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 الدورة التاسعة

 2021كانون األول/ديسمبر  17-13شرم الشيخ، مصر، 
 * من جدول األعمال المؤقت 5البند  

    استرداد الموجودات
 اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة، بما فيها التسويات،    

 المتعلقة بمصادرة عائدات إجرامية وإعادتها
  

 مذكرة من األمانة  

 
 ملخَّص 

الـدول األررا  ي  ا اـاةيـأل األمم المتحـدة لمةـايحـأل الاســــــــــــــاد أُعـد  ذـ ا المـ كرة عمبق ارراؤ مؤ مر   
". و ردم الم كرة 2030، المعنون " عزيز اســــــــــترداد الموجودا  دعماق لخ أل التنميأل المســــــــــتدامأل لعام  8/9 ؤقم

دون محـاممـأل، امـا ي اـا التســــــــــــــوـيا ، المتعلرـأل  لمحـأل عـامـأل عن اســــــــــــــتخـدام ابليـا  الرـانونيـأل البـد لـأل والحلول
 امصادؤة عائدا  إجراميأل وإعاد اا.

  

 __________ 

 * CAC/COSP/2021/1 . 
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 مقدمة  - أولا  
، المعنون " عزيز 8/9مؤ مر الدول األررا  ي  ا ااةيأل األمم المتحدة لمةايحأل الاســــــــــــاد ي  قراؤا وجه   -1

مبادؤة اســــــــترداد وة إلى ودعإلى األمانأل رلبا "،  2030اســــــــترداد الموجودا  دعماق لخ أل التنميأل المســــــــتدامأل لعام  
ســيما ميما   اســترداد الموجودا ، وامواصــلأل  عاد و حد ق قاعدة ايانا  مرصــد لالموجودا  المســروقأل س"ســتاؤ"   

دون محاممأل، اما ي اا التســـــــــويا ، المتعلرأل امصـــــــــادؤة عائدا  إجراميأل   تعلق اابليا  الرانونيأل البد لأل والحلول 
تـرديم  حـد ـتا  منت مأل  لمـبادؤة "ســـــــــــــــتاؤ"   ودعوة إلى  إلى األمـاـنألا رلبـ المؤ مر  كمـا وجـه  وإعـاد اـا، ويـراق لب ـااةـيأل. 

الاريق العامل الحةوم  الدول  الماتوح العضـــــويأل المعن  ااســـــترداد الموجودا ، ودؤاســـــأل ال ي يأل الت  يمةن  إلى 
من خبلاـا أن  ؤد  اســــــــــــــتخـدام ابلـيا  الرـانونـيأل الـبد ـلأل والحلول دون محـاممـأل، امـا ي اـا التســــــــــــــوـيا ، المتعلرـأل 

مـا يـردم من معلومـا  ـقائمـأل لا  صـــــــــــــــلأل، إلى   امصــــــــــــــادؤة عـاـئدا  إجرامـيأل وإعـاد اـا، ويـراق لب ـااةـيأل، م  مراعـاة
  حس ن يعاليأل   ب ق الاصل الخامس من اا ااةيأل.

وي  الرراؤ ناسه، أوعز المؤ مر إلى الاريق العامل اأن  واصل، ادعم من األمانأل، جم  معلوما  عن   -2
التســـــويا ، المتعلرأل امصـــــادؤة  اســـــتخدام الدول األررا  ل ليا  الرانونيأل البد لأل والحلول دون محاممأل، اما ي اا 

عــائــدا  إجراميــأل وإعــاد اــا، ويرــاق لب اــاةيــأل وللرــانون المحل ، ولــأن يحلــل العوامــل الت   ؤ ر على الارو  ا ن 
المبالغ المحررأل ي  ابليا  الرانونيأل البد لأل والحلول دون محاممأل، اما ي اا التسويا ، المتعلرأل امصادؤة عائدا  

راق لب ااةيأل وللرانون المحل ، والمبالغ المعادة إلى الدول المتضــــــــــرؤة، افيأل الن ر ي  جدو   إجراميأل وإعاد اا، وي
وضـــــــــ  مباد   وج ايأل من أجل  يســـــــــ ر ااســـــــــتعانأل اناا أمتر  نســـــــــيراق وشـــــــــااميأل للتعاون ا ن الدول األررا   

 المتضرؤة، وأن  بلغ، ادعم من األمانأل، المؤ مر ي  دوؤ ه المربلأل االنتائا.

ي  اإلعبن الســــياســــ  ال   اعتمد ه العمميأل العامأل ي  دوؤ اا ااســــتتنائيأل المتعلرأل امةايحأل الاســــاد و  -3
ــاس، عند اســــــــتخدام ابليا    50، شــــــــدد  الاررة 2021المعرودة ي  حزيران/ ونيه   على أنه  نبغ  للدول األعضــــــ

المتعلرأل امصــــادؤة  و الاســــاد ا  المتصــــلأل   جراسااإلالرانونيأل البد لأل والحلول دون محاممأل، اما ي اا التســــويا ، ي  
 عائدا  إجراميأل وإعاد اا، أن  عزز جاودذا لمصادؤة ذ ا الموجودا  وإعاد اا ويراق لب ااةيأل.

ــتخــدام ناس مناعيــأل البحــق    9/ 8وقــد أُعــد  ذــ ا الو يرــأل عمبق اــالوايــا  المحــددة ي  قراؤ المؤ مر   -4 ولــاســـــــــــ
 حت  ،  اشــأن ااســتبعاد من صــارأل التســويأل وى اؤا على اســترداد الموجودا    ؤ" المســتخدمأل ي  إعداد دؤاســأل مبادؤة "ســتا 

 Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset" ن  ا عنو 

Recovery  س   3/ 6و   2/ 6"، والمــ كرة الت  أعــد اــا األمــانــأل عمبق ارراؤ  المؤ مرCAC/COSP/WG.2/2016/2  ، 
 ول ن م  الترك ز على مصادؤة عائدا  إجراميأل وإعاد اا. 

  
 المنهجية وجمع البيانات  - ثانياا  

 Left Out of the Bargain: Settlements in Foreignالمعنونـأل   2013منـ  إعـداد دؤاســــــــــــــأل عـام   -5

Bribery Cases and Implications for Asset Recovery المصــــاحبأل التااعأل لمبادؤة   رضــــاياوقاعدة ايانا  ال
عّريت  الاام العالم  لمســـألأل التســـويا  وااذتمام ااا. وكان الاد  من  لا الدؤاســـأل، الت     واصـــل نمو"ســـتاؤ"،  

ذو دؤاسـأل أ ر      1س إلى المحاممأل ال املأل،  يصـلا الت   حلولالتسـويا   عريااق واسـعاق يشـمل أ  شـةل من أشـةال ال
ااستخدام المتزا د للتسويا  ي  قضايا ؤشو الموظا ن األجانب على  نا   ا ااةيأل األمم المتحدة لمةايحأل الاساد. 

 .2012 عام ومنتصف 1999ا ن ما الاترة  التسويأل خبل حاا ولا ا الغرض، جر   حل ل 

 __________ 

 . 8-6، الاررا   CAC/COSP/WG.2/2016/2 الو يرأل  لبربع على  عريف التسويأل، ان ر  1س 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/2
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ولوحظ ي  الدؤاســـأل أنه على الرمم من عدم  ناول اا ااةيأل للتســـويا  صـــراحأل،  نص الاصـــل الخامس   -6
من اا ااةيأل على اســـــترداد الموجودا  وإعاد اا إلى مال  اا الشـــــرع  ن الســـــاار ن والمتضـــــرؤين كمبدأ أســـــاســـــ . 

ــدد، أ اؤ  النتيعأل ال وي  ــأل، والت  ذ ا الصــ ــت إل اا الدؤاســ ــيأل الت  خلصــ ي  المائأل من  3أن أقل من ا    ا درئيســ
العزاسا  النرـدـيأل الت  يرضــــــــــــــتاـا الـدان اإلناـال قـد أع ـد  إلى البلـدان المتضــــــــــــــرؤة، مخـاو  حول مـا إلا كـاـنت  

 التسويا   عرقل ي  المماؤسأل العمليأل الت ب ق الاعال لب ااةيأل.

   ، CAC/COSP/WG.2/2016/2س   3/ 6و   2/ 6المؤ مر    عمبق ارراؤ    الم كرة الت  أعد اا األمانأل كما  تعلى ي   و  -7
ي  المائأل من العزاسا  النرديأل الت    1أن إعادة الموجودا  اســـــــتمر  ي  التراج ، إل أع د أقل من  أيضـــــــا   ب ن  

 يرضتاا الدان اإلناال إلى البلدان المتضرؤة.

ــياق م  قراؤ المؤ مر   -8 ــباي/يبرا ر  ، عممت األمان 8/9و ماشـ ــاويأل ي  شـ ترديم ا م  رلب  2021أل م كرة شـ
معلوما  اشــــــــأن اســــــــتخدام الدول األررا  ل ليا  الرانونيأل البد لأل والحلول دون محاممأل، اما ي اا التســــــــويا ، 

   2س المتعلرأل امصادؤة عائدا  إجراميأل وإعاد اا؛ و ضمنت الم كرة الشاويأل استبياناق ك لا.

و ب ون دولـأل من الـدول األررا  ؤدوداق على ذـ ا ال لـب، ا نمـا ؤد  أؤل  وعشــــــــــــــرون  وقـدمـت ا نتـان   -9
دولـأل من الـدول األررا  قـائلـأل إن ىليـا  التســــــــــــــويـأل موجودة ي  الـداناـا، اـدساق من اإلقراؤ اـالـ نـب الترل ـد  الـ    

د  ي  ابونأل األخ رة متل  سـتخدمه الوايا  الرضـائيأل الت   عتمد الرانون األنغلوسـةسـون  إلى ابليا  الت  اعتم
زعا "  ان مو"اإلجراسا  البد لأل لحل ال  ،ا اا  التســــاذل ي  البرازيل، وا اا  المصــــلحأل العامأل الرضــــائيأل ي  يرنســــا

ي  انما. ويمةن أن  وير ذ ا ابليا  أســاســاق قانونياق لتعم د الموجودا  و/أو الحعز عل اا ومصــادؤ اا وإعاد اا  
 را .دولأل من الدول األر 23ي  

   3س عليه.ربع اا لمن أجوقد أ يح للاريق العامل ملخص للردود  -10

وُأدؤجت المعلوما  الت  قدمتاا الدول ي  قاعدة البيانا  الخاصــــــــــــــأل اابليا  الرانونيأل البد لأل والحلول   -11
اق، ويرقا لوايأل دون محاممأل، اما ي اا التســــــويا ، المتعلرأل امصــــــادؤة عائدا  إجراميأل وإعاد اا، الت  ُحد ت أيضــــــ 

ــادؤ الرســـــميأل المتاحأل للعماوؤ،  ــاق لوؤقأل اجتماع اعتبر     شـــــةلتو المؤ مر، امعلوما  من المصـــ ــاســـ ــاســـــ أســـ   اأســـ
ــيميأل ي  ااجتماع الخامس عشـــــــــر للاريق العامل الحةوم  الدول  الماتوح العضـــــــــويأل المعن   لمناقشـــــــــأل مواضـــــــ

  .CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1س 2021ااسترداد الموجودا ، المنعرد ي  أ لول/سبتمبر 

اجتماع المناقشــأل المواضــيميأل الت  ن متاا األمانأل اشــأن ذ ا الموضــوع، ااإلضــايأل إلى وؤقأل ا  شــةلتو  -12
CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1.أساساق لا ا الو يرأل ، 

  
 التجاهات السائدة في استخدام التسويات  - ثالثاا  

ــايا  -13 ــويا  لحل قضــ ــايا   ؤشــــو الموظا ن األجانب ب ن الشــــةل األول أدناا اوضــــوح اســــتخدام التســ والرضــ
 1999قضـــــــيأل  ســـــــويأل  مت ا ن    BargainLeft Out of the  395 المعنونأل  دؤاســـــــألالو ناولت      4س المتعلرأل ااا.

