بينهم السلطات  -

 المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد استخدام األموال المستردة.

أثناء عملية  االستردادالتواصل مع منظمات المجتمع المدني في البلدان طالبة  -

ل المنهوبة لطلب مساعدتها لحشد ضغوط من أجل إجراء حوار استرداد األموا

 األموال المستردة.ببين البلدان الطالبة والمطلوب منها فيما يتعلق 

                                                                            
12
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  2، و1، الفقرتين 57مقارنة بالمادة  

13
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 4، الفقرة 57مقارنة بالمادة  

14
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 4لفقرة ، ا57مقارنة بالمادة  
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أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

 تحديد الممارسات الجيدة لدى جهات االختصاص والواليات القضائية األخرى -

 المصالح عند تحديد كيفية إدارة األموال المستردة الحد من التحيز وتضارب  -

الرجوع إلى أهداف خطة التنمية الوطنية، على نحو مماثل، األهداف اإلنمائية  -

 المقبولة على نطاق واسع 

النظر بعين االعتبار في استدامة المشروعات الممولة من األموال المستردة  -

 البعيدعلى المدى 

 

اتفاقيات التصرف في األموال المصادرة" )أتيسو، في بقة "الخبرات السا - مصادر أخرى:

 األموالوفينر زينكيرناغيل، في: معهد بازل/ المركز الدولي السترداد 

(، األموالاسترداد مجال في  البارزةاالتجاهات . 1122

http://www.baselgovernance.org  

س: "مسهلو أعمال استرداد األموال المنهوبة في المجتمع المدني. مادير، ماك -

األطراف الفاعلة غير التابعة " فيشا(، تحالتان من سويسرا )موبوتو وأبا
معهد بازل/المركز الدولي السترداد األصول  ،للدولة في استرداد األموال"

(، 1122واألموال المنهوبة )

-http://www.baselgovernance.org/publications/books
chapters/-book  

: األموال المستردةمبادرة استرداد األموال المنهوبة ــ إدارة استخدام  -

http://star.worldbank.org/star/publication/managem
assets-returned-ent  

المصادرة  لألموالشبكة فلير ــ االستخدام االجتماعي  -

http://www.flarenetwork.org/confprop/  

 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:

 ( كازاخستان FOOtؤسسة بوتا )م

، وقعت سويسرا والواليات المتحدة وكازاخستان والبنك الدولي اتفاقيات 1115في 

 لمشروعات والشباب األطفال لتنمية بوتا مليون دوالر من خالل مؤسسة  25لرد 

سيما في مجاالت تنمية الشباب وكفاءة استخدام الطاقة. ال كازاخستان، سكان تفيد

مواطنين كازاخستانيين محليين، وممثل من  1س أمناء مؤسسة بوتا من ويتكون مجل

في رصد  المجلس كل من حكومتي الواليات المتحدة وسويسرا؛ ويتمثل دور

هذه األموال. ويدير هذه المؤسسة منظمة غير حكومية دولية أنشأتها  إنفاقومراقبة 

تانية. ويتم تحويل مستقلة عن السلطات الكازاخس ةاألطراف المعنية وتعمل بصور

المجمدة على شرائح لهذه المؤسسة حيث تقوم بتوجيهها تحت إشراف اتحاد  األموال

)إيريكس واشنطن ومنظمة إنقاذ الطفولة(  دولياامكون من مؤسستين معروفتين 

 بمشورة من البنك الدولي.

للمزيد من المعلومات:  

http://www.bota.kz/en/index.php/pages/index/1  
 

 مؤسسة األرض الحرة وشبكة فلير ــ إيطاليا 

http://www.baselgovernance.org/
http://www.baselgovernance.org/
http://www.baselgovernance.org/publications/books-book-chapters/
http://www.baselgovernance.org/publications/books-book-chapters/
http://star.worldbank.org/star/publication/management-returned-assets
http://star.worldbank.org/star/publication/management-returned-assets
http://www.flarenetwork.org/confprop/
http://www.flarenetwork.org/confprop/
http://www.bota.kz/en/index.php/pages/index/1
http://www.bota.kz/en/index.php/pages/index/1
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( هي منظمة غير هادفة للربح arreiL OeiiLمؤسسة األرض الحرة/ليبرا تيرا )

رسالتها محاربة الجريمة المنظمة والمنظمات اإلجرامية من نوعية المافيا في 

المصادرة  األموالك هذه المؤسسة في العديد من المبادرات لتحويل إيطاليا. وتشار

إلى مشروعات اجتماعية، وإعادة استخدامها لصالح المجتمعات المحلية لخلق 

وبالتعاون مع شبكة فلير، ساهمت في ، فرص عمل للشباب أو إنشاء مراكز زراعية

للسياسات،  اإصالحا إنشاء هيئة وطنية السترداد األموال المنهوبة، وصاغت 

ألموال المصادرة. لواتخذت إجراءات قانونية بشأن المراقبة واإلدارة المالئمة 

عقار في أغراض اجتماعية في  5111لذلك، تمت االستفادة من أكثر من  ونتيجةا 

 إيطاليا. 

