
تحالف المنظمات االھلیة العربیة یطالب الدول االجنبیة لمساعدة الدول العربیة في 
  استرداد االموال المنھوبة

عانت المنطقة العربیة بالفترة االخیرة مجموعة من االحداث واالضطرابات السیاسیة التي 
سیاسیین كشفت عن وجود العدید من االموال المھربة الى خارج دولھا من قبل مسؤولین 

أعمال في ھذه الدول حصلوا على ھذه االموال  وأتباع األنظمة الحاكمة الفاسدة ورجال  قادة  من
 .بطرق غیر شرعیة او غیر معروفة المصدر

وقد جرى ادماجھا دون حذر في المواقع المالیة والعقاریة لعدد من الدول خاصة في الوالیات 
وعلى الرغم من اعالن بعض الدول األجنبیة عن   .المتحدة االمریكیة واوروبا وكندا واسترالیا

ال أنھ من   التي تعد بمئات الملیارات من الدوالرات وأطنان من الذھب،  تجمید ھذه األموال
  .المتوقع أن تستغرق عملیة استرجاعھا سنوات طویلة

جز مما سیفاقم من سوء األوضاع في الدول العربیة التي تعاني اقتصادیاتھا وموازاناتھا من ع
كبیر ونضوب بنوكھا المركزیة في الوقت الذي تعمل ھذه الثروات المھربة على تولید حركة 

  .إیجابیة في األسواق المالیة الدولیة

وعلیھ ونظرا لقرب عقد االجتماع الخامس للدول االطراف الموقعة على اتفاقیة االمم المتحدة 
تحالف المنظمات األھلیة     لمكافحة الفساد في اواخر الشھر الحالي في بناما، فان

وبصفتھ عضو في ائتالف منظمات المجتمع المدني الداعمة لتطبیق اتفاقیة األمم المتحدة   العربیة
  (UNCAC Coalition) لمكافحة الفساد

  :تدعوا حكومات الدول الغنیة وخاصة الوالیات المتحدة االمریكیة واوروبا وكندا واسترالیا الى

  .ي جرى تھریبھا من قبل مسؤولین عرب الى بالدكمالت  تجمید االموال  :اوال

  .على األموال التي یجري ایداعھا حالیا والتأكد من مصادرھا تشدید الرقابة  :ثانیا

لتسریع عملیة االفراج عن األموال التي تم  التعاون مع الجھات القضائیة في الدول العربیة  :ثالثا
  .تھریبھا بما فیھا األصول

في دولكم الذین سمحوا بادخال ھذا النوع من االموال والتي غالبا ما  ؤولینمحاسبة المس: رابعا
  تشیر لشبھات من حیث الكمیات وطبیعة االشخاص المسؤولین عنھا

  .الذین عادة ما یكونو یشغلون مناصب سیاسیة في الدول العربیة

كات أجنبیة للدول عن الخسائر أو األضرار الالحقة بھا جراء رشوة شر  تعویضات  منح  :خامسا
  األمر الذي یتسق مع أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد .لمسؤولیھا الحكومیین

  .یجب أن یكون جزءًا ال یتجزأ من أي إجراءات قانونیة ضد الرشوة األجنبیة



بشأن التحقیقات القائمة   مع الدول االخرى  معلومات  تبادل  نظام التعاون في إنشاء  :سادسا
  .نفاذ القانون بشأن ھذه األموال المنھوبة أو المھربةوإجراءات إ

الذین ارتكبوا جرائم فساد وذلك  التعاون مع الحكومات العربیة في عملیة تسلیم المجرمین  :سابعا
  .إفالتھم من العقاب  للمساھمة في منع 

االجتماع الوفود العربیة الرسمیة المشاركة في ، تحالف المنظمات االھلیة العربیة  كما یطالب  
جمیع الدول االطراف   التأكید على ھذه المطالب وااللتزام بھا من قبل  الخامس المنوي عقده،

  .  UNCAC  الموقعة على اتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الفساد
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