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ملخــص:
تن تســـرتداد املوجـــودا مـــن خهـ ـ جوانـــب
مكاف ــة الفســاد وســيما علــى الصــعيد عــرب
الــــوطب ،ت يــــؤدي تفعيــــل هــــاا المــــر تىل
حرمان مرتك

اجلرائ من نار مرـرععه

اإلجرامي مهما بلش سبل اإلطفـاء عالامويـ ،
غري خن جناز هاا المر ياوقف مع مدا تعزيز
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
promote
cooperation
among
themselves. In this regard, the
countries of the Maghreb, like the
rest of the world, must cooperate in
the area of asset recovery,
especially because of their regional
interdependence, in accordance with
article 51 of the United Nations
Convention against Corruption, that
asset recovery is a fundamental

ةـــال تســـرتداد الةـــول طاةـــة فيمـــا بينهـــا
نهرا لرتابرها تقليميا ،ع لـع عفقـا مـا نصـ
عليـ ـ املـــادة  09مـــن تتفاقيـــة المـ ـ املا ـــدة
ملكاف ة الفساد على خن تسـرتداد املوجـودا
هـــو مبـــدخ خساســـي مـــن اإلتفاقيـــة ،عخن علـــى
الدعل الطراإ خن متد بع ها البعو ب كرب
قدر من العون عاملساعدة ى هاا اجملال.
الكلمـــا املفااحيـــة :الاعـــاعن اإلقليمـــي؛
تســرتداد الةــول؛ مكاف ــة الفســاد؛ الم ـ
املا دة.
Abstract:
Asset recovery is one of the most
important
aspects
of
anticorruption, especially at the
transnational level. Activating this
will deprive perpetrators of the
fruits of their criminal enterprise, no
matter how hidden or disguised.
However, the success depends on
the extent to which States parties
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principle of the Convention, the
parties To provide each other with
the greatest help and assistance in
this area

مقدمــة:
تعد جرائ الفسـاد عتهريـب المـوال املا صـلة منهـا ،مـن خطرـر املرـاكل عالهـواهر
ال

تواج العامل احلديث عطنيا عدعليـا ،ع لـع إلرتباطهـا بالنرـرة اإلجراميـة العـابرة

لل دعد ،عال ًساعد على تناميها اتساع نرـاط اجلرهـة املنهمـة الـ مبوجبهـا ختي ـ
خســاليب خكاــر كفــاءة ى عمليــا الاهريــب ،نايجــة مــا خعجــد الارــور عالاكنولوجيــا
احلدياــة مــن خدعا عآليــا ة ـعّب مــن عتدراك اجملامــع ال ـدعلي خلرــورة ا ثــار الســلبية
ال ـ

ختلفهــا جــرائ الفســاد ععمليــا تهريــب المــوال املا صــلة منهــا ،حيــث خةــب

حمط خنهار كافة دعل العامل عمبعث قلق يـا ،ممـا بـرة احلاجـة املاسّـة تىل سياسـا
فعّالة للاصدّي يا الهاهرة اإلجرامية اخلررية من طالل تعاعن تقليمـي عدعلـي جـادّ ،و
يقاصر على احلكوما بـل هاـدّ تىل املنهمـا الدعليـة عاإلقليميـة عتىل اجملامـع املـدني
مبنهرمات غري احلكومية ،عيساهدإ املمارسـا الفاسـدة كافـة خيّـاً كانـ مواقعهـا،
عمهما كان خعضاع عمناةب مرتكبيها.
عكان نرة عنااج اجلهد الدعلي ى ةال الاصدي لهـاهرة الفسـاد عتهريـب عائداتـ
اجلرميــة ،اســا دا ةــع قــانوني

ـ مهلــة الم ـ املا ــدة ،تاماــل ى تتفاقيــة الم ـ

املا ــدة ملكاف ــة الفســاد لعــا  ،7440لارــكل بــالع خعل ةــع قــانوني عــاملي يعنــى
مبكاف ة الفساد عتسرتداد عوائد  ،عيعـد خهـ مـا اسـا دثا هـا اإلتفاقيـة مـن حيـث
الانهــي موضــوع تســرتداد المــوال ،فخصص ـ ل ـ الفصــل اخلــام

برــكل مســاقل،

عنهم من طالل الحكا الواردة ب بركل ةري عناجع عبصورة ماكاملـة عاـاملة
تىل حــد مــا ،ت بين ـ الرــرعط الواجــب توافرهــا ى طلــب املســاعدة القانونيــة إلســرتداد
المــوال بنصــوص مافرقــة تاعلــق برــكلية طلــب اإلســرتداد عالطــرا موضــوعية تاعلــق
مبوضوع طلب اإلسرتداد ،عمن ث بيّن الررق اخلاةة بإسرتداد الموال عبين خحكـا
كــل عاحــد منهمــا عرتب ـ علــى الــدعل الطــراإ فيهــا ةموعــة الازامــا تاعلــق بــبعو
خحكامها عبالع عفر اإلتفاقية املنا املالئ للاعاعن الدعلي ى ةال تسـرتداد المـوال
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من طالل الاوةل لعل مرة تىل توافق اجملامع الدعلي حول عدد من املفـاهي الـ تصـب
ى ةاحل كافة الدعل.
عتعــد دعل املشــرس العربــي كشريهــا مــن الــدعل ال ـ م ـرّ مبرحلــة اناقاليــة خدرك بهــا
خبعاد الفساد الاي خةـاس اجملامـع عمؤسسـات احليويـة عتهريـب خموالـ  ،فـإىل جانـب مـا
لديها مـن نصـوص قانونيـة ملواجهـة هـا السـلوكيا ةـادق دعل املشـرس العربـي علـى
تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد ،عكل لع من خجل تروير منهوماها الارـريعية
الوطنية عمواكباها ملساوا الا وو الدعلية ،تو خن موضوع تسرتداد الموال املهربة مل
َ يلق عناية كافية من قبل ها الدعل.
تن تسرتداد املوجودا من خه جوانب مكاف ة الفساد وسيما على الصعيد الـوطب
عالدعلي ،ت يؤدي تفعيل ها ا ليـة تىل حرمـان مـرتك اجلـرائ مـن نـار مرـرععه
اإلجرامي مهما بلش سبل اإلطفاء عالاموي  ،غري خن جناز هاا المر ياعلـق مبـدا تعزيـز
الــدعل الطــراإ الاعــاعن فيمــا بــع بع ــها الــبعو ى هــاا الر ـ ن ،عتفيــد الدراســا
عاإلحصاءا الصادرة عن املنهما املعنية مبكاف ة الفساد عتسـرتداد الةـول املنهوبـة
عن ضآلة الةول ال

تسرتدادها ،عخن نسبة ما

تسرتداد و تاجاعة%7من المـوال

املسرعقة من دعل نامية اعوبها ى حاجة تىل الانمية(.)1
مـن هنـا تـربة خهميـة الدراسـة ،الـ

تكمـن ى تسـليط ال ـوء علـى ق ـية تسـرتداد

الةول من حيث الارريع عالاربيق ،حيث هال تسرتداد الةول تجراءا حديااً عمُعقداً
من تجراءا الاعاعن الدعلي ،فمن طـالل هـا الورقـة سـيا الارـرق تىل