 __________ 

اا حاد الروس ، أيغانستان، إموادوؤ، البرازيل، الغاؤيا، انما، اوؤك نا ياسو، اولندا، جماوؤيأل مولدويا،    : ااستبيان على  الدول األعضاس التاليأل  ؤد      2س  
ا  يا، ل توانيا، المغرب،  يرنسا، قبرص، كازاخستان، كروا يا، كندا، كولا،  ،  ، م نيا ااستوائيأل ُعمان جوؤجيا، سلوياميا، سلوي نيا، سويسرا، العرا ،  

 .  رلندا الشماليأل، موؤيش وس، ميانماؤ، ن وزيلندا، ذولندا أ المةسيا، الممل أل العرليأل السعوديأل، الممل أل المتحدة لبري انيا الع مى و 
 . www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html :التال   متاح على الرااط  3س 
،  2016عام الخاص ارقم  اليعةس  . و أالغت عناا ألمانيا ي  للا العام الرضايا الت المر ا  من عدد ال   2011عام الخاص ارقم اليعةس    4س 

 . "مسل السياؤا  "عمليأل ا  المتعلرأل تحقيرا الي  إراؤ الت  أالغت عناا البرازيل الرضايا من   المر ا  عددال، اق جزئي

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2016/2
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html
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 وأياؤ/ 1999ا ن  ما قضـــــــــــــيأل،  غ   الاترة 1 468. وحدد  قاعدة البيانا  المحد أل  2012ومنتصـــــــــــــف عام  
   5س ي  المائأل  من خبل التسويا . 6,84قضيأل س 1 242  من ا ناا ، ُحلت2021 ما و

  
 الشةل األول

  عدد قضايا التسوية، حسب السنة

 
  .2021سأياؤ/ما و  : مةتب األمم المتحدة المعن  االمخدؤا  والعريمألالمصدؤ

  
ــارا ي  معال   -14 ــةل التان  أدناا أن ألمانيا والوايا  المتحدة األمريةيأل ا  زاا األمتر نشـــــ ــح الشـــــ ويوضـــــ

ــا والممل أل المتحدة لبري انيا  ي  ح ن كتات إناال التســــــــويا ،  الع مى وأ رلندا  البرازيل ولنما وســــــــويســــــــرا ويرنســــــ
 ي  معال اإلناال ي  السنوا  األخ رة. جاودذاالشماليأل وذولندا  

  
  

 __________ 

التسويأل. و شمل الرضايا ا الت  لم ُ حل رضايا" الLeft Out of the Bargain" المعنونأل  دؤاسألللم  تضمن قاعدة البيانا  المعدة ل  5س 
قضايا التسويأل  عددالبت ي اا. وا يشمل   جر    ا  زال جاؤيأل وأخر  قضايا ، 1 468عددذا ، و ي  قاعدة البيانا  الحاليألالمدؤجأل 
 المدعى عل امالعدل ي  الوايا  المتحدة األمريةيأل أقر ي اا األيراد  وزاؤة  خص  ، ااستتناس  بث قضايا  زال جاؤيأل الت  االرضايا 

أد ن ا نما ، ق د الن ر قضيأل  97 ا  زالالرضايا المتبقيأل،  نا  . ومن2021ما و أياؤ/ناايأل  ي اال نب وكانوا  نت رون صدوؤ الحةم 
قضيأل. وأدؤجت المعلوما  الت   واير    129ي   اعد محاممأل كاملأل، أو  مت  برئتام أو إسراي قضاياذم أو ؤيضاا دعى عل امالم

 ي  قاعدة البيانا  المحد أل.  2016قضايا ما قبل عام  ناشأحد تاق 
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 الشةل التان 
 المتعددة األطراف   والمصارف اإلنمائيةعدد التسويات حسب الوليات القضائية 

  (2021أيار/مايو -1999)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .2021: مةتب األمم المتحدة المعن  االمخدؤا  والعريمأل سأياؤ/ما و المصدؤ
  

 اإلنفاذ من جانب البلدان المتضررة   

ــألالأ اؤ   -15 ــتو  اإلناال من Left Out of the Bargain"  المعنونأل  دؤاســــــ ــأن انخااض مســــــ " مخاو  اشــــــ
ــيأل  دعو ذ ا  ــأل  وصــ ــمنت الدؤاســ ــرؤة، و ضــ البلدان إلى   تيف جاودذا ي  إجراس  حقيرا   جانب البلدان المتضــ

ومبحرا  قضــائيأل يعالأل ضــد مردم  الرشــاو  ومتلر اا، مشــ رة جزئياق إلى أن للا من شــأنه أن يحســن كت راق من 
ــترداد ــويا  إلى ل  ذااحتماا  اســ ــتخدم التســ ــرؤة الت   ســ ــأل، زاد عدد البلدان المتضــ لموجودا . ومن  إجراس الدؤاســ
. و عز  كل ذ ا 2021دولأل ي  أياؤ/ما و  32إلى  2012دولأل ي  منتصــــــــــــف عام  17من الضــــــــــــعف  رريباق،  

ــيأل  ــويا  المر ب أل ارضــ ــياؤا "الزيادة  رريباق إلى التســ ــل الســ الت   وؤرت    Operation Car Washس  "عمليأل مســ
   6س .Odebrecht S.Aي اا الشركأل البرازيليأل 

  

 __________ 

 . Novonor إلىم ر  الشركأل اسماا ، 2020ديسمبر ي  كانون األول/  6س 
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  . Odebrecht S.Aشركأل  البرازيل:    
ي  إراؤ عمليأل مســـــــل الســـــــياؤا ، وســـــــعت البرازيل ن ا  إناالذا اشـــــــةل كب ر، مما أســـــــار عن نحو  -16

 سـويأل م  األيراد واألشـخاص ااعتباؤي ن. كما أد  الرضـايا لا  الصـلأل إلى مشـاؤكأل البرازيل ي   سـويا    100
المتحدة والوايا  المتحدة، مما أســــار  الدان أخر ، من ا ناا ســــويســــرا والممل أل  ي وايا  قضــــائيأل شــــملت عدة 

  Rolls-Royce PLC  شـــــــــــركا  عن  راســـــــــــم العزاسا  النرديأل الماروضـــــــــــأل ي  قضـــــــــــايا متل  لا الت   ضـــــــــــم
 .SBM Offshore N.Vو Samsung Heavy Industriesو .J&F Investimentos S.Aو .Embraer S.Aو

أذميأل خاصــأل، إل انخررت الشــركأل، ويراق لوصــف وزاؤة العدل األمريةيأل،    Odebrecht S.A.   ولرضــايا شــركأل  - 17
ي  مخ ط ضـخم ا مت ل له للرشـوة والتبعب ي  الع اسا  على مداؤ أمتر من عرد من الزمن، ادايألق من أوائل عام 

ــاو  اقيمأل 2001 ــركأل ؤشـ ؤول ن حةوم  ن   رريباق لمســـ سدواؤ  أمرية   مل ون دواؤ    788. وخبل  لا الاترة، ديعت الشـ
ي   لا البلدان. وقد  وؤرت  عاؤيأل أعمال  للقيام ا ارص  لاوز ا ا   ل من أج وممتل ام وأحزاب سياسيأل ي  عدد من البلدان  

أعلى المســـتويا  اإلداؤيأل ي  الشـــركأل ي   وجيه ذ ا الســـلوك اإلجرام ، إل ُديعت الرشـــاو  من خبل شـــبةأل معردة من 
 مدونأل ي  الديا ر والحسااا  المصرميأل الخاؤجيأل. ال الشركا  الوذميأل والمعامب  م ر 

  اإلناال، المســـــاعدة ي  التحقيرا  الت  أجر اا البلدان  ااإلضـــــايأل إلى جاودذا الخاصـــــأل ي   ، وقدمت البرازيل  - 18
، أارمت الشــركأل  ســويأل م  دائرة اادعاس الا دؤاليأل  2016وي  عام  . Odebrecht S.A. المعاوؤة لاا ي  قضــيأل شــركأل  

دواؤ   ن اب     3,5البرازيليأل ووزاؤة العدل األمريةيأل ومةتب المدع  العام الســـــويســـــر ، ووايرت على دي  ما ا يرل عن  
ا ااةيا   ســــــــويأل إموادوؤ ولنما ول رو والعماوؤيأل الدوم نيةيأل وموا يماا وكولومبيا  معزاسا  نرديأل. كما أارمت كل من  

الشــركأل م    ا  وصــلت إل ا  ت  ال   التســويأل م  الشــركأل، ويبدو أن  لا اا ااةيا  أســار  عن إعادة الموجودا . و ضــمن  
مل ون دواؤ للمن ما  م ر الحةوميأل والعمميا  الخ ريأل    50مصـــــــــر  التنميأل للبلدان األمريةيأل  برع الشـــــــــركأل امبلغ  

 الضمياأل ي  البلدان األعضاس ي  مصر  التنميأل للبلدان األمريةيأل.  المحليأل   الت   خدم المعتمعا  

ــركأل   - 19 ــرؤ، إل أد   من األمتلأل الباؤز   Goldman Sachs Groupوُ عد شــــــــ ة على اإلناال من جانب الد متضــــــــ
 الشركأل إلى استرداد مال زيا ل م كب ر من الموجودا . و رد مناقشأل لا ا الرضيأل ي  الرسم الخامس أدناا. ذ ا  قضيأل  

  
  الت وؤا  المامأل األخر    

ــر  التنميأل للبلدان دور مصااااارف التنمية الدولية -20 ــويا  الت  أجراذا البنا الدول  ومصــــ : ُأدؤجت التســــ
األمريةـيأل ي  ـقاعـدة البـياـنا  المحـدـ أل، ن راق ألذمـيأل دوؤ ذـ  ن المصــــــــــــــري ن وم رذمـا من المصــــــــــــــاؤ  المتعـددة  

ؤ  أد  إجراسا  اإلناال الت  ا خ  اا ذ ا المصـــــاكما األررا  ي  ســـــيا  مةايحأل جرائم الاســـــاد عبر الورنيأل. 
 إلى إعادة الموجودا  إلى البلدان المتضرؤة.

