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بشأن انعقاد  )الواليات المتحدة األمريكية(ورئيس مجموعة الثمانية دولة قطر  بيان
 العربي السترداد األموال المنتدى

 

 ،حكومـات كـل مـن األردن   ممثلـو   2012سـبتمبر   13 – 11التقى في الدوحة في الفترة مـن  

جنـوب   تركيـا، تـونس،   ،بلجيكـا البحـرين،   إيطاليـا،  ،العربيـة المتحـدة   اإلمارات ألمانيا، اسبانيا،

فرنسـا، قطـر، كنـدا، الكويـت،      عمـان،  سويسـرا، العـراق،   روسيا، جيرنزي، جيرسي،أفريقيا، 

 ،ناليابـا  ،الواليـات المتحـدة األمريكيـة    ،المملكـة المتحـدة   ،لمغربامصر، لختنشتاين، ليبيا، لبنان، 

ال أعمـال المنتـدى العربـي السـترداد األمـو      إلطـالق باإلضافة إلى االتحاد األوروبي وذلك اليمن 

وقد استضـافت حكومـة دولـة قطـر هـذا المنتـدى       . ولى اجتماعاتهالمنهوبة وللمشاركة في تدشين أ

وبمشـاركة قيمـة    ،بالتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها رئيسـة مجموعـة دول الثمـان   

ومكتـب األمـم المتحـدة     الخاصـة بالبنـك الـدولي    StAR)(من مبادرة استرداد األموال المنهوبـة  

وأيضـاً بمشـاركة ممثلـي منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة         ،المعني بالمخدرات والجريمـة 

 .واالنتربول ومجموعة ايجمونت

التـي تـم وضـعها مـن خـالل      اد األمـوال  أكد المشاركون على التزامهم بخطة عمـل اسـترد  

، منـذ  لامـو اسـترداد األ  مبـادرة أصـبحت  و ،انتقاليـة مع الدول العربية التي تمر بمرحلـة   الشراكة

السـعي   ،كمـا اضـحى   ،تنميـة االقتصـادية  دعم التحـول الـديمقراطي وال   أهداف أهم أحدانطالقها 

ـ   هربتالسترداد العوائد المتأتية من الفساد والتي  مـع الـدول   هامـاً للتعـاون    ارج مجـاالً إلـى الخ

 .العربية
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 األمـوال اسـترداد   قضـية  تضـح أن أ وقد اتفقنا على أنه وفي أعقاب ثـورات الربيـع العربـي   

المجتمـع الـدولي وذلـك مـن     ومن قبـل  في المنطقة  تركيز عليهاالألن يتم الحاجة  أمسفي  المنهوبة

وعليـه فإنـه أصـبح مـن الضـروري       ،لمكافحة الفساداألمم المتحدة  اتفاقيةأحكام خالل االستناد إلى 

مـن  واإلسـتجابة لطلبـات المسـاعدة    وبناء القـدرات   الفنية وجود تعاون دولي مكثف يشمل المساعدة

 . أجل تطوير جهود استرداد األموال

 :ليعمل على توفيروفي هذا السياق اشار المشاركون إلى أهمية المنتدى 

o  ـ   درجة الوعييتم رفع لحوار بشأن السياسات شـأنها تـذليل الصـعوبات     نوطرح معايير م

 .من أجل استرداد األموال بشكل فعال

o  وتحديد االحتياجات الخاصة بالدول في عملية بناء القدرات اإلقليميالتدريب. 

o  ـ  بـإجراءات اسـترداد األمـوال والممارسـات الف     بيانات خاصةقاعدة ا يشـمل  ضـلى بم

 تهـا ترجمعلـى أن يـتم     الـدول الشـريكة   قبـل  من شابهةوالمتطلبات المالمساعدة القضائية المتبادلة 

 . إلى اللغة العربية

o  الخبرات المكتسبة لجمعشبكة اقليمية. 

 عبرنـا و ،فعـال بشـكل   التعـاون  سـير يألهمية الشفافية في ت التام ن ادراكناع أعربناوقد  

فـي اصـدار دليـل شـامل يـتم       عن تقديرنا لمجهودات عدد من الدول األعضاء في مجموعة الثمـان 

ومصـادرة   ون فـي األمـور المتعلقـة بتقفـي    فيه وصف الخطوات المحددة المطلوبة للمساعدة والتعـا 

كلمـا أمكـن    باللغـة العربيـة  المـواد  تـوفير  وأشرنا إلى أهمية . واسترداد العوائد المتأتية من الفساد