ديـد مفهـو

تسرتداد الةول عالاجربة الدعلية عاإلقليمية ى هاا اجملال.
خما ايدإ من هـا الدراسـة هـو اإلسـها ى اإلجابـة علـى الاسـاال الاـالي :مـا مـدا
توافق عفعالية املنهومة الارريعية لدعل املشرس العربي الناظمة لعملية تسرتداد الةول
مع املنهومة الارريعية الدعلية ا العالقـة؟ حيـث تـربة احلاجـة تىل مراجعـة املنهومـة
الارريعية الناظمة لية تسرتداد الةول على املساويع احمللي عاإلقليمي ،للاعرإ على
مواطن القصـور فيهـا ،باملقارنـة مـع مـا عرد ى تتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد
عاملرجعيـا العامليـة الطـرا ،مـع

ديـد عخهـ الصـعوبا الـ

تعيـق عمليـة تسـرتداد

الةول.
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ععلي قسم ها الورقة تىل ثالثة حماعر:
احملور العل :تسرتداد الةول بع املفهو عالانهي
احملور الااني :تسرتداد الةول عفق ترريعا الدعل املشاربية
احملور الاالث :ةور عجتارس تسـرتداد الةـول ى دعل املشـرس العربـي عالعقبـا الـ
تعرتضها.
احملور العل :تسرتداد الةول بع املفهو عالانهي
يعاــرب تســرتداد المــوال املهربــة ةــورة مــن ةــور املســاعدة القانونيــة املابادلــة ،الــاي
يهــدإ تىل تعقــب المــوال املا صــلة مــن اجلــرائ عباخلصــوص جــرائ الفســاد ،عاملهربــة
مصادرتها عتعادتهـا تىل دعلـة الةـل لالـع المـوال ،لـالع فهـو يعـد

طارج الدعلة لشر

من خه ا ليا القانونية ملكاف ة الفساد ،لن حجز العائدا ال

صل من جرائ

الفســاد مــن خيــدي مرتكبيهــا عتســرتدادها مــن خكاــر الوســائل فاعليــة لــردع مــرتك
جرائ الفساد( ،)2علشر

اإلملا مبفهو تسرتداد المـوال املهربـة عفـق مـا

تنهيمـ ى

تتفاقيــة الم ـ املا ــدة ملكاف ــة الفســاد ،نارــرق ى هــاا احملــور تىل نقرــاع ،العىل
ملفهو تسرتداد الموال الةول ،عنكرس النقرة الاانية إلسـرتداد الةـول ى الانهـي
الدعلي عاإلقليمي.
خعو -مفهو تسرتداد الةول:
قبـل اخلـو

ى املصـادر الدعليـة الـ

نهرمـ موضـوع تسـرتداد الةـول ،و بـد مـن

الوقوإ على تعريف هاا املفهو  ،فعلى الرغ من تعدد مسميات بع" تسرتداد الةـول"

ع"تسرتداد املوجودا " ع"تساعادة المـوال املنهوبـة خع املهربـة" ،فإنـ محـل املعنـى نفسـ
عاحملاـوا نفسـ  ،ععرد مفهـو " تسـرتداد املوجـودا " ى املـادة  51مـن تتفاقيـة المـ
املا دة ملكاف ة الفساد ،مؤكدة على خنـ مبـدخ خساسـي مـن اإلتفاقيـة ،ععلـى الـدعل
الطراإ خن متد بع ها البعو ب كرب قدر من العون عاملساعدة ى هاا اجملال.
خما "العائدا اجلرمية" خع "املا صال " ،فعرّفاها تتفاقية المـ املا ـدة ملكاف ـة
اوجتار غري املررعع ى املخدرا عاملـؤثرا العقليـة  1988ى املـادة  1منهـا ،ب نهـا" خي
خمـوال مسـامدة خع حصـل عليهـا ،برريـق مبااـر خع غـري مبااـر ،مـن ترتكـاس جرهـة
منصـوص عليهـا ى الفقـرة  1مـن املـادة " ، 3حيـث تتفقـ معهـا اإلتفاقيـة العربيـة
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ملكاف ـة الفسـاد  2010فعرّفاهـا ى املـادة العىل منهـا خي ـاً ،ب نهـا" خي ممالكـا
ما تية خع ما صل عليها ،بركل مباار خع غري مباار ،من ترتكاس جر ما".

كما عرّف بعو الدراسا الدعلية املوجودا ب نها" عائدا الفسـاد الـ

صـل

عليهـا مـن قبـل كبـار املـوظفع العمـوميع الـاين يابـواعن مراكـز قياديـة ماـل راسـاء
الدعل ،عسرقة املوجودا تنا عادة من طالل الفساد املمنه علـى نرـاق عاسـع عمماـد،
عغالبا مـا يـا اوسـايالء علـى مقـدرا الدعلـة عنـدما يـرتخس الدعلـة موظفـون فاسـدعن
يعملون على

قيق مكاسب غري مررععة بواسرة السرقا احلكومية(.)3

عقد عرّف مبادرة تسرتداد املوجودا املهربة املوجـودا ب نهـا "المـوال املنهوبـة هـي
حصيلة الفساد عترمل :الموال ،عاملمالكا  ،عالةول الطرا ال تُ صل عليها عرب
املمارسا الفاسدة عمن بع ها املمارسا الراـوة ،عاوباـزاة ،عاطـاالس املمالكـا
عالموال العامة ،عاساشالل النفو  ،عاإلثراء غري املررعع ،عتسـاءة اسـاخدا املنصـب ى
القراع العا "

()4

.

من الاعريفا السابقة يا

خن مفهو املوجودا عفقاً لإلتفاقية ياسع ليرمل كافـة

الموال عالةول ،خياً كان نوعها ال اساولي عليها خي اخص طبيعي خع اعاباري من
الموال العامة للدعلة ،عالناجتة برريـق مبااـر خع غـري مبااـر عـن ترتكـاس خي جرهـة
من جرائ الفساد.
خمـا خبصـوص عمليـة اإلسـرتداد يعرفهـا املمارسـع عاخلـرباء ى تطـار تتفاقيـة المـ
املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد ب نهـا" ةموعـة النصـوص اإلجرائيـة عالانسـيقية الـواردة ى
الفصل اخلام

مـن اإلتفاقيـة عتهـدإ هـا النصـوص تىل تعـادة المـوال املا صـلة عـن

جرائ الفساد تىل بلدان الةل ال نهب منها ها الموال من طالل آليا للاعاعن بع
الدعل الطراإ ى اإلتفاقية"(. )5
عقد عرّف بعو الدراسا الدعلية عملية تسرتداد املوجـودا ب نهـا "العمليـا الـ
تسـاخد إلعـادة املوجـودا للدعلـة ،عل ـ ايا الفسـاد مبـا و ي ـر بـالطراإ حسـنى
النية ،ع لع من طالل اللجان ال

تنرا يـاا الشـر

مبـا و ياعـار

مـع تتفاقيـة المـ

املا دة ملكاف ة الفساد"(.)6

725

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

التعاون املغاربي يف جمال سسدرداد املوجودات _____________________ بن جداه عبد اهلل ـ صحراوي عبد الرزاق

تن تســرتداد املوجــودا بنــاءً علــى املفهــو خعــال هــو تعــاعن قــانوني عق ــائي ،غايا ـ
كرف احلقيقة ى جرهة من اجلرائ املنهمة ،كمـا خن هـاا اإلجـراء خيـص اجلرهـة
عرب الوطنية ت لي

من املنرق خن ترلب الدعلـة مـن نفسـها تسـرتداد خمـوال ى حياةتهـا،

كما خن المـوال ا ملرلـوس تسـرتدادها قـد تكـون ى حيـاةة اجلـاني عقـ القـبو عليـ ،
عقد يكرف عنها فيما بعد

()7

.

ثانيا -تسرتداد الةول ى الانهي الدعلي عاإلقليمي
ترمجـ جهـود الانهـي الـدعلي لق ـية تسـرتداد المـوال املنهوبـة ،بههـور تتفاقيـا
عمبادرا عدة عاجل موضوع مكاف ة الفساد بركل عا عموضوع تسرتداد الةول
بركل طاص ،فيمكن اإلساناد تىل اإلتفاقيا ماعددة الطـراإ ى مقـدماها تتفاقيـة
الم املا دة ملكاف ة الفساد ،7440ال اُعارب اإلطار العملي الدعلي الرائدة الاي
تناعل موضوع مكاف ة الفساد برمولية ععمق ،فـيمكن الوقـوإ عنـد خهـ النصـوص
ا العالقـة ،الـ

تفسـر آليـا تسـرتداد الةـول عطرواتهـا عطـرق ترجاعهـا ،حيـث

اعارب ها اإلتفاقية املاوجة للجهود الدعلية ى ةال مكاف ة الفساد خعل تطار عمـل
دعلي ناظ ملكاف ة الفساد بركل عا  ،علق ية تسرتداد الةول بركل طاص(.)8
حيـث ركـز اإلتفاقيـة برـكل اـامل ععميـق ،مـن طـالل الفصـل اخلـام

علـى

موضوع" تسرتداد املوجودا " ،عهو حسب فقهاء القانون الدعلي قـد فـا آفاقـاً جديـدة
ى مواجهة الفساد ،ععضع تطارا اامالً إلسرتداد الةول ،عخباةة عندما

اإلعـالن

ى املـادة  51منـ علـى خن" تسـرتداد املوجـودا هـو مبـدخ خساسـي ى هـا اإلتفاقيـة"،
عحا الدعل الطراإ على خن متد بع ها البعو ب كرب قـدر مـن العـون عاملسـاعدة ى
هـاا اجملـال( ،)9حيـث يـوفر هـاا الفصـل للـدعل عمنهـا دعل املشـرس العربـي تطـار عمـل
اامالً إلعادة الموال منهوبة ،مما يقا ي من الدعل الطراإ:
 تقييد عائدا الفساد عحجزها عمنع تسريبها.

 مصادرة عائدا الفساد
 ترجاع عائدا الفساد.

تضافة تىل تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد جند تتفاقية ةل

خعرعبا املاعلقـة

بشسل عائدا اجلرهة عكرفها عضبرها عمصادرتها ،7440عتتفاقية منهمة الاعـاعن
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عالانميـة ى امليـدان اوقاصـادي ملكاف ـة راـوة املـوظفع الجانـب ى املعـامال
الدعليـة ،9112عتتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة اجلرهـة املنهمـة العـابرة لل ـدعد
 ،2000عتتفاقية الم املا ـدة ملكاف ـة اوجتـار غـري املرـرعع ى املخـدرا عاملـؤثرا
العقلية املوقعة بفيينا لعا  ،9111كلها تكلم عنهم مس لة تسرتداد الموال.
خما على املساوا اإلقليمي خي اً و بد لنا من اإلاارة تىل "اإلتفاقية العربية ملكاف ة
الفساد ،" 2010ال خكد ى املادة الاالاـة منهـا علـى خن تعزيـز الاعـاعن العربـي علـى
الوقاية من الفسـاد عمكاف اـ عكرـف  ،عخن تسـرتداد املوجـودا تعاـرب مـن الهـداإ
الساسـية لإلتفاقيـة ،حيـث عرّفـ املـادة الاانيـة منهـا" العائـدا اجلرميـة" ،عطصـ
اإلتفاقية املـواد ، 7ع ،72ع ،71ع ،71ع 04منهـا ،لانـاعل موضـوع تسـرتداد املوجـودا
عاحلجز عاملصادرة بالافصيل.

خمـا تتفاقيـة او ـاد اإلفريقـي ملنـع الفسـاد عحمارباـ  ،فلـ تا ـمن مـوادَ طاةـةً
مبوضوع تسرتداد املوجودا  ،ت ا اقاصر على الدعوة تىل مصادرة العائدا ى املـادة
16منهـا ،كـالع المـر خبصـوص اإلتفاقيـة املرـرتكة بـع البلـدان المريكيـة
ملكاف ة الفسـاد ،9110فقـد عرد اإلاـارة تىل موضـوع ترجـاع املمالكـا عبرـكل
خماصر ى املادة  15منها ،خما تتفاقية راوة املوظفع العموميع الجانـب ى املعـامال
الاجاريـة الدعليـة لعـا  1997فلـ تا ـمن خي ـاً خيَ تاـارة تىل تسـرتداد املوجـودا ،
عكـالع المـر بالنسـبة لإلتفاقيـة العرعبيـة املاعلقـة بـاملوظفع العرعبـيع عالـوطنيع
لعا .)10(9111
خمـا خبصـوص املبـادرا الدعليـة جنـد مبـادرة تسـرتداد المـوال املنهوبـة سـاار ()Star
لعا  7441ال خطلقها البنع الدعلي عالم املا دة ال

تعد من املبادرا الرياديـة ى

ها اجلهود ،حيث ترمـي تىل عقـف نهـب املوجـودا العامـة ،عتسـعى تىل الاسـهيل علـى
حكوما الدعل الناميـة تسـاعادة المـوال املنهوبـة الـ

هرّبهـا راسـااه الفاسـدعن تىل

اخلارج ،من طالل تقدي املساعدة عاملرورة عبناء القدرا عاساامارها ،عاملميز ى ها
املبادرة خنها تسقط خي حصانا سياسية خع دبلوماسية علـى مهـرّس المـوال ،برـرط خن
تاقـد حكوماـ برلـب الـا فظ علـى هـا المـوال املوجـودة ى خي بلـد مـن البلـدان
الع اء ى تتفاقية البنع الدعلي ،حاى يا الا قق من حجمها عكيفية تابع خثرها.
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عترتكز ها املبـادرة علـى ترـجيع عتسـهيل تربيـق تتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة
الفساد ،عتعزة تعادة الةول برريقة خكار نهامية عمالئمة من حيث الاوقي  ،عتعمل
على ختفيو احلواجز القائمة خما اإلسرتداد ى املراكز املالية ،كمـا ترـور مناجـا
املعرفـة عترـجع العمـل اجلمـاعي الرـامل لاعزيـز املعـايري الدعليـة عتربيقهـا ،عتـوفر
املساعدة الاقنية عنـد الرلـب؛ كمسـاعدة السـلرا ى عضـع قـانون تسـرتداد الةـول،
عترـوير بـرام الاـدريب عتـدريب السـلرا املخاصـة ،عتلعـب دعر الوسـيط ى الاعـاعن
الدعلي.

كما خطلق ةموعـة الـدعل الامـاني بفرنسـا العـا  ،7499جهـداً دعليـاً

ـ اسـ

"اراكة دعفيل "من خجل مسـاندة الـدعل العربيـة الـ متـر مبرحلـة اناقاليـة ،عتعهـد
هـا الـدعل الامـاني مبواةـلة دعمهـا يـ

ـو

قيـق اوسـاقرار عاحلكـ الراـيد

عاوندماج ى اوقاصاد العاملي.

احملور الااني :تسرتداد الةول عفق ترريعا الدعل املشاربية
نارــرق ى هــاا احملــور مــدا تنــاعل ترــريعا دعل املشــرس العربــي ملســ لة تســرتداد
الةول ى النقاط الاالية:
خعو -الارريع اجلزائري:
لقد خعىل املررع خهمية كبرية ملكاف ة الفساد ى سياسا اجلنائية ،ع لع باجـري
غالبيـة ةـور عمهـاهر عالـ

ترـكل تبديـدا كـبريا علـى سـري ععمـل اإلدارة العامـة،

ع لع مبوجب القانون  49-40املؤر ى  74فربايـر  7440عاملاعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد
عمكاف اـ اجلزائـري( ،)11عهــاا بعــد مصــادقة اجلزائـر بــا فظ علــى تتفاقيـة المـ
املا دة ملكاف ة الفساد مبوجـب املرسـو الرئاسـي رقـ  971-40 :املـؤر ى  91خفريـل
 ،7440الاي كان ما منا مجلة من ا ليا ى ةال تسرتداد الموال تامال ى:
 -0ح ر تنراء املصارإ الصورية:
منع املررع اجلزائري تنراء مصارإ لي

يا ح ور مادي ع لع عفقا للفقرة الرابعـة

مـــن املـــادة  07مـــن تتفاقيـــة المـ ـ املا ـــدة باعامـــاد تـــدابري خبصـــوص منـــع املصـــارإ
الصورية(.)12
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 -5اولازا بالرفافية املصرفية:
خلز املررع اجلزائري املصارإ من طالل املـادة  01مـن القـانون السـابق الـاكر بـ ن
ت طا بعع اوعابار املعلوما ال تبلغ يـا ى تطـار الاعامـل مـع السـلرا الجنبيـة ،عو
ســـيما املاعلقـــة منهـــا بهويـــة الاـــخاص الربيعـــيع خع اوعابـــاريع الـــاين جيـــب مراقبـــة
حساباته بدقة.
 -2تقدي املعلوما املاعلقة بعائدا الفساد:
خجاة املادة  04من القانون  49-40للسلرا الوطنية تقدي املعلوما املاوفرة لديها
عاملرلوبــة للســلرا الجنبيــة ،حاــى دعن عجــود طلــب مقــد مــن هــا الطــرية ،ع لــع
مبناســبة الا قيقــا اجلاريــة علــى تقليمهــا ،فــنالحظ خن هــا املــادة كرس ـ الاعــاعن
الدعلي ى خبعد ةورة ى ةال تبادل املعلوما .
ثانيا -الارريع املشربي:
لقد نص تتفاقية مكاف ة الفساد علـى ضـرعرة عجـود هيئـة خع هيئـا داطـل الـدعل
الع ــاء تقــو مبنــع الفســاد ع لــع بانفيــا السياســا الــواردة باملــادة  0مــن اإلتفاقيــة
عالاــراإ عليهــا عتجــراء الاوعيــة عالدراســا عالاواةــل مــع الجهــزة املخالفــة علــى خن
تاماع تلع اييئة باوساقاللية حاى تساريع خن تقو بدعرها دعن خي ت ثري .

عخبصوص هاا املقا ى فان املررع املشربي سار على نفـ

الـنه تربيقـاً يـا املـادة

املهمة عخنر اييئا الاالية(:)13
 -0اييئة الوطنية للنزا هة عالوقاية من الراوة عحمارباها:
نرـ

مبقا ــى القــانون رقـ  113-12بنــاء علــى الفقــرة الطــرية مــن الفصــل  00مــن

دســاور  ،7499كرخصــية معنويــة ا اســاقالل مــالي ت ــرلع مبهــا تاعلــق باملبــادرة
عالانسيق عاإلاراإ عضمان تابع تنفيا سياسا حماربة الفساد عتلقـي عنرـر املعلومـا
ى هاا اجملال ،عمـن خجـل لـع فهـي تالقـى الرـكايا عالابليشـا عاملعلومـا املرتبرـة
مبجــاو الفســاد ،كمــا ختــص مقرتحــا القــوانع عمرــاريع النصــوص الانهيميــة ا
الصلة بالوقاية من الفساد عحماربا .
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 -5عحدة معاجلة املعلوما املالية:
تحـــداثها مبوجـــب مرســـو ةـــادر باـــاريخ 7441/97/70

ـ ـ رقـ ـ 7-41-027

تربيقا للمادة  90من قانون غسل الموال عمـن مهامهـا مجـع املعلومـا املرتبرـة جبـرائ
غســل المــوال عمتويــل اإلرهــاس عتطبــار النيابــة العامــة بكــل معلومــة توةــل بهــا عتفيــد
بوجود خفعال من اانها خن تركل جرهة فساد.
 -3احملاك املالية:
عهي من آليا الرقابة الالحقة ،عياعلق المر باجملل

العلـى لل سـابا الـاي يعاـرب

جهاةا مسـاقال مبوجـب الدسـاور عمـن خهـ مهامـ دعـ عمحايـة مبـادئ عقـي احلكامـة
عمراقبــة عتابــع الاصــري باملمالكــا عحســابا الحــزاس عنفقــا العمليــا اإلناخابيــة
عمســاعدة الربملــان ى ةــاو مراقبــة املاليــة العامــة عمســاعدة اييئــا الق ــائية عنرــر
مجيع خعمال اجملل

مبا فيها الاقارير اخلاةة عتحالة كل فعل يعارب جرهـة علـى عةيـر

العدل.
عى هاا اجلانب فإن املررع املشربي و ياساهل مع الحكا الق ـائية الجنبيـة الـ
خمر مبصادرة ممالكا تكاسب عن طريق تحدا جرائ الفسـاد املنصـوص عليهـا،
ع لع طبقا للقواعد عاإلجراءا املقـررة ،كمـا هكـن للجهـا الق ـائية خع السـلرا
املخاصة بناء على طلب تحدا الـدعل الطـراإ ى اإلتفاقيـة الـ تكـون حماكماهـا خع
ســلراتها املخاصــة قــد خمــر باجميــد خع حجــز العائــدا املا تيــة مــن تحــدا اجلــرائ
املنصــوص عليهــا ى اإلتفاقيــة ،خع املمالكــا خع املعــدا خع الدعا الـ اســاخدم خع
كان معـدة لالسـاخدا ى ترتكـاس جـرائ الفسـاد خن

كـ باجميـد خع حجـز تلـع

املمالكا اريرة عجود خسباس كافية لاربير ها اإلجراءا  ،ععجود ما يـدل علـى خن
مآل تلع املمالكا هو املصادرة.
ثالاا-الارريع الاونسي:
نصّ املادة العىل من املرسو اإلطاري عـدد  974لسـنة  7499املـؤر ى  90نـوفمرب
 7499املاعلق مبكاف ـة الفســاد على خنّ  " :يهدإ هاا املرسو اإلطاري تىل مكاف ـة
الفســاد ى القرــاعع العــا عاخلــاص ع لــع طاةــة بارــوير جهــود الوقايــة من ـ عتيســري
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كرف عضمان تابع مرتكبي عردعه عدعـ اجملهـود الـدعلي لل ـد منـ عتقلـيص آثـار
عالعمل على تسرتجاع عائدات "(.)14
خمــا علــى املســاوا الــوطب فقــد

تحــدا جلنــة عطنيــة إلســرتجاع المــوال املهربــة

باخلــارج عاملكاســبة برريقــة غــري مرــرععة مهماهــا تنســيق اجلهــد الــوطب بــع مجيــع
اييئا الوطنية العانية باملوضوع منها جلنة املصـادرة عاللجنـة الوطنيـة ملكاف ـة الفسـاد
عاللجنة الوطنية للا اليل املالية عاجلمعيا كما تقـو بـربط الصـلة باملنهمـا الرـبيهة
ى العامل .
كمــا خةــدر الارــريع الاونســي قانـــون خساســي ياعلــق بــاإلبالغ عــن الفســاد عمحايــة
املبلشع ،حيث من ـ الدعلـة الاونسـية مكافـ ة ماليـة للمـبلرشع الـاين خدّا تبالغهـ تىل
احليلولـــة دعن ترتكـــاس خيّ مـــن جـــرائ الفســـاد ى القرـــاع العـــا خع تىل اكارـــافها خع
اكاراإ مرتكبيها خع البعو منه خع تسرتداد الموال املا تّية منها(. )15
كالع خحـد املرـرع الاونسـي جلنـة تسـرتجاع المـوال املهربـة تىل اخلـارج باملرسـو
عدد  90لسنة  7499املؤر ى  70مارس  7499املاعلق بإحدا جلنة عطنية إلسـرتجاع
الموال املوجودة باخلارج عاملكاسبة بصورة غري مررععة فهي تقو بعمل مكمل عمـوازة
لعمل جلنة املصـادرة ،ت هـي مكلفـة بالعمـل علـى تسـرتداد المـوال الـ اسـاوىل عليهـا
الاــخاص املرــمولون باملصــادرة املــاكورة خ ــااه مبل ــق مرســو املصــادرة عال ـ
ياعار تسرتجاعها مبوجب املرسو املاكور حبك خن خغلب الدعل الجنبية ال تعرتإ
بآثار املرسو املاكور علـى خراضـيها بـل تسـاوجب قوانينهـا اساصـدار خحكـا ق ـائية
لطا ملكية خاياء موجودة على تقليم عترجاعها تىل الدعلة الاونسية

()16

.

رابعا -الارريع اللي :
خنرئ املررع اللي اييئة الوطنيـة ملكاف ـة الفسـاد مبوجـب قـانون رقـ ( )99لسـنة
 7490تكــــون يــــا الرخصــــية اوعاباريــــة عالامــــة املاليــــة املســــاقلة تابــــع الســــلرة
الارريعية( ،)17مـن مهامهـا الانسـيق مـع مصـرإ ليبيـا املركـزي عاجلهـا

ا العالقـة

للعمل على تسرتداد الموال الناجتة عن الفساد ى الداطل عاخلارج(.)18
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طامسا-الارريع املوريااني:
خقر املررع املوريااني القانون رق  7490/90املاعلق مبكاف ة الفساد ،ايـدإ منـ
هـــو جتـــري الفســـاد جبميـــع ةـــور عكـــااك تســـهيل عدعــ الاعـــاعن الـــدعلي مـــن خجـــل
مكاف ة الفساد عتسرتداد املا صل عليها برريقة غري ارعية(. )19
احملور الااني :ةور عجتارس تسرتداد الةول ى دعل املشرس العربي عالعقبـا الـ
تعرتضها
نص ـ تتفاقيــة الم ـ املا ــدة ملكاف ــة الفســاد تىل آليــا تســرتداد الةــول ،ال ـ
سنســقرها علــى ةــور الاعــاعن املشــاربي ى هــاا اجملــال ،باإلضــافة تىل الارــرق لــبعو
جتارس دعل املشرس العربي ى تسرتداد املوال من اخلـارج عالـ تقاصـر فقـط علـى دعل
مبــا تســمى بــدعل الربيــع العربــي ( تــون  -ليبيــا) ،حيــث تعرتضـ هــا اجلهــود عقبــا
عديـدة ،سـواء متالـ ى العقبـا القانونيـة ،خع تجرائيـة ،خع تقنيـة عغريهـا مـن العقبــا
املخالفة ،عال سناناعل ها النقاط فيما يلي:
خعو -ةور تسرتداد الةول ى دعل املشرس الشربي:
عفقا للمادة  00من تتفاقية الم املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد الـ نصـ علـى ا ليـا
ال رعرية ال تامال ى:
 عضع تدابري قانونية من اجل تنفا خمر خجن بالاجميد ث املصادرة. عضع الادابري القانونية إلةدار خمر باجميد عحجز املمالكا اخلاضـعة للمصـادرةبناء على طلب املنر .
ععلي عفقا للنص ها املـادة خن الاعـاعن الـدعلي ياخـا ةـورتع ،ممـا يعـب علـى دعل
املشرس العربي خن ت طا بهاين الصورتع:
 -0الصورة العىل:
اختا ما يلز من تدابري قانونية من اساال طلب اإلسـرتداد عتنفـا طلبـا املصـادرة،
ففي حالة تلقي خي دعلة طرإ ى اإلتفاقية طلب من خجـل جتميـد هـا المـوال عحجزهـا
متهيدا ملصادرتها ياعع على ها الدعلة خن تاخا كل ما يلز مـن تـدابري لكرـف هـا
العائــدا اإلجراميــة عتعقــب خثرهــا مــن خجــل حجزهــا بشــر

مصــادرتها ،كمــا هكــن

للدعلة رفو الرلـب ت ا مل تالـق خدلـة كافيـة خع كانـ املمالكـا املرلوبـة مصـادرتها
729

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

التعاون املغاربي يف جمال سسدرداد املوجودات _____________________ بن جداه عبد اهلل ـ صحراوي عبد الرزاق

غــري ا قيمــة ،كمــا خن ـ ى حالــة الدعلــة املالقيــة قام ـ باختــا تجــراءا تابــع عحجــز
المــوال ،فانـ يــاعع مواةــلة هــا اإلجــراءا عمــن الفرةــة للدعلــة الرالبــة لاقــدي مــا
لــديها مــن خســباس تســادعي مواةــلة الاــدابري املاخــاة ،عو تاخــا قــرار عقــف خي تــدابري
مؤقاة تو بعد الا كد من عد عجود خسباس كافية لل جز عاملصادرة(.)20
 -5الصورة الاانية:
رفع الدعلة املالقية دعوا خما سلراها للمرالبة باساصـدار قـرار باملصـادرة بنـاء علـى
معلوما مقدمة مـن الدعلـة الرالبـة ،فيـاعع علـى الدعلـة املالقيـة فـور ةـدعر الرلـب خن
تاخا كل الادابري عاإلجراءا لكرف العائـدا اإلجراميـة عتقافـاء خثارهـا عجتميـدها
عحجزهـــا ،عجيـــب خن يا ـــمن الرلـــب لرـــرعط معينـــة كوةـــف املمالكـــا املـــراد
مصــادرتها ،عتقــدير لقيمــة المــوال املــراد مصــادرتها ،باإلضــافة تىل الوقــائع عاملعلومــا
الكافية ال تربر طلب املصادرة(.)21
ثانيا -جتارس دعل املشرس العرس ى تسرتداد الموال:
بالنســبة عــن جتربــة الــدعل املشــرس العربــي ى تســرتداد المــوال مــن اخلــارج جنــدها
مقاصرة على الدعل ال مساها تشيريا جارية جراء ما يسمى باورا الربيع العربـي ى
كل من تون

