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 إعـــــــــــــــــــــــــــــالن
 

  قطر ومجموعة الثماني ومبادرة استرداد األموال المنهوبة يعقدون أول جلسة فنية في إطار المنتدى العربي السترداد األموال
 

أصبح استرداد األموال المنهوبة، في أعقاب الربيع العربي، محط أنظار المنطقة  - 7102مارس/آذار  72 واشنطن،
ويعمل المنتدى العربي السترداد األموال المنهوبة، وهو مبادرة تجمع بين  والمجتمع الدولي بشكل أكثر إلحاحا من ذي قبل.

وغيرهما من المراكز المالية فضال عن بلدان المنطقة، على زيادة  ،، ومجموعة الثمانيانتقاليةالبلدان العربية التي تمر بمرحلة 
لة السترداد األموال، وتوفير التدريب اإلقليمي، وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل بلد. الوعي بشأن التدابير الفعا

والمراكز المالية بشأن  انتقاليةويوفر المنتدى أيضًا منبرًا للمناقشات وتبادل اآلراء فيما بين البلدان العربية التي تمر بمرحلة 
 السترداد األموال. فعليةقضايا 

 
، وتحديد أشد المعوقات التي تواجه 2112سبتمبر/أيلول  11إلى  11نجاح المنتدى العربي األول في الدوحة من وفي أعقاب 

استرداد األموال المنهوبة )مثل بناء القدرات، والتعاون المحلي والدولي، والربط الشبكي والتواصل(، تم وضع خطة عمل مشتركة 
فاظ على هذا الزخم من خالل تنظيم ثالث جلسات خاصة قبل المنتدى العربي وتهدف الخطة إلى الح للتصدي لهذه التحديات.

  .2111، المقرر عقده في أكتوبر/ تشرين األول السترداد األموالالثاني 
 

، تدابير ملموسة لتعزيز التعاون انتقاليةوتحدد خطة العمل، وفقا لالحتياجات التي أعربت عنها البلدان العربية التي تمر بمرحلة 
وتدعو خطة العمل، بصورة أكثر تحديدًا، إلى  والمساعدة في القضايا والجهود المبذولة لبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية.

  توفير التدريب المتخصص الذي يفيد المسