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الفر�ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضو�ة  
 �استرداد الموجودات  المعني
 2022تشر�ن الثاني/نوفمبر   11- 7فیینا،  

 * (ب) من جدول األعمال المؤقت  4البند  
المناقشتان المواض�عیتان: جمع المعلومات عن عمل�ات إعادة 

الموجودات على الصعید الدولي، �ما في ذلك التحد�ات 

 الجیدة والدروس المستفادة والممارسات 
   

لصعید الدولي، عن عمل�ات إعادة الموجودات على ا جمع المعلومات    
 التحد�ات والممارسات الجیدة والدروس المستفادة ذلك  في  �ما 

  
 مذ�رة من األمانة  

  

 ملخص 
 9/2أُعـدت هـذه الوث�قـة وفقـا لقرار مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاق�ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد   

المعنون "التزامنا المشــــــــــــــترك �العمل �فعال�ة على التصــــــــــــــدي للتحد�ات وتنفیذ التدابیر الرام�ة إلى منع الفســــــــــــــاد 
ــاد".   ومكــافحتــه وتعز�ز التعــاون الــدولي: متــا�عــة الــدورة االســــــــــــــتثنــائ�ــة للجمع�ــة العــامــة من أجــل مكــافحــة الفســـــــــــــ

ادتها على الصــــــــعید الدولي، ورؤى ثاق�ة لمحة عامة عن عمل�ات اســــــــترداد الموجودات المســــــــروقة و�ع تقدم وهي
للحالة الراهنة للممارســــــــات التي تت�عها الدول األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســــــــاد من أجل إعادة 
تلك الموجودات إلى أوطانها عبر الحدود. وتتضـــــــــمن هذه الوث�قة مقتطفا مســـــــــتكمال من التحلیل المقدم في ورقة  

 ).CAC/COSP/2021/CRP.12رة استرداد الموجودات المسروقة (م�ادرة "ستار") (اجتماع أعدتها م�اد

 

  

 __________ 
  * CAC/COSP/WG.2/2022/1. 

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2022/1
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 مقدمة  - أوال  
ــترداد الموجودات على  -1 إن الحاجة إلى توفیر معلومات أفضـــــــل عن الممارســـــــات المت�عة في مجال اســـــ

ــاد   ، ) 1( الصــــــعید الدولي شــــــاغل أبرزه مرارا �ل من مؤتمر الدول األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســــ
الخبراء الدولي الثاني  اجتماع ت، و والفر�ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــــــو�ة المعني �اســــــترداد الموجودا

ــأن إعــادة الموجودات ،  2019أ�ــار/مــایو    9إلى    7المســــــــــــــروقــة، الــذي عقــد في أد�س أ�ــا�ــا في الفترة من    �شـــــــــــــ
 تثیره منظمات المجتمع المدني. ما و�ثیرا

واستجا�ة لذلك، أعدت م�ادرة استرداد الموجودات المسروقة (م�ادرة "ستار")، في إطار مشروعها لجمع  -2
الب�انات، ورقة ترســـــــــم خرائط لعمل�ات اســـــــــترداد الموجودات المســـــــــروقة و�عادتها على الصـــــــــعید الدولي �موجب  

  2010التي جرت بین عامي  االتفاق�ة تضـــــــــمنت تحلیال لعمل�ات إعادة عائدات الفســـــــــاد على الصـــــــــعید الدولي،  
 ).CAC/COSP/2021/CRP.12، وقد صدرت في شكل ورقة اجتماع (2019و

ــتثنائ�ة من أجل   52وفي الفقرة   -3 ــ�اســـــــــــي، الذي اعُتمد في دورة الجمع�ة العامة االســـــــــ من اإلعالن الســـــــــ
)، شــددت الجمع�ة العامة على 32/1-اد(قرار الجمع�ة العامة  2021مكافحة الفســاد المعقودة في حز�ران/یون�ه  

االلتزام المشـــــــــترك للدول األعضـــــــــاء بتعز�ز وتوســـــــــ�ع نطاق جمع المعارف والب�انات العالم�ة �شـــــــــأن اســـــــــترداد 
المعلومـات عن التحـد�ـات والممـارســــــــــــــات الجیـدة، و�ـذلـك عن حجم  الموجودات و�عـادتهـا من خالل جمع وت�ـادل  

الموجودات المجمدة والمضــــــــــــــبوطة والمصــــــــــــــادرة والمعادة ف�ما یتعلق �جرائم الفســــــــــــــاد، وعدد الحاالت وأنواعها،  
 االقتضاء، مع ضمان حما�ة الب�انات الشخص�ة وحقوق الخصوص�ة. حسب

نا المشــــــــــــــترك �العمل �فعال�ة على التصــــــــــــــدي للتحد�ات المعنون "التزام 9/2وطلب المؤتمر، في قراره   -4
وتنفیذ التدابیر الرام�ة إلى منع الفساد ومكافحته وتعز�ز التعاون الدولي: متا�عة الدورة االستثنائ�ة للجمع�ة العامة 
المخــــدرات   �ــــالمخــــدرات والجر�مــــة (مكتــــب  المعني  ــاد"، إلى مكتــــب األمم المتحــــدة  من أجــــل مكــــافحــــة الفســـــــــــــــ

مكتب) أن �قوم، �التنســــــــــــــیق مع م�ادرة "ســــــــــــــتار"، بتوســــــــــــــ�ع نطاق جمع المعارف والب�انات العالم�ة والجر�مة/ال
ــترداد الموجودات و�عادتها من خالل جمع وت�ادل المعلومات عن التحد�ات والممارســـــــــــــات الجیدة،  �شـــــــــــــأن اســـــــــــ
لفســاد. وطلب المؤتمر عن حجم الموجودات المجمدة والمضــبوطة والمصــادرة والمعادة ف�ما یتعلق �جرائم ا و�ذلك

ــاء، مع ضــــــمان  ــا إلى المكتب جمع معلومات عن عدد حاالت إعادة الموجودات وأنواعها، حســــــب االقتضــــ أ�ضــــ
 حما�ة الب�انات الشخص�ة وحقوق الخصوص�ة، �االستفادة من الجهود القائمة، في حدود الموارد المتاحة.

ــان/أبر�ل   - 5 ــل مكتب المخدرات والجر�مة، 2022وفي ن�سـ ــفو�ة یدعو   ، أرسـ ــ�ا مع هذه الوال�ة، مذ�رة شـ تماشـ
فیها الدول األطراف إلى تقد�م معلومات عن مشـار�تها في عمل�ات إعادة الموجودات على الصـعید الدولي في الفترة 

ــادة واألطراف والموجودات المعن�ـــة.  2021و   2020 ــالغ المعـ ــادة الموجودات والم�ـ ــا في ذلـــك عـــدد حـــاالت إعـ ، �مـ
 . 2022تموز/یول�ه    15دولة طرفا حتى   27شفو�ة أ�ضا استب�انا مفصال ردت عل�ه وتضمنت المذ�رة ال 

ــلة من التحلیل  -6 ــفو�ة لتحدیث األجزاء ذات الصـــ واســـــتخدمت هذه الوث�قة الردود الواردة على المذ�رة الشـــ
عمل�ــات )، مع التر�یز على تحلیــل  CAC/COSP/2021/CRP.12المقــدم في ورقــة االجتمــاع المــذ�ورة أعاله (

إعـادة الموجودات المبلغ عنهـا والحواجز التي تعترض التعـاون الـدولي وجمع الب�ـانـات على الصــــــــــــــعیـد الـداخلي.  
 وحللت ورقة االجتماع أ�ضا عمل�ات للمصادرة وتجمید الموجودات لم تشملها هذه المذ�رة.

  

 __________ 
 التي اعتمدها المؤتمر. 9/2و 8/9و 6/3انظر القرارات  )1( 

https://undocs.org/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/A/RES/S-32/1
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 المنهج�ة  - ثان�ا  
تنفیذه من أجل جمع الب�انات عن الممارســـــــــات من بین أهداف مشـــــــــروع م�ادرة "ســـــــــتار"، الذي �جري  -7

المت�عة والتقدم المحرز على الصــــــعید العالمي في الجهود الدول�ة الرام�ة إلى اســــــترداد عائدات الفســــــاد و�عادتها،  
تقصــــي حق�قة المالحظة التي تشــــیر إلى وجود انفصــــال بین االلتزامات الدول�ة الرف�عة المســــتوى �شــــأن اســــترداد  

مارســـــــــات الفعل�ة على الصـــــــــعید القطري. وتوفیر ب�انات أفضـــــــــل عن عمل�ات اســـــــــترداد و�عادة الموجودات والم
 الموجودات المتصلة �الفساد في جم�ع أنحاء العالم أمر �حقق أغراضا متعددة، هي:

التعرف على االتجاهات السـائدة ف�ما یتعلق �كل من الممارسـات المت�عة في عمل�ات اسـترداد  (أ) 
 تها وأحجام تلك الموجودات؛الموجودات و�عاد

ــوب بلوغ الغا�ة  (ب)  ــتدامة لعام   4-16ق�اس التقدم المحرز صــ الرام�ة   2030لخطة التنم�ة المســ
إلى الحد �قدر �بیر من التدفقات غیر المشــــــــروعة لألموال واألســــــــلحة، وتعز�ز اســــــــترداد الموجودات المســــــــروقة  

 .2030ل عام و�عادتها ومكافحة جم�ع أشكال الجر�مة المنظمة �حلو 

 تعز�ز الشفاف�ة والمساءلة في عمل�ات استرداد الموجودات على الصعید الدولي؛ (ج) 

تحســــــــــــــین فهم التحـد�ـات والحواجز القـائمـة التي تعترض اقتفـاء أثر الموجودات وضــــــــــــــ�طهـا  (د) 
 ومصادرتها و�عادتها على الصعید الدولي؛

ــلطات الوط (ه)  ــرعت فیها الســــــ ن�ة في بذل جهود من أجل اقتفاء أثر تقد�م أمثلة على حاالت شــــــ
 الموجودات وض�طها ومصادرتها و�عادتها على الصعید الدولي.

و�غ�ة جمع المعلومات من الدول األطراف عن مشـار�تها في الجهود الدول�ة السـترداد الموجودات �طر�قة  - 8
منهج�ة، أعد اســـــتب�انان وعمما. وشـــــجع االســـــتب�ان األول، الذي وضـــــعته م�ادرة "ســـــتار"، الســـــلطات على تشـــــاطر  

. 2019- 2010انها خالل الفترة المعلومات �شــــــــــــأن الجهود الدول�ة الســــــــــــترداد الموجودات التي شــــــــــــار�ت فیها بلد 
ــاد األجنبي (الخارجي) التي جمدتها  وفي  ــلطات أن تقدم معلومات عن عائدات الفســـ ــتب�ان، ُطلب إلى الســـ ذلك االســـ
ــاد تلقتها   أو  ــائ�ة وأعادتها إلى بلد آخر، و�ذلك معلومات عن أي عائدات فســ ــادرتها في والیتها القضــ حجزتها أو صــ

رت عملـ�ات اســـــــــــــترداد  بـلدانـها من بـلد آخر ـ�اـنت تـلك  الموجودات فـ�ه. وُجمـعت أ�ضـــــــــــــا معلوـمات من بـلدان �ســـــــــــــَّ
الموجودات �ســبل أخرى، منها مثال رفع دعوى قانون�ة الســترداد عائدات الفســاد في بلد ثالث أو الق�ام بدور الوســ�ط 

 لت�سیر عمل�ات إعادة الموجودات بین دولتین أخر�ین. 

لحاالت ذات العنصـر الدولي، أي التي تنطوي على عائدات فسـاد ولم یدرج في نطاق االسـتب�ان سـوى ا -9
نقلت من بلد منشـأ الموظف العمومي المعني إلى "دولة حائزة" مختلفة. وشـمل جمع الب�انات أ�ضـا حاالت قامت  
فیها دولة المقصــد �ضــ�ط عائدات الفســاد األجنبي أو مصــادرتها بناء على تحقیق داخلي دون طلب خارجي من 

 لمتضررة من الفساد.الدولة ا

أعاله) على العمل�ات المكتملة إلعادة الموجودات على الصــــــــعید   5ور�ز االســــــــتب�ان الثاني (انظر الفقرة  - 10
 . 2021- 2020الدولي والعق�ات المتصلة �جمع الب�انات عن عمل�ات إعادة الموجودات على الصعید الدولي للفترة 

رت عمل�ات نقل الموجودات على الصــــــعید الدولي م�اشــــــرة إلى وألغراض االســــــتب�انین المذ�ور�ن، اعتب  -11
حكومــة أجنب�ــة أو إلى طرف ثــالــث، مثــل منظمــة دول�ــة، عمل�ــات إعــادة مكتملــة. و�مكن أن یتم هــذا النقــل �ــأي 
شــــــــــكل، مثل التحو�ل البرقي الم�اشــــــــــر إلى حســــــــــاب حكومي أو النقل المادي للموجودات أو نقل حقوق الملك�ة 

 سهم �استخدام حساب ضمان أو حساب استئماني. القانون�ة أو األ
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وعلى الرغم من أن المعلومـات التي جمعـت من خالل االســــــــــــــتب�ـانین قـدمـت رؤى متعمقـة جـدیـدة ق�مـة  -12
�شـأن مدى انتشـار وحجم المشـار�ة في الجهود الدول�ة المبذولة السـترداد الموجودات المتصـلة �جرائم الفسـاد على 

االت المبلغ عنها ال تعكس �ل هذه الجهود وال ین�غي اعت�ارها حصــــــرا شــــــامال لجم�ع الصــــــعید العالمي، فإن الح
. ولم تتضمن ردود �عض الدول سوى 2021و 2010عمل�ات إعادة الموجودات على الصعید الدولي بین عامي 

ل أخرى  مجموعة مختارة من الحاالت التي اســــتوفت معاییر هذه المذ�رة، ولم تقدم �عض الدول ردا، وأشــــارت دو 
إلى أنها ر�ما تكون قد شـار�ت في عمل�ات من هذا القبیل ولكن المعلومات المطلو�ة غیر متاحة لدیها للرد على 

 أسئلة االستب�انین.

