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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
 المعني باسترداد الموجودات

 2020الثاني/نوفمبر  تشرين 18-16فيينا، 

 *)ب( من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 : التحديات والعوائق الشائعة، وكذلك أفضل الممارسات مناقشة مواضيعية
 في مجال استرداد عائدات الجريمة وإعادتها، مع التركيز بوجه خاص  

 على إنفاذ أوامر المصادرة الجنائية في الواليات القضائية األجنبية واالختالفات 
    بين النظم القانونية من حيث المتطلبات اإلثباتية ومعايير اإلثبات 

 استرداد الموجودات عن  جمع المعلومات من الدول األطراف    
 على الصعيد الدولي، بما في ذلك التحديات والعوائق المبلغ عنها

  
 مذكرة من إعداد األمانة  

 مقدمة  - أوال  

ــاف، في قرار    - 1 المعنون "تعزيز التعاون    1/ 8قرر مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ
الدولي على اسـترفاف الموجوفا  ودفارة الموجوفا  المممدة والمحموةة والماـافرة"،  ن اوا ـل الفريل العامل الحكومي  

عمله، بوســا ل من ا موا ــلة ج وف  الرامية جلى جمم المعلوما    الدولي المفتوح العضــوية المعني ساســترفاف الموجوفا  
ــترفاف عا دا  المريمة  عن التحديا  والعوا   ــا  في ممال اســــــ ــل الممارســــــ ل التي تواجه الدول األطراف، وكذلك  فضــــــ

 ودعافت ا، سغية اقتراح تو يا  محتملة سشأن التنفيذ التام والفعال للفال الخامس من االتفاقية. 

ــلمو  -2 ــترفاف الموجوفا  فعما لخ ة 8/9في قرار     ،مؤتمر الدول األطراف ســـــ التنمية    المعنون "تعزيز اســـــ
ــتدامة لعام  سإعافة المتعلقة                          ، عندما اخت تمت الدراســـــــــــة2014ضـــــــــــمن جملة  مور، سأنه منذ عام "،  2030المســـــــــ

             ،   نمز مزيد Few and Far – the Hard Facts on Stolen Asset Recovery المعنونةو   الموجوفا  المســروقة
ــروقة، في جطار  ــترفاف الموجوفا  المســـ ــترفاف الموجوفا ، ورحد سأحدد م افرة متعلقة ساســـ من العمل لتعزيز اســـ
الم افرة الخا ـــــــة ساســـــــترفاف الموجوفا  المســـــــروقة )م افرة "ســـــــتار"( المشـــــــتركة بين البنك الدولي ومكتد األمم 

 لبيانا  ذا  الالة المتعلقة سحاال  استرفاف الموجوفا . المتحدة المعني سالمخدرا  والمريمة، لتحداث وجمم ا

__________ 
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ــمن جملة  مور، جمم المعلوما  من الدول األطراف  -3 ــه، طلد المؤتمر جلى األمانة، ضـ وفي القرار نفسـ
سشـــأن قضـــايا اســـترفاف الموجوفا  على الاـــعيد الدولي عيما يخج األفعال الممرمة سمقتضـــى االتفاقية، سما في 

ــافرة والمعافة، وتقديم تقرير عن النتا   جلى ذلك ما اتعلل م ن ا سحمم الموجوفا  المممدة والمضـــــــــبوطة والماـــــــ
الفريل العامل ودلى المؤتمر في فورتي ما المقبلتين، وتحداث قاعدة بيانا  مر ــــــــــد اســــــــــترفاف الموجوفا ، وفعا 

 م افرة "ستار" جلى القيام بذلك  يضا.

