
 
 

 

 
 
 لطريق الى الحلا

 
  كما . للدول المقدمة ومتلقٌة الطلب والتعاون الدولً، من خالل تحسٌن فهم االختالفات فً النظم القانونٌةالتواصل تقدم الدراسة توصٌات عملٌة لتحسٌن

االصول ضع قدما خطوات ملموسة وأفضل الممارسات للمحققٌن وممارسً المهن القانونٌة الستخدام أدوات فعالة لتطوٌر قضاٌا استرداد ا تأنه
 .المنهوبة

           

 :توصيات رئيسية 
 

  سروقةالماعتماد وتنفٌذ خطط استراتٌجٌة شاملة تستهدف األصول  --من أولوٌات السٌاسة االصول المنهوبة جعل استرداد 

  القضائٌة والممارسٌنالوالٌات بٌن تواصل الثقة المتبادلة وتحسٌن اللتعزٌز اعتماد السٌاسات واإلجراءات التنفٌذٌة  --تعزٌز الثقة بٌن الممارسٌن 

  المنهوبةلتقٌٌد ومصادرة األصول دعم قدرة السلطات إدخال إصالحات تشرٌعٌة ت --توفٌر األدوات القانونٌة لضبط األموال الفاسدة 

 تطبٌق فعال لتدابٌر مكافحة غسل األموال --زم حمالحقة االموال الفاسدة ب 

 (حٌث هناك إرادة سٌاسٌة ، هناك وسٌلة قانونٌة)القانونٌة المتبادلة  اتتوفٌر أساس قانونً سلٌم لمجموعة واسعة من أنواع المساعد 

  ها ببشكل مؤقت قبل استالم طلب رسمً للمساعدة القانونٌة تتجمٌدها او مصادراالصول و عن السماح للبحث السرٌع  --البحث عن سبل للتعاون
 المتبادلة 

  ًتشجٌع، متابعة ، والحفاظ على جمٌع طرق المساعدة غٌر الرسمٌة قبل الشروع فً طلب رسمً للمساعدة  –االنخراط المبكر فً مجال التعاون الدول
والٌات من  لممارسٌنلصول المنهوبة ة ذات الخبرة فً مجال استرداد االٌالوالٌات القضائة وتدرٌب مساعد –مساعدة اآلخرٌن  -القانونٌة المتبادلة 
 والٌات القضائٌة االقل قدرةللالوالٌات القضائٌة ذات القدرات العالٌة  مساعدة  –قضائٌة أقل خبرة 

 

 خلفية
 

  بسبب تفقد البلدان النامٌة . األموال العامة من البلدان النامٌة والفساد مشكلة هائلة ذات تأثٌر سٌاسً، اجتماعً، اقتصادي وانمائً مذهلتشكل سرقة
 .ملٌار دوالر امرٌكً سنوٌا 02و  02 ٌقدر بٌنالفساد ما 

 

  مبادرة استرداد االصول المنهوبة تقدر(STAR)  الماضٌة 55ٌكً من األصول المسروقة على مدى السنوات الـ ملٌارات دوالر امر 5استرداد فقط .
ٌعتبر . حواجز استرداد االصوللادنى تقدٌرات لالصول المنهوبة وتلك التً تم استردادها تؤكد على أهمٌة التصدي بقوة حتى الفجوة الكبٌرة بٌن هذه 

 .استرداد االصولفً مجال التعاون الدولً اساسً 
 

 األمم المتحدة لمكافحة الفساد  توفر اتفاقية(UNCAC )الواقع . جزبعض هذه الحوالتصدي ل، واإلطار الدولً لاالصول بنٌة عالمٌة من أجل استرداد

 .صعوباتباالبالغ عن تحدٌات ون والممارسالنشاط منخفض جدا وغٌر منتظم ، و ٌستمر مستوى و ال تزال طوٌلة ،هو أن عملٌة استرداد االصول 
 

 
 جز استرداد األصولواحتوصيات 

 
  تبنً دراسة مبادرة استرداد االصول المنهوبة(STAR ) وقد اعدت بشكل اساسً من اجل . ممارس من جمٌع أنحاء العالم 52على خبرات أكثر من

وتوفٌر األدوات الالزمة صانعً السٌاسات وواضعً المعاٌٌر ، الستخدامعم للتوصٌات والممارسات الحسنة لإلطالع على جهود اإلصالح التشرٌعً 
 .للممارسٌن

 
  كما . للدول المقدمة ومتلقٌة الطلب والتعاون الدولً، من خالل تحسٌن فهم االختالفات فً النظم القانونٌةالتواصل تقدم الدراسة توصٌات عملٌة لتحسٌن

االصول ام أدوات فعالة لتطوٌر قضاٌا استرداد ضع قدما خطوات ملموسة وأفضل الممارسات للمحققٌن وممارسً المهن القانونٌة الستخدا تأنه
  .المنهوبة

 

www.worldbank.org/star 
 

 دراسة حواجز استرداد االصول: صحيفة وقائع

 

http://www.worldbank.org/star