عليبيا ،خما بقية الدعل ى كل من اجلزائر عاملشـرس عمورياانيـا مل يكـن

يا سوابق ى تسرتداد خموايا من اخلارج املا تية من جرائ الفساد ،ممـا سـناررق فقـط
تىل الاجربة الاونسية.
جنــد تــون

مبااــرة بعــد الاــورة قام ـ بارــكيل اللجنــة الوطنيــة الاونســية إلســرتداد

المــوال باخلــارج املكاســبة برريقــة غــري اــرعية جــراء فســاد النهــا الســابق ،فــيرتخس
البنع املركزي الاونسي ها اللجنـة حيـث توةـل هـا اللجنـة تىل عـدد مـن املعلومـا
حول الكاري من احلسابا البنكية عالرركا العقارية للمسؤعلع السابقع ،عتعمـل
هــا اللجنــة بــالاواةي مــع عةارة العــدل الاونســية ،حيــث خســفر اجلهــود الاونســية عــن
تســرتجاع جــزء قليــل مــن المــوال عاملنقــوو املهربــة تىل اخلــارج ،ى تســرتداد

ــو 71

مليون دعور من حسـاس مصـرى بلبنـان كـان علـى مـة ليلـى الررابلسـي ةعجـة الـرئي
املخلوع بن على ،كمـا تسـاعاد السـلرا الاونسـية خياـ ًا فـاطرًا كـان حماجـزًا ب حـد
املوانئ اإليرالية ،عقد كان مملوكاً وبن اـقيق الـرئي

الاونسـي السـابق عيقـدر ننـ
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ب كار من مليون يورع ،كما جن

تون

ى جتميد خرةدة ععقـارا تابعـة لعائلـة بـن

علــى بــدعل خعربيــة مــن طــالل ســفاراتها ى اخلــارج ،فعلــى الــرغ مــن العراقيــل الرــديدة
عاملاعلقة بعملية تسرتداد الموال ،تو خن تون
تعرت

ثالاا -العقبا ال

جن

ى تعادة جزء من خموايا(.)22

تسرتداد الةول:

تن عمليـة تسـاعادة المـوال املنهوبـة هـي ليسـ بالعمليـة البسـيرة ،بـل هـي عمليـة
معقدة ،تقف خما

قيقها العديـد مـن املعيقـا  ،علـى الـرغ مـن تـوفر اإلطـار الـدعلي

الناظ يا ،من خهمها:
 -0العقبا القانونية:
تامال ى تطاالإ النه القانونية عالق ائية ى الوويا الق ائية املخالفة ،ما يعب
ى بعـو احلـاو خن و يعاـرب السـلوك املرتكـب عاملنرـئ للرلـب ،ممـاالً جلرهـة ى
الوويـة الق ـائية املقـد تليهـا الرلـب ،كمـا جـاء ى تصـري مـدير الرـؤعن اجلزائريـة
ــال

عتجــراءا العفــو بــوةارة العــدل اجلزائريــة ى الوراــة اإلقليميــة العىل ى منرقــة

تفريقيــــا حــــول “ مكاف ــــة الفســــاد عاجلرهــــة العــــابرة لل ــــدعد عتســــرتداد العائــــدا
اإلجراميـــة” ،ى تطـــار الاعـــاعن الق ـــائي مـــع الوويـــا املا ـــدة المريكيـــة عاملوجهـــة
لاكــوين الق ــاة عضــباط الرــرطة الق ــائية مــن اجلزائــر عتــون

عاملشــرس عمورياانيــا

عاملنعقــدة بــاجلزائر ى  42خكاــوبر  ،7490خن حجــز الرةــدة املاليــة العائــدة لمــوال
الفســاد يارلــب عجــود آليــا تعــاعن دعلــي تاوقــف علــى النصــوص القانونيــة املوجــودة ى
البلـدان املعنيــة عالـ تســم باقــدي طلبـا اإلســرتداد ،مؤكــداً خن المـر ياوقــف خي ــا
على خن الدعلة ال تالقى الرلب جيب خن تكون قوانينها مرابقة بالركل الاي يسـم
بانفيا الاعاعن(.)23
تضافة تىل للعقبـا السـابقة الـاكر اخنفـا
الـ

مسـاويا اخلـربة القانونيـة ى الـدعل

ترالـب باإلسـرتداد ى بعـو احلـاو  ،عغيـاس السـبل املؤسسـية عالقانونيـة الـ

هكن من طاليا ماابعة املرالبا بنجاز ،ععجود حصانا عحقوق لطراإ ثالاة.

نة عقبا قانونيـة تـرتبط بالصـعوبا ى تنفيـا عتنفـا اإلطـار القـانوني ملنـع

ويـل

عائدا الفساد عالكرف عنهـا ععلـى سـبيل املاـال ،فإنـ للكرـف عـن تـدفقا هـا
الموال ،فإن املعيار الساسي الوارد ى الفقرة  9من املادة  07من تتفاقية الم املا دة
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ملكاف ة الفساد يررتط علـى الـدعل الطـراإ" خن تاخـا مـا قـد يلـز مـن تـدابري عفقًـا
لقـانوﻧﻬا الـداطلي إللـزا املؤسسـا املاليـة الواقعـة ضـمن عوياهـا الق ـائية بـ ن جتـري
ف صًـا دقيقًـا لل سـابا الـ يُرلـب فا هـا خع مـافظ ﺑﻬا مـن قبـل خع نيابـة عـن خفـراد
مكلفع خع سبق خن كلفوا بـ داء عظـائف عموميـة هامـة خع خفـراد خسـره خع خاـخاص
عثيقي الصلة ﺑﻬ  .عيصم لع الف ص الدقيق بصورة معقولة تاـي كرـف املعـامال
املربوهة بشـر

تبـالغ السـلرا املخاصـة عنهـا " عو يـزال معـدل اومااـال يـاا املعيـار

منخف ًا ى العاملع املاقد عالنامي

()24

.