:  ضـــــــمنت العد د من الرضـــــــايا عدداق كب راق من الو ائق أو كانت واســـــــعأل الن ا   تغير طبيعة القضااااايا -21
إلى أنه  ع ن  حلـ ل ما يـردؤ انحو  ومعـردة. وأشــــــــــــــاؤ مةـتب مةـايحـأل جرائم ااحتـيال الخ  رة ي  الممل ـأل المتحـدة

احتـاق عن المعلومـا  الت  يحتمـل أن   ون خـاضــــــــــــــعـأل    Rolls-Royce PLCتاـا شــــــــــــــركـأل  مل ون و يرـأل قـدم  30
امتيازا  مانيأل قانونيأل. ويناقش الرســـــــــــم التامن أدناا اســـــــــــتخدام مةتب مةايحأل جرائم ااحتيال الخ  رة لترنيا   

 ال كاس ااص ناع  ي  ذ ا الرضيأل.

، المســـــاعدة والتعاون ا ن الســـــل ا  ي  الدان مختلاأل   : يســـــتلزم ذ ا النوع من الرضـــــايا زيادة التعاون الدولي  - 22
ــبب رااعه العاار للحدود الورنيأل  ــركأل  . اسـ ــيأل شـ ــار  قضـ ــب ل المتال، أسـ وم رذا من  VimpelCom Limited  يعلى سـ

الشـــــركا  والموجودا  المتعلرأل االرضـــــيأل عن إارام  ســـــويا  ي  يرنســـــا وذولندا وســـــويســـــرا والممل أل المتحدة والوايا   
 أعرـلت وزاؤة الـعدل األمريةـيأل، عـند إعبنـاا عن الـحل اـل     إلنـاال اإلداؤ  ي  النرويا. وـقد ل   ا ـخال إجراس عن المتـحدة، و 

ا مسـؤولو إناال  م قدما   ل  ن ال   ين ، عن  رد رذا للتعاون والمسـاعدة ال ب ر VimpelCom Limited  وصـلت إليه م  شـركأل 
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ــرا ومةتب من    ــويســــــ ــويد ومةتب المدع  العام ي  ســــــ الرانون ي  دائرة النيااأل العامأل ي  ذولندا وذ ئأل اادعاس ي  الســــــ
 . تحدة أ رلندا وللعيةا ويرنسا ول سمبرغ والممل أل الم   ي  ك لا ومةايحأل الاساد ي  ا  يا و 

 .Alstom S.Aاشــــــركأل  ألالرضــــــايا المتعلرو ضــــــمن  حر ق مةتب مةايحأل جرائم ااحتيال الخ  رة ي    -23
 شيةيا و ونس والدانمرك وسلوياميا وسنغايوؤة والسويد وسويسرا وسيش ل   الداق، من ا ناا  30التعاون م  أمتر من 

 .والنمسا والاند  ذنغاؤياويرنسا وقبرص وكندا ول توانيا وليختنشتا ن و 

مصــــادؤة ذو األمر االاأليراد، كان أمبر أمر الت   خص رضــــايا ال: على صــــع د التساااويات مع األفراد -24
  لعماوؤيأل ينزويب البوليااؤيأل، ال   أقر اال نب ي   2011-2007الســااق س ألالصــادؤ ضــد وزير الخزانأل الورني 

دواؤ من العائدا  اإلجراميأل الت    ال ون  امأل التآمر لغسـل األموال، ووايق على مصـادؤة   اشـأنالوايا  المتحدة 
الموجودا  المحتاظ ااا  ت ون من عراؤا  ي  جنوب يلوؤيدا وخ ول وسياؤا  وساعا  ياخرة، يضبق عن مانت 

 ي  حسااا  لد  مؤسسا  ماليأل ي  سويسرا والوايا  المتحدة.

: ااإلضـــايأل إلى التســـويا  الت   برم م  المؤســـســـا  الماليأل لتســـويأل ادعاسا  دور المؤسااسااات المالية -25
اشــــأن أوجه  الرشــــوة الموجاأل ضــــدذا، ُأدؤجت ي  قاعدة البيانا  المحد أل للرضــــايا  ســــويا  م  مؤســــســــا  ماليأل 

مةايحأل مســل األموال و مويل اإلؤذاب.  من أجل  الرصــوؤ الخ  رة ي  الضــمانا  الت   عتمدذا  لا المؤســســا  
ســويأل م  دائرة النيااأل العامأل ي  ذولندا،      .ING Bank N.V  مصــر ، أارم  2018يعلى ســب ل المتال، ي  عام 

يل اإلؤذاب لســنوا  عد دة وعلى أســاس من م. اانتااك قانون مةايحأل مســل األموال و مو  المصــر الت  ا امت 
  مل اا ي اسـتخدام الحسـااا  المصـرميأل الت   همنع عدمأيضـاق االتوارؤ ي  مسـل األموال نتيعأل  مصـر مما اُ ام ال

.  2016و 2010ا ن عام  ما خبل الاترة   ا و ال وؤ ي  ذولندا لغسـل مئا  المب  ن من  ING مصـر عمبس 
ــاو  الغت ةيمتاا   ومن ــاا  دوليأل قامت اتحويل ؤشـــــ ــركأل ا صـــــ ا ن العمبس ال  ن لكر ام دائرة النيااأل العامأل شـــــ

عشــرا  المب  ن من الدواؤا  من خبل حســااا اا المصــرميأل إلى شــركأل مملوكأل اانأل ؤئيس أوزلةســتان ىن اك. 
اليأل عن المعامب  م ر ااعتياديأل، وعدم أيضـاق االتأخر الشـد د ي  إابغ وحدة ااسـتخباؤا  الم  مصـر الوا ام  

 التحرق اشةل كاٍ  من ذويأل المالا الاعل  للشركأل.

، أعلنت ذ ئأل الرقااأل الماليأل ي  النرويا عن ةياماا، خبل  اتيش  2021و حد داق ي  أياؤ/ما و مؤخرا  و  -26
ــر  أجر ه ــر ، االتحر ق ي  رريرأل معالعأل ال2020ي  عام  DNB Bank لمصـــــــــــ م   ئها  عمبلعبق  مصـــــــــــ

ــركا    ــركا  ي  معموعأل شــ ــلنديأل ُ حرق ي  Samherjiشــ ــل ا  األيســ ــأن ، الت  كانت الســ  وؤراا ي   مزاعم اشــ
ؤشـــــو موظا ن عموم  ن ي  نام بيا. وخلصـــــت ذ ئأل الرقااأل الماليأل ي  النرويا إلى أن العرائم الت  كشـــــف عناا  

 ر بط اشـــةل أســـاســـ  امســـائل كانت قد ســـر ت االترادم أو حد ت ي  ظل قانون  Samherjiميما  تعلق ارضـــيأل 
ياق لارض جزاسا  إداؤيأل. وعلى الرمم من للا،  تضــمن أســاســاق قانون يةن  لم  مةايحأل مســل األموال الســااق ال  

لرانون مةايحأل مســــل األموال   مصــــر الامتتال  ما يخصأســــار  ررير التاتيش عن امتشــــا  مخالاا  خ  رة مي 
 دواؤ. 48 100 000مرامأل قدؤذا  ت عليهويرض

 ا  ذ ا الو يرأل  : ا يســــــمح ن األعمال والمهن غير المالية المحددة وإساااااسة اسااااتخدام الوااااركات الوهمية  - 27
ــب ن ومـردم  خدما   وي ر التـرأل ومـردم    ـــ اس المان  ن ابخرين، مـتل المـحام ن والمـحاســـــــــــ االتعمق ي  انخراي الوســـــــــــ

ــاؤ إل اــا اــاعتبــاؤذــا   ة. حــدد م ر مــاليــأل م أعمــااق ومانــاق  خــدمــا  الشـــــــــــــركــا  وم رذم ممن يعملون ي  المان الت  يشــــــــــــ
ا ااقا  التســويأل على أيأل  ااصــ ل اشــأن  وؤي األعمال والمان م ر الماليأل   اشــتمال  عدم الرمم مما ســبق، لوحظ   وعلى 

 ناولت اعض  المحددة وجاود اإلناال ضــدذا، وا ســيما ي  الرضــايا الت   ن و  على  ام مر ب أل اغســل األموال. كما 
م الشــركا  الوذميأل سالت   حدد مالباق من خبل ااســم ، ي  عرضــاا للوقائ ، إســاسة اســتخدا االوصــف   ا ااقا  التســويأل 

 إخااس منشأ و/أو وجاأل العائدا  اإلجراميأل. من أجل  وللد التأسيس  ضمن مخ  ا  مسل األموال 
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وا ُيعر  من و ائق التسـويأل ماييأل اإلجراسا ، إن وجد ، الت  ا خ  اا السـل ا  الرضـائيأل المختصـأل   -28
 ي  ذ ا الصدد.

  
 التسويات والوفافية  - رابعاا  

المعلومـا  المـتاحـأل للعماوؤ حول  نرص  "  Left Out of the Bargain" المعنوـنأل  دؤاســــــــــــــألالـ لوحظ ي    -29
اســــتخدام التســــويا  ي  العد د من الوايا  الرضــــائيأل. ولعد ما يررب من عرد من الزمان، أصــــبحت المعلوما  

مةتب األمم   حوال   لت  الدول األررا  الت  ؤد  على اســـــتبيانالمتعلرأل ارضـــــايا التســـــويأل متاحأل للعماوؤ ي   
ــادؤ المعلوما  المواق   ــمل مصــ ــل ا    التااعأل  العموميألاإلل ترونيأل  المتحدة المعن  االمخدؤا  والعريمأل. و شــ لســ

 اإلناال واإلشرا  أو المحامم المختصأل. و تااو  دؤجا   وير المعلوما   ااو اق كب راق.