للمزيد من المعلومات: 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa
gina 

 

 

 

 لألموال المستردة: االستخدام الشفاف 1الهدف 

 

أساليب المشاركة 

 واالنخراط:

 األموالمراقبة إدارة 

 

اإلجراءات الممكنة 

 لالنخراط والمشاركة:

 

رير وتطبيق آليات الرقابة ضمان القيام بأعمال المراجعة المالئمة ورفع التقا -

ولة عن جهود ئبشأن إدارة األموال المصادرة من جانب السلطات المس

 هذه األموال؛ استرداد

رصد وتتبع المشروعات الممولة باألموال المستردة، والتعاون مع السكان  -

 المعنيين )المحليين( في هذا األمر؛

ردة للتحقق من دقة مراجعة التقارير والقوائم المالية عن األموال المست -

 المعلومات بشأن استخدامها وضمان اتباع بروتوكول مالئم؛

العمل على إضفاء الصبغة الرسمية على دور أو نطاق اختصاص المنظمات  -

 و غير الحكومية في إدارة األموال المستردة و/أو رصد ومراقبة هذه العملية؛

ن عن االستخدام نشر معلومات على الجمهور بشأن استالم األموال، واإلعال -

 المزمع لها، والنفقات الفعلية، والنتائج المحققة.

 

أفضل الممارسات لزيادة 

النجاح وتخفيف حدة 

 المخاطر

ضمان وجود القدرات الفنية لديك إلدارة و/أو رصد ومراقبة المشروعات  -

)على سبيل المثال خبرة في المحاسبة المالية/المراجعة، أو الهندسة، إلخ، 

 روع(حسب كل مش

 

)إدارة  4، ورقة عمل رقم األموالمعهد بازل/ المركز الدولي السترداد  - مصادر أخرى:

التي تم استردادها(: حاالت نيجيريا، وبيرو، والفلبين،  األموالحصيلة 

وكازاخستان(، 

http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pub
lications/working_papers/Managing_Prodceeds_of_AR_

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/publications/working_papers/Managing_Prodceeds_of_AR_Final.pdf
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/publications/working_papers/Managing_Prodceeds_of_AR_Final.pdf
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Final.pdf 

: األموال المستردةمبادرة استرداد األموال المنهوبة ــ إدارة استخدام  -

http://star.worldbank.org/star/publication/managem
assets-returned-ent  

 

أمثلة لمنظمات المجتمع 

 المدني:

 شا في نيجيريا ترصد ومراقبة أموال أبا

على اتفاق بشأن طرق وشروط رد األموال وقعت عليه سويسرا  ، وبناءا 1111في 

مليون دوالر في صورة أموال نهبها رئيس  511والبنك الدولي، تم رد ونيجيريا 

من سويسرا إلى موازنة الدولة في  ، وسيتم تحويل هذه األموالنيجيريا السابق

نيجيريا. ووافقت نيجيريا على استخدام األموال المستردة في مشروعات محددة 

نفاق العام والمساءلة للتخفيف من حدة الفقر، والقيام باستعراض شامل إلدارة اإل

االجتماعية من جانب البنك الدولي. وبعد ضغوط من منظمات مجتمع مدني في 

سويسرا ونيجيريا، هناك بعض المشاركة من جانب المجتمع المدني في رصد 

ومراقبة إنفاق األموال المستردة. وشاركت شبكة المجتمع المدني النيجيرية المعنية 

ومعها تحالف مكافحة الفساد في رصد ومراقبة تنفيذ  باسترداد األموال المنهوبة

شا المستردة بهدف ضمان المزيد من الشفافية تالمشروعات الممولة بأموال أبا

  والمساءلة بشأن األموال المستردة.

 ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات على شبكة اإلنترنت على العنوان:

http://www.evb.ch/cm_data/Report_Abacha.pdf  

 

 
 

http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/publications/working_papers/Managing_Prodceeds_of_AR_Final.pdf
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/publications/working_papers/Managing_Prodceeds_of_AR_Final.pdf
http://star.worldbank.org/star/publication/management-returned-assets
http://star.worldbank.org/star/publication/management-returned-assets
http://www.evb.ch/cm_data/Report_Abacha.pdf
http://www.evb.ch/cm_data/Report_Abacha.pdf