ــا، طلد المؤتمر -4 ــلة جمم معلوما  عما تضــــعه الدول  وفي القرار نفســــه  يضــ ــا جلى األمانة موا ــ  يضــ
ــترفاف العا دا   ــا ية الســـــــــــ األطراف من  طر قانونية وما تتخذ  من ججراءا  قانونية وما ترفعه من فعاوى قضـــــــــــ
اإلجرامـية المـتأتـية من األفعـال الممرمـة سمقتضــــــــــــــى االتفـاقـية، وذـلك ـسالتشــــــــــــــاور مم اـلدول األطراف ومم مراعـاة 

الممموعـة خلل فورتي االســــــــــــــتعراة األولى والـثانـية ذلـية اســــــــــــــتعراة تنفـيذ اتفـاقـية األمم المتحـدة المعلومـا  
ــا  وليراا، ودلى جمم معلوما  من  ــاف والمعلوما  التي تممع ا األفرقة وحلقا  النقاا والدراســـــــ لمكافحة الفســـــــ

ل ساســـــترفاف الموجوفا ، وتقديم الدول األطراف سشـــــأن  لثر التحديا   ـــــيوعا في اإلجراءا  القضـــــا ية عيما اتعل
 تقرير تحليلي ليستر د سه في تقديم المساعدة التقنية، وفعا م افرة "ستار" جلى القيام بذلك  يضا.

ــيرا لتنفيذ تلك  - 5 نيســــــــان/ بريل   24،  رســــــــلت األمانة جلى الدول األطراف مذكرة  ــــــــفوية مؤرخة  الواليا  وتيســــــ
 ملء استبيان  عدته م افرة "ستار" سشأن الم وف الدولية السترفاف الموجوفا . ، تدعواا في ا جلى  2020

ــو  المذكور  عل ،  -6 ــأن الموضــ ــيوية سشــ ــة المواضــ ــير المناقشــ وقد  عد  األمانة اذ  المذكرة سغرة تيســ
لمذكرة للمقدمة اسـتماسة المعلوما  ا جلىالمذكرة  وتسـتندالتي سـتمرى  نناء االجتما  الراسم عشـر للفريل العامل. 

 )1(الشفوية التي  رسلت ا األمانة في نيسان/ بريل.

  
 األهداف الرئيسية لعملية جمع البيانات  - ثانيا  

تســــــــتند معوم المعلوما  المتعلقة سالممارســــــــا  الفعلية في ممال اســــــــترفاف الموجوفا  على الاــــــــعيد  -7
 الدراســة تقريرالدولي جلى عدف قليل من الحاال  ال ارةة في ممال جعافة الموجوفا  جلى بلدان ا األ ــلية. ويمثل 

الذي نشـــــــرته م افرة "ســـــــتار"  )The Hard Facts on Stolen Asset Recovery –Few and Far ،)2 ةالمعنون 
ومنومة التعاون والتنمية في الميدان االقتاـافي،  حدد محاوال  الممم المن مي للمعلوما  من خلل اسـتبيان  
 رســــل جلى الســــل ا  الوطنية. ويتضــــمن التقرير تحليل للبيانا  اســــتنافا جلى الرفوف الوارفة من نمانية من بلدان 

الميدان االقتاــــــافي  فاف  سأن ا  قامت فعاوى الســــــترفاف الموجوفا  على الاــــــعيد  منومة التعاون والتنمية في
ــام  ــام 2012جلى حزيران/اونيـــه  2010الـــدولي في الفترة من عـ ــذ  المعلومـــا  للفترة منـــذ عـ . وال تتوافر مثـــل اـ

 ،  و سشأن بلدان من لير األعضاء في منومة التعاون والتنمية في الميدان االقتاافي.2012

ــالواليـــا  الوارفة في و  -8 ــا عمل سـ ــانـــا ، التي جرى االضــــــــــــــ ل  ب ـ ــة جمم البيـ ــدف من عمليـ ــان ال ـ كـ
في ممال لدول األطراف  ل، او ســد تلك الثغرة من خلل الو ــول جلى ف م  فضــل للممارســا  الفعلية 8/9 القرار

__________ 

االتحاف الروسي واألرفن و رمينيا و ستراليا و وكرانيا و ارلندا ودي اليا ، كانت األمانة قد تلقت رفوفا من  2020 الول/سبتمبر    18حتى  (1) 
تان وبارالواي وبالستان وال حرين والبراةيل والبرتغال وبلغاريا وبنغلفيش وبنما وبوتسوانا والبوسنة وال رسك وبولندا وبيلروس وتركمانس

وجم ورية كوريا وجنوب  فريقيا ورومانيا وسنغافورة وسويسرا وسيشيل و يلي ( البوليفارية-زويل )جم وريةفنو  تشيكياو  تونس والمزا رو 
 مان ولواتيماال                                                                                      )سما في ذلك من قة اونغ كونغ اإلفارية الخا ة، ومن قة مالاو اإلفارية الخا ة( والعراق وع   و ربيا والاين

وكوستاريكا والتفيا ولبنان وليتوانيا وليسوتو وماليزيا ومار  الكرسي الرسوليسا والفلبين وفنلندا وفييت نام وق ر و بيساو وفرن-ولينيا
 ارلندا الشمالية )سما في ذلك ليرنسي وجزيرة مان وجيرةي( والمكسيك والمملكة المتحدة لبري انيا العومى و  مقدونيا الشماليةوالمغرب و 

 .نمسا ونيوةيلندا وال ند وانغاريا واليونانومنغوليا وموريشيوس وال
 .https://star.worldbank.org/publication/few-and-far-hard-facts-stolen-asset-recovery-0 :فيمتاح  (2) 

https://star.worldbank.org/publication/few-and-far-hard-facts-stolen-asset-recovery-0
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ــافرة  ــاف ودعافت ا، وكميا  الموجوفا  المممدة والماـــــــــــ ــترفاف عا دا  الفســـــــــــ جلى الدول ال ال ة  و  فةوالمعااســـــــــــ
  ـــــحاب ا الســـــاسقين  و ضـــــحايا الفســـــاف. وال دف اذخر او تحداد عدف البلدان التي تشـــــار ،  و التي  ـــــاركت، 

ــعيد الدولي، جلى جاند ــترفاف الموجوفا  على الاــ ــا  في اســ ــية   بنشــ عدف قليل من المرالز المالية الدولية الر يســ
ــا لتبرة بدرجة  لبر  ــممة  يضــ ــ ة جمم البيانا  ماــ ــار  في عمليا  جعافة الموجوفا  المعروفة. و نشــ التي تشــ
البلدان التي تمعل اسـترفاف عا دا  الفسـاف ودعافت ا جلى بلدان ا األ ـلية  ولوية، على النحو المتوخى في الفاـل 

 التفاقية، واست انة  ام العوا ل المت قية التي تحول فون استرفاف الموجوفا  على الاعيد الدولي. الخامس من ا

  
 محتويات االستبيان ومعايير اختيار القضايا  - ثالثا  

اتضـــمن االســـتبيان  قســـاما عن اإلحاـــاءا  المتعلقة سقضـــايا جعافة الموجوفا  وماـــافرة الموجوفا   -9
اــــــــــلة سأفعال الفســــــــــاف الممرمة وفقا للتفاقية( على الاــــــــــعيد الدولي، وعن العوا ل وتمميد الموجوفا  )ذا  ال

)الحواجز( التي تحول فون اســـــــــترفاف الموجوفا  على الاـــــــــعيد الدولي، وعن اإلطار الســـــــــياســـــــــي والتشـــــــــريعي  
ــترفاف  ــايا اســــ ــاركت في قضــــ ــاركة  و التي  ــــ ــترفاف الموجوفا . وفعيت الدول األطراف، المشــــ ــســــــي الســــ والمؤســــ

جلى ملء جميم  قســــــــــــــام االســــــــــــــتبيان.  2019و  2010وجوفا  على الاــــــــــــــعيد الدولي في الفترة بين عامي الم
تشـــــار  في  ي من قضـــــايا اســـــترفاف الموجوفا  على الاـــــعيد الدولي، جلى  فعيت الدول األطراف، التي لم لما

 )3(ملء القسمين المتعلقين سالعوا ل واإلطار السياسي والتشريعي والمؤسسي فقط.

ــبوطة  -10 ــأن الحمم اإلجمالي للموجوفا  المممدة والمضـ وفعيت الدول األطراف جلى ت افل المعلوما  سشـ
 والماافرة والمعافة، وكذلك معلوما  عن قضايا استرفاف الموجوفا  التي تن وي على:

 من االتفاقية؛  25جلى  15عا دا  متأتية من الفساف وفقا للمواف  ) ( 

ايا التي تشـمل بلدان على األقل، والقضـايا التي اسـتكملت في ا جحالة عناـر فولي ) ي القضـ  )ب( 
ــاسقين  و جلى  ــرعيين الســ ــحاب ا الشــ ــاف،  و التي من المخ ط جحالت ا، جلى الدولة ال ال ة  و  حد   ــ عا دا  الفســ

 ضحية تضرر  من الفساف(.

  
 ملخص الردود الواردة  - رابعا  

من  50رفا على االســــــتبيان، و فاف  67األمانة وم افرة "ســــــتار" ، تلقت 2020آب/ لســــــ س   31حتى  -11
المميبين سمشــاركت م في قضــية واحدة تتعلل ساســترفاف موجوفا  تن وي على عا دا  فســاف على الاــعيد الدولي 

المت قية   17 . ولم تتضمن الرفوف ال2019-2010) ي جعافة الموجوفا   و ماافرت ا  و تمميداا( خلل الفترة  
يا الســـــترفاف الموجوفا ، وتضـــــمنت رفوفا فقط على قســـــمي االســـــتبيان المتعلقين سالعوا ل التي تحول فون قضـــــا

 استرفاف الموجوفا  و/ و اإلطار السياسي والتشريعي والمؤسسي. 

وانا  ســـب ان ر يســـيان لعدم جفراا سعل الدول األطراف  ي جحاـــاءا  عن القضـــايا في رفوفاا: فقد  -12
لى األقل  ن ا لم تشـار  في  ي ج وف على الاـعيد الدولي السـترفاف عا دا  الفسـاف في ن اق  لد   ربم فول ع

ــاـيا 2019-2010اـلدراســــــــــــــة خلل الفترة  . وفي معوم الحـاال ،  ـفاف  اـلدول األطراف بوجوف مـثل اـذ  القضــــــــــــ
 ايئة حكومية. جمم معلوما  سشأن ا على نحو من مي من قبل  ي يمراحتمال وجوفاا(، ودن كان لم  ) و

فوـلة طرـفا تقريـ ا  ن ـلدا ـا عملـية جـارـية لممم البـياـنا ، وطلـبت تمـدـاد الم ـلة الزمنـية لتـقديم   20و لـد   -13
االســــــــتبيان. ويشــــــــمل ذلك عدفا من الدول األطراف التي تشــــــــار  ) و التي  ــــــــاركت( في عدة ج وف الســــــــترفاف 

__________ 

 .https://star.worldbank.org/sites/star/files/star-questionnaire-english-updated_me.pdf :في متاح (3) 

https://star.worldbank.org/sites/star/files/star-questionnaire-english-updated_me.pdf
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متلقية لل ل ا . ومن نم، توا ـــــل األمانة وم افرة  الموجوفا  على الاـــــعيد الدولي، ســـــواء كدول طال ة  و فول
 . 8/9"ستار" جمم الرفوف المتأخرة من الدول األطراف وفقا لقرار المؤتمر 

ــية   بلغ عن ا )   286ما ممموعه   2020آب/ لســــــــ س    31و ــــــــملت الرفوف الوارفة حتى   - 14 ــية    92                  قضــــــ قضــــــ
ــتكملت في ا عملية اإلعافة، و  ــافرة، و   34اســــــ و بلغت الدول التي توجد ب ا  )4(ة تمميد/ضــــــــ ط(. عملي   160عملية ماــــــ

في الما ة من القضــــايا،    20في الما ة(، و بلغت فول منشــــأ الموجوفا  عن    60الموجوفا  عن لالبية تلك القضــــايا ) 
و بلغت الدول التي كان ل ا فور مختلف  و البلدان التي اضـ لعت بدور الدول التي ب ا الموجوفا  في سعل القضـايا  

ــايا    ــأ في قضــ ــ ة  وفول المنشــ ــا ية )   20خرى عن نســ ــف الواليا  القضــ ( التي  31في الما ة  خرى. وما يقرب من ناــ
،  2019- 2010قدمت رفوفا  فاف  سمشــاركت ا في قضــية واحدة على األقل اســتكملت في ا عملية اإلعافة خلل الفترة 

 تمميد الموجوفا . فولة عن عمليا  ل   43فولة عن عمليا  لماافرة عا دا  الفساف، و بلغت   18في حين  بلغت 

وفي حين تشــار  معوم الدول األطراف في المقام األول في اســترفاف الموجوفا  على الاــعيد الدولي  -15
ل رف واحد من  طراف العملية، جما ساعت اراا الوالية القضـــــــــــا ية المتلقية لل لد  و ال ال ة، فقد    ر  الرفوف 

ف التي  بلغت عن قضايا حتى اذن(  اركت على جانبي من الدول األطرا  50من   ل   9 ن ممموعة فرعية )
ــاف   ــترفاف موجوفا  تن وي على عا دا  فســـــ ــعيد الدولي الســـــ ساعت اراا الدولة التي  -الم وف المبذولة على الاـــــ

توجد ب ا الموجوفا  في سعل القضــايا وكدولة منشــأ في قضــايا  خرى. وعلى الرلم من  ن اذا االســتنتاا ليس 
جلى تنو  بلدان مقاــد عا دا  المريمة على الاــعيد الدولي، فإنه نافرا ما يحوى سااتمام كبير  مســتغربا سالنور 

في األوســـــا  المتعلقة ساســـــترفاف الموجوفا ، حيث تتحدف المناقشـــــا  عافة من خلل الماـــــال  التي تتضـــــارب 
ــأ والدول التي توجد ب ا الموجوفا . ويمكن للتوا ـــــــــــل سقدر   لبر مم تلك الدول التي  حيانا ما بين فول المنشـــــــــ

ــأن  ــا  سشـــ ــواء  ن يكون له فوا د عيما اتعلل سالمناقشـــ ــأ على حد ســـ تعتبر بلدانا توجد ب ا الموجوفا  وبلدان منشـــ
 ، ودن كان الزم ججراء المزيد من التحليل. الفال الخامس من االتفاقية تنفيذ

 2020-2010جعــافة الموجوفا  خلل الفترة و ــــــــــــــملــت القضــــــــــــــــايــا المبلغ عن ــا التي ان و  على  -16
 )5(مليار فوالر. 4,2ممموعه حوالي  ما

ــاملة، جلى اتما  نحو ةيافة ملحو ة في كم  - 17 ــير البيانا  التي جمعت حتى اذن، ودن لم تكن  ـــ عمليا   وتشـــ
ــعيد الدولي وتواتراا بدءا من عام  ــاف على الاــــ ــأ خلل تلك 2017جعافة عا دا  الفســــ . وبفارق كبير عن  ي بلد منشــــ

ــاسقين   ــؤولين حكوميين ك ار ســـــــــ ــاءة مســـــــــ الفترة،  بلغت ماليزيا عن  لبر كم ججمالي للموجوفا  المعافة والمتعلقة سإســـــــــ
  )6(. 2020و  2019 مليون فوالر في عامي   740حوالي   استخدام  ندوق االستثمار الحكومي، وبلغ ممموع ا 

  

__________ 

 مختلفة مشاركة في نفس القضايا.بلغ من جاند بلدان قد يشمل اذا الرقم سعل حاال  اةفواا اإل (4) 
                                                             ، وال يأخذ  سعار الارف الساسقة في االعت ار. ولم ا درا سعد عدف  2020 الول/سبتمبر    18اذا الرقم  ولي، ويستند فقط جلى الرفوف الوارفة حتى   (5) 

 البيانا ، ووضم الدول األطراف الايغة الن ا ية لرفوفاا. لبير من قضايا جعافة الموجوفا  المعروفة نورا للم وف المارية المتعلقة سممم  
 (، 2020/ 2019مليون فوالر  عيد  نتيمة التفاق تسوية مم الواليا  المتحدة األمريكية )على مرحلتين في الفترة    438,5يشمل اذا الرقم   (6) 

مليون فوالر من نلد عمليا   251,7، و2020في عام  مليون فوالر  عيد  نتيمة التفاق تسوية مختلف مم الواليا  المتحدة 49و
 . 2019جعافة من قبل جندونيسيا وسنغافورة والواليا  المتحدة في عام 