ــعب  جمي   وي  الوايا  -30 ــول إلى ســــ ــاي   تيح الوصــــ ــدؤ إضــــ ــايا  الالمتحدة،  وجد مصــــ الماتوحأل  رضــــ
المحامم الا دؤاليأل ي  الوايا  المتحدة، وذ ا المصـــــــــدؤ ذو قاعدة البيانا  الرائمأل على   الت  عرضـــــــــتوالمغلرأل 

ةـانـيأل عرض ؤســــــــــــــوم ؤمزـيأل. و وير قـاعـدة البـياـنا  ذـ ا إم  المـتاحـأل للعماوؤ مرـاـالو   Pacer.Govعلى اإلنترـنت  
ــتتناس الو ائق الت  ُ ر د المحةمأل   ــايا ااســــــــ ل اا اغرض حمايأل  ع  ربعااو نزيل جمي  الو ائق المودعأل ي  الرضــــــــ

 على سب ل المتال. ،ذويأل الشاود أو حمايأل معلوما  التحر ق الحساسأل ي  قضيأل جاؤيأل

 الممل أل المتحدةو   كولومبياو   يرنســـــــــــاو   موا يمااو   العماوؤيأل الدوم نيةيألو  البرازيلو  إموادوؤمما نشـــــــــــر    -31
ــويا المعلوما  عن ذولندا  و  ــا والممل أل المتحدة النصــــــــوص ال املأل الت  أارمت   تســــــ اا. ونشــــــــر  البرازيل ويرنســــــ

، ااإلضـــايأل إلى  اســـ را  للســـاس الرانون   عماوؤللا ااةيا  التســـويأل الت  أارمتاا على مواق  إل ترونيأل متاحأل 
 دا  المساسلأل وال ااسة والاعاليأل الت  يعتمد عل اا استخدام ىليا  التسويأل.للتسويا  وألذ

أقل نسـبياق عن الرضـايا ي  الوايا  الرضـائيأل الت   عتمد الرانون المدن  متل  للعماوؤ معلوما و تاح   -32
أليراد. م ر أنه للمدعى عل ام احأل تاالمألمانيا وإي اليا وكازاخســتان اســبب  داا ر حمايأل الخصــوصــيأل الصــاؤمأل 

إ احأل المزيد من المعلوما  ااد   نبغ  اإلشـــــــــــاؤة إلى العاود الت   ب لاا مةتب المدع  العام ي  ســـــــــــويســـــــــــرا  
التردم المحرز ي  الرضــايا و ســويتاا، ا ســيما الرضــايا الت   ن و  على  دانيا  اشــأن اســترداد   اشــأنللعماوؤ 

 الاساد.من ا ااةيأل مةايحأل  57الموجودا  اموجب المادة 
  

 الجزاسات النقدية  - خامساا  
ــألالمما لوحظ ي    -33 ، ذناك عدة أنواع من العزاسا  النرديأل "Left Out of the Bargain" المعنونأل  دؤاســــــ

 الت  ُ دؤج عادةق ضمن ا ااقا  التسويأل، وذ :

ــل أل   سأ   ــادؤ عن محةمأل أو ســــ ــد ااا الحرمان الدائم من الممتل ا  اأمر صــــ ــادؤة": ُيرصــــ "المصــــ
 المصـــــــادؤة العنائيأل سالمســـــــتندة إلى إدانأل ،   ‘1’مختصـــــــأل أخر . وذناك  ب أل أنواع أســـــــاســـــــيأل من المصـــــــادؤة: 

، عادة ما ُ دي  المصــــــــادؤة اإلداؤيأل. ولموجب الروان ن المحليأل ‘3’المصــــــــادؤ م ر المســــــــتندة إلى إدانأل، و  ‘2’و
الموجودا  المصـــادؤة إلى الدولأل، وإن كان من الممةن أن ُ ســـتخدم أيضـــاق ي  اعض الوايا  الرضـــائيأل من أجل  

 ؤد حرو  الضحايا أو  عويضام؛

مدن  سعلى عةس  ال نتصــا   اا   ســب ل من ســبل   "ؤد األؤلاح": ذو ي  األســاس، ول ن ليس دائماق،  سب   
ا  الرضــائيأل الت   عتمد الرانون األنغلوســةســون . وعلى خب  المصــادؤة، يا ا الوســ لأل  اانتصــا  العنائ   ي  الواي 

للمحامم من أجل  صــــــحيح أوجه عدم أل خول الم من وســــــائل اانتصــــــا  م ر مســــــتمدة من الروان ن وإنما من الســــــل أل  
   م الحصــول عل اا ا ريرأل  المســاواة العائرة. وعلى مراؤ المصــادؤة،  رتضــ  ذ ا الوســ لأل التســليم الرســر  للؤلاح الت 
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م ر قانونيأل. وي  السـنوا  األخ رة، يرض مةتب مةايحأل جرائم ااحتيال الخ  رة ي  الممل أل المتحدة ووزاؤة العدل ي   
 الوايا  المتحدة ؤد األؤلاح ي  ا ااقا  التسويأل المبرمأل م  األشخاص ااعتباؤي ن؛ 

معـاةـبأل العـناة. ويمةن أن ُ ارض ي  الدعاو  المـدنـيأل "الغراما ": ذ  جزاسا  نـرديأل  راد ااـا   سج  
 أو العنائيأل أو اإلداؤيأل، وُ دي  ي  جمي  األحيان  رريباق إلى الدولأل؛

ؤد الحق": يسـتند إلى المبدأ الرائل اضـروؤة أن ُيعبر الشـخص ال     بد خسـاؤة نتيعأل خ أ  " سد  
مدنياق أو جنائياق.    ؤد الحقالضــــــــــــــرؤ. ويمةن أن يةون   عليه قبل وقوع ما كانإلى أقرب   اردؤ يةون اؤُ  ب احره  

من أجل ؤد حراا لضحيأل  دي  ل ون للمحةمأل صبحيأل أمر ال ر  الم نب اأن     وي  اعض الوايا  الرضائيأل، 
 الضحيأل نتيعأل لتصريا  ال ر  الم نب؛اا حملت   للت اليف الت    يامساو  اإدانأل جنائيأل مبلغإراؤ ي  

من ح ق إنه يعوز للمحةمأل أن  صدؤ أمراق االتعويض ي  قضيأل    ؤد الحق"التعويض": يشبه   سه  
للضـرؤ، ومالباق ما يةون التعويض جزسا من المصـادؤة.    اجنائيأل  م ي اا التيرن من ذويأل الضـحيأل وإ با   عرضـا

التعويض  ي  ســويســرا، يمةن أن يةون   Gunvorأدناا ميما  تعلق امتال قضــيأل   ســيشــاؤ إلى للام ر أنه، وكما 
 اد بق عن المصادؤة؛

أن  تخ  العبر أشــــــــــــةااق مختلاأل، وُ ســــــــــــتخدم ال لمأل امعاٍن مختلاأل.  ": يمةنالضــــــــــــرؤ  "جبر سو  
المديوعا  ال ونيأل الت   ديعاا مر  ب المخالاأل   ا راق عن الضــرؤ  الضــرؤ وألمراض ذ ا الو يرأل، ُيرصــد اعبر 

 ى رر   الق أيضاق، متل المن ما  اإلنسانيأل.. ويمةن أن ُ دي   لا المبالغ إلال    سبب ميه

  
  العزاسا  النرديأل المأموؤ ااا   

 الماروضأل ، الغ إجمال  العزاسا  النرديأل"Left Out of the Bargain" المعنونأل  دؤاسألالمما لوحظ ي    -34
ــويا  المبرمأل    اب  ن 6,9 . ولحلول منتصــــــف عام 2012ومنتصــــــف عام  1999ا ن عام دواؤ ي  إراؤ التســــ

 دواؤ.   ناب 10,9، الغ إجمال  العزاسا  النرديأل نحو 2016

ــا و    وحتى  - 35 ــاؤ/مـــ نحو  2021أيـــ الماروضــــــــــــــــــأل  ــديـــــأل  النرـــ العزاسا   ــال   إجمـــ الغ      7س دواؤ،   ال ون  88,37، 
دواؤ ال ون  اؤ ـااـعاق ي  ةيـمأل العزاسا  النـردـيأل، اـما ي ـاا  ـلا الت   تـعاوز  ـك ـلا يعةس زـيادةق ي  جاود اإلنـاال و  ـما  وذو 

 Airbus SE  اائرأل التعر د، اما ي اا شــــــــــركأل ال و    رة جدا م  الشــــــــــركا  ي  الرضــــــــــايا ال ب المبرمأل  ي  إراؤ التســــــــــويا   
 م  الشركا  يرط.   على  لا المبرمأل األمبر . ولم  رتصر التسويا   Goldman Sachsومعموعأل 

و عدؤ اإلشـاؤة إلى أن المبالغ المب نأل ي  الشـةل التالق أدناا ذ  يرط المبالغ المأموؤ ااا. وي  اعض  -36
أمبر التســويا  المبرمأل، وايرت الســل ا  والشــركا  على الدي  على أقســاي ُموزعأل على عدة ســنوا . يعلى  من 

ــب ل المتال، نصـــت اا ااةيأل الت  أارمتاا العماوؤيأل الدوم نيةيأل ي  عام  ــركأل    2017سـ  .Odebrecht S.Aم  شـ
مل ون دواؤ عـند   30لى الـبالغـأل مل ون دواؤ، على أن  ســــــــــــــدد اـلديعـأل األو   184على دي   عويض أو جبر ـقدؤا  

ــنويأل. ونصـــت اا ااةيأل المبرمأل ا ن البرازيل وشـــركأل    وةي  اا ااةيأل، ويســـدد المبلغ المتبر  على  مانيأل أقســـاي سـ
SBM Offshore .على الدي  على  ب أل أقساي 

د الت  اح ت ي اا األيرا  ام و شـــمل المبالغ اإلجماليأل أيضـــاق العزاسا  النرديأل المأموؤ ااا ي  قضـــايا -37
 المصادؤة أو التعويض. األموؤ اه ي  إراؤ  مبلغالالمحامم ععز المدعى عل ام عن دي  

 
  

 __________ 

ن ا  يعلى سب ل المتال، ح نما ُيردم . عزاسا  النرديألايانا  دةيرأل عن ال  ي  كت ر من األحيان لم  تضمن المعلوما  المردمأل   7س 
 ي  قاعدة البيانا . األدنى  مبلغُ دؤج ال ، للعزاسا  
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 الشةل التالق
  (2021أيار/مايو  - 1999الجزاسات النقدية، حسب النوع )

 
  2021مةتب األمم المتحدة المعن  االمخدؤا  والعريمأل سأياؤ/ما و المصدؤ: 

   
  المتضرؤة العزاسا  النرديأل النا عأل عن اإلناال من جانب البلدان    

، الغـت العزاسا  النرـدـيأل المـأموؤ ااـا جراس اإلناـال من قـبل البـلدان المتضــــــــــــــرؤة 2021حتى أـياؤ/مـا و   -38
دواؤ. وي  ح ن   ال ون  37,88مليـــاؤ دواؤ من إجمـــال  العزاسا  النرـــديـــأل المـــأموؤ ااـــا والبـــالغ    11,58نحو  

 وضـــح ذ ا الرقم أن  زا د اإلناال من جانب البلدان المتضـــرؤة أد  على ما  بدو إلى زيادة اســـترداد الموجودا ،  
العماوؤـيأل و   ب رول  المـاـئأل من ذـ ا المبلغ. وـلالنســـــــــــــــبألي    87ُيمـتل اـلدان ا ـنان يرط، وذمـا البرازـيل ومـال زـيا، نحو 

ذ  ، لم   ن اا ااقا  الوح دة  اشــركأل واحدة أارز ا ااقا  التســويأل سإن   تعلق،  كولومبياو   موا يمااو   الدوم نيةيأل
Odebrecht S.A. ومن المأمول أن  سـاعد ذ ا اإلنعازا  المامأل ي   شـعي  المزيد من البلدان المتضـرؤة على .

يا، ا نما  وضــح ا خال إجراسا  اإلناال الخاصــأل ااا. ويوضــح الشــةل الراا  أدناا جاود اإلناال حســب عدد الرضــا
   8س الشةل الخامس أدناا مرداؤ العزاسا  الماروضأل حسب البلدان.

  

 __________ 

 الممل أل المتحدة ي  الشةل الخامس.   ُ دؤج   . ول ا، لم الممل أل المتحدة   وذ  حالأل   ، ي  حالأل واحدة مبالغ العزاسا  النرديأل   ااص ل  ا  عر     8س 

 الغرامات/العقوبات الجنائية

779 843 737 16 

(44٪) 

 المصادرة الجنائية

324 949 923 6 

(18٪) 

 الجبر//الحق رد

 التعويض الجنائي

607 194 728 1 

(5٪) 
 

 التكاليف الجنائية/

 القانونية/اإلجرائية

782 700 44 

(1٪>) 

 رد األرباح مدنيا  

272 288 089 4 

(11٪) 

ائد عن الفترة السابقة والف

 صدور الحكم المدنيل

198 712 339 

(1٪) 

 الغرامات/العقوبات المدنية

211 482 720 1 

(4٪) 

 الجزاءات المدنية األخرى 

 )بما في ذلك التعويض/الجبر(

767 609 295 6 

(17٪) 
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 الشةل الراا 
   (2021أيار/مايو  - 1999اإلنفاذ من جانب البلدان المتضررة، عدد القضايا )

   
 الشةل الخامس

   (2021أيار/مايو  - 1999الجزاسات النقدية الناتجة عن اإلنفاذ من جانب البلدان المتضررة )

  
 . 2021: مةتب األمم المتحدة المعن  االمخدؤا  والعريمأل سأياؤ/ما و المصدؤ

   
  Goldman Sachsاإلنفاذ من جانب بلد متضرر: ماليزيا ومجموعة

 Goldman Sachsوشـــــركأل    .Goldman Sachs Group Inc، اعتريت معموعأل 2020ي   شـــــرين األول/أمتولر  

Sdn. Bhd. (Malaysia) انتاـاك ـقانون من أجـل ا   ـ ، لؤاعاـا المـال ز ، أمـام محةمـأل ي  الواـيا  المتحـدة أنامـا ـ آمر 
ــاد ي  الخاؤج ميما  تعلق امخ ط لدي  ؤشــــاو   زيد ةيمتاا عن   مةايحأل  دواؤ لمســــؤول ن ي     ال ون مماؤســــا  الاســ

، امـا ي  لـلا اامتـتاب انحو التعـاؤـيأل   عمـال يرص لل لحصـــــــــــــول على من أجـل ا ومـال زـيا  اإلمـاؤا  العرلـيأل المتحـدة  
. 1Malaysia Development Bhd. (1MDB)ســــــــــندا  شــــــــــركأل   خص دواؤ ي   بث صــــــــــارا     اب  ن   6,5

دي  عرولـأل جنـائيـأل وؤد أؤلـاح اقيمـأل  رلو   Goldman Sachsم  وزاؤة العـدل األمريةيـأل، كـان على  ا اـا   ولموجـب  
موازيأل مناصــلأل م    ســويا  أيضــاق إلى   Goldman Sachsدواؤ إلى الوايا  المتحدة. و وصــلت    ال ون   2,9على 

والممل أل المتحدة لبري انيا الع مى وأ رلندا الشــــــــــــماليأل وللدان أخر ،  ومال زيا  الســــــــــــل ا  األجنبيأل ي  ســــــــــــنغايوؤة  

91البرازيل، 

32انما، 
7، نيع ريا

5مولومبيا، 
2موا يماا، 

2ليسو و، 
1موستاؤيةا، 
1العماوؤيأل الدوم نيةيأل، 

1ال ونان، 
1إي اليا، 
1مازاخستان، 

1مال زيا، 
1ا رو، 

1الممل أل المتحدة، 
1الوايا  المتحدة، 

دوالرا25604019

دوالرا596352194

دوالرا227209344

دوالر000800180

دوالر0000009003

دوالر7975661

دواؤا671228115
دوالرات9053738

دوالر00000018

دوالر000703355

دوالر000000184

دواؤ00000010
دواؤا96925651

5069951936
دواؤا 

البرازيل
مولومبيا

موستاؤيةا
يألالعماوؤيأل الدوم نية

ال ونان
موا يماا
إي اليا

مازاخستان
ليسو و
مال زيا
نيع ريا

انما
ا رو

الوايا  المتحدة
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جانب الســل ا  المحليأل ي  الوايا  المتحدة. وكان من المررؤ أن  حصــل وزاؤة العدل األمريةيأل على ما  زيد   إلى 
 . تسويا  ال دواؤ نتيعأل لا ا   ال ون   1,6عن 

 دواؤ م  حةومأل مال زيا    اب  ن 3,9 البالغأل ةيمتهالشـــــــــركأل ،  ضـــــــــمن ا اا   Goldman Sachsلمعموعألوويراق 
  1,4دواؤ إلى حةومأل مال زيا؛ وسب  ضــــــــــــــمان  لر  حةومأل مال زيا ما ا يرل عن    ال ون  2,5دي    ما  ل : سأ 

الت  حعز  عل اا الســــل ا  الحةوميأل ي  جمي   1MDBدواؤ من عائدا  الموجودا  المتعلرأل اشــــركأل   ال ون 
دواؤ أمرية  إلى لعنأل األوؤا  الماليأل     نمب 606,3 اقيمأل  ؤد أؤلاحدول العالم. ووايرت الشــــــركأل أيضــــــاق على 

ســـــــبق ديعه إلى حةومأل   ماال   اعُتبر أنه قد اســـــــُتوي  عن رريق ذو المبلغ  والبوؤصـــــــأل ي  الوايا  المتحدة، و 
 م  الحةومأل. Goldman Sachsويراق لتسويأل شركأل   1MDBمال زيا وشركأل 

ويوضــــح ذ ا المتال مد  صــــعولأل الرلط ا ن التســــويا  المنا ة من قبل وايا  قضــــائيأل متعددة ي  قضــــيأل لا   
 .عماوؤالمتاحأل للأل ومصادؤ المعلوما  لني صلأل اااعتماد يرط على اإليادا  الع

   
 مصادرة العائدات اإلجرامية  - سادساا  

من ا ااةيأل مةايحأل الاســــــــاد "المصــــــــ لحا  المســــــــتخدمأل" على أن ياســــــــر مصــــــــ لحا    2 نص المادة  -39
  اس راق واسعاق:"العائدا  اإلجراميأل" و"المصادؤة" 

يرصــــد اتعب ر "العائدا  اإلجراميأل" أ  ممتل ا  متأ يأل أو متحصــــل عل اا، اشــــةل  سذـ   
 م ر مباشر، من اؤ  اب جرم؛مباشر أو 

  […] 

يرصــــــد اتعب ر "المصــــــادؤة"، الت   شــــــمل الحعز ح تما ان بق، الحرمان الدائم من   سز   
 الممتل ا  اأمر صادؤ عن محةمأل أو سل أل مختصأل أخر ؛

ذا  ميمـا  تعلق اتعمـ د العـاـئدا  اإلجرامـيأل وحعز   من اا ـااةـيأل التزامـا  اـلدول األررا  31وُ حـدد المـادة  -40
 ومصادؤ اا:

لـت ذـ ا العـائـدا  اإلجراميـأل إلى ممتل ـا  أخر  أو اـُدلـت ااـا، جزئيـاق أو كليـاق، وجـب  وّ  إلا حُ  -4 
 إخضاع  لا الممتل ا ، اداق من العائدا ، للتداا ر المشاؤ إل اا ي  ذ ا المادة.

إخضــاع    إلا ُخل ت ذ ا العائدا  اإلجراميأل اممتل ا  امُتســبت من مصــادؤ مشــروعأل، وجب -5 
 لــا الممتل ــا  للمصـــــــــــــــادؤة ي  حــدود القيمــأل المرــّدؤة للعــائــدا  المخلورــأل، م  عــدم المســـــــــــــــاس اــأ   

 صبحيا   تعلق اتعم دذا أو حعزذا.

ُ خضـــ  أيضـــاق للتداا ر المشـــاؤ إل اا ي  ذ ا المادة، على ناس النحو ولناس الردؤ الســـاؤي ن على  - 6 
المنــاي  األخر  المتــأ يــأل من ذــ ا العــائــدا  اإلجراميــأل، أو من الممتل ــا   العــائــدا  اإلجراميــأل، اإل رادا  أو  

 لت ااا، أو من الممتل ا  الت  اختل ت ااا  لا العائدا . دّ  لت  لا العائدا  إل اا أو اُ وّ  الت  حُ 

ذــ ا الو يرــأل، وكمــا ذو   ألمراضوويرــاق لبحــق أجراا مةتــب األمم المتحــدة المعن  اــالمخــدؤا  والعريمــأل   -41
دواؤ   اب  ن 6,78   راؤب ةيمتاامب ن ي  العدول األول أدناا، أمر  الدان اإلناال امصــــــــــــــادؤة عائدا  إجراميأل  

 .2021إلى أياؤ/ما و  1999وللا خبل الاترة من عام 
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 العدول األول
  (2021أيار/مايو  - 1999مصادرة العائدات اإلجرامية في بلدان اإلنفاذ )

 المبلغ ساالدواؤ  الد اإلناال

 000 316 22 أستراليا  
 000 625 إسرائ ل
 230 438 332 1 ألمانيا
 257 894 19 إي اليا

 620 293 6 الدانمرك
 395 982 334 سويسرا
 360 148 71 يرنسا

 388 899 140 1 الممل أل المتحدة لبري انيا الع مى وأ رلندا الشماليأل
 490 025 2 النرويا
 274 569 549 1 ذولندا

 020 290 306 2 الوايا  المتحدة األمريةيأل
 034 482 786 6 اإلجماليالمبلغ 

  .2021مةتب المعن  االمخدؤا  والعريمأل سأياؤ/ما و ال المصدؤ:
 

الوايا   و ندؤج مع م عمليا  المصادؤا  الم كوؤة ضمن المااوم الترل د  لمصادؤة العائدا  اإلجراميأل. يا    - 42
الرضـــائيأل الت   عتمد الرانون األنغلوســـةســـون ، على ســـب ل المتال،  تضـــمن التســـويأل إقراؤ المدعى عليه الارد اال نب ي   
التام العنائيأل المنســـــــولأل إليه وُ صـــــــادؤ و/أو ُ حعز العائدا  اإلجراميأل اموجب أمر من المحةمأل. وعلى الرمم من عدم  

 دو ي  اعض الحاا  أن اإلجراسا  المتخ ة ُ شةل مصادؤة يعليأل.  ب   استخدام مص لح "مصادؤة" اع نه، 

