
 
االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد لمباددررةة جديیدةة ددررااسة": فسادد عامم ووددعاووىى خاصة"  

 
  االمنهھوبة ااألمواالل ووااستردداادد االفسادد لمكافحة االمدنيیة وواالدعاووىى االخاصة ااإلجرااءااتت ااستخداامموويیجب  يیمكن كيیف

 
  2014 ٬،نوفمبر /االثاني تشريین 3 في ووااشنطن

 
 هھھھذاا ووفي .االقضائيیة وواالمالحقاتت االجنائيیة بالتحقيیقاتت عامم بوجهھ االكبرىى االفسادد قضايیا في االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد جهھودد تبدأأ

ً  االسيیاقق٬،  تتسم ووسيیلة تكونن قد وولكنهھا .االشرعي مالكهھا إإلى ااألمواالل إلعاددةة كوسيیلة االمدنيیة ااالنتصافف ووسبل االدعاووىى تُغفَل ما غالبا
لةً  وواالفعاليیة بالكفاءةة ً  ااألكثر االجنائيیة لألساليیبُمكمِّ   .ااستخدااما

  
" خاصة ووددعاووىىفسادد عامم " بعنواانن (StAR) االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد مباددررةة عن صدررتت جديیدةة ددررااسة تُقدَّمم ااألوولى ووللمرةة

الً  ددليیالً   وويیعرضض .االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد في االمدنيیة ااالنتصافف ووسبل االدعاووىى ااستخداامم بشأنن للدوولل بخطوةةٍ  خطوةةً  ُمفصَّ
 االمسائل مختلف مع للتعامل االعمليیة وواالسبل مدنيیة٬، ددعوىى إإقامة على ااإلقداامم عند ددررااستهھا يینبغي االتي االقضايیا االتقريیر

  .االنهھج هھھھذاا لمثل وواالفنيیة وواالتكتيیكيیة ااإلسترااتيیجيیة
 

 ً  ااألمم وومكتب االدوولي االبنك بيین شرااكة ووهھھھي- االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد مباددررةة منسق بيیم جانن يیقولل االتقريیر٬، على ووتعقيیبا
 ممكن عددد أأكبر للبلداانن يیتاحح أأنن يیجب" االفسادد أأعمالل من االمتأتيیة ااألمواالل ااستردداادد لتسهھيیل - وواالجريیمة بالمخدررااتت االمعني االمتحدةة
 هھھھذهه إإسترااتيیجيیة في ررئيیسيیا عنصراا وومتابعتهھا االمدنيیة االدعاووىى ررفع يیكونن أأننبل يینبغي  وويیمكن االفسادد٬، لمكافحة ااألددووااتت من

 توسيیع على تساعد فإنهھا ذذلك٬، فعلت ووإإذذاا االمجالل٬، هھھھذاا في االبلداانن تتعاوونن بأنن االفسادد لمكافحة االمتحدةة ااألمم ااتفاقيیة ووتقضي .االبلداانن
". ااألمواالل ااستردداادد في االنجاحح إإمكانيیة  

  
 االمزاايیا ااألمواالل الستردداادد االعربي للمنتدىى االثالث ااالجتماعع أأثناء االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد مباددررةة أأصدررتهھا االتي االدررااسة ووتُوضح
 فالدعاووىى .ااإلجرااءااتت هھھھذهه إإلى باإلضافة أأوو ووحدهھھھا االجنائيیة ااإلجرااءااتت ااتخاذذمع  بالمقاررنة مدنيیة ددعاووىى إإقامة عليیهھا نطوييت االتي
 ااختيیارر أأوو االمطلوبب االتعويیض مقداارر حيیث من سوااء قضائيیة ددعوىى إإقامة في نطاقا أأووسع أأسس على ااالعتمادد تتيیح االمدنيیة

   .مقاضاتهھا يیمكن االتي ااألططراافف

دد  االمرتفعة االتكلفة مثل االمدنيیة٬، االدعاووىى ططريیق في االمحتملة االعقباتت على للتغلب ااستخداامهھا يیمكن االتي االسبل أأيیضا االتقريیر وويیُحدِّ
.االعقباتت هھھھذهه بعض تخفيیف أأوو ووتتبعهھا٬، ااألمواالل أأثر ااقتفاء ووتحديیاتت أأجنبي٬، بلد في قضائيیة ددعاووىى إلقامة  

 ددعاووىى ووإإقامة لدررااسة االالززمة االخطوااتت ااألوولى٬، للمرةة االدررااسة٬، هھھھذهه تجمع" للتقريیر االرئيیسي االمؤلف بروونن بيیيیر جانن وويیقولل
 يیتعذَّرر بدررجة االتعقيید بالغ أأمرااً  االمدنيیة ااالنتصافف سبل إإلى االلجوء يیعتبر االبلداانن٬، من كثيیر ووفي. االمنهھوبة ااألمواالل الستردداادد مدنيیة
  ".ووممكن عملي أأمر هھھھذاا أأنن كيیف االدررااسة ووتظهھر. جديي بشكل متابعتهھا معهھا

 
 wrongs-https://star.worldbank.org/star/publication/public-:االتالي االراابط في االتقريیر على ااالططالعع وويیمكن

.actions-private  
 

االمنهھوبةنبذةة عن مباددررةة ااستردداادد ااألمواالل   
 بالمخدررااتت االمعني االمتحدةة ااألمم وومكتب االدوولي االبنك مجموعة بيین شرااكة هھھھي (StAR) االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد مباددررةة

 ووتعمل. االفسادد أأعمالل من االمتأتيیة لألمواالل ااآلمنة االمالذذااتت على للقضاء االدووليیة االجهھودد لمساندةة) UNODC( وواالجريیمة
 ووأأكثر أأسرعع بشكل االمنهھوبة ااألمواالل ااستردداادد ووتسهھيیل االفسادد عواائد غسل لمنع االماليیة وواالمرااكز االناميیة االبلداانن مع االمباددررةة
.منهھجيیة  
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