وتقع المســــــــــــــؤولـ�ة عن دقـة المعلومـات المقـدمـة على عـاتق فرادى البلـدان وحـدهـا. ولم �كن من الممكن  -13
 الحاالت المبلغ عنها تفي فعال �معاییر حاالت استرداد الموجودات.  التحقق �صورة مستقلة مما إذا �انت جم�ع

ولمـا �ـانـت المعلومـات قـد جمعـت من دول تشــــــــــــــارك �ـأدوار مختلفـة في عمل�ـة اســــــــــــــترداد الموجودات   -14
(بوصفها بلدان المنشأ أو بلدان موقع الموجودات أو بلدانا ثالثة مشار�ة في العمل�ة)، فقد أبلغت عدة دول أح�انا 
عن إجراء واحــد متعلق �ــاالســــــــــــــترداد أو اإلعــادة. وف�مــا یتعلق �ــاألرقــام الموجزة للموجودات المعــادة المبینــة في  

 ، أز�لت التكرارات یدو�ا، قدر اإلمكان، حیثما قدمت الردود معلومات �اف�ة تسمح بتحدیدها.6الجدول 

ــاءات الحاالت األخرى الواردة في هذه المذ�رة تشـــــــــــــمل   - 15 العینة الكاملة للحاالت المبلغ عنها غیر أن إحصـــــــــــ
النحو الوارد في ردود الدول. و�ما أن مستوى التفاصیل المقدمة في الردود مختلف، وتفاصیل الحاالت المعروضة   على 
ردود الدول المختلفة ل�ســـــــــــت دائما متطا�قة تطا�قا تاما ف�ما یتعلق �التكرارات، فلم �كن من الممكن حذف التكرارات   في 
 صاءات الموجزة دون تعسف في البت في إدراج رد على حساب رد آخر من بین ردود الدول. اإلح  من 
  

 المصطلحات   

 ف�ما یلي تعار�ف للمصطلحات المستخدمة في هذه المذ�رة وفقا ألغراضها: -16

�قصـــــــد �مصـــــــطلح "عائدات الفســـــــاد" العائدات اإلجرام�ة ("أيُّ ممتلكات متأت�ة أو متحصـــــــل   (أ) 
(ه) من االتفاق�ة)) المتأت�ة من ارتكاب جرائم   2علیها، �شــكل م�اشــر أو غیر م�اشــر، من ارتكاب جرم" (المادة  

ي على عمل�ات اســــترداد  و�شــــمل ذلك قضــــا�ا غســــل األموال التي تنطو   ،) 2( )25-15فســــاد وفقا لالتفاق�ة (المواد  
 للموجودات على الصعید الدولي وتكون فیها جرائم الفساد جرائم أصل�ة؛

�ســتخدم مصــطلح "اســترداد الموجودات على الصــعید الدولي" �أوســع معنى ممكن ل�شــمل أي  (ب) 
ا من عمل�ة نقل على الصـــعید الدولي لعائدات الفســـاد إلى دولة أخرى أو مالك شـــرعي ســـابق أو ضـــحا�ا تضـــررو 

 الفساد في دولة أخرى؛

�قصــــــــــــد �مصــــــــــــطلح "بلد موقع الموجودات (األموال)" البلد الذي توجد ف�ه عائدات الفســــــــــــاد  (ج) 
الدولة التي توجد فیها تلك العائدات، و�شـــــــار إلى ذلك البلد أو تلك الدولة أح�انا أ�ضـــــــا �اســـــــم "بلد المقصـــــــد"   أو
 "الدولة الحائزة"؛ أو

منشــأ" بلد منشــأ الموظف العمومي المعني. وعادة ما �كون البلد الذي �قصــد �مصــطلح "بلد ال (د) 
 وقعت ف�ه جر�مة الفساد األصل�ة و�شار إل�ه أح�انا �اسم "بلد المصدر" أو "الدولة الضح�ة"؛

 __________ 
أي رشــــو الموظفین العمومیین الوطنیین؛ رشــــو الموظفین العمومیین األجانب وموظفي المؤســــســــات الدول�ة العموم�ة؛ اختالس الممتلكات   )2( 

ع؛ الرشـوة في تبدیدها أو تسـر�بها �شـكل آخر من ِقبل موظف عمومي؛ المتاجرة �النفوذ؛ إسـاءة اسـتغالل الوظائف؛ اإلثراء غیر المشـرو  أو
 القطاع الخاص؛ اختالس الممتلكات في القطاع الخاص؛ غسل العائدات اإلجرام�ة و�خفاؤها؛ إعاقة سیر العدالة.
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 "بلد العبور" هو البلد (�خالف بلد المنشأ و�لد موقع الموجودات) الذي مرت عبره عائدات الفساد؛  (ه)  

 الثالث" هو أي بلد آخر غیر بلد المنشأ أو بلد موقع الموجودات؛"البلد  (و) 

�ســــــــتخدم مصــــــــطلحا "بلد المصــــــــدر" و"بلد المقصــــــــد" �الت�ادل مع مصــــــــطلحي "بلد المنشــــــــأ"   (ز) 
موقع الموجودات"، على التوالي، وقــد �صــــــــــــــفــان وال�ــات قضــــــــــــــــائ�ــة أو دوال أو بلــدانــا �غض النظر عن  و"بلــد

 الس�اسي. مر�زها
  

 حلیل الردود ت  - ثالثا  
عن مشـــــار�تها في عمل�ة واحدة على األقل إلعادة   ) 3( التال�ة 44أبلغت البلدان والوال�ات القضـــــائ�ة ال   -17

: االتحاد الروســـــــي، األرجنتین، األردن، 2021و 2010موجودات عبر الحدود تتعلق �عائدات فســـــــاد بین عامي 
البراز�ل، بروني دار الســــالم، بنغالد�ش، بنما، البوســــنة والهرســــك، بیرو،  أســــترال�ا، إ�طال�ا، �اكســــتان، ال�حر�ن،  

تر�نیداد وتو�اغو، تونس، جز�رة مان، الجمهور�ة الدومین�ك�ة، جمهور�ة �ور�ا، جنوب أفر�ق�ا، سنغافورة، سو�سرا، 
قیرغیزســتان،    شــیلي، الصــین (�ما في ذلك ماكاو، الصــین، وهونغ �ونغ، الصــین)، عمان، فرنســا، الفلبین، قطر،

كازاخســــتان، الكو�ت، التف�ا، لبنان، لكســــمبرغ، ل�ختنشــــتاین، مالیز�ا، مصــــر، المملكة المتحدة لبر�طان�ا العظمى  
منغول�ا، ن�جیر�ا، نیوز�لندا، الهند،    ،) 4( وأیرلندا الشـــمال�ة (�ما في ذلك اإلقل�مان التا�عان للتاج جرزي وجز�رة مان)

 مر�ك�ة.هنغار�ا، الوال�ات المتحدة األ
  

 1الجدول 
 عدد الردود الواردة من الدول، التي أبلغت عن حاالت إعادة للموجودات، موزعا حسب مستوى دخل الدولة

 عدد الدول (أ)مستوى الدخل
 22 مرتفع  

 13 الشر�حة العل�ا - متوسط
 9 الشر�حة الدن�ا - متوسط

 0 منخفض
 44 المجموع

 حسب تصن�ف البنك الدولي لمجموعات البلدان وفق مستوى الدخل وحالة القروض   (أ)  

)World Bank Country and Lending Groups .( 
  

 __________ 
، هي: االتحاد الروســـــــــــــي، أذر��جان، األرجنتین، األردن، أرمین�ا، إســـــــــــــ�ان�ا، 87بلغ العدد اإلجمالي للدول والوال�ات القضـــــــــــــائ�ة المجی�ة   )3( 

یل، إسواتیني، أل�ان�ا، أوغندا، أو�ران�ا، أیرلندا، إ�طال�ا، �اراغواي، �اكستان، ال�حر�ن، البراز�ل، البرتغال، بروني دار السالم،  أسترال�ا، إسرائ
ــتان، تر�نیداد وتو�اغ ــك، بیرو، بیالروس، تایلند، تر�مانسـ ــنة والهرسـ ــو، بوروندي، البوسـ ــوانا، بور�ینا فاسـ و،  بلغار�ا، بنغالد�ش، بنما، بوتسـ

ك�ا، تونس، الجزائر، الجمهور�ة الدومین�ك�ة، جمهور�ة �ور�ا، جنوب أفر�ق�ا، دولة فلســــطین، رومان�ا، ســــنغافورة، ســــو�ســــرا، ســــ�شــــیل،  تشــــ�
البول�فار�ة)، فنلندا، فییت نام، قطر،  -ب�سـاو، فرنسـا، الفلبین، فنزو�ال (جمهور�ة-شـیلي، صـر��ا، الصـین، العراق، عمان، غوات�ماال، غین�ا

ن، �ازاخســتان، الكرســي الرســولي، �وســتار�كا، الكو�ت، التف�ا، لبنان، لكســمبرغ، لیتوان�ا، ل�ختنشــتاین، ل�ســوتو، مالیز�ا، مصــر، قیرغیزســتا
جیر�ا،  المغرب، مقدون�ا الشمال�ة، المكس�ك، المملكة المتحدة لبر�طان�ا العظمى وأیرلندا الشمال�ة، منغول�ا، مور�شیوس، م�انمار، النمسا، ن�

دا، الهنـــد، هنغـــار�ـــا، الوال�ـــات المتحـــدة األمر�ك�ـــة، ال�ـــا�ـــان، الیونـــان، جرزي (المملكـــة المتحـــدة)، جز�رة مـــان (المملكـــة المتحـــدة)،  نیوز�لنـــ
 (المملكة المتحدة)، ماكاو (الصین)، هونغ �ونغ (الصین). غیرنسي

 اج جرزي وجز�رة مان �ل على حدة.ألغراض هذه المذ�رة، أحصیت ب�انات المملكة المتحدة واإلقل�مین التا�عین للت )4( 
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 2الجدول 
 عدد الردود الواردة من الدول، التي أبلغت عن حاالت إعادة للموجودات، موزعا حسب المجموعات اإلقل�م�ة

 عدد الدول المنطقة
 4 األفر�ق�ةالدول   

 18 دول آس�ا والمح�ط الهادئ
 4 دول أورو�ا الشرق�ة

 7 دول أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي
 11 (أ)دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى 

 44 المجموع
 الغر��ة ودول أخرى. ألغراض هذه المذ�رة، أدرج اإلقل�مان التا�عان للتاج جرزي وجز�رة مان في مجموعة دول أورو�ا  (أ)  
  

وعلى مدى الســنوات اإلحدى عشــرة الماضــ�ة، شــار�ت دول في جم�ع مناطق العالم في الجهود الرام�ة   -18
). و�تزاید �ســرعة عدد الدول التي ت�اشــر قضــا�ا الســترداد الموجودات  2إلى إعادة عائدات الفســاد (انظر الجدول  

ــاد. وأبلغ ما م ــئلة   51جموعه عبر الحدود تتعلق �عائدات الفســــــــ في المائة من الدول التي قدمت ردودا على أســــــــ
الدراســـــة االســـــتقصـــــائ�ة عن مشـــــار�تها في قضـــــ�ة دول�ة واحدة على األقل، إما مكتملة أو جار�ة، تتعلق �إرجاع 
ــاد. ـبل إن عـدد اـلدول التي أبلغـت عن ضــــــــــــــلوعهـا في عملـ�ات تجمـید للموجودات   موجودات من عـاـئدات الفســــــــــــ

ردا  87ردا من أصــل   63في المائة ( 72اســتردادها على الصــعید الدولي أعلى حتى من ذلك (مصــادرتها أو  أو
 من الردود الواردة)).  

ــترداد الموجودات، أفاد العدید من  -19 ــار�تها في الجهود الدول�ة الســــــ ومن بین الدول التي لم تبلغ عن مشــــــ
دات، ألن البـ�اـنات المطلوـ�ة غیر مـتاحـة.  المجیبین ـ�أنهم ال �ســــــــــــــتط�عون تـقد�م معلومـات عن اســــــــــــــترداد الموجو 

لم تدرج أي معلومات عن حاالت ذات صلة في ردها أن تلك الحاالت قد تكون موجودة،   ) 5( وأوضحت ست دول
ــترداد على الصـــــعید الدولي لم تجمع �طر�قة منهج�ة، في حین لم تقدم أي  ولكن المعلومات المتعلقة �جهود االســـ

عن ســـــــــــــــبب عدم اإلبالغ عن أي حاالت. وأفادت عدة دول �أن إحصــــــــــــــاءاتها   من الدول األخرى أي معلومات
الوطن�ة المتعلقة �العائدات اإلجرام�ة المتصــــــــــلة �البلدان األخرى غیر مصــــــــــنفة على أســــــــــاس نوع الجرم، ولذلك 

مشـار�تها �مكنها إدراج قائمة �األموال المعادة أو المتسـلمة ذات الصـلة �جرائم الفسـاد. وأبلغت دولة واحدة عن  ال
 .) 6( في عدة قضا�ا جار�ة السترداد الموجودات، ولكنها أشارت إلى أنها قضا�ا سر�ة

ومن بین أعضــاء منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصــادي، لم یزد عدد البلدان التي أبلغت عن   -20
نــه في التقر�ر المعنون م�ــاشــــــــــــــرة جهود الســــــــــــــترداد موجودات عبر الحــدود ز�ــادة �بیرة مقــارنــة �ــالعــدد المبلغ ع

Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery  الذي تشـار�ت في نشـره م�ادرة   2014" لعام
ــادي ــتار" ومنظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصـــــــــ ــاء منظمة التعاون والتنم�ة في ) 7( "ســـــــــ . ومن بین أعضـــــــــ

عضـــــوا عن حاالت إعادة للموجودات عبر  12�انین، أبلغ  الذین ردوا على االســـــتب   24المیدان االقتصـــــادي الـــــــــــــــــــ 
 عضوا عن أي معلومات عن حاالت من هذا القبیل. 12، ولم یبلغ  2010الحدود منذ عام 

 __________ 
 ب�ساو، فنلندا، فییت نام، لیتوان�ا، الیونان.-تش�ك�ا، غین�ا )5( 

 تایلند. )6( 

 )7( Larisa Gray and others, Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (Washington, D.C., World 
Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014). 
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وُجمعت �صـــــــــورة منهج�ة ألول مرة من خالل االســـــــــتب�انین معلومات من البلدان غیر األعضـــــــــاء في   -21
االقتصــادي عن المشــار�ة في عمل�ات اســترداد الموجودات المتعلقة �عائدات  منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان 

الفسـاد، وعكس معدل الردود مسـتوى عال�ا من االهتمام �الموضـوع لدى تلك البلدان، ألن غالب�ة الدول التي ردت 
 ) �انت من البلدان غیر األعضاء في تلك المنظمة.87من أصل  63على االستب�انین (

ــة  وقد وردت  - 22 ــائ�ة مختصـ ــأ أو وال�ات قضـ ــار�ة �بلدان منشـ ــاحقة من الردود، التي أفادت �المشـ الغالب�ة السـ
�المنشـأ في جهود السـترداد الموجودات عبر الحدود، من بلدان غیر أعضـاء في منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان  

ــادي (  ــاء مقابل  22االقتصـ ــار�تها    3من غیر األعضـ ــاء) ومن الجدیر �الذ�ر أن عدد البلدان التي أفادت �مشـ أعضـ
ــائ�ة مختصـــة �موقع تلك الموجودات �فوق  ــاد األجنبي أو وال�ات قضـ كبلدان موقع للموجودات المتعلقة �عائدات الفسـ

ـبل من غیر األعضــــــــــــــاء مقـا   15عـدد بلـدان منظمـة التعـاون والتنمـ�ة في المـیدان االقتصــــــــــــــادي التي أفـادت ـبذـلك ( 
عضــــــوا). وال تشــــــیر تلك األرقام فحســــــب إلى ز�ادة في العدد اإلجمالي للبلدان المشــــــار�ة في عمل�ات اســــــترداد   13

 الموجودات على الصعید الدولي، بل تشیر أ�ضا إلى تنوع في بلدان المقصد �النس�ة لعائدات الفساد. 

كبر المراكز المــال�ــة العــالم�ــة  ففي حین أن المقصــــــــــــــــد النهــائي للعــائــدات اإلجرام�ــة عــادة مــا �كون أ -23
بلدا مختلفا أو وال�ة قضـــائ�ة مختلفة من   28اإلقل�م�ة، فإن الردود على االســـتب�انین تبین أن عددا �صـــل إلى  أو

ــ�ط  ــاعي التعاون الدولي الرام�ة إلى ضـ ــارك في مسـ ــد �شـ ــة �المقصـ ــائ�ة المختصـ ــد أو الوال�ات القضـ بلدان المقصـ
ال یثیر الدهشــة أن غالب�ة الردود التي أفادت �المشــار�ة �بلدان مقصــد أو وال�ات   عائدات الفســاد و�عادتها. ومما

وال�ة قضــــائ�ة)، ولكن ثمان�ة بلدان متوســــطة  20قضــــائ�ة مختصــــة �المقصــــد �انت من البلدان المرتفعة الدخل (
التي أـفادت    اـلدخـل أـفادت أ�ضــــــــــــــا �حـاالت شــــــــــــــار�ـت فیهـا ـ�اعتـ�ارهـا "بـلدان موقع الموجودات". ومن بین البـلدان

 �مشار�تها في حاالت �بلدان منشأ س�عة بلدان مرتفعة الدخل.

األدوار التي حددتها لنفســــــــــــها الدول أو الوال�ات القضــــــــــــائ�ة المجی�ة في ردودها  3و�وضــــــــــــح الجدول   -24
�اعت�ارها وال�ات قضـــــــائ�ة مختصـــــــة �موقع الموجودات أو �المنشـــــــأ أو رفعت دعاوى قانون�ة أو مختصـــــــة �موقع  

بور، مع توز�عها حســــــــب مســــــــتوى الدخل �اســــــــتخدام تصــــــــن�فات مجموعة البنك الدولي. و�دراج دولة أو وال�ة الع
قضــــــــائ�ة في فئة ما من الفئات المختلفة "لألدوار المضــــــــطلع بها في عمل�ات اســــــــترداد الموجودات" ال �ســــــــت�عد  

لغ عن مشار�تها في عدة فئات من هذا  إدراجها في فئة أخرى منها. فمن الممكن للدولة أو الوال�ة القضائ�ة أن تب 
القبیل. والواقع أن س�عة بلدان أبلغت عن اشتراكها في عمل�ات إلعادة موجودات عبر الحدود بوصفها دول موقع 

 .) 8( للموجودات في �عض الحاالت ودول مصدر لعائدات الفساد في حاالت أخرى على السواء
  

 3الجدول 
 موجودات حسب مستوى الدخلالدور المحدد في عمل�ات إعادة ال

 مستوى الدخل

الوال�ات القضائ�ة 
المختصة �موقع 

 الموجودات 
الوال�ات القضائ�ة 
 المختصة �المنشأ

الوال�ات القضائ�ة 
التي رفعت دعاوى 

 (أ) قانون�ة

الوال�ة القضائ�ة 
المختصة �موقع 

 العبور 

ــة  الـــقضـــــــــــــــــــــائـــ�ـــــ ــات  الـــوال�ـــــ
المختصة �منشأ الموجودات  

 السواءوموقعها على 
 3 3 9 7 20 مرتفع       

 2 1 4 9 5 الشر�حة العل�ا - متوسط
 2 0 4 9 3 الشر�حة الدن�ا  - متوسط

 0 0 0 0 0 منخفض
 7 4 17 25 28 المجموع

بذ�ر أنها  لم تشر �ل الوال�ات القضائ�ة في ردودها إلى ما إذا �انت قد رفعت دعاوى قانون�ة؛ ففي �ثیر من الحاالت، اكتفت  (أ)  
 "بلد المنشأ" أو "بلد موقع الموجودات". 

 __________ 
 األردن، إ�طال�ا، البرتغال، بروني دار السالم، بنما، جمهور�ة �ور�ا، رومان�ا، مصر، المغرب، الهند. )8( 
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.  2021- 2010حـاـلة إلعـادة الموجودات تغطي الفترة   140وتضـــــــــــــمـنت الردود في مجملهـا معلومـات عن   - 25
) 11)، تلیهــا الوال�ــات المتحــدة ( 19وأبلغــت ن�جیر�ــا عن مشـــــــــــــــار�تهــا في أكبر عــدد من عمل�ــات إعــادة الموجودات ( 

ــي   واالتحاد  ــنغافورة والتف�ا    6وتونس ومالیز�ا والمملكة المتحدة ( الروســــــــ لكل منها) وجمهور�ة �ور�ا وجنوب أفر�ق�ا وســــــــ
 . ) 9( لكل منها)  5ومنغول�ا ( 

وهناك �عض الت�این �شــأن الك�ف�ة التي قررت بها الدول تعر�ف القضــا�ا في ردودها، منها على ســبیل  -26
ت المتعددة المتعلقة بنفس المدعى عل�ه أو التي �انت جزءا من المثال ما إذا �انت إجراءات اســــــــــترداد الموجودا

ــبیل المثال،  صـــــت في إطار قید حالة واحدة. فعلى ســـ ــلة أو ُلخِّ ــع نطاقا قد أبلغ عنها �حاالت منفصـــ تحقیق أوســـ
أبلغت مالیز�ا في ردها عن ســــــت عمل�ات مختلفة إلعادة موجودات تتصــــــل �اختالس أموال من صــــــندوق الثروة 

ســـــــت  �اعت�ارها    2020-2018خالل الفترة  1Malaysia Development Berhadلتا�ع لمؤســـــــســـــــة  الســـــــ�ادي ا
حاالت منفصــــــــــــلة، في حین لخصــــــــــــت الوال�ات المتحدة في ردها أر�ع عمل�ات تحو�ل برق�ة ألموال أعادتها إلى 

من إندون�ســــــــــــــ�ا إلى مالیز�ا، التي   Equanimityوعمل�ة إعادة ال�خت الفاخر   2021-2019مالیز�ا خالل الفترة  
 ساعدت فیها الوال�ات المتحدة، �حالة واحدة.

  
 4الجدول 

 المشار�ة في إعادة الموجودات على الصعید الدولي
 

 عدد الحاالت المبلغ عنها البلد المبلغ

 19 ن�جیر�ا  

 11 الوال�ات المتحدة

 6 االتحاد الروسي، تونس، مالیز�ا، المملكة المتحدة

 5 جمهور�ة �ور�ا، جنوب أفر�ق�ا، سنغافورة، التف�ا، منغول�ا

 4 (أ)سو�سرا

 3 أسترال�ا، البراز�ل، بنغالد�ش، بیرو، لبنان، مصر، الهند

األرجنتین، األردن، إ�طال�ا، �اكستان، البوسنة والهرسك، تر�نیداد وتو�اغو، الجمهور�ة الدومین�ك�ة، 
 2 فرنسا، الكو�ت، ل�ختنشتاین، نیوز�لندا، جرزي (المملكة المتحدة)  (ب)الصین،

ال�حر�ن، بروني دار السالم، بنما، شیلي، عمان، الفلبین، قطر، قیرغیزستان، �ازاخستان، 
 1 هنغار�ا، جز�رة مان (المملكة المتحدة) رغ،لكسمب

 
ذ�رت سو�سرا أن عمل�ات اإلعادة التي أبلغت عنها في االستب�انین ال تمثل لمحة عامة شاملة لقضا�اها المتعلقة �استرداد   (أ)  

الموجودات، ألن اإلحصاءات المتعلقة �إعادة الموجودات المتصلة �عائدات الفساد غیر متاحة. و�دال من تقد�م معلومات  
، أشارت السلطات إلى أن "سو�سرا قد أعادت خالل السنوات  2010درة منذ عام إضاف�ة عن الموجودات المعادة أو المصا

الثالثین الماض�ة أكثر من بلیوني دوالر إلى السكان الذین نهبت منهم تلك األموال من خالل عمل�ات تفاوض وتوق�ع 
 رى". اتفاقات تحكم التصرف النهائي في الموجودات مع تر�مانستان و�ازاخستان ون�جیر�ا ودول أخ

 �ما في ذلك ماكاو، الصین، وهونغ �ونغ، الصین.  (ب)  
  

 __________ 
ات الفســــــاد األجنبي الحاالت التي أبلغت عنها الوال�ات المتحدة في ردها على االســــــتب�ان ل�ســــــت ســــــوى أمثلة على حاالت اســــــترداد عائد )9( 

 و�عادتها، ومن ثم فهي ال تشـكل جم�ع عمل�ات نزع الملك�ة المتصـلة �الفسـاد األجنبي التي شـار�ت فیها الوال�ات المتحدة خالل تلك الفترة
 الزمن�ة.
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ومن بین بلدان المنشــــــــأ، أبلغت ن�جیر�ا ومالیز�ا عن تســــــــلمهما أكبر مقادیر من الموجودات المتصــــــــلة  -27
بلیون دوالر  1,2). وقد أبلغت ن�جیر�ا عن تسـلمها أكثر من 6�الفسـاد من وال�ات قضـائ�ة أجنب�ة (انظر الجدول  

ــاد التي ردت إلى أوطانها. وأبلغت مالیز�ا عن ســــــــــت حاالت   ــلم موجودات أعیدت إلیها،  من عائدات الفســــــــ لتســــــــ
وتبلغ ق�متهـــا   1Malaysia Development Berhadجم�عهـــا تتصــــــــــــــــل �قضــــــــــــــ�ـــة صــــــــــــــنـــدوق مؤســــــــــــــســــــــــــــــة  

ــافــة إلى أن الوال�ــات المتحــدة قــد أعــادت إلیهــا في أ�ــار/مــایو    ،) 10( ملیون دوالر 739 اإلجمــال�ــة   2021�ــاإلضـــــــــــــ
ــل ـبذات الصـــــــــــــــندوق تبلغ ق�متهـا   درجـت تلـك العملـ�ة في رد الوالـ�ات ملیون دوالر (وقـد أُ  452موجودات تتصــــــــــــ

بلیون دوالر في شـــكل عمل�ات لرد عائدات  1,2مجموع الموجودات المعادة ما �قرب من  إجمالي المتحدة). و�لغ
 .) 11( 2021-2018الفساد إلى مالیز�ا خالل الفترة 

ــاد األجنبي ومن بین بلدان موقع الموجودات، أبلغت الوال�ات المتحدة عن أكبر قدر من   -28 عائدات الفســــــــ
 المصادرة والمضبوطة والمعادة إلى بلدان أخرى.

  
 5الجدول 

 ق�مة الموجودات المعادة المبلغ عنها حسب بلدان موقع الموجودات
 (�الدوالر األمر�كي)

 
 الق�مة التراكم�ة  البلد المبلغ

 940 023 828 1 (أ)الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة  

  000 600 386 (ب)سو�سرا

 000 241 328 جرزي (المملكة المتحدة)

 738 457 319 سنغافورة

 811 142 203 ل�ختنشتاین
 
األول هي أمثلة على حاالت السترداد عائدات الفساد  الحاالت التي أبلغت عنها الوال�ات المتحدة في ردها على االستب�ان (أ)  

األجنبي و�عادتها، ومن ثم فهي ال تشكل جم�ع عمل�ات نزع الملك�ة المتصلة �الفساد األجنبي التي شار�ت فیها الوال�ات  
 . 2021-2010المتحدة خالل الفترة 

دعاوى قانون�ة؛ ففي �ثیر من الحاالت، اكتفت بذ�ر   لم تشر �ل الوال�ات القضائ�ة في ردودها إلى ما إذا �انت قد رفعت (ب)  
 أنها "بلد المنشأ" أو "بلد موقع الموجودات". 

  

 __________ 
ر، وهو أدنى من ثمن ملیون دوال  126قد قومت �ســــــعر ب�عه، وهو    Equanimityأفادت مالیز�ا في ردها �أن ق�مة ال�خت الفاخر المعاد   )10( 

 ملیون دوالر. 250شرائه ال�الغ 

بالیین دوالر من الغرامات للســـــــلطات في بلدان   3ال �شـــــــمل الرقم التســـــــو�ة التي وافق �موجبها غولدمان ســـــــاكس على دفع ما �قرب من  )11( 
ــاد في الخارج المعمول �ه في  الوال�ات المتحدة، والتي اســــــــتعادت  متعددة تتعلق �اتهامات وجهت �موجب قانون مكافحة ممارســــــــات الفســــــ

بالیین دوالر توصـــل إلیها الفرع المالیزي لغولدمان ســـاكس    3,9مالیز�ا من خاللها موجودات. �ما أنه ال یتضـــمن تســـو�ة منفصـــلة �ق�مة 
 .2020مع حكومة مالیز�ا في تموز/یول�ه 
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 6الجدول 
 ق�مة الموجودات المعادة المبلغ عنها حسب بلدان المنشأ

 (�الدوالر األمر�كي)
 

 الق�مة التراكم�ة  البلد المبلغ

 754 341 205 1 ن�جیر�ا  

 758 086 192 1 (أ)مالیز�ا

 825 860 314 االتحاد الروسي

 000 360 138 (ب)تونس

 770 198 82 البراز�ل
 
دوالرا من الموجودات المعادة التي أبلغت عنها مالیز�ا �اإلضافة إلى مبلغ   739  723 758�شمل هذا الرقم  (أ)  

�عد أن قدمت ردها على االستب�ان، وقد أفادت بتلك   2021دوالر أعید إلى مالیز�ا في أ�ار/مایو  452 363 000
الدولة التي أعادت ذلك المبلغ، وهي الوال�ات المتحدة. �ما أفادت مالیز�ا في ردها �أن ق�مة ال�خت الفاخر   الواقعة
مت �سعر ب�عه، وهو  قد Equanimity المعاد  ملیون دوالر.   250وهو أدنى من ثمن شرائه ال�الغ   ملیون دوالر،  126قوِّ

ال تتضمن الق�مة المدرجة للموجودات التي أُفید �إعادتها إلى تونس إال معلومات مستمدة من الردود الواردة على   (ب)  
 . 2020ن�سان/أبر�ل  استب�ان

  
حاالت إعادة موجودات  وأبلغت ســـو�ســـرا وجرزي (المملكة المتحدة) وســـنغافورة ول�ختنشـــتاین أ�ضـــا عن  -29

). ولذلك، تجدر اإلشـــــــــارة إلى تزاید 4كبیرة الق�مة من بلدان موقع الموجودات إلى بلدان المنشـــــــــأ (انظر الجدول  
عدد حاالت إعادة الموجودات عبر الحدود المبلغ عنها وارتفاع مســـــــــــتوى مشـــــــــــار�ة البلدان في هذه الحاالت في  

 جم�ع مناطق العالم.

التي   2021و  2010الق�م المجمعـة للموجودات المعـادة بین عـامي    7ل والجـدول  و�بین الشــــــــــــــكـل األو  -30
أبلغــت عنهــا الــدول. والحــاالت المبلغ عنهــا والق�م اإلجمــال�ــة هي أمثلــة تقــدم لمحــة عن الجهود الــدول�ــة المبــذولــة  
السـترداد الموجودات المتصـلة �جرائم الفسـاد؛ فهي ل�سـت شـاملة وال تعكس �ل الجهود من هذا القبیل التي بذلت 

 خالل ذلك اإلطار الزمني.
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 الشكل األول
 الق�مة المجمعة للموجودات المعادة على مدار الزمن

 (�مالیین الدوالرات األمر�ك�ة)
 

 
: ال تستند الق�م المدرجة إال إلى الب�انات المستمدة من االستب�انین، مع است�عاد التكرارات حیثما استبینت، واستخدمت  ملحوظة

فة إلى ذلك، ُأشیر في االستب�انین إلى عمل�ات إعادة تبلغ سنو�ة لعمل�ات اإلعادة على مدى سنوات متعددة. و�اإلضا أرقام
 دوالرا، ولكن بدون تار�خ، لذلك لم تدرج في الشكل.  540 119 795 ق�متها

  
 7الجدول 

 (أ) 2021-2010الق�مة اإلجمال�ة لعمل�ات إعادة الموجودات المتعلقة �عائدات الفساد المبلغ عنها، 
 (�الدوالر األمر�كي)

 
 الق�مة التراكم�ة  عمل�ات إعادة الموجودات المبلغ عنها

 949 938 114 4 )2020االستب�ان األول (ن�سان/أبر�ل   

 839 279 47 )2022االستب�ان الثاني (ن�سان/أبر�ل 

 788 218 162 4 المجموع
 
 . 2010است�عدت التكرارات (حیثما استبینت)؛ واست�عدت أي حالة �ان تار�خ انتهائها سا�قا لعام  (أ)  
  

 نتائج االستب�انین   

ــئلة   45إلى  32تورد الفقرات من  -31 ــتب�انین، مع التر�یز على التحلیل الكمي لفرادى األســ أدناه نتائج االســ
 التي أدرجت في االستمارات من أجل اإلبالغ عن عمل�ات إعادة الموجودات المكتملة.

  
 استهالل إجراءات ض�ط الموجودات   

حاالت المبلغ عنها یبرز تحلیل المعلومات المتعلقة �ك�ف�ة اســـــتهالل إجراءات ضـــــ�ط الموجودات في ال -32
أهم�ة الجهود االســــت�اق�ة التي تبذلها بلدان المقصــــد لتت�ع المكاســــب المتأت�ة من جرائم الفســــاد األجنبي من أجل  

ــتهلت نحو   ــاعدة  49النجاح في إعادة الموجودات. وقد اســ ــ�ط الموجودات �طلب للمســ في المائة من عمل�ات ضــ
مومي المعني، وهو طلب �قدم وفقا لإلجراءات "التقلید�ة" الســـــــترداد القانون�ة المت�ادلة من بلد منشـــــــأ الموظف الع

الموجودات عبر الحدود، من الوال�ة القضـــــــــــــائ�ة المختصـــــــــــــة �المنشـــــــــــــأ إلى الوال�ة القضـــــــــــــائ�ة التي خبئت فیها 
 الفساد. عائدات
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بدأت  قد)  140من أصل    53في المائة من جم�ع الحاالت (  38ومن النتائج المثیرة للدهشة أن حوالي   -33
ــرا   ــلطات إنفاذ القانون بدون طلب من الخارج. و�مكن أن �كون ذلك مؤشـ ــعید الداخلي أجرته سـ بتحقیق على الصـ
على أن اإلجراءات االســـــت�اق�ة التي تتخذها المراكز المال�ة إلغالق المالذات اآلمنة لألموال المتأت�ة من الفســـــاد  

، وأن تلـك اإلجراءات تؤدي دورا حـاســــــــــــــمـا في تحقیق ولحمـا�ـة نظمهـا المـال�ـة من إســـــــــــــــاءة االســــــــــــــتخـدام فعـالـة
 االتفاق�ة. أهداف

  
 الشكل الثاني

 طر�قة استهالل إجراءات ض�ط الموجودات المذ�ورة في حاالت إعادة الموجودات المبلغ عنها
                                   

 األساس القانوني السترداد الموجودات   

ــترداد ظلت عمل�ات  -34 ــ�ع اآلل�ات القانون�ة ذ�را في مســـاعي اسـ ــتندة إلى إدانة أشـ ــادرة الجنائ�ة المسـ المصـ
في المائة) تلیها  52الموجودات عبر الحدود حیث استخدمت ف�ما یز�د على نصف جم�ع الحاالت المبلغ عنها (

في المائة من  29). وفي  في المائة 23في المائة) فالتســو�ات ( 32عمل�ات المصــادرة غیر المســتندة إلى إدانة (
 الحاالت، اختیر أكثر من خ�ار واحد �أساس قانوني للحالة المعن�ة.