 ادي     2019ي  عام    .Gunvor Ltdيعلى ســــــــــب ل المتال، أمر مةتب المدع  العام ي  ســــــــــويســــــــــرا شــــــــــركأل   - 43
ــر  كتعويض، إل  نص الاررة    90 ــويسـ ــر  على وجوب دي   71من المادة    1مل ون يرنا سـ ــويسـ من الرانون العنائ  السـ

مل ون    90مباشـــــر للحعز عل اا. كما لكر مةتب المدع  العام أن مبلغ    اشـــــةل     حال عدم  وير موجودا  التعويض ي 
 من األعمال المعنيأل ي  ال ونغو وكو  دياواؤ.   Gunvor  يرنا سويسر   توايق م  إجمال  األؤلاح الت  حررتاا 

 من ا ـااةـيأل مةـايحـأل الاســــــــــــــاد "العـاـئدا  اإلجرامـيأل" الت   2أعبا، ُ عّر  المـادة   39الاررة وكمـا وؤد ي   -44
قد   ون عرضـأل للمصـادؤة على أناا "أ  ممتل ا  متأ يأل أو متحصـل عل اا، اشـةل مباشـر أو م ر مباشـر، من 

  أو المناي  على وجوب مصـادؤة اإل رادا ا حد د 31من المادة  6اؤ  اب جرم". ويضـبق عما سـبق،  نص الاررة 
 .األخر  المتأ يأل من ذ ا العائدا 

ــةال   -45 ــةل ىخر من أشـــــ ــل ا  ااعتماد شـــــ ــريأل أو م رذا من الســـــ ــويســـــ ــل ا  الســـــ وُ ت ر إمةانيأل ةيام الســـــ
ــاس قانون  أو أ  اعتباؤا    العزاسا  النرديأل متى  ع ؤ  ــبب عدم وجود أســــــ ــادؤة العائدا  اإلجراميأل، اســــــ مصــــــ

تررير ما إلا كان من الممةن اعتباؤ  ا  ما  تعلقللاريق العامل مي  ألســــب ن االلبذتمام  عمليأل أخر ، نر أل نراش مت رة 
 اعض أشةال العزاسا  النرديأل الماروضأل ي  قضايا التسويأل مصادؤة أم ا.

وقد  رتضــــــ  اعض أنواع العزاسا  النرديأل الت   ارضــــــاا ألمانيا والممل أل المتحدة والوايا  المتحدة مناقشــــــأل   - 46
 إضاميأل حول ربيعتاا ضمن ااستخدام الواس  لمص لح  "العائدا " و"المصادؤة" اموجب ا ااةيأل مةايحأل الاساد. 

  
  الممل أل المتحدة، مةتب مةايحأل جرائم ااحتيال الخ  رة   

، أمر  الممل أل المتحدة االمصـــــــــــادؤة ضـــــــــــمن 2021إلى منتصـــــــــــف عام   1999خبل الاترة من عام   -47
و  ســــــــــــــُ الت   ــا  ــايــــ ــ نــــــبالرضـــــــــــــــــ ــالــــ اــــ اإلقراؤ  رريق  ــاؤي ن  يــــــت عن  ااعتبــــ األشــــــــــــــخــــــاص  قبــــــل  .  واأليراد   من 
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، أارم مةتـب مةـايحـأل جرائم ااحتيـال الخ  رة ا اـاقـا  إلؤجـاس المبحرـأل م  ســــــــــــــبعـأل 2015 عـام منـ  للـا، م و 
دواؤاق. وقبل استحداث ا ااقا  إؤجاس   1 109 155 830أشخاص اعتباؤي ن أسار  عن ؤد أؤلاح الغ معموعاا 

وظا ن األجانب  المبحرأل، اســـــُتخدم أمر ااســـــترداد المدن  سقانون العائدا  اإلجراميأل  لتســـــويأل قضـــــايا ؤشـــــو الم
ــا أســــــــــــــار عن اســــــــــــــترداد   ــاؤي ن، ممـ ــاص ااعتبـ ــأل على األشــــــــــــــخـ ــديـ دواؤاق.  62 378 717ويرض جزاسا  نرـ

ضــــــــــمن ا ااقا  إؤجاس المبحرأل والعزاسا  اموجب أمر   الصــــــــــادؤةإلا كانت أوامر ؤد األؤلاح  ما ذو والســــــــــؤال
 المصادؤة" و"العائدا  اإلجراميأل".ا ااةيأل مةايحأل الاساد لمص لح  " ريف عااسترداد المدن   ندؤج  حت 

  
  ألمانيا، المصادؤا  الماروضأل اموجب قانون العرائم اإلداؤيأل   

 خص قضــــــيأل    16، أصــــــدؤ المدعون العامون ي  ألمانيا أوامر االمصــــــادؤة ي  2021حتى أياؤ/ما و   -48
الرضايا اموجب المادة ُسويت وقد     9س دواؤ.  ال ون   33,1اعتباؤي ن. وللغ إجمال  المبالغ المصادؤة نحو    أشخاصا

 من قانون العرائم اإلداؤيأل. 130والمادة  30سأ  والمادة   29

وكما اح ت من مأل التعاون والتنميأل ي  الم دان ااقتصــــــــــــاد ، ا  وجد ي  ألمانيا نص قانون   تيح   -49
. حد لا ه لشــــــــخص ااعتباؤ   ســــــــويأل قضــــــــيأل م  ســــــــل ا  اادعاس من خبل حل دون محاممأل ي صــــــــراحألق ل

لشــخص ااعتباؤ  ويرض جزاسا  عليه اموجب  لأل  حم ل المســؤولي قضــايا مع نأل، يمةن لســل ا  اادعاس  وي 
خدم المدعون العامون اإلشرا . واست المتعلرأل ا واجبا   الأحد كباؤ المد رين  المخالاأل اإلداؤيأل المتمتلأل ي  انتااك  

محـاممـأل م    اإلداؤيأل كحلول دون سأ  من قانون العرائم  29ي  اعض وايا  ألمـانـيا أوامر الحعز اموجب المـادة  
اا. ويســتند اســتخدام أوامر الحعز لتســويأل قضــيأل ما ناســ الشــركا  الت   عاونت وأالغت عن المخالاا  من  لراس  

ــرا   ا  المتعلرأل الواجبا أحد كباؤ المد رين  لمتمتلأل ي  انتااك  م  شــــــــخص اعتباؤ  إلى المخالاأل اإلداؤيأل ا اإلشــــــ
المةاســــــب م ر المشــــــروعأل من   الحلول ااســــــترداد. و ســــــمح ذ ا على للا الشــــــركأل دون أن  تبت للا مســــــؤوليأل

   10س  .عل اا مرامأل  ن يميأل يرض حم لاا المسؤوليأل سودون  دون الشركا  

  
  العدل، المصادؤة وؤد األؤلاح الوايا  المتحدة، وزاؤة    

يمةن  م  ز مماؤسـأل المدع ن العام ن ي  ألمانيا ال  ن يسـتخدمون قانوناق إداؤياق لتسـويأل الرضـايا العنائيأل  -50
ــوة  ــايا ؤشـــــــــ ــأل المتبعأل ي  الوايا  المتحدة إل  روم وزاؤة العدل والمدعون العامون، ي  جمي  قضـــــــــ عن المماؤســـــــــ

اتســـــويأل التام العنائيأل ااســـــتخدام الروان ن العنائيأل كأســـــاس قانون ، ا نما ُ ســـــو  لعنأل  الموظا ن األجانب  رريباق،  
 األوؤا  الماليأل والبوؤصأل التام المدنيأل أو اإلداؤيأل ااستخدام اإلجراسا  المدنيأل أو اإلداؤيأل.

ــركأل -51 ــويأل ال   أارمته وزاؤة العدل م  شــــ  .WMT Brasilia S.a.r.l ومن المت ر لبذتمام أن ا اا  التســــ
 االلت ن أارمتام ألتسوي ال عمل ت  ؤد األؤلاح ي  تيرضشمل مصادؤة األؤلاح، ي  ح ن   Walmart التااعأل لشركأل
ــركأل  ــركأل   Insurance Corporation of Barbados Limitedم  شــــ ــدذما   HMT LLCوشــــ اللت ن لم  تخ  ضــــ

 مدؤجت ن ي  البوؤصأل. ان و لعنأل األوؤا  الماليأل والبوؤصأل أ  إجراس إناال مواٍز، إل لم   

  
 استرداد الموجودات وإعادتها  - سابعاا  

ي    دواؤ   ال ون  37,88 نحو ا أعبا، ُيرضـــــــــــــت جزاسا  نـردـيأل   38و   35ي  الارر  ن  إلى لـلا  مـما أشـــــــــــــ ر  - 52
. وشـةلت العزاسا  النرديأل  2021رضـايا ؤشـو الموظا ن األجانب والرضـايا لا  الصـلأل وللا حتى أياؤ/ما و  ل  سـويا   

 __________ 

 دؤ ي  إحد  الرضايا.و ُص  لم ُيحدد المبلغ ال    9س 
 :Resolving Foreign Bribery Cases with Non-Trial Resolutions،ااقتصاد من مأل التعاون والتنميأل ي  الم دان   10س 

Settlements and Non-Trial Agreements by Parties to the Anti-Bribery Convention (2019) ،4 اإلراؤ . 
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دواؤ من ذ ا   ال ون   11,58النا عأل عن التســـويا  الت  أارمتاا البلدان المتضـــرؤة سان ر الشـــةل الخامس أعبا  نحو  
  ، عددة مت   وايا  قضــــــــائيأل   ت ل م   شــــــــ ت ال ا ي  إراؤ الحلول  المبلغ، اما ي  للا التســــــــويا  الت  أارمتاا البرازيل ومال زي 

 أعبا .   1دواؤ سان ر العدول    اب  ن   6,8الت  أمر  ااا الدان اإلناال نحو   ة المصادؤ   عمليا    شةلت  ا نما 

ــدؤ  أوامر ا عادة موجودا  اقيمأل  راؤب   2وكما ذو مب ن ي  العدول   -53 مل ون دواؤ   283أدناا، صـــــــــــ
ؤ م كرة األمانأل و إلى البلدان المتضـــــــــــرؤة من الدان اإلناال ومصـــــــــــر  التنميأل للبلدان األمريةيأل وللا من  صـــــــــــد

  .CAC/COSP/WG.2/2016/2س 2016 لعام

  
 2العدول 

    أ س ( 2021إلى أيار/مايو    2016  عام   منتصف من  الموجودات التي أعادتها بلدان اإلنفاذ أو أصدرت أوامر بإعادتها ) 

 الد/إقليم أو من مأل اإلناال  الرضيأل  عنوان

الد الموظف العموم  
األجنب  سالموظا ن 
 الشةل الرانون  للتسويأل سنأل التسويأل  العموم  ن األجانب  

 العزاسا  النرديأل  
 سالنوع  

العزاسا  النرديأل  
المعادة/المأموؤ ا عاد اا  

 ساالدواؤ 

ي    ا اا  اإلقراؤ اال نب 2019 أوزلةستان  يرنسا أوزلةستان/عراؤا        
 اإلجراسا  المستععلأل إراؤ  

 دواؤاق  71 148 360 حعز جنائ 

Odebrecht S.A./CNO 

S.A.   سشركأل  ااعأل 

التنميأل للبلدان  مصر  
 األمريةيأل 

 البرازيل، ينزويب
 البوليااؤيأل -سجماوؤيأل

 العمليأل اإلداؤيأل   ا اا  حل  ااوض  2019
س برعا  للمن ما  م ر 

 الحةوميأل والعمميا  الخ ريأل 

 دواؤ  50 000 000

أوزلةستان/قضيأل لا  صلأل  
 ار اع اا صاا  

 دواؤ  144 146 600 حعز ال أمر عرولأل مستععل  2018 أوزلةستان  سويسرا

Servicios di 

Telecomunicacion di 

Aruba N.V. 

(“SETAR”)/and PEP 

 دواؤ  1  308 500 ؤد الحق العنائ  اإلقراؤ اال نب  2018 أؤولا األمريةيأل  الوايا  المتحدة

Servicios di 

Telecomunicacion di 

Aruba N.V. 

(“SETAR”)  
 

 دواؤاق  701 750 ؤد الحق العنائ  اإلقراؤ اال نب  2017 أؤولا األمريةيأل  الوايا  المتحدة

Alstom Power Ltd.  الممل أل المتحدة لبري انيا
 الع مى وأ رلندا الشماليأل 

 دواؤاق  15 504 719 التعويض اإلقراؤ اال نب  2016 ل توانيا 

 دولراا  282 809 929 اإلجماليالمبلغ           

 
عدة  ت   شمل  ال ألالتسويعمليا  لم ُ دؤج ي  ذ ا العدول مبالغ العزاسا  النرديأل "الُمعادة" إلى البلدان المتضرؤة كعزس من مشاؤكتاا ي     أس

 وايا  قضائيأل. وقد وؤد  ذ ا المبالغ ي  الشةل الخامس. 
  .2021مةتب المعن  االمخدؤا  والعريمأل سأياؤ/ما و ال المصدؤ:

 
ــاد، المتعلرأل اتداا ر ااســـــترداد المباشـــــر للممتل ا ، كل دولأل  53وُ لزم المادة  -54 من ا ااةيأل مةايحأل الاســـ

مـأل رَّ رر ، ويرـاق لرـانوناـا المحل ، اـا خـال مـا قـد  لزم من  ـداا ر ُ ع ز لمحـامماـا اـأن  ـأمر من اؤ  ـب أيعـااق مع
 العرائم. ويراق لب ااةيأل ادي   عويض لدولأل رر  أخر   ضرؤ  من  لا

ــادة    3و حـــق الاررة   -55 ــدول األررا     57سج  من المـ ــاع على  الـ ــأل ي  إؤجـ ــه األولويـ أن  ن ر على وجـ
الممتل ا  المصــادؤة إلى الدولأل ال ر  ال البأل، أو إؤجاع  لا الممتل ا  إلى أصــحاااا الشــرع  ن الســاار ن، أو 

  عويض ضحايا العريمأل.

ــيأل   -56 ــد الوايا  المتحدةوي  قضــ ــركأل ضــ ــروؤ  أن  عتر  محةمأل أمريةيأل Koolman شــ ، كان من الضــ
مرـارعـأل جنوب يلوؤيـدا ي  الوايـا  رد لاـا حروقاـا. وأمر  محةمـأل  ُ   أن  لاـا الحق ي احةومـأل أؤولـا كضــــــــــــــحيـأل  

، وكان موارناق Servicio di Telecomunicacion di Aruba N.V (SETAR)ي  شــركأل  اســاار المتحدة مســؤوا

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2016/2
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، الت  اعتبر اا المحةمأل  SETAR كأللشــر   ي  إراؤ ؤد الحقدواؤ  1 308 500ميام ، ادي   ي ذولندياق مقيماق 
أناق قد  الضــحيأل ي  ذ ا الرضــيأل. م ر أن المحةمأل أشــاؤ  أيضــاق إلى أن المدعى عليه عاجز عن الدي ، ألنه 

ــو العائدا   ــل عل اارشــــ ــار، وؤعايأل دوؤ  ل رة الردم، ودي    اليف اعلى أموؤ من ا ناا الرم  ة الت  حصــــ ؤ والســــ
 عبج والدا،  م جنازة والدا احراق.

  
 مالحظات حول التحديات والممارسات الجيدة  - ثامناا  

   زا د  عرد الرضايا والت اليف واستخدام الت نولوجيا   
ومةتــب مةــايحــأل جرائم    Rolls-Royce PLCي  أعرــاب ا اــا  إؤجــاس المبحرــأل المبرم ا ن شــــــــــــــركــأل   -57

المةتــب أن ذــ ا ذ  الرضــــــــــــــيــأل األولى الت  ذــ ا  ، أعلن  2017ااحتيــال الخ  رة ي  الممل ــأل المتحــدة ي  عــام  
ــ ناع  العد دة لتحل ل ما يردؤ اأمتر من  ــتخدم ي اا   نولوجيا ال كاس ااصـ ــركأل   30اسـ ــتند قدمتاا الشـ مل ون مسـ

امتيازا  مانيأل قانونيأل، وأن ذ ا الت نولوجيا ســـت ون متاحأل    احتاق عن المعلوما  الت  يحتمل أن   ون خاضـــعأل
المســــتربل. وأشــــاؤ المةتب إلى أن "المحام  ابل " اســــت اع معالعأل أمتر   الت  ســــتعرض ي  ي  جمي  الرضــــايا

المحام  البشــــر ، وأن المةتب   ســــرعأل مرة عن 2 000من نصــــف مل ون مســــتند ي  ال وم اســــرعأل  زيد امرداؤ  
ــتندا  المعردة لتحد د األدلأل الت   لم ــترل ن لاحص ابا  من المســــ ــو  االمحام ن المســــ ــااق ســــ ــتعن ي  الســــ يســــ
ــتندا .  ا  قد  تمةن أو قد ــام ي   دق ق المســـــــــــ ــاياا قبل أن يشـــــــــــــرعوا اأناســـــــــــ  تمةن محررو المةتب من امتشـــــــــــ

ــتندا ، م ر ن ام جد د مدعوم اال كاس ا ي    ب ق شــــــــرع مما   لاأل الت نولوجيا أن  اصــــــــ ناع  لمراجعأل المســــــ
مل ون    13العد دة م ر معرويأل، ول ن عادةق ما ُ دؤج الت اليف الرانونيأل ضـــــــــمن  ســـــــــويا  المةتب، اما ي  للا  

 .Rolls-Royceجنيه إسترل ن  ي  قضيأل شركأل 

اســت شــا  رر  لتمويل  حقيرا اا،   عردذا، ســ تع ن على البلدان    دؤجألوم   زا د عدد الرضــايا و نام    -58
اما ي  للا ســــــــبل ااســــــــتتماؤ ي  الت نولوجيا  العد دة. وقد نص ا اا  التســــــــاذل المبرم ا ن البرازيل وشــــــــركأل 

SBM Offshore  ــ أل الماليأل من أجل      نمب 6,8على دي  جزاسا  نرديأل اقيمأل دواؤ إلى معلس مراةبأل األنشـ
الت  عاود الواسـعأل الن ا  للمعلوما  وم رذا من األدوا  اسـتخداماا ي  ال  وير وحدا  للمعالعأل اإلل ترونيأل  

 من  ومةايحأل الاساد.من أجل المعلس ودائرة اادعاس الا دؤاليأل   ب لاا للا

ــادؤة الموجودا  التاا  وقد  تاح المواؤد الماليأل البزمأل ل -59 ــندو  مصـــــ لتحقيرا  من خبل ىليا  متل صـــــ
لوزاؤة العدل االوايا  المتحدة، وال   ُي بق ن ام "المديوعا  المرســـــــمأل ااإلنصـــــــا ". وُيرصـــــــد اا ا المديوعا   

اعدة المبالغ الت   دي  لوكاا  إناال الرانون على مســــتو  الوايا  والمســــتو  المحل  والحةوما  األجنبيأل للمســــ 
ي  قضــايا الحعز والمصــادؤة. و شــ ر وزاؤة العدل األمريةيأل إلى أن مديوعا  التراســم المنصــف يعب أن  عةس 

   11س اض  إلى الحعز والمصادؤة.ت    دؤجأل المشاؤكأل المباشرة ي  جاود إناال الرانون ال

  
  التعاون الدول    

قضــــايا التســــويأل على زيادة التعاون الدول ، أشــــاؤ  الممل أل العرليأل الســــعوديأل، ي  ؤدذا   دلي  ح ن    -60
التحديا  يةمن ي  عدم  عاون اعض البلدان ي   نا   شــروي ا ااقا  التســويأل  على ااســتبيان، إلى أن أحد أذم

يأل استرداد وإعادة األموال  عملق    عي ي  قضايا الاساد، مما  ألالمتوؤرالعاا   برماا السل ا  المختصأل م    الت  
ــروقأل من الخاؤج ي ممو الع ــاس ىليا  قانونيأل  اا ر عليؤ و أل المســــ ــاق أن إنشــــ ــعوديأل أيضــــ . وأمد  الممل أل العرليأل الســــ

 __________ 

كما  وير    ، http://justice.gov/afp/fund#po3  الرااط التال :   على مصادؤة الموجودا   مزيد من المعلوما  حول صندو     يمةن ااربع على    11س  
 م  الحةوما  األجنبيأل. الموجودا     التراؤير السنويأل للصندو  معلوما  عن  راسم 

https://www.justice.gov/afp/fund#po3
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واضـحأل ولسـي أل للتسـويا  اموجب ا ااةيأل مةايحأل الاسـاد من شـأنه أن يخدم جاود الدول األعضـاس لل شـف عن 
ــاس  ععل اعمليأل أن ي المماؤســـــــا  الااســـــــدة، و  ــترداد الموجودا  من خبل  ســـــــا ل التعاون ا ن الدول األعضـــــ اســـــ

 أل المسروقأل ي  الخاؤج.ي ممو استرداد األموال الع

ــتبيان، إلى أن إناال حل دون محاممأل قد ُيمتل  حدياق أو على أقل  رد ر   - 61 ــاؤ  ذولندا، ي  ؤدذا على ااسـ وأشـ
ــاعدة الرانونيأل المتبادلأل  يةون أمتر  عر داق متى كانت الموجودا  موجودة ي  الخ  اؤج، إل  تع ؤ اإلناال عن رريق المســـــــ

ــايا العاارة للحدود. وذ ا ممة  يةون العاديأل ي  مع م األحوال، ا نما   ــروؤياق ي  الرضــــــــــ من    ن،  عاون المدعى عليه ضــــــــــ
ــويا  وال الناحيأل العمليأل،   ــارا  ألنه، ي  الن ام الاولند ، ا ُ  بق ذ ا التســ ــويا  والصــ ــبأل للتســ ــارا  إا ي   االنســ صــ

من    يس الممةن إناال أمر جزائ  صـــــــــادؤ عن المدع  العام عبر الحدود. ول ا، ل   يس من ول  اون المدعى عليه. ع حال   
المناســـب اســـتخدام األوامر العزائيأل ي  قضـــايا الاســـاد م  المدعى عل ام األجانب والموجودا  األجنبيأل. كما أوصـــت  

  ل من أج ذولندا، كحل ممةن، ا ارام ا اا  دول  للمساعدة الرانونيأل المتبادلأل ا ن السل ا  الرضائيأل ي  مختلف البلدان  
مصــادؤة الموجودا  عمليأل ســ زيد من ســاولأل وياعليأل إ مام   لرضــاس، مما ى ا ل إ دون محاممأل ودون اللعوس   رراؤا  إناال ال 

 سمتل الممتل ا  م ر المنرولأل  ي  الخاؤج ي  حالأل وجود  سويأل أو صارأل أو أمر جزائ . 