CAC/COSP/WG.2/2020/4 
 

 

V.20-05468 5/7 

 

 التحديات والعوائق التي تحول دون استرداد الموجودات  - خامسا  

عامل قد تمثل عوا ل تحول فون اسـترفاف الموجوفا  على  25 اتضـمن اسـتبيان م افرة "سـتار" قا مة ب  -18
ــترفاف  ــعيد الدولي في مختلف مراحل عملية اسـ ــاس الخبرة   )7(الموجوفا .الاـ                                            وط لد جلى الدول  ن تقي  م، على  سـ

المكتسـ ة في واليات ا القضـا ية، مدى ما تمثل تلك العوامل من عوا ل تحول فون نماح اسـترفاف عا دا  الفسـاف. 
ــتبيانا  الوارفة حتى  ــم المتعلل سالعوا ل  57،  جابت 2020آب/ لســـــــــ س   31ومن بين االســـــــ فولة على القســـــــ

 جز( التي تحول فون استرفاف الموجوفا .)الحوا

 فنا  العوامل الوارفة في االســتبيان التي  ــنفت ساعت اراا  ام العوا ل سالنســ ة  4جلى  1وتبين المداول   -19
 1، حـيث يمـثل 5جلى  1لمميم البـلدان وفي ممموعـا  محـدفة من البـلدان. و ــــــــــــــنـفت العوامـل على مقـياس من 

. وتســــتند التاــــنيفا  الوارفة في المداول ا       ر يســــي       ا  يشــــكل حاجز        عامل   5ال يشــــكل حاجزا على اإلطلق، و       عامل  
جلى متوســـط فرجا  الدول التي قدمت رفوفا على الســـؤال المعني. ويشـــير التاـــنيأ األعلى جلى  ن عدفا  لبر  

 الموجوفا . من الدول تعتبر العامل عا قا كبيرا  مام ج وفاا الرامية جلى استرفاف

، جرى تاـــــــنيأ الدول التي اســـــــتكملت القســـــــم المتعلل سالعوا ل التي 4جلى  2وبالنســـــــ ة جلى المداول   -20
تحول فون اســـترفاف الموجوفا  على الاـــعيد الدولي حســـد فوراا في عملية اســـترفاف الموجوفا . وكان مممو  

فولة، في حين  بلغت  19جد ب ا الموجوفا   الدول التي  بلغت عن مشــاركت ا في قضــايا بو ــف ا الدولة التي تو 
فولة عن  ي مشـــاركة في قضـــايا الســـترفاف الموجوفا  على    14فولة عن مشـــاركت ا كدولة منشـــأ، ولم تبلغ  14

الاــعيد الدولي.  ما الدول العشــر المت قية التي  لملت المزء المتعلل سالعوا ل فلم يكن من الممكن تاــنيف ا في 
،  و  فاف  سمشـــاركت ا في ج وف اســـترفاف الموجوفا  ساعت اراا فولة 4جلى  2نة في المداول  الفئا  الفرعية المبي 

 توجد ب ا الموجوفا  وفولة منشأ على حد سواء.

العا قين الر يسـيين، ساـرف النور عن فور المميبين   ساعت اراما وكان العاملن اللذان  ـنفا، في المتوسـط،  - 21
في عملية اسـترفاف الموجوفا ، اما جنفاذ  وامر الماـافرة لير المسـتندة جلى جفانة في واليا  قضـا ية  خرى، والمشـالل  

 .  المتعلقة بتحداد الملكية االنتفاعية للعا دا  المشت ه في كون ا متأتية من الفساف، والتحقل من تلك الملكية 
  

 1المدول 

 (57 :أهم العوائق التي تحول دون استرداد الموجودات: جميع الردود )المجموع

 العامل )متوسط الدرجا ( التانيأ

 (3,3المشالل المتالة سإنفاذ  وامر الماافرة لير المستندة جلى جفانة في والية قضا ية  جنبية ) 1  

الموجوفا   و رفض ا تقديم المساعدة القانونية المت افلة ألس اب عدم تماوب البلدان التي توجد ب ا  2
 ( 3,2فضفاضة سشكل مفر  )

 عوبا  في تحداد الملكية االنتفاعية للعا دا  المشت ه في كون ا متأتية من الفساف، والتحقل من تلك   3
 (3,1الملكية )

جفانة سسبد عدم وجوف ماافرة لير مستندة عدم القدرة على تنفيذ األوامر األجنبية لير المستندة جلى 
 (3,1جلى جفانة على الاعيد الداخلي )

 (3,0مشالل متالة سإنفاذ  وامر الماافرة المنا ية في والية قضا ية  جنبية )  4

 
__________ 

"،  عوا ل استرفاف األموال: تحليل للعوا ل الر يسية وتو يا  للعمللانت م افرة "ستار" قد   در  في السابل منشورا سعنوان " (7) 
  :للتحديا  الر يسية في عملية استرفاف الموجوفا  وتو يا  سياساتية سشأن التادي ل ا. انورمناقشة  اتضمن

https://star.worldbank.org/publication/barriers-asset-recovery . 

https://star.worldbank.org/publication/barriers-asset-recovery
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 2المدول 

 ردا( 19أهم العوائق التي تحول دون استرداد الموجودات: الدول التي توجد بها الموجودات )

 العامل )متوسط الدرجا ( التانيأ

ــاف، والتحقل من تلك  1   ــت ه في كون ا متأتية من الفســ  ــــعوبا  في تحداد الملكية االنتفاعية للعا دا  المشــ
 (3,1الملكية )

 (2,9 عوبا  في جن ا  الالة بين الموجوفا  والمرا م المنا ية )  2

 (2,8المت ل ا  اإلن اتية ومعااير اإلن ا  )اختلفا  بين النوم القانونية من حيث   3

 (2,8ارتفا  تكاليأ جفارة الموجوفا   نناء عملية االسترفاف )

 (2,8مشالل متالة سإنفاذ  وامر الماافرة لير المستندة جلى جفانة في والية قضا ية  جنبية )
  

 3المدول 

 ردا( 14المنشأ )أهم العوائق التي تحول دون استرداد الموجودات: دول 

 العامل )متوسط الدرجا ( التانيأ

 عوبا  في تحداد الملكية االنتفاعية للعا دا  المشت ه في كون ا متأتية من الفساف، والتحقل من تلك  1  
 (3,6الملكية )

 (3,6مشالل متالة سإنفاذ  وامر الماافرة لير المستندة جلى جفانة في والية قضا ية  جنبية )

 (3,5مشالل متالة سإنفاذ  وامر الماافرة المنا ية في والية قضا ية  جنبية )   2

 (3,4اختلفا  بين النوم القانونية من حيث المت ل ا  اإلن اتية ومعااير اإلن ا  ) 3

عدم تماوب البلدان التي توجد ب ا الموجوفا   و رفض ا تقديم المساعدة القانونية المت افلة ألس اب  4
 ( 3,3فضفاضة سشكل مفر  )

 (3,3 عوبا  في جن ا  الالة بين الموجوفا  والمرا م المنا ية )

عدم القدرة على تنفيذ األوامر األجنبية لير المستندة جلى جفانة سسبد عدم وجوف ماافرة لير مستندة 
 (3,3جلى جفانة على الاعيد الداخلي )

 (3,3عدم وجوف آلية للمساومة القضا ية )
 

 4ل المدو 

أهم العوائق التي تحول دون استتتتتتترداد الموجودات: الدول التي لم تشتتتتتتارس في قضتتتتتتايا استتتتتتترداد الموجودات 
 ردا( 14الصعيد الدولي ) على

 العامل )متوسط الدرجا ( التانيأ

ألس اب عدم تماوب البلدان التي توجد ب ا الموجوفا   و رفض ا تقديم المساعدة القانونية المت افلة  1  
 ( 3,1فضفاضة سشكل مفر  )

الموجوفا  المعافة في  عمال فســــــــــــــاف مرة  خرى  اســــــــــــــتخدامعدم وجوف خيارا  متاحة للتقليل من خ ر  
(3,1) 