كما هناك عقبا قانونية خطرا ال تنر ى سياق املسـاعدة القانونيـة املابادلـة ى
مسائل جنائيـة بـع الوويـة الق ـائية الةـلية عالوويـة الق ـائية املالقيـة ،عقـد خطفقـ
ق ـايا كـارية ى مرحلـة الاعقـب بسـبب الرـرعط الصـارمة الـ

تفرضـها الوويـا

الق ائية املالقية للرلب ى مرحلة تكون فيها الووية الق ائية الرالبة ى موقع ضعيف
و تـامكن فيـ مـن مجـع الدلـة ،عمـن المالـة النمو جيـة علـى لـع مرالبـة الوويـة
الق ائية الةـلية باقـدي دليـل يابـ الصـلة الدقيقـة بـع املوجـودا عاجلرهـة عخ ـاء
خة اس احلساس ى البنع خع

ديد املوجودا بدقة اديدة ،عها الررعط ال عادة

ما تكون على مساوا خعلى ى الوويا الق ـائية الـ تربـق قـوانع السـرية املصـرفية
الصارمة ،عهي ارعط يصعب اسايفااها ى املراحل العىل من الا قيق(.)25
 -5العقبا اإلجرائية:
تـربة ى مسـائل مقبوليـة الدلــة ععــد كفاياهـا ،عنــوع الدلــة املرلوبـة عقوتهــا،
عمعاهـدا تبـادل املسـاعدة الق ـائية غـري الفعالـة ،الـ

تسـاشرق عقاـاً طـويالً ،كمـا

خكد مدير الرؤعن اجلزائرية عتجراءا العفو بوةارة العدل اجلزائرية بالوراة املشاربية
الســابقة الــاكر خن هــاا الاعــاعن ماــاج تىل مراعــاة بعــو الرــرعط الرــكلية عمنهــا
مرابقة الرلبا ال ياقد بها الق اة ،كما مااج خي ا تىل معرفة اجلهـة الـ جيـب
خماطباهــا قبــل تقــدي الرلــب ،مــن خجــل عــد رف ـ حبجــة عــد مرابقــة اإلجــراء مــن
الناحية الركلية.
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 -2العقبا اإلدارية عالاقنية:
تـربة هـا العقبـا ى اخلـربة احملـدعدة ى اإلعـداد عى تتّخـا القـرارا املناسـبة ى
الوق الالة  ،عى اطايار اإلجراء القـانوني الق ـائي النسـب عمبااـرت فـو ا ًر ،حيـث
تعارب عملية تسرتداد الةول عملية حساسة من حيث الوق  ،عو بد من تدارتها برـكل
جيد ،درءاً لابديد العائدا  ،تضافة تىل النقص ى اخلربا الاقنية عاملـوارد ،عالاكلفـة
الباههـة الـ

ترتتـب علـى اسـاخدا احملاسـبع عاحملـامع القـانونيع عاملهـرة لفـرتا

طويلـة ،حيـث تارلـب عمليـة تسـرتداد الةـول خسـاليب عمهـارا طاةـة للا قيـق عتابـع
الموال طارج حدعد الدعلة

()26

.

 -0نقص اخلربا عالقدرا عاملوارد:
خن خكار ما يعيق جهود اإلسرتداد هو قلة املوارد عاخلربة الفنية فشالباً ما تواج جهود
اإلسـرتداد مبسـ لة حسـاس الكلـف الباههـة للا قيقـا ععمليـا املالحقـة عالرةـد
لدمــوال املهربــة ي ــاإ تىل لــع افاقــار احملققــع تىل الاــدريب الــالة ى ميــدان
الا قيقـا املاليـة عتسـاعادة الةـول املسـرعقة ،عقـد يرـرتك احملققـون خع املوظفـون ى
الدعلـة مالقيـة الرلـب بهـا الصـفة عيواجهـون املرـاكل ا الرـابع نفسـ ممـا يزيـد
خماطر فرل جهود اإلسرتداد.

 -2السرية املصرفية:
تعد السرية املصرفية من خه ركائز العمل املصـرى عالـ مبوجبهـا متانـع املصـارإ
عن تفراء املعلوما املاعلقة بـالعمالء ،خع خنهـا الواجـب امللقـى علـى عـاتق املصـرإ بعـد
تفراء اإلسرار ال

حاة عليها حبك عظيفا عفقا للقانون عال ياوجـب عليـ الاكـا

عليهــا ،حبيــث يعاقــب ت ا خفرــاها( ،)27لــاا تعــد هــا املســالة مــن خكاــر املعوقــا ال ـ
تواج الاعاعن الدعلي ى ةال تسرتداد الموال املا صـلة مـن جـرائ الفسـاد ،عقـد تعـد
من خه العوامل املؤثرة عاملساعدة ى انارار جرائ غسيل المـوال املا صـلة مـن الفسـاد
املــالي عاإلداري خع خي نرــاط آطــر يــدر خرباحــا دعن الاقيــد مبعنــى حمــدد ملصــدر تلــع
الموال( ،)28مما خةب

السرية املصرفية الشراء اب القـانوني لعمليـا نهـب المـوال

من قبل كبار املسؤعلع .
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 -7الدعافع عالركوك السياسية:
قد تصرد طلبا الاعاعن ى ةال اإلسرتداد بإدعاءا الدعلـة مالقيـة الرلـب بعـد
تمكانية الاعاعن بـزع خن الاجـري يعـود تىل دعافـع سياسـية ،فقـد تنرـ هـا الرـواغل
عــن ادعــاءا خع اـــبها بـــ ن جهـــود اإلســرتداد تعـــزا تىل دعافـــع سياســـية ،نهـــرا لن
كـاريا مـن الـبلدان لديـ قواعـد

ـول دعن تقـدي العـون ى اجلـرائ املـزعو ب نهـا ا

طابع سياسـي خع عسـكري عى حــاو خطــرا ،قــد تكــون لـدا مـوظفي الدعلـة الـ
يراد تسرتداد املوجودا خع الموال منها حـاو خطـرا ،قـد تكـون لدا مـوظفي الدعلـة
الــ يـــراد تســـرتداد املوجــودا خع المـــوال منهـــا اــــكوك فـــــيما ت ا كانـــــ الدعلـــــة
الرالــبة طالــية مــن الفســاد عخمــاعإ تةاء مــآل المــوال خع املوجـودا املـرجعة(.)29
 -6ضعف الاعاعن الدعلي ى ةال تبادل املعلوما عالا ري عالا قيق املررتك:
على املساوا اإلقليمي عرغ اجلهود املباعلة ى تقرار بعـو اإلتفاقيـا العربيـة منهـا
اإلتفاقيـة العربيـة ملكاف ـة غسـل المـوال ،تو خنـ بقـدر تعلـق المـر جبهـود اإلسـرتداد
وةالـ جهـود الاعـاعن املرـرتك ى مسـائل اإلسـرتداد ضـعيفة عحمـدعدة كمـا خنـ علـى
املساوا اإلقليمي مل ترب تتفاقا خع ترتيبـا ثنائيـة خع ماعـددة ،تانـاعل مسـائل الاعـاعن
ى اإلسرتداد لالع تبقى مسائل الاعاعن ى هاا اجملال ماوقفة على مدا اعرتاإ الـدعل
بإنفا الحكا الجنبية .
طامتــــة:
يعاــرب تســرتداد العائــدا اإلجراميــة كوســيلة فعالــة ملكاف ــة الفســاد ســواء كــان
تسرتداد قائ على املصادرة خع على تدابري اإلسـرتداد املبااـر ،تو خن الواقـع يكرـف خن
الموال املسرتدة ى دعل املشرس العربي حاى عامليا من جراء جرائ الفساد و متاـل سـوا
جزء يسري جدا من املبالغ اخليالية ال جينيها اجملرمون جراء الفسـاد ،عيرجـع لـع تىل
ال عف الاعـاعن اإلقليمـي بـع دعل املشـرس العربـي جـراء تطـاالإ الانهـي القـانوني بـع
ترريعا ها الدعل مما خثر سلبا على عمليا املصادرة.
كما خن الفراغ القانوني عالشمو

الـاي يكاسـي اإلجـراءا يعـد مـن خهـ العقبـا

الـ ـ تعـــوق تفعيـــل هـــا ا ليـــة كوســـيلة ا خهميـــة معاـــربة ى الوةـــول تىل مصـــادرة
العائدا اإلجرامية عغريها من العقبا ال

الاررق يا ى ها الدراسة ،ععلي فـان
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عملية تسرتداد المـوال ليسـ مسـا يلة علكنهـا تارلـب تسـرتاتيجية عتعاعنـا مـن مجيـع
اخلرباء القانونيع عاسـاشالل اإلتفاقيـا عاملبـادرا الدعليـة ،علـى رئسـها تتفاقيـة المـ
املا دة ملكاف ة الفساد باإلضافة تىل مبادرة ساار إلسرتداد الموال املنهوبة.
خما خبصوص املقرتحا فيمكن تلخيصها ى النقاط الاالية:
 تعزيــز جهــود دعل املشــرس العربــي ملراجعــة خطرهــا القانونيــة بقصــد اوســافادة مــناملمارســا اجليــدة ى الــدعل الطــرا ،عل ــمان الدقــة عالفاعليــة عالكفــاءة ى ةــال
تسرتداد الموال.
 اإلجـــراءا الاقليديـــة إلســـرتداد المـــوال مل تعـــد كافيـــة عناجعـــة ى ظـــل الاقـــدالاكنولــوجي احلــديث ،عهــو مــا يؤكــد علــى ضــرعرة ةيــادة فاعليــة اإلجــراءا عتجيــاد
آليا مباكرة.
 ضرعرة الا فظ على الموال املهربة عحجزها بصورة فورية مبجرد تقـدي طلـب مـنالدعلة ةاحبة تلع الموال.
 تبادل املعلوما بـع مسـؤعلي تنفـا القـانون قبـل ترسـال طلبـا املسـاعدة القانونيـةاملابادل.
 تنراء تطار مؤسسي رفيع املساوا ،ياركرل من خة اس طربة عاطاصاص عمعرفـةبالقــانون عالاعــاعن الــدعلي علدي ـ اخلــربة الكافيــة لياــوىل تدارة ملــف الاعــاعن الق ــائي
املشاربي ى ةال تسرتداد الموال.
 اختا الادابري ال تكفل معاقبة املؤسسـا املاليـة عالبنـوك ا النرـاط الـدعليال

تاعامل مع الاخاص املاهمع جبرائ فساد.

ايـوامــ
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( -)1تســكندر غرــاس ،تعزيــز قــدرة احلكومــة العراقيــة ى اســرتداد الةــول ،مكاــب المـ املا ــدة
املعب باملخدرا عاجلرهة ،ص.99

( -)2خمحد عبد الهاهر ،القـوانع اجلنائيـة اخلاةـة (النهريـة العامـة) ،دار النه ـة العربيـة ،القـاهرة،
.7494
- Stolen Asset Recovery “Towards A Global Architecture for Asset Recovery”,
UNCAC Conference Edition, the World Bank and Untied Nation Office Drugs and
Crime, p.3
()4
- ibid., p 13.
)(3
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موجود على ةف ة الويب:
file: ///C: /Users/Sabdeen/Downloads/003.pdf
تاريخ الاصف  04( :خكاوبر  ،7491على الساعة  77ع 74د).
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- Stolen Asset Recovery: op. cit., p.3
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الفساد عمحاية املبلشع.
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اململكة املشربية ،7499 ،ص ،92موجود على ةف ة الويب:
http: //www.arabacinet.org/files/activities/Ourfelli- Session%201.pdf
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( -)17املادة العىل من قانون رق ( )99لسنة  ،7490موجود على ةف ة الويب:
797

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

التعاون املغاربي يف جمال سسدرداد املوجودات _____________________ بن جداه عبد اهلل ـ صحراوي عبد الرزاق

https: //security- legislation.ly/ar/node/31993

تاريخ اإلطالع 09 :خكاوبر .7491
( -)18الفقرة اخلامسة من املادة الاالاة من القانون اللي رق ( )99لسنة .7490
( -)19املادة العىل من القانون اللي رق  7490/90املاعلق مبكاف ة الفساد .
( -)20سامية بلجراإ ،اسرتداد الموال املا صلة من جرائ الفساد (الا ديا عا ليا ) ،ةلة احلقوق
عاحلريا  ،كلية احلقوق عالعلو السياسية -جامعة بسكرة ،اجمللـد ،7العـدد الاـاني ،مـارس ،7490
ص.091
( -)21املرجع نفس  ،ص.074
( -)22تبــراهي منرــاعي ،طــربة مشــايرة :قــراءة ى الاجــارس الدعليــة وســرتداد المــوال املنهوبــة ،املركــز
العربي للب و عالدراسا  ،دراسة على ةف ة الويب:

http: //www.acrseg.org/11239

تاريخ اإلطالع  49نوفمرب .7491

( -)23عراــة تكوينيــة حــول مكاف ــة الفســاد عاجلرهــة املنهمــة العــابرة لل ــدعد عاســرتداد العائــدا
اإلجرامية ،املنهمة من طرإ عةارة العدل اجلزائرية ،املنعقد ى اجلزائر ى  0خكاـوبر  ،7490موجـود
على ةف ة الويب:

/https: //www.echoroukonline.com

تاريخ الاصف  09( :خكاوبر  ،7491على الساعة  74ع 04د) .

( -)24الفقرة الااسعة من تقرير مفوضة الم املا دة السامية حلقوق اإلنسان املاعلق بدراسة ااملة عن
الا ثري السل لعد تعادة الموال املا تية من مصدر غري مررعع تىل بلداﻧﻬا الةلية على الاماع حبقوق
اإلنسان ،عوسيما احلقوق اوقاصادية عاوجاماعية عالاقافية ،عثيقة الم املا دة رقـ A/HRC/19/ :
.42

( -)25الفقرة العاارة من تقرير مفوضة الم املا دة السامية حلقوق اإلنسان املاعلق ،مرجع سابق.
( -)26اسرتداد املوجودا  :مركلة نراق عبعد ،عرقة عمل منهمة الرفافية الدعلية موجودة على ةف ة
الويب:

http: //www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf

تاريخ الاصف  04( :خكاوبر  ،7491على الساعة  79ع 04د) .
( -)27نصر اومان ،خثر السرية املصرفية على تبيو الموال ،بريع  ،ط ،7441 ،7ص .10

( -)28حممــد العــال الــديربي عحممــد ةــادق ت اعيــل ،جــرائ الفســاد بــع آليــا املكاف ــة الوطنيــة
عالدعلية (دراسة قانونية تربيقية مقارنة) ،املركـز القـومي لإلةـدارا القانونيـة ،مصـر ،7497 ،ص
.11
( -)29الفقرة  00من تقرير اللجنة املخصصة للافاع

بر ن اتفاقية ملكاف ة الفساد :دراسة عامليـة عـن

تحالة الموال ا املنر غري املررعع ،عوسيما الموال املا تية من خفعال فسـادن ،عثيقـة المـ املا ـدة
رق .A/AC.261/12 :

796

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