  
  مباد   عويض الضحايا   

المبـاد  العـامـأل    2016مةـايحـأل الاســـــــــــــــاد المنعرـد ي  لنـدن ي  عـام  ل  الرمـأل  مـان من ا ن نتـائا مؤ مر -62
للممل أل المتحدة لتعويض الضحايا ي  الخاؤج ساما ي  للا البلدان المتضرؤة  ي  قضايا الرشوة والاساد والعرائم 
ــاق ي  الخاؤج   ــادا  الخاصـــأل االمباد  العامأل على أنه ي  حال كانت الضـــحيأل شـــخصـ ــاديأل. و نص اإلؤشـ ااقتصـ

رام ا اا  م  الشــــــركاس الحةوم  ن يرضــــــ  ادي  األموال المتلراة ،  نبغ  الن ر ي  الســــــع  إلى إا ألأجنبي   دولأل أو
ــادؤة اداق من  عويض  ــحيأل. و  لا  اموجب أمر المصـــــــــ ــرياق رونياق  ماماق من جانب حةومأل    يةون الضـــــــــ ذ ا  صـــــــــ

 الممل أل المتحدة واإلداؤا  لا  الصلأل.
  

 مناقوة في الجتماع الخامس عور للفريق العامل  - تاسعاا  

األمانأل التحل ل المشـاؤ إليه أعبا، وك لا قاعدة ايانا  الرضـايا المحد أل، على الاريق العامل عرضـت   -63
ــيميأل حول ذ ا  الحةوم  الدول  الماتوح العضـــــــــــويأل المعن  ااســـــــــــترداد الموجودا ، ون مت حلرأل نراش مواضـــــــــ

من مأل التعاون والتنميأل  الموضـــوع. وُقدمت عروض إيضـــاحيأل من مناظرين من انما ونيع ريا والوايا  المتحدة و 
  .CAC/COSP/WG.2/2021/5 الو يرأل ي  الم دان ااقتصاد  سان ر

 وير ادائل  و وجد ضــــــــــمن أن متام المحليأل  ت    وي  المناقشــــــــــأل الت   لت للا، أوضــــــــــح المت لمون ابليا  ال  - 64
ــدد عدة مت لم ن على   ــروقأل. وشـ ــترداد الموجودا  المسـ ــاي م ر المشـــروع واسـ ــا  النشـ ــائيأل الراميأل إلى امتشـ للعمليأل الرضـ

 العالميأل ي  حاا  مع نأل، ا ن جمي  الدول المشاؤكأل ي  ذ ا ابليا  البد لأل.   التسويا  أذميأل التعاون اوجه عام، وأذميأل  

ادة الموجودا  اعد إارام التسويا ، أوضح المناظر من الوايا  المتحدة أنه وؤدا على سؤال  تعلق ا ع -65
ــاع ن ــا  اا اــاةيــأل، يــالتســــــــــــــويــا  ا  ــدخــل جميعاــا ي  ن ــا  المــادة   . وميمــا  تعلق  57على الرمم من ا ســـــــــــــ

ســـــــــترداد الموجودا ، اما ي اا قضـــــــــيأل صـــــــــندو  االناجحأل  حاا   الاالمماؤســـــــــا  الع دة، أشـــــــــاؤ المناظر إلى 
اســــتخدام إجراسا  المصــــادؤة، وإعادة جزس من عائدا  التســــويأل إلى   شــــملت، الت   1MDBســــتتماؤ الحةوم  اا

وايا  قضـائيأل أخر ، وإجراس  حقيرا  موازيأل. وأارز أذميأل التعاون الدول  ي  ذ ا الرضـيأل، مما قدم متااق ج داق 
 ة والوايا  المتحدة.على استخدام اا ااةيأل شمل مال زيا وسنغايوؤة والممل أل المتحد

ــؤال ررحه أحد  -66 ــح أحد المناظرين من من مأل التعاون والتنميأل ي  الم دان  وؤدا على سـ المت لم ن، أوضـ
 ؤ ر على المصــــادؤة، ول ناا يمةن أن  ؤ ر على مبلغ   ااقتصــــاد  أن اا ااقا  التااوضــــيأل لتخ يف العرولأل ا

أن  تعاون   قد ُي لب من المدعى عليه، ي  الدا، الوايا  المتحدة إلى أنهالغراما  النرديأل. وأشــــــاؤ المناظر من 
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ــداؤ الحةم،  ــيأل لتخ يف العرولأل، وأن مســـــــتو  التعاون  تعســـــــد ي  مرحلأل إصـــــ مشـــــــري لتنا   اا ااقا  التااوضـــــ
 يخلق حوايز للمدعى عل ام للتعاون. مما
  

 الستنتاجات  -عاشراا  
حل  ل  ،متزا دة التنوعالمن البلدان الناميأل والمتردمأل  بأل لمعموعأل أضـــــــــحت التســـــــــويا  أداة مامأل االنســـــــــ  -67

 قضايا ؤشو الموظا ن األجانب وما  تصل ااا من جرائم.

إلى البـلدان الت     عـادوا  زال ذـناك يعوة كب رة ا ن المـبالغ المحررـأل من خبل التســــــــــــــوـيا  و ـلا الت    -68
و عتبر البرازيل ومال زيا نمولج ن اســــتتنائ  ن ااؤزين، ويمةن أن .   و اُ زعم أن مســــؤول اا العموم  ن  راضــــوا ؤشــــ 

تعددة موايا  قضــــائيأل ت   شــــمل ســــيما ميما  تعلق امشــــاؤكتاما ي  التســــويا  ال   ون  عرلتاما ةيمأل للغايأل، ا
 وااعترا  امل  تاما المشروعأل لعائدا  جرائم الاساد.

ــائيأل ا شـــــــــــــراك البلدان المتضـــــــــــــرؤة وي  ح ن أن ذناك أمتلأل حد تأل  تبت التزام  -69 يراد  الوايا  الرضـــــــــــ
والضــحايا ابخرين ي  التســويا ، ا  شــ ر ذ ا األمتلأل عموماق إلى أن الوايا  الرضــائيأل الت  ُ زعم أن موظا اا 

ــتشـــــ اأو   ُأرلعتقد    و االعموم  ن  راضـــــوا ؤشـــــ  اأ  رريرأل   تشـــــركأأو   على نحو أمتر  وا راق من ل  قبل  ر   ســـ
 .رام التسويا أخر  ي  إا 

ومن المام مواصــــلأل  وضــــيح العزاسا  النرديأل الت   شــــةل مصــــادؤة يعليأل وماييأل العائدا  اإلجراميأل،   -70
 ومن  م إعادة الموجودا  لا  الصلأل إلى البلدان المتضرؤة أو الضحايا ابخرين ويراق لب ااةيأل.

ــأن التـبادل التلرـائ    56ولعـل المؤ مر  ود أن  ن ر ي  ســـــــــــــــبل  عزيز  ناـ   المـادة  -71 من اا اـاةـيأل، اشــــــــــــ
ســـــــيما ي  ســـــــيا  اســـــــتخدام ابليا  الرانونيأل البد لأل والحلول دون  م  الدول األررا  المتضـــــــرؤة، اللمعلوما  
 ي اا التسويا  المتعلرأل امصادؤة عائدا  إجراميأل وإعاد اا. محاممأل، اما

  لمن أج عد دة  الت نولوجيا  الولعل المؤ مر  ود أن يشــع  الدول األررا  على الن ر ي  اســت شــا   -72
 مساعدة ي   عزيز كااسة عمليا  التسويأل.ال

رائمأل، العد دة و الســبل الولعل المؤ مر  ود أيضــاق أن يشــع  الدول األررا  على الن ر ي  اســت شــا    -73
  التســــــــــــــويأل، ميما  تعلق االمواؤد الماليأل البزمأل لإلناال ي  قضــــــــــــــايا ؤشــــــــــــــو ي اا األحةام الواؤدة ي  ا ااقا اما

مســاعدة الوايا  الرضــائيأل األصــغر  من أجل  الموظا ن األجانب ليس يرط داخل وايا اا الرضــائيأل، ول ن أيضــاق 
 ي  جاود اإلناال الت   ب لاا.حعما 

  ذ ا البلدان   إلناال، ونعحتلمتضــــرؤة اعاود وي  الســــنوا  األخ رة، اضــــ ل  عدد متزا د من البلدان ال -74
ــي    ــلأل  وســــ ــع  الدول األررا  على الن ر ي  مواصــــ ــترداد الموجودا . ولعل المؤ مر  ود أن يشــــ ن ا   ي  اســــ

الرنوا  الرســـــــــميأل وم ر الرســـــــــميأل لب صـــــــــال والتعاون من أجل  مة ن المزيد من الوايا  الرضـــــــــائيأل من ا خال 
 وايا  قضائيأل متعددة.  غ  المشاؤكأل اااعليأل ي  عمليا  اإلناال الت  إجراسا  اإلناال الخاصأل ااا و 

ولعل المؤ مر  ود أيضـــاق أن يشـــع  الدول األررا  على الن ر ي  ســـبل  عزيز   ب ق الاررة سج  من المادة  - 75
من اا ااةيأل اشـــــأن ا خال ما قد  لزم من ىليا  و داا ر قانونيأل محليأل  ســـــمح اااعترا  ام البا  الدول األررا     53

ــادؤة، ا  ــاد ي  إجراسا  المصـ ــرنيأل لعائدا  الاسـ ــاتاا مال أل شـ ــتخدام ابليا  الرانونيأل    األخر  اصـ ــيا  اسـ ــيما ي  سـ سـ
 لمتعلرأل امصادؤة عائدا  إجراميأل وإعاد اا. البد لأل والحلول دون محاممأل، اما ي اا التسويا  ا 