 (3,1مشالل متالة سإنفاذ  وامر الماافرة لير المستندة جلى جفانة في والية قضا ية  جنبية )

األجنبية لير المستندة جلى جفانة سسبد عدم وجوف ماافرة لير مستندة عدم القدرة على تنفيذ األوامر  2
 (3,0جلى جفانة على الاعيد المحلي )
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 العامل )متوسط الدرجا ( التانيأ

( من االتفاقية  و 5) 57 عوبا  في التفاوة سشأن  رو  متفل علي ا إلبرام اتفاق سموجد المافة  3  
 ( 2,9اتفاق لتقاسم الموجوفا  )

 (2,9 نناء عملية االسترفاف )ارتفا  تكاليأ جفارة الموجوفا  

 (2,9عدم القدرة على جفارة الموجوفا  )

 (2,8مشالل متالة سإنفاذ  وامر الماافرة لير المستندة جلى جفانة في والية قضا ية  جنبية ) 4
  

 التحديات التي تواجه جمع البيانات عن استرداد الموجودات على الصعيد الدولي  - سادسا  

الدول األطراف سأن ا واج ت تحديا  كبيرة في جمم المعلوما  اللةمة الســـــــتكمال االســـــــتبيان. ففي   فاف    - 22
                                                                                                   العداد من الدول، ال ي حتفظ سإحاـــــــــاءا  مركزية في اذا الممال، وال تتحمل  ي ايئة حكومية معينة مســـــــــؤولية جمم 

بيانا  المتاحة بين ايئا  مختلفة، وكثيرا ما البيانا  عن اســــترفاف الموجوفا  على الاــــعيد الدولي. وكثيرا ما تتوة  ال 
ال تكون مـتاحـة سســـــــــــــ وـلة حتى فاخـل ال يـئة الواحـدة. و وجز  عـدة فول  طراف الم وف المكثفـة التي ـبذـلت في طـلد  
معلوما  من مختلف الســـــل ا  الحكومية والقضـــــا ية وســـــل ا  االفعاء العام والتي لم تســـــفر عن تقديم  ي معلوما   

ع ا جلى افتراة  ن الدولة لم تشـار  في  ي من ج وف اسـترفاف عا دا  الفسـاف على الاـعيد الدولي  ذا   ـلة، مما فف 
، ودن كانت لم تتمكن من التألد من ذلك. و  ــار  فول  طراف  خرى جلى  ن ا تشــار  في اذ  الم وف  2010منذ عام 

 البيانا .   ولكن ا لير قافرة على تقديم  ي معلوما  سسبد نقج 

وفي الحاال  التي تحفظ في ا اإلحاــــــــــاءا  مركزيا، ال يمري فا ما التمييز بين ججمالي كميا  الموجوفا   - 23
المممدة والمحموةة والماـــــــافرة من حيث نو  المريمة  و ضـــــــلو  عناـــــــر فولي ب ا، مما يمعل من الاـــــــعد تحداد  

ــاف وفقا للتفاقية التي تقم في ن   اق اذ  العملية. وعلوة على ذلك، فإن جمم لميا  العا دا  المتأتية من جرا م الفســــــ
 (. 19- المعلوما  اللةمة للستبيان في كثير من البلدان قد توقف  و تأخر سسبد جا حة فيروس كورونا )لوفيد 

  
 الخطوات المقبلة  - سابعا  

االســـــــتبيان حتى تعرب األمانة عن امتنان ا للم وف التي بذلت ا جميم الدول األطراف التي قامت سملء  -24
 اذن، وسوف توا ل جمم بيانا  جضاعية من الدول األطراف التي ال تزال رفوفاا قيد اإلعداف.

وســــــــــوف تقدم جلى الفريل العامل نتا   محدنة جضــــــــــاعية من  جل جنراء المناقشــــــــــا  سشــــــــــأن التحديا   -25
وســتتاح النتا   الن ا ية في منشــور والعق ا  التي تحول فون اســترفاف الموجوفا  والممارســا  الميدة المســتمدة. 

 تادر  م افرة "ستار".
  