ومع تزاید عدد الدول المشــــــــــــار�ة في عمل�ات اســــــــــــترداد الموجودات عبر الحدود، أصــــــــــــ�ح االعتراف   -35
هود إنفاذ القوانین.  �األحكام القضـــــــــــائ�ة األجنب�ة وأوامر المصـــــــــــادرة و�نفاذها أكثر أهم�ة لتجنب االزدواج�ة في ج

ــادرة جـنائـ�ة أجنبـ�ة،   12انطوى مـا مجموعـه   وقـد في المـاـئة من حـاالت إعـادة الموجودات على إنفـاذ أوامر مصــــــــــــ
ــتند إلى إدانة على   ــادرة أجنب�ة ال تســــــ ــ�ة الحاالت المنطو�ة على إنفاذ أوامر مصــــــ في المائة.   4بینما لم تزد نســــــ

األســــــــــــــ  وتلـــــك �ــــاإلجــــا�ــــات على  مقترنــــة  الموجودات  النتـــــائج،  اســــــــــــــترداد  تعوق  التي  �ــــالحواجز  المتعلقـــــة  ئلـــــة 
الرا�ع)، حیث ســلط الضــوء على المشــاكل المتصــلة �إنفاذ أوامر المصــادرة غیر المســتندة إلى إدانة  القســم (انظر

ــألة تتطلب   ــهد بها، توحي �أن هذه المســ ــتشــ ــ�ع الحواجز المســ ــائ�ة األجنب�ة �اعت�ارها من بین أشــ في الوال�ة القضــ
ــرو�ا من مز�دا   ــات الدول�ة أو في إطار اإلصــــــالحات الداخل�ة، وضــــ ــ�اســــ ــعید الســــ ــواء على صــــ من االهتمام، ســــ

 المساعدة التقن�ة ذات الصلة.
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140= العدد اإلجمالي لحاالت اإلعادة 

النسبة المئویة لجمیع حاالت إعادة الموجودات
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 الشكل الثالث
 األساس القانوني المذ�ور لض�ط الموجودات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 األساس القانوني للتعاون الدولي   

تضــمن االســتب�انان ســؤاال یتعلق �األســاس القانوني للتعاون الدولي المتصــل �عمل�ات إعادة الموجودات   -36
على الصــعید الدولي. وأظهرت الردود أن االتفاق�ة تســتخدم �أســاس قانوني للدول المشــار�ة في عمل�ات اســترداد 

في المائة) �أســـاس   42الة (ح 140حالة من أصـــل    59الموجودات على الصـــعید الدولي، حیث اســـُتخدمت في 
 قانوني للتعاون الدولي �شأن الحالة المعن�ة.

  
 نوع الموجودات وقت مصادرتها و�عادتها   

أظهرت الردود على سؤال یتعلق بنوع الموجودات وقت مصادرة عائدات الفساد و�عادتها أن الموجودات   -37
في المائة وقت    69في المائة وقت اإلعادة و  85كانت تتخذ، في معظم الحاالت، شكل نقود أو ودائع مصرف�ة (

في المائة  29في المائة وقت اإلعادة و 5المصـادرة). و�انت العقارات هي ثاني أشـ�ع نوع من الموجودات ذ�را (
وـقت المصــــــــــــــادرة). وشــــــــــــــمـلت األنواع األخرى المـدرجـة األوراق المـالـ�ة وال�خوت والطـائرات والكـ�اـنات االعتـ�ارـ�ة  

 لقانون�ة واألعمال الفن�ة. وشملت العدید من الحاالت إجا�ات متعددة على السؤال.الترتی�ات ا أو
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النسبة المئویة لجمیع حاالت إعادة الموجودات
140= العدد اإلجمالي لحاالت اإلعادة 
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 الشكل الرا�ع
 نوع الموجودات عند مصادرتها و�عادتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ــترداد الموجودات على  -38 ــرف�ة على الموجودات في الجهود المبذولة الســــ ــكل الودائع المصــــ ولعل غل�ة شــــ
شــــــملتها الدراســــــة االســــــتقصــــــائ�ة ذات صــــــلة �ارتفاع معدل الكشــــــف عن تلك الموجودات،  الصــــــعید الدولي التي 

القطاع المصــرفي �خضــع عموما لضــوا�ط تنظ�م�ة رقاب�ة �موجب قواعد مكافحة غســل األموال أكثر صــرامة   ألن
.  الضــــــــــــــوا�ط التي تخضــــــــــــــع لهـا قطـاعـات االقتصــــــــــــــاد والنظم المـال�ـة األخرى المحتكـة ـ�العـاـئدات اإلجرامـ�ة  من
اإلشـارة المتكررة نسـب�ا إلى العقارات في مرحلة المصـادرة في عمل�ات إعادة الموجودات تبرز أ�ضـا أهم�ة  أن كما

ز�ادة اللوائح التنظ�م�ة المناهضـــــة لغســـــل األموال في ذلك القطاع، إلى جانب جهود أخرى لمكافحة الفســـــاد مثل 
من معلومات عن المالكین المنتفعین للعقارات في  التعاون مع الجمع�ات العقار�ة و�نشــــــاء ســــــجالت عقار�ة تتضــــــ 

 األماكن المرغو�ة.
  

 وجود اتفاق لصرف األموال المعادة   

ــا  57من المادة  5تجیز الفقرة  -39 ــاد أن تنظر أ�ضــــ من االتفاق�ة للدول المشــــــار�ة في إعادة عائدات الفســــ
من أجـل التصــــــــــــــرف نهـائ�ـا في الممتلكـات بوجـه خـاص في إبرام اتفـاقـات أو ترتی�ـات متفق علیهـا، ت�عـا للحـالـة،  

المصـــــــــادرة. وعلى الرغم من أن األمثلة على عمل�ات إعادة الموجودات التي أبلغت عنها الدول لم تتصـــــــــل �لها 
�ممتلكات مصـادرة (�عض األموال تتعلق �أوامر قضـائ�ة بدفع تعو�ضـات أو غرامات)، فإن معظم عمل�ات إعادة 

ــار�تها في عمل�ات الموجودات التي أبلغ عنها مرت�  ــادرة. وأفادت الدول، التي أبلغت عن مشــــ طة �موجودات مصــــ
ــأن اســـتخدام أو صـــرف األموال المعادة في نصـــف عدد  إلعادة الموجودات عبر الحدود، �عدم إبرام أي اتفاق �شـ

المائة في   40في المائة) و�وجود شـكل ما من أشـكال االتفاق في هذا الشـأن في حوالي  47تلك الحاالت تقر��ا (
 في المائة)، جرى تقاسم الموجودات بین األطراف في إطار اتفاق لتقاسمها. 5من الحاالت. وفي س�ع حاالت (
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النسبة المئویة لجمیع الحاالت حسب الفئة 

69= ؛ العدد اإلجمالي لحاالت المصادرة 140= العدد اإلجمالي لحاالت اإلعادة 
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 8الجدول 
 أنواع االتفاقات المبرمة لصرف األموال المعادة

 
 النس�ة المئو�ة العدد االتفاق

 16,4 23 من اتفاق�ة مكافحة الفساد 57من المادة  5اتفاق مبرم �موجب الفقرة    

 5,0 7 اتفاق لتقاسم الموجودات

 25,7 36 نوع آخر من االتفاقات

 40,7 57 (أ)أي آل�ة اتفاق

 47,1 66 ال یوجد اتفاق

 – 140 مجموع عدد الحاالت المبلغ عنها
 
اتفاق" عدد الردود التي أدرجت خ�ارا واحدا  �مكن اخت�ار إجا�ات متعددة على هذا السؤال. و�بین بند "أي آل�ة  (أ)  

من اتفاق�ة مكافحة الفساد/اتفاق   57من المادة  5من الخ�ارات الثالثة (اتفاق مبرم �موجب الفقرة   األقل على
 آخر من االتفاقات).  الموجودات/نوع  لتقاسم

  
للحـالـة. وتبین الردود أن إبرام وقـد توخـت االتفـاق�ـة إمكـان�ـة إبرام اتفـاقـات أو ترتی�ـات متفق علیهـا ت�عـا   -40

تلك االتفاقات ل�س ممارســــــة معتادة ف�ما بین الدول المشــــــار�ة في جهود اســــــترداد عائدات الفســــــاد عبر الحدود، 
حیث لم تبرم الدول اتفاقات �شـــــــــــأن ��ف�ة اســـــــــــتخدام األموال أو صـــــــــــرفها في قرا�ة نصـــــــــــف عدد حاالت إعادة 

ى ذلـك أن المعلومـات التي أت�حـت للجمهور العـام عن إعـادة عـائـدات الموجودات المبلغ عنهـا. ولوحظ عالوة عل
الفسـاد �انت محدودة في معظم الحاالت. وال �صـدر سـوى عدد قلیل من الدول التي توجد فیها موجودات نشـرات  
صــــــحف�ة �صــــــفة روتین�ة عندما تصــــــادر نهائ�ا األموال المتأت�ة من جرائم الفســــــاد األجنبي في والیتها القضــــــائ�ة  

 عندما تحول أمواال إلى دولة المنشأ في حال إعادة الموجودات إلیها. وأ
  

استخدام ش�كات استرداد الموجودات أو غیرها من الم�ادرات للمساعدة في ت�سیر الجهود المبذولة    
 الموجودات  السترداد 

ــ�كات  -41 ــتخدمت شـــــــــ ــترداد الموجودات  أفادت الدول في عدد من حاالت إعادة الموجودات �أنها اســـــــــ اســـــــــ
م�ادرات أخرى لت�سـیر التعاون الدولي في جهود اسـترداد الموجودات. و�ان على رأس الشـ�كات واآلل�ات التي  أو

كثرت اإلشـارة إلیها في الردود مجموعة إ�غمونت لوحدات االسـتخ�ارات المال�ة، وم�ادرة "سـتار"، والشـ�كة العالم�ة 
جودات التا�عة للمنظمة الدول�ة للشـرطة الجنائ�ة (اإلنتر�ول)/م�ادرة "سـتار".  لجهات الوصـل المعن�ة �اسـترداد المو 

و�اإلضـافة إلى قائمة شـ�كات اسـترداد الموجودات الواردة في الدراسـة االسـتقصـائ�ة، أوردت الردود المكتو�ة طائفة  
ــین التعاون الد ولي، �ان من بینها واســــــــعة من المحافل أو اآلل�ات أو الم�ادرات األخرى التي اســــــــتخدمت لتحســــــ

و�ــالــة االتحــاد األورو�ي للتعــاون في مجــال العــدالــة الجنــائ�ــة، ومعهــد األمم المتحــدة األقــال�مي أل�حــاث الجر�مــة 
والعدالة، والمنصــــــة الفرنســــــ�ة الســــــت�انة الموجودات الجنائ�ة، واجتماعات ثنائ�ة م�اشــــــرة بین أجهزة إنفاذ القانون 

، والقنوات الدبلوماســ�ة، وأوجه التعاون بین المصــارف وأجهزة إنفاذ القوانین الحكوم�ة المنخرطة في قضــا�ا معینة
األجنب�ـة، وفرق العمـل الـداخل�ـة المشــــــــــــــتر�ـة بین الو�ـاالت المعن�ـة �ـالتحق�قـات، وفرق العمـل الـدول�ـة (مثـل فرقـة  

 ).1Malaysia Development Berhadالعمل الدول�ة المعن�ة �مؤسسة 
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 9الجدول 
 الش�كات المستخدمة السترداد الموجودات

 
 عدد الحاالت ش�كات استرداد الموجودات

 20 مجموعة إ�غمونت  

 14 المساعدة التقن�ة المقدمة من م�ادرة "ستار"

الش�كة العالم�ة لجهات الوصل المعن�ة �استرداد الموجودات التا�عة للمنظمة الدول�ة للشرطة 
 11 (اإلنتر�ول)/م�ادرة "ستار" الجنائ�ة

 8 المر�ز الدولي لتنسیق مكافحة الفساد

 4 ش�كة آس�ا والمح�ط الهادئ المشتر�ة بین الو�االت السترداد الموجودات

 2 ش�كَة �امِدن المشتر�ة بین الو�االت السترداد الموجودات

الموجودات التا�ع لمكاتب االتحاد األورو�ي المساعدة التقن�ة المقدمة من المر�ز الدولي السترداد 
 1 الموجودات  �استرداد المعن�ة

 23 غیر ذلك
  

 وجود تحق�قات متواز�ة في �ل من بلد المنشأ و�لد موقع الموجودات   

من مجموعـة المـ�ادئ التوجیهـ�ة لتحقیق الكفـاءة في اســــــــــــــترداد الموجودات   8�ســــــــــــــلط المـبدأ التوجیهي   -42
 المسروقة الضوء على التحق�قات المتواز�ة بوصفها ممارسة جیدة:

ــكل    ــتر�ة أو متزامنة �طر�قة أخرى الق�ام �التحقیق في وقائع تشـــ ــد �إجراء تحق�قات متواز�ة أو مشـــ ُ�قصـــ
ــائـ�ة المعن  ـ�ة في وقـت واحـد. وهكـذا، فـإن إجراء تحق�قـات متزامـنة في جرائم جـنائـ�ة في الوالـ�ات القضــــــــــــ

الحاالت المعقدة التي تشــــــــــمل والیتین قضــــــــــائیتین أو أكثر یت�ح الجمع بین الخبرات الفن�ة لدى جهات  
 التحقیق من الوال�ات القضائ�ة المعن�ة لتكمل �ل منها جهود الجهات األخرى. 

وأشــیر أ�ضــا إلى أهم�ة إجراء تحق�قات متواز�ة في �لتا الوالیتین القضــائیتین المختصــتین �المنشــأ و�موقع   - 43
ــأن إعــادة الثــاني  الخبراء الــدولي  الجتمــاع  الموجودات في جهود اســـــــــــــترداد الموجودات في التقر�ر الختــامي   �شـــــــــــــ

كان  إذا  . ولفهم دور التحق�قات المتواز�ة فهما أفضــــــل، تضــــــمن االســــــتب�انان ســــــؤاال عما ) 12( ة المســــــروق الموجودات  
 تحقیق أو مالحقة قضائ�ة �شأن الحالة في بلد المنشأ أو في بلد موقع الموجودات أو في �لیهما.  هناك 

  

 __________ 
  .www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/addis-egm-2019.htmlمتاح في:  )12( 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/addis-egm-2019.html
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 الشكل الخامس
 التحق�قات في بلدان المنشأ و�لدان موقع الموجودات

 

 

 

 

 

 
     

في المائة من عمل�ات إعادة  80وأفادت الدول �إجراء تحق�قات في بلد المنشــــــــــــــأ �النســــــــــــــ�ة ألكثر من  -44
في المائة) على تحق�قات في   49الموجودات، بینما انطوى تقر��ا نصـــــف حاالت إعادة الموجودات المبلغ عنها (

ات في �ال البلـدین. ومن الجـدیر في المـاـئة من الحـاالت ـ�إجراء تحق�قـ   40بلـد موقع الموجودات وأفـید في حوالي  
�الذ�ر أن الردود الواردة على االســتب�ان األول، الذي شــمل أ�ضــا عمل�ات المصــادرة والتجمید، تبین أن عمل�ات 
إعـادة الموجودات المكتملـة شــــــــــــــهـدت معـدال أعلى من التحق�قـات المتواز�ـة في �ـل من بلـد المنشـــــــــــــــأ و�لـد موقع 

 ات استرداد الموجودات في مرحلة المصادرة ومرحلة تجمید الموجودات.الموجودات عند مقارنتها مع إجراء

وارتفاع معدل النجاح في عمل�ات اإلعادة نت�جة إلجراء تحق�قات متواز�ة إنما هو حق�قة تدعم أ�ضــــــــــــا  -45
ودات  التوصــ�ة �أن تتعاون البلدان عبر الوال�ات القضــائ�ة وتبدأ تحق�قات في �ل من بلد المنشــأ و�لد موقع الموج

للمكاملة بین جهود أجهزة إنفاذ القانون. و�برز �ذلك المعدل المرتفع للتحق�قات في بلدان موقع الموجودات أهم�ة 
 اتخاذ إجراءات است�اق�ة لمالحقة عائدات الفساد األجنبي.

  
 الحواجز التي تعوق استرداد الموجودات على الصعید الدولي  - را�عا  

عامال �مكن أن تمثل حواجز تعوق  25ي أعدته م�ادرة "ســـــتار"، قائمة بـــــــــــــــــــ قدم االســـــتب�ان األول، الذ -46
. وُطلب إلى الســـلطات التي ردت على ) 13( اســـترداد الموجودات على الصـــعید الدولي عبر مختلف مراحل العمل�ة

دات أســئلة الدراســة االســتقصــائ�ة أن تبین إلى أي مدى تمثل هذه العوامل حواجز تعرقل النجاح في اســترداد عائ 
الفســـاد بناء على تجارب بلدانها ومشـــار�تها الســـا�قة في جهود االســـترداد على الصـــعید الدولي. واســـتخدم مق�اس  

على أن العامل ال �شـــكل حاجزا على اإلطالق، أما الدرجة   1في هذا الشـــأن، وتدل الدرجة   5إلى  1متدرج من  
 فهي تدل على أن العامل �شكل حاجزا رئ�س�ا. 5

 __________ 
وال �حتوي إال على المعلومـات المـقدمـة من اـلدول ردا على    CAC/COSP/2021/CRP.12هـذا القســـــــــــــم هو مقتطف محرر من ورـقة االجتمـاع  ) 13(  

أي أســـئلة �شـــأن الحواجز    2022. ولم یتضـــمن االســـتب�ان المحدث الذي وزع في ن�ســـان/أبر�ل  2020االســـتب�ان األول الذي وزع في ن�ســـان/أبر�ل  
 Kevin M. Stephenson and others, Barriers to Asset Recovery: Anالتي تعوق استرداد الموجودات. انظر أ�ضا �شأن هذا الموضوع  

Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action (Washington, D.C., World Bank, 2011) . 
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تجار�ها،   وعلى الرغم من أن استخدام نظام تحدید الدرجات لم �سمح للبلدان بتقد�م مز�د من التفاصیل عن  - 47
ــ�ة التي ال تزال قائمة. ورد ما مجموعه  ــحا على الحواجز الرئ�ســــــ ــرا أول�ا واضــــــ دولة على  73 فإنه وفر �الفعل مؤشــــــ

 . ) 14( جزئ�ا  �الحواجز التي تعوق استرداد الموجودات في الدراسة االستقصائ�ة، �ل�ا أو  القسم المتعلق 

ــلطات القطر�ة  -48 ــط الدرجات التي حددتها الســـــــ ــتند المراتب الواردة في الجدولین التالیین إلى متوســـــــ وتســـــــ
یبین �عتبر العامل المجی�ة على الســــــؤال ذي الصــــــلة. ومن ثم، �شــــــیر ارتفاع المرت�ة إلى أن عددا أكبر من المج

 . ) 15( عائقا �بیرا أمام جهودهم الرام�ة إلى استرداد الموجودات
  

 10الجدول 
 العناصر التي اعتبرت حواجز رئ�س�ة تعوق استرداد الموجودات على الصعید الدولي

 الحاجز  المرت�ة 
متوسط الدرجات  

 (أ) عدد المجیبین ) 5(من 

االستجا�ة لطل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة أو رفضها �شكل  التعاون الدولي: عدم  1    
 64 3,14 أوسع من الالزم من قبل بلد موقع الموجودات

التحق�قات واقتفاء أثر الموجودات: صعو�ات في تحدید هو�ة المالك المنتفع من   2
 68 3,13 عائدات الفساد المشت�ه فیها والتحقق منها 

والمصادرة: صعو�ات في إث�ات الصلة بین الموجودات  التجمید والحجز  3
 68 3,03 الجنائ�ة والجر�مة

التعاون الدولي: المشاكل المتصلة �إنفاذ أوامر المصادرة غیر المستندة إلى إدانة  4
 50 3,00 وال�ة قضائ�ة أجنب�ة  في

ومعاییره بین النظم التجمید والحجز والمصادرة: االختالفات في متطل�ات اإلث�ات  5
 66 2,94 القانون�ة

 دولة.  73رد على ذلك ما مجموعه  (أ)  
  

 11الجدول 
 العناصر األقل احتماال ألن تشكل حواجز تعوق استرداد الموجودات على الصعید الدولي

 الحاجز  المرت�ة 
 متوسط الدرجات  

 (أ) عدد المجیبین ) 5(من 

إطار فعال لت�ادل المعلومات بین مختلف  التنسیق الداخلي: عدم وجود  1    
 68 1,79 الو�االت الحكوم�ة 

 66 1,82 التجمید والحجز والمصادرة: عدم توافر آل�ات تجمید فعالة  2

التنسیق الداخلي: تداخل المسؤول�ات بین مختلف الو�االت الحكوم�ة   3
 65 1,83 وضوحها  عدم أو

 64 2,05 الموجودات: االفتقار إلى أدوات تحقیق قانون�ة فعالة التحق�قات واقتفاء أثر  4

 __________ 
معلومات عن الحواجز التي لم تتضمن الردود المقدمة من أیرلندا و�اراغواي و�لغار�ا والبوسنة والهرسك و�یالروس وسو�سرا وال�ا�ان أي  )14( 

 تعوق استرداد الموجودات. 

  ف�ما یتعلق �أو�ران�ا و�وتسوانا، قدمت و�االت مختلفة ردودا متعددة على القسم دال. وحیثما ت�اینت الدرجات، ضمت الردود المتعددة لكل )15( 
 بلد عن طر�ق اخت�ار الق�مة األعلى. 
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 الحاجز  المرت�ة 
 متوسط الدرجات  

 (أ) عدد المجیبین ) 5(من 

ــادرة القائمة على الق�مة  5     ــادرة: عدم توافر تدابیر للمصـــــــــ التجمید والحجز والمصـــــــــ
 59 2,08 المعادلة

 دولة.  73رد على ذلك ما مجموعه  (أ)  
  

ــترداد   -49 ــكالیین بوجه خاص �عوقان النجاح في اســـــــ وترى الدول أن هناك عاملین �شـــــــــكالن حاجز�ن إشـــــــ
الموجودات على الصــعید الدولي �موجب الفصــل الخامس من االتفاق�ة، وهما: عدم االســتجا�ة لطل�ات المســاعدة  

ــع من الالزم من قبل بلد موقع الموجودات و  ــكل أوسـ ــها �شـ ــعو�ات في تحدید هو�ة القانون�ة المت�ادلة أو رفضـ الصـ
المالك المنتفع من عائدات الفســــــــاد المشــــــــت�ه فیها والتحقق منها. و�شــــــــیر الحاجز األول إلى أن الحاجة ما زالت  
ــدة  ــترداد الموجودات، وأن من الضـــــــروري �شـــــ ــدیدة إلى دعم الدول في مجال التعاون الدولي طوال عمل�ة اســـــ شـــــ

ن�ة المت�ادلة وز�ادة فعال�ة التعاون غیر الرســــمي قبل بدء أي عمل�ة �المثل تحســــین �فاءة عمل�ة المســــاعدة القانو 
، 9/7للمســـــــــــــــاعــدة القــانون�ــة المت�ــادلــة. و�ؤ�ــد الحــاجز الثــاني أحــد األســــــــــــــس التي اســــــــــــــتنــد إلیهــا قرار المؤتمر  

الفصـــــــل  االفتقار إلى شـــــــفاف�ة الملك�ة االنتفاع�ة �شـــــــكل عائقا رئ�ســـــــ�ا أمام تحقیق األهداف المحددة في   أن وهو
 الخامس من االتفاق�ة.

وف�ما بین الوال�ات القضـــــــائ�ة التي ال تســـــــمح �المصـــــــادرة غیر المســـــــتندة إلى إدانة ف�ما یتعلق �جرائم  -50
ــع، تتعلق  ــلت على أعلى الدرجات اإلجمال�ة، بهامش واســــــ ــ�ة التي حصــــــ ــاد، �انت الحواجز الثالثة الرئ�ســــــ الفســــــ

ــادرة غی  ــتندة إلى جم�عها �عدم توافر نظم لدیها للمصــــ ــاكل إنفاذ األوامر غیر المســــ ــتندة إلى إدانة أو �مشــــ ر المســــ
إدانة في الوال�ات القضائ�ة األجنب�ة. وتشیر الردود إلى تزاید استخدام المصادرة غیر المستندة إلى إدانة وأهمیتها 

 المحور�ة في قضا�ا استرداد الموجودات عبر الحدود التي تنطوي على عائدات فساد.
  

 12الجدول 
ــتندة إلى إدانة ف�ما یتعلق �جرائم   ــادرة غیر المسـ ــمح �المصـ ــائ�ة، التي ال تسـ ــر اعتبرتها الوال�ات القضـ عناصـ

 الفساد، حواجز رئ�س�ة تعوق استرداد الموجودات على الصعید الدولي 

 الحاجز  المرت�ة 
 متوسط الدرجات  

 (أ) عدد المجیبین ) 5(من 

القدرة على تنفیذ األوامر األجنب�ة غیر المستندة إلى إدانة التعاون الدولي: عدم  1    
 18 4,00 �سبب عدم وجود نظم داخل�ة للمصادرة غیر المستندة إلى إدانة

 17 3,94 التجمید والحجز والمصادرة: عدم توافر نظم للمصادرة غیر المستندة إلى إدانة  2

أوامر المصادرة غیر المستندة إلى  التعاون الدولي: المشاكل المتصلة �إنفاذ  3
 12 3,75 إدانة في وال�ة قضائ�ة أجنب�ة 

 دولة.  23رد على ذلك ما مجموعه  (أ)  
  

المدرجة في الدراسـة االسـتقصـائ�ة، تصـدر العوامل التي شـهدت أكبر   25ومن بین جم�ع العوامل الــــــــــــــــ  -51
ت�این في الدرجات عامالن یتعلقان �المصـادرة غیر المسـتندة إلى إدانة ("عدم توافر نظم للمصـادرة غیر المسـتندة 

داخلـ�ة  إلى إداـنة" و"عـدم القـدرة على تنفـیذ األوامر األجنبـ�ة غیر المســــــــــــــتـندة إلى إداـنة �ســـــــــــــــبب عـدم وجود نظم  
للمصــــــــــادرة غیر المســــــــــتندة إلى إدانة") و�لیهما عامالن یتعلقان �الوال�ات والقدرات المتصــــــــــلة �إدارة الموجودات  
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وضوح الوال�ة الخاصة �مسؤول�ات إدارة الموجودات" و"عدم القدرة على إدارة الموجودات"). و�ما أن �عض  ("عدم
تندة إلى إدانة وال�عض اآلخر ال توجد لدیها آل�ات من هذا الوال�ات القضــــــائ�ة لدیها آل�ات للمصــــــادرة غیر المســــــ 

القبیل، فل�س من المســتغرب أن العوامل المتصــلة بتوافر نظم للمصــادرة غیر المســتندة إلى إدانة قد تلقت درجات  
وجودات  مت�اینة من الدول المجی�ة. و�شیر الت�این الكبیر بین العوامل المتصلة �إدارة الموجودات إلى أن إدارة الم

التي تمثل عائدات فسـاد تشـكل تحد�ات �بیرة ل�عض الدول دون غیرها. وصـنفت الدول المنخفضـة الدخل والدول 
المتوسـطة الدخل من الشـر�حة الدن�ا، التي ردت على أسـئلة الدراسـة االسـتقصـائ�ة، العوامل الثالثة المتصـلة �إدارة 

ة على أنها إشـــــــكال�ة بدرجة أعلى من الدول المتوســـــــطة الدخل  الموجودات (التكال�ف والوال�ة والقدرات) في القائم
 من الشر�حة العل�ا والدول المرتفعة الدخل.