إلكترونـي   فـي انشـاء موقـع شـامل     ) StAR(أعربنا أيضاً عن تقديرنا لجهـود مبـادرة   كما  ،ذلك
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ق المنتـدى والمصـادر األخـرى الخاصـة     ئباإلضـافة إلـى وثـا    االرشـادات يحتوي على كل هذه 

وقمنـا بتشـجيع الـدول علـى نطـاق واسـع       ، مستمرة باسترداد األموال لتكون بمثابة نقطة مرجعية

 .فعالاللجعل هذه االرشادات متاحة باعتبارها وسيلة دعم هامة من أجل التعاون 

أهمية تحديد نقاط اتصال لتسـهيل االستفسـارات المتعلقـة باسـترداد األمـوال      اتفقنا على  

 أشـرنا و ،أو طلبات المساعدة القضائية المتبادلة وإحاطـة شـبكات العـاملين ذات الصـلة بهـا علمـاً      

تكـون  كوين قـوة مهـام السـترداد األمـوال     تلموال كل دولة تسعى السترداد األ عزمإلى أهمية  أيضا

بمثابة حلقة الوصل في طلبات التنسيق والتعاون بشأن اسـترداد األمـوال مـع مجموعـة دول الثمـان      

 .والدول األخرى

ادخـال  التشـريعات والممارسـات بغـرض دراسـة      ة من مراجعةأكدنا على الفائدة المتأتي 

األمـوال  بما يشمل تكييفها مع العناصر التي نصـت عليهـا خطـة عمـل اسـترداد       ،ات عليهااصالح

 .والتي من شأنها تبسيط وتسهيل التعاون

بواسـطة  ات الفنيـة التـي تقـدم    المسـاعد  اتاحـة  اصل واسـتمرار تعهدنا على ضمان تو 

فـي   انتقاليـة مساعدة الـدول التـي تمـر بمرحلـة     دول الثمان والمنظمات الدولية من أجل  مجموعة

 التـي يجـب أن تشـتمل    وأكد المشـاركون علـى أن المواضـيع الرئيسـية    . جهود استرداد األموال

التحقيقات المالية وتحليل الوثـائق الماليـة وتقفـي األمـوال وتجميـد       هي عملية المساعدة التقنية عليها

ع األمــوال ومصــادرتها وطلــب المســاعدة الدوليــة وأدوات اســترداد وإدارة األمــوال والمواضــي

 .تي تقدم طلبات المساعدةاألخرى التي يتم تحديدها بواسطة الدول ال
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 ،اتفقنا على أن هنالك سلسلة مـن التحـديات التـي تواجـه االسـترداد النـاجح لألمـوال        

والسعي من أجل التعاون الـدولي ليسـت مـن األمـور التـي       وأن التعقيدات التي تكتنف بناء القضايا

. ن قـوة االرادة السياسـية لـدى كـل طـرف مـن األطـراف       تخضع لحلول سريعة بغض النظر ع

عب أمام هذه الجهود أعربنـا عـن ادراكنـا ألهميـة االصـالح القـانوني والمؤسسـي        اولتذليل المص

باإلضـافة إلـى االتصـال بصـفة منتظمـة بـين        ،بغرض تشجيع جهود فاعلة السـترداد األمـوال  

تفـاهم المشـترك وتسـهيل وتسـريع تنفيـذ      العاملين في هذا المجال من أجل بنـاء الثقـة وتطـوير ال   

 .البنود الفعلية المتعلقة بالمساعدة

مبـادرة الخاصـة باسـترداد    الاتفقنا على استمرار التعـاون فـي متابعـة خطـة عمـل       

فـي   األموال وذلك من خالل القيام بأنشطة فردية أو جماعية من شـأنها أن تظهـر التقـدم الحاصـل    

ـ . 2013عناصرها على مدار عـام   ب بالعمـل الـذي تقـوم بـه مبـادرة اسـترداد األمـوال        ونرح

والشركاء اآلخرين في القيام بأنشطة في قـادم الشـهور لـدعم جهـود متابعـة خطـة        StARالمنهوبة 

مثـل هـذه   فـي  وسنقوم بتقـديم الـدعم والمشـاركة     ،العمل مثل القيام بالتدريب واالرشاد في المنطقة

 .األنشطة

قطر الستضـافتها هـذا الملتقـى األول للمنتـدى العربـي      وعبرنا عن عميق تقديرنا لدولة  

 علـى  يمثـل عالمـةً  ونتطلع إلى مواصـلة هـذا العمـل الهـام والـذي       ،السترداد األموال المنهوبة

واتفقنـا علـى اللقـاء مـرة أخـرى       ،دعمنا للتحول في المنطقـة  علىالشراكة القوية بين دولنا وأيضاً 

 .في العام القادم

### 



 
 

5 

 


