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االدررااسة أأهھھھميیة  

 سرقهھا االتي ااألمواالل الستردداادد االمدنيیة ااالنتصافف ووسبل االدعاووىى ااستخداامم للدوولل يیمكن كيیف" خاصة ووددعاووىى عاممفسادد " االمعنونة االدررااسة تبحث
لةً  االمدنيیة االدعاووىى تكونن أأنن يیمكن كيیف تُظهِھر ووهھھھي .االفسادد عن االناجمة ااألضراارر عن تعويیض على االحصولل أأوو/وو سابقونن عموميیونن مسؤوولونن  ُمكمِّ
 االمصاددررةة أأوو االجنائيیة االوسائل ذذلك في بما أأخرىى٬، سبل تُتاحح ال فحيینما .ااألمواالل ااستردداادد في وواالفعاليیة بالكفاءةة يیتسم بديیال تُتيیح أأوو االجنائيیة لإلجرااءااتت
ع االتي االمباشر ووااالستردداادد االمدنيیة االدعاووىى فإنن باإلدداانة٬، حكم إإلى تستند ال االتي أأوو ااإلدداارريیة  لمكافحة االمتحدةة ااألمم ااتفاقيیة من 53 االماددةة عليیهھا تُشجِّ
  .االمنهھوبة ااألمواالل الستردداادد أأخرىى ووسيیلة تُمثِّل االفسادد

  االرئيیسيیة االعناصر

ً  االتقريیر يیُقدِّمم ً  عرضا  يیصف ووهھھھو .أأجنبيیة محكمةأأمامم  مدنيیة ددعوىى إإقامة على ااإلقداامم عند ددررااستهھا للدوولل يینبغي االتي االموضوعاتت لمختلف عاما
 ً ً  نهھجا ح االموضوعاتت من موضوعع ووكل .قضائيیة ددعوىى إلقامة وواالفنيیة وواالتكتيیكيیة ااإلسترااتيیجيیة للقضايیا بخطوةةٍ  خطوةةً  عمليیا  ددررااساتت مع ُموضَّ
:ددررااستهھا يینبغي االتي االرئيیسيیة االخطوااتت يیلي ووفيیما .االمباشر ااالستردداادد في للنجاحح االعمليیة ووااألمثلة االمماررساتت ووأأفضل االتحديیاتت تعرضض حاالتت  
  عليیهھ تقامم أأوو االدعاووىى يیقيیم أأنن لهھ يیجوزز من •
  االدعاووىى تقامم أأنن يینبغي أأيین •
  أأتعابهھم ووددفع االمحاميین ااختيیارر يیمكن كيیف •
  االمتاحة االقضائيیة االدعاووىى نوعع ما •
  ااألمواالل ووتأميین ااألددلة جمع يیمكن كيیف •
  االدووليیة ااألددووااتت ااستخداامم يیمكن كيیف •
  ااسترددااددهھھھا يیمكن االتي االمبالغ تقديیر كيیفيیة •
ااألمواالل ووتحصيیل ااألحكامم إإنفاذذ كيیفيیة •  
ااإلعسارر إإجرااءااتت ااستخداامم كيیفيیة •  

 ااألمواالل لربط تشدددااً  أأقل متطلباتت على االمدنيیة للدعاووىى االرئيیسيیة االمزاايیا ووتشتمل .االمنهھوبة ااألمواالل الستردداادد أأكبر إإمكانيیاتت االمدنيیة االدعاووىى تُتيیح
 االدررااسة ووتُظهِھر .مقاضاتهھا يیمكن االتي لألططراافف أأووسع ووااختيیاررااً  ُمعيیَّن٬، أأصل عن ال عامم٬، بوجهھ بتعويیضاتت االمطالبة على وواالقدررةة االفاسدةة٬، باألنشطة
.مصاددررتهھا أأوو االمنهھوبة ااألمواالل ووتجميید ددوولي تعاوونن على للحصولل وواالوسائل ااألساليیب من متنوعة مجموعة ااستخداامم للحكوماتت يیمكن أأنهھ أأيیضا  

 تكونن ووقد .ااسترددااددهھھھا أأوو ااألمواالل لتأميین أأجنبيیة أأوو محليیة محاكمأأمامم  مدنيیة ددعاووىى إإقامةنهھوبة م أأمواالل الستردداادد تسعى االتي للسلطاتت وويیُمِكن
 كانت إإذذاا أأوو ددااخلهھ٬، أأعمالل لهھ أأوو االبلد هھھھذاا في يیعيیش االمتهھم كانن إإذذاا: منهھا االظرووفف٬، من عددد ظظل في مدنيیة ددعوىى إلقامة ووسيیلة أأجنبي بلد في االمحكمة
.االبلد ذذلك في ااررتكب االفاسد االعمل كانن إإذذاا أأوو خاللهھا٬، من مرتت أأوو االدوولة في توجد االنزااعع محل ااألمواالل  

 

 في كانت ُمعيیَّنة أأصوال "االملكيیة" ااددعاء ددعاووىى ووتستهھدفف .ااألضراارر عن تعويیض أأوو ُمعيیَّن أأصل بملكيیة للمطالبة مدنيیة ددعاووىى إإقامة وويیجوزز
 االضررر عن نقديي بتعويیض للمطالبة ثالثة أأططراافف أأوو االفاسد االشخص على االمقامة بالدعاووىى ااألضراارر عن االتعويیض وويیتعلَّق .للدوولة مملوكةً  االسابق
  .االفسادد أأفعالل عن االناجمة االماليیة ااألضراارر حسابب االدوولة على يیجب االحاالتت٬، هھھھذهه ووفي .االمشرووعع غيیر ااإلثرااء أأوو بالعقد إإخاللل أأوو

 ااالستعانة ددوونن أأجنبي بلد في ددعاووىى فإقامة .ف منهھاتخفيیاال يیمكن االمصرووفاتت هھھھذهه وولكن ٬،كبيیرةة مصرووفاتت على االمدنيیة االدعاووىى تنطويي ووقد
 ووااالستعانة االمنهھوبة ااألمواالل أأثر باقتفاء يیتصل ما منهھا مرتفعة٬، تكاليیف يیتطلَّب االجنائيیة ااإلجرااءااتت تتيیحهھا االتي االقانونيیة ووااألددووااتت بالتحقيیقاتت
دد .بمحاميین  أأوو االرسومم هھھھيیكلة ترتيیباتت االمثالل سبيیل على وومنهھا أأمرهھھھا٬، تدبُّر أأوو االتكاليیف هھھھذههمن  تخفيیفاال على تساعد االتي االسبل االدررااسة ووتُحدِّ
.االدعاووىى لتمويیل االدووليیة االمساعدةة  

 - ةصاخ ىىوواعددوو مماع دداسف" ةنونعملاا ةساارردلاا نع ةةزجوملاا قئاقحلاا ضعب
  "ةبوهھنملاا للااومألاا ددااددرتسال ةيیندم ايیاضق



 االدوولي االبنك بيین شرااكة ووهھھھي )StAR( االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد مباددررةة عن صاددررةة مطبوعة" خاصة ووددعاووىىفسادد عامم " االمعنونة وواالدررااسة
 :����� ����� ���������� �� ������ ).UNODC( وواالجريیمة بالمخدررااتت االمعني االمتحدةة ااألمم وومكتب

www.worldbank.org/star & www.unodc.org  

 

 