األول بوصـــفها    وردت الوال�ات القضـــائ�ة المشـــار�ة في جانبي عمل�ة اســـترداد الموجودات على االســـتب�ان  - 52
بلدان منشــأ ومقصــد لعائدات الفســاد و�ذلك بوصــفها تمارس أدوارا أخرى مثل دور البلد الثالث الذي �قوم �الوســاطة 
أو الوـ�اـلة إلبرام اتـفاـقات بین اـلدوـلة المـقدـمة للطـلب واـلدوـلة الموجـه إلیـها الطـلب. وتتوقف مصـــــــــــــالح اـلدوـلة ومواقفـها 

عتبره نجاحا في إعادة عائدات الفســـــــــــاد على دور تلك الدولة في هذه العمل�ة. والحواجز المتصـــــــــــور أنها تعوق ما ت 
وتبین الجداول الواردة أدناه أهم الحواجز (حســــــــــب متوســــــــــط الدرجات) �النســــــــــ�ة لمختلف مجموعات الدول المجی�ة 

 . ) 16( استنادا إلى صفتها �وال�ات قضائ�ة مختصة �موقع الموجودات أو �وال�ات قضائ�ة مختصة �المنشأ 
  

 13الجدول 
عناصـر اعتبرتها البلدان المصـنفة �وال�ات قضـائ�ة مختصـة �موقع الموجودات حواجز رئ�سـ�ة تعوق اسـترداد  

 الموجودات على الصعید الدولي
 

 الحاجز  المرت�ة 
متوسط الدرجات  

 (أ) عدد المجیبین ) 5(من 

الموجودات  التجمید والحجز والمصادرة: صعو�ات في إث�ات الصلة بین  =1    
 33 2,91 الجنائ�ة والجر�مة

التجمید والحجز والمصادرة: االختالفات في متطل�ات اإلث�ات ومعاییره  =1
 32 2,91 القانون�ة النظم بین

التحق�قات واقتفاء أثر الموجودات: صعو�ات في تحدید هو�ة المالك المنتفع   2
 33 2,85 عائدات الفساد المشت�ه فیها والتحقق منها من

التعاون الدولي: عدم االستجا�ة لطل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة  3
 29 2,79 �شكل أوسع من الالزم من قبل بلد موقع الموجودات  رفضها أو

 دولة.  34رد على ذلك ما مجموعه  (أ)  
  

 __________ 
في إطار عدة فئات، �أن تكون مثال بلد منشـــــــأ في حالة واحدة و�لد مقصـــــــد في حالة أخرى  إذا أبلغت الدولة عن مشـــــــار�تها في حاالت   )16( 

ــترداد  ــم المتعلق �الحواجز تدرج في �ال الجدولین. وحیثما اختیرت فئة "البلد الذي رفع دعوى قانون�ة الســــــ مختلفة، فإن ردودها على القســــــ
نت ُتختار عادة �االقتران مع فئة "بلد المنشأ" أو فئة "بلد موقع الموجودات"، مع  عائدات الفساد" (إذا تم اخت�ارها على اإلطالق)ـــــــــ فإنها �ا

 استثناءات قلیلة تتصل �إجراءات استرداد الموجودات التي یرفع فیها بلد ثالث (ال دولة المنشأ وال دولة المقصد) دعوى قانون�ة.
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 14الجدول 
رئ�سـ�ة تعوق اسـترداد الموجودات  عناصـر اعتبرتها البلدان المصـنفة �وال�ات قضـائ�ة مختصـة �المنشـأ حواجز 

 على الصعید الدولي
 

 الحاجز  المرت�ة 
متوسط الدرجات  

 ) 5(من 
عدد  

 (أ) المجیبین

التحق�ـقات واقتـفاء أثر الموجودات: صــــــــــــــعو�ات في تحـدید هو�ة المـالك المنتفع من  1    
 29 3,48 عائدات الفساد المشت�ه فیها والتحقق منها

االســـــــتجا�ة لطل�ات المســـــــاعدة القانون�ة المت�ادلة أو رفضـــــــها التعاون الدولي: عدم   2
 30 3,47 �شكل أوسع من الالزم من قبل بلد موقع الموجودات

التجمید والحجز والمصــــــــادرة: االختالفات في متطل�ات اإلث�ات ومعاییره بین النظم  =3
 29 3,38 القانون�ة

أوامر المصـــادرة غیر المســـتندة إلى إدانة التعاون الدولي: المشـــاكل المتصـــلة �إنفاذ   =3
 24 3,38 في وال�ة قضائ�ة أجنب�ة

 دولة.  31رد على ذلك ما مجموعه  (أ)  
  

وتبدو الصـــــــــعو�ات في إث�ات الصـــــــــلة بین الموجودات والجر�مة الجنائ�ة على رأس قائمة أهم الحواجز   -53
دعـاوى قـانون�ـة الســــــــــــــترداد الموجودات (في المر�ز�ن  التي تعترض بلـدان موقع الموجودات والبلـدان التي رفعـت  

األول والثالث على التوالي). و�النسـ�ة لبلدان المنشـأ، و�صـرف النظر عن المشـاكل المتصـلة بتحدید هو�ة المالك 
المنتفع والتحقق منها (في المر�ز األول)، فإن عدم االســــــتجا�ة لطل�ات المســــــاعدة القانون�ة المت�ادلة أو رفضــــــها  

ــكل  ــع من الالزم من قبل بلد موقع الموجودات واالختالفات في متطل�ات اإلث�ات ومعاییره بین النظم �شـــــــــــ أوســـــــــــ
ــتجا�ة لطل�ات   ــ�ان. �ما أن البلدان التي لم تبلغ عن أي حاالت اعتبرت عدم االســـــــ القانون�ة هما العائقان الرئ�ســـــــ

�شیر  ل بلد موقع الموجودات أهم عائق، مماالمساعدة القانون�ة المت�ادلة أو رفضها �شكل أوسع من الالزم من قب 
ــاد اقتفي أثرها في   ــائ�ة أجنب�ة �شـــــــأن عائدات فســـــ على األرجح إلى أن �عض الطل�ات الموجهة إلى وال�ات قضـــــ

ــلین    الخارج قد قدمت ــا عاملین متصــــ ــنفت نفس المجموعة من البلدان أ�ضــــ ولكنها لم تؤد إلى تعاون دولي. وصــــ
�عمل�ة إعادة الموجودات �حاجز�ن هامین بدرجة تفوق تصــــن�ف المجموعات األخرى لهما، وهما الصــــعو�ات في  

من االتفاق�ة،  57من المادة  5التفاوض حول شـــــــــــروط مقبولة للطرفین للتوصـــــــــــل إلى إبرام اتفاق �موجب الفقرة 
 واحتواء خطر تعرض األموال المعادة للسرقة مرة أخرى من خالل الفساد.

وســلطت البلدان من جم�ع الفئات الضــوء على المشــاكل المتصــلة �إنفاذ أوامر المصــادرة غیر المســتندة  -54
 لحدود.إلى إدانة في وال�ة قضائ�ة أجنب�ة �اعت�ارها حاجزا هاما �عوق استرداد الموجودات عبر ا

  
 المسائل المتعلقة �جمع الب�انات وأثر جائحة مرض فیروس �ورونا  - خامسا  

ثالثة أسـئلة جدیدة حول    2021-2020تضـمن االسـتب�ان الثاني �شـأن عمل�ات إعادة الموجودات للفترة  -55
ــد ــا (كوفیــ ــة مرض فیروس �ورونــ ــائحــ �جــ ــة  المتعلقــ ــات  ــد�ــ ــات والتحــ ــانــ الب�ــ تعترض جمع  ــات التي  ). 19-العق�ــ
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من بین    ) 20( وأجهزة الن�ا�ة العامة ) 19( ومكاتب اســـــــترداد الموجودات ) 18( وأجهزة الشـــــــرطة  ) 17( وزارات العدل و�انت
لقة �اســــترداد الموجودات التي تردد ذ�رها. وف�ما یتعلق �العق�ات أكثر الهیئات المســــؤولة عن جمع الب�انات المتع

ــارت عدة دول إلى عدم وجود قواعد ب�انات مر�ز�ة تحتوي على معلومات عن  التي تعترض جمع الب�انات، أشـــــــــــ
. وأن غالب�ة المعلومات المتعلقة �اســــــــــــترداد الموجودات یلزم جمعها یدو�ا، األمر الذي ) 21( اســــــــــــترداد الموجودات

سـتغرق وقتا أطول و�تطلب مز�دا من الموارد وشـملت العق�ات األخرى سـر�ة الحاالت أو عدم الكشـف عن هو�ة � 
ــا ــدولي) 22( المتهمین فیهـ ــاون الـ ــات عن التعـ ــانـ ــدم جمع الب�ـ ــة عن جمع ) 23( ، وعـ ــات مســــــــــــــؤولـ ــدم وجود هیئـ ، وعـ

 .) 25( ، والتحد�ات المتعلقة به�كل الحكومات االتحاد�ة) 24( الب�انات

، ســــــلطت الدول الضــــــوء على الصــــــعو�ات المتعلقة 19-وف�ما یتعلق �التحد�ات المتعلقة �جائحة �وفید -56
. وتبرز  ) 27( وأشـــــكال التعاون الرقم�ة مع الوال�ات القضـــــائ�ة األخرى   ) 26( �االنتقال إلى اســـــتخدام نظم االتصـــــاالت

حـاالت الطوارئ. وشــــــــــــــمـلت التحـدـ�ات هـذه التحـدـ�ات أهمـ�ة بـناء القـدرات الرقمـ�ة للتخف�ف من اآلـثار الســــــــــــــلبـ�ة ل
، وعدم القدرة ) 29( والتعاون في مجال المســــــــــاعدة القانون�ة المت�ادلة  ) 28( األخرى التأخیر في اإلجراءات القضــــــــــائ�ة

. وسلطت �عض الدول الضوء أ�ضا على ) 31( ، وتعطل خدمات تسل�م البر�د على الصعید العالمي) 30( على السفر
واالفتقار إلى المســـــــاعدة التقن�ة الالزمة إلجراء    ) 32( ر الموظفین في المكاتبالتحد�ات المتصـــــــلة بتقل�ص حضـــــــو 

 .) 33( التحق�قات

وفي حین أن التخف�ف الـتدر�جي للقیود المتصـــــــــــــــلة ـ�الجـائحـة من المرجح أن �عـالج التحـدـ�ات المـذ�ورة  -57
ــتعداد لمواجهة ما  ــدي لتلك التحد�ات تظل لها ق�متها عند االســ ــبل التصــ ــتقبل من أعاله، فإن ســ ــ�طرأ في المســ ســ

 أزمات قد تعطل التشغیل العادي لك�انات القطاعین العام والخاص.
  

 __________ 
 ك هونغ �ونغ وماكاو)، فرنسا، لكسمبرغ.بور�ینا فاسو، البوسنة والهرسك، تش�ك�ا، الصین (�ما في ذل )17( 

 أسترال�ا، تش�ك�ا، هونغ �ونغ (الصین). )18( 

 إس�ان�ا، لكسمبرغ، ماكاو (الصین). )19( 

 بیرو، الكو�ت. )20( 

  البوســنة والهرســك، بیرو، تشــ�ك�ا، لكســمبرغ. وســلطت الدول الضــوء على مســائل مختلفة، مثل نقص المعلومات عن جرائم محددة أو عدم  )21( 
 وجود ب�انات عن استرداد الموجودات في قواعد ب�اناتها القائمة.

 ، هنغار�ا.تش�ك�اتایلند، تونس،  )22( 

 تش�ك�ا. )23( 

 أل�ان�ا. )24( 

 أسترال�ا. )25( 

 تش�ك�ا، منغول�ا، هنغار�ا. )26( 

 أسترال�ا، مصر. )27( 

 بور�ینا فاسو، فرنسا. )28( 

 تایلند، مصر. )29( 
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 النتائج واالستنتاجات الرئ�س�ة  - سادسا  
�مثل االســـــــــتب�انان أوســـــــــع عمل�ة منهج�ة نظمت حتى اآلن لجمع المعلومات م�اشـــــــــرة من الســـــــــلطات   -58

الدولي الســــترداد الموجودات المتصــــلة �جرائم الفســــاد. وفي حین أن الوطن�ة عن الجهود المبذولة على الصــــعید 
المعلومات المجموعة ال تمثل، وال ین�غي لها أن ُتفســــــر على أنها تمثل، حصــــــرا شــــــامال لجم�ع حاالت اســــــترداد 

ن الموجودات ذات الصــلة التي تقع ضــمن اإلطار الزمني لهذه الوث�قة ونطاقها، فإنها توفر مع ذلك عینة �بیرة م
الحاالت التي تقدم رؤى ثاق�ة ق�مة عن الممارســـــــــــات المت�عة في الجهود المبذولة عبر الحدود لضـــــــــــ�ط عائدات 

 الفساد ومصادرتها و�عادتها.

وتفند الب�انات عدة افتراضــــات شــــائعة �شــــأن تنفیذ الفصــــل المتعلق �اســــترداد الموجودات من االتفاق�ة،  -59
ــاد خارج حدودها، وأن من النادر جدا أن وهي أن قلة فقط من البلدان تشـــــارك في   ــترداد عائدات الفســـ جهود الســـ

ــاد.  ــرر من الفســــ ــرقت منها أو البلدان التي لحق بها ضــــ ــاد إلى البلدان التي ســــ تعاد أي عائدات متأت�ة من الفســــ
 و�دل العدد الكبیر من الردود الواردة من الدول على االستب�انین على وجود اهتمام �بیر �الموضوع.

ــا صــــعو�ة جمع المعلومات المتعلقة �عمل�ات إعادة الموجودات   -60 ــائ�ة أ�ضــ ــتقصــ وأكد إجراء الدراســــة االســ
على الصــــــعید الدولي والوصــــــول إلى تلك المعلومات وتشــــــاطرها، مما یبرز الحاجة إلى نظم مر�ز�ة أكثر �فاءة 

ــدة والمحجوزة والم ــل الموجودات المجمـ ــد القطري لتســــــــــــــجیـ ــات على الصــــــــــــــعیـ ــانـ ــادة. لجمع الب�ـ صــــــــــــــــادرة والمعـ
من الصــــــــــــــ�غــة المنقحــة لمشــــــــــــــروع الم�ــادئ التوجیه�ــة    13التحــدي من جــدیــد أهم�ــة المبــدأ التوجیهي   هــذا وأكــد
الملزمة �شــأن إدارة الموجودات المجمَّدة والمحجوزة والمصــادرة: "�عد وجود ُنظم مر�ز�ة لتســجیل الموجودات   غیر

ــؤولة للموجودات  وقواعد ب�انات مر�ز�ة في جم�ع مراحل عمل�ة إدار  ــ�ا لإلدارة المســــــــ ــاســــــــ ة الموجودات مقوما أســــــــ
ــاء نظم لتكنولوجـ�ا المعلومـات وقواعـد  ــادرة. وـلذـلك، لعـل اـلدول تود النظر في إنشــــــــــــ دة والمصــــــــــــ المحجوزة والمجمـَّ

 ).13، المبدأ التوجیهي CAC/COSP/2019/16الب�انات الالزمة لتسجیل الموجودات، حسب االقتضاء." (

 و�مكن تلخ�ص النتائج الرئ�س�ة لعمل�ة جمع الب�انات على النحو التالي: -61

أصــــ�حت الجهود المبذولة القتفاء أثر الموجودات المســــروقة وضــــ�طها عبر الحدود أكثر   (أ) 
ــ�ة، مع ز�ادة ملح ــرة الماضــــ ــنوات االثنتي عشــــ ــیوعا إلى حد �عید على مدى الســــ وظة في أمثلة الحاالت  شــــ

ورغم أن عمل�ة االســترداد واإلعادة ما زالت تشــهد   .2021و 2017المكتملة إلعادة عائدات الفســاد بین عامي  
في جم�ع مراحلها تحد�ات �ثیرة، فإن الب�انات الجدیدة تظهر أن تســـــــــل�ط األضـــــــــواء لفترة طو�لة على موضـــــــــوع 
اسـترداد الموجودات في سـاحات المجتمع الدولي قد حفز البلدان على العمل. ولم �عد من الممكن اعت�ار اسـترداد 

 على الصعید الدولي حدثا نادرا؛ عائدات الفساد

في حین أن المقصـــــد النهائي للعائدات اإلجرام�ة �ثیرا ما �كون أكبر المراكز المال�ة العالم�ة   (ب)  
ــد ف�ما یتعلق �الموجودات التي   ــائ�ة تبین تنوعا في بلدان المقصــ ــتقصــ ــات االســ أو اإلقل�م�ة، فإن ب�انات الدراســ

ــار�ة في    28وقد أبلغ ما مجموعه   ون. �ســـــرقها الموظفون العمومیون الفاســـــد  ــد عن المشـــــ بلدا من بلدان المقصـــــ
 ؛ 2010التعاون الدولي �شأن إعادة عائدات الفساد األجنبي الموجودة في والیته القضائ�ة منذ عام 

أبلغت ســ�عة بلدان عن مشــار�تها في جهود اســترداد الموجودات عبر الحدود على جانبي   (ج) 
موقع الموجودات في �عض الحاالت و�وصــفها مصــدرا لألموال المتأت�ة من الفســاد  العمل�ة، أي بوصــفها دول  

وتؤ�ــد هــذه النت�جــة �ــذلــك مــا لوحظ من تزایــد في عــدد الــدول المشـــــــــــــــار�ــة �ــأدوار مختلفــة في    في حـاالت أخرى.
 اإلجراءات المتخذة �موجب الفصل الخامس من االتفاق�ة؛

http://undocs.org/CAC/COSP/2019/16
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ــائ�ة وحد (د)  ــتقصـ ــة االسـ ــاد قد   4,1ها أن  تظهر ب�انات الدراسـ بالیین دوالر من عائدات الفسـ
وعلى الرغم من أن الب�انات المتعلقة �عمل�ات اإلعادة ذات الصــــــلة ل�ســـــت   .2010أعیدت إلى البلدان منذ عام  

شــــــــــاملة، فإن ب�ان مقدار عائدات الفســــــــــاد المرت�طة �إجراءات االســــــــــترداد �قدم أرقاما جدیدة عن حجم إجراءات  
 �موجب الفصل الخامس من االتفاق�ة ومدى انتشارها على الصعید العالمي؛االسترداد المتخذة 

یبرز تحلیل ��ف�ة اســــــتهالل إجراءات ضــــــ�ط الموجودات أهم�ة الجهود االســــــت�اق�ة التي   (ه) 
تبذلها بلدان المقصــــد لتت�ع ما ُ�عثر عل�ه داخل وال�اتها القضــــائ�ة من مكاســــب محققة من الفســــاد األجنبي،  

وقد اســـــــــــتهلت إجراءات ضـــــــــــ�ط الموجودات    اء المالذات اآلمنة لألموال المكتســـــــ�ة من الفســـــــاد.و�التالي إنه
في المـاـئة من حـاالت إعـادة الموجودات المبلغ عنهـا من خالل تحق�قـات داخلـ�ة أجرتهـا ســــــــــــــلطـات إنفـاذ  38 في

 القانون في دولة المقصد دون طلب من الخارج؛

ــت (و)  ــادرة الجـنائـ�ة المســـــــ ــ�ع اآللـ�ات الـقانونـ�ة ذ�را  ظـلت عملـ�ات المصـــــــ ـندة إلى إداـنة أشـــــــ
ــتخدمت ف�ما یز�د قلیال على نصـــــف جم�ع الحاالت   في ــترداد الموجودات عبر الحدود حیث اســـ ــاعي اســـ مســـ

ــة (  52عنهــا ( المبلغ ــدة إلى إدان ــتن ــات المصـــــــــــادرة غیر المســـــــ ــة) تلیهــا عمل� ــة)    32في المــائ في المــائ
 المائة). في 23( فالتسو�ات

تزاید عدد الدول المشــــــــار�ة في عمل�ات اســــــــترداد الموجودات عبر الحدود، أصــــــــ�ح مع  (ز) 
ــادرة و�نـفاذـها أكثر أهمـ�ة لتجـنب االزدواجـ�ة في جهود   ــائـ�ة األجنبـ�ة وأوامر المصـــــــ االعتراف ـ�األحـكام القضـــــــ

 القوانین. إنفاذ

توفیت  على الرغم من أن عمل�ات اقتفاء أثر الموجودات المســــــروقة وضــــــ�طها و(إذا اســــــ (ح) 
ففي أمثلة   شــــروط معینة) إعادتها تســــتغرق وقتا طو�ال وتتطلب موارد �ث�فة، فإنها ال تســــتغرق دائما عقودا.

ــط الفترة الزمن�ة بین األمر بتجمید   ــتار"، �ان متوســـــ ــائ�ة لم�ادرة "ســـــ ــتقصـــــ ــة االســـــ ــتقاة من الدراســـــ الحاالت المســـــ
ــط الفترة ــنوات، ومتوســـ ــادرة و�دء اإلعادة یز�د    الموجودات و�دء إعادتها أقل من أر�ع ســـ الزمن�ة بین األمر �المصـــ

 قلیال عن سنتین؛

�جري إبرام اتفاقات �شـــأن نقل الموجودات المعادة واســـتخدامها، ولكن المعلومات المتوافرة   (ط) 
في المائة من جم�ع األمثلة المبلغ  40وقد أشــــارت الدول في   عن هذه االتفاقات ضـــئیلة في �ثیر من األح�ان.

ــرف األموال  عنها �شــــ  ــكال االتفاق على إعادة الموجودات أو صــ ــكل ما من أشــ أن إعادة الموجودات إلى وجود شــ
المعــادة. ولم یتح االطالع على االتفــاق المبرم (أو معلومــات أخرى عن عمل�ــة اإلعــادة) للجمهور أو بنــاء على 

 حالة من حاالت إعادة الموجودات المبلغ عنها؛ 29في  طلب إال

حاجز�ن من الحواجز التي أشـــــــــارت الدول إلى أنها تعوق النجاح في اســـــــــترداد  كان أهم  (ي) 
الموجودات على الصـــعید الدولي �موجب الفصـــل الخامس من االتفاق�ة هما الشـــعور �عدم االســـتجا�ة لطل�ات  
 المسـاعدة القانون�ة المت�ادلة أو رفضـها �شـكل أوسـع من الالزم من قبل بلد موقع الموجودات والصـعو�ات في

 تحدید هو�ة المالك المنتفع من عائدات الفساد المشت�ه فیها والتحقق منها.

أكدت الردود �ذلك تزاید اســــــتخدام أســــــلوب المصــــــادرة غیر المســــــتندة إلى إدانة وأهمیته  (ك) 
وقد سـلط الضـوء أ�ضـا المحور�ة في قضـا�ا اسـترداد الموجودات عبر الحدود التي تنطوي على عائدات فسـاد.  

كل المتصـــلة �إنفاذ أوامر المصـــادرة غیر المســـتندة إلى إدانة في وال�ة قضـــائ�ة أجنب�ة �اعت�ارها تمثل على المشـــا
 حاجز �بیرا �عوق استرداد الموجودات عبر الحدود.

 


	الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات
	فيينا، 7-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
	البند 4 (ب) من جدول الأعمال المؤقت0F*
	المناقشتان المواضيعيتان: جمع المعلومات عن عمليات إعادة الموجودات على الصعيد الدولي، بما في ذلك التحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة

	جمع المعلومات عن عمليات إعادة الموجودات على الصعيد الدولي، بما في ذلك التحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة
	مذكرة من الأمانة
	أولا- مقدمة
	ثانيا- المنهجية
	المصطلحات

	ثالثا- تحليل الردود
	نتائج الاستبيانين
	استهلال إجراءات ضبط الموجودات
	الأساس القانوني لاسترداد الموجودات
	الأساس القانوني للتعاون الدولي
	نوع الموجودات وقت مصادرتها وإعادتها
	وجود اتفاق لصرف الأموال المعادة
	استخدام شبكات استرداد الموجودات أو غيرها من المبادرات للمساعدة في تيسير الجهود المبذولة لاسترداد الموجودات
	وجود تحقيقات متوازية في كل من بلد المنشأ وبلد موقع الموجودات


	رابعا- الحواجز التي تعوق استرداد الموجودات على الصعيد الدولي
	خامسا- المسائل المتعلقة بجمع البيانات وأثر جائحة مرض فيروس كورونا
	سادسا- النتائج والاستنتاجات الرئيسية

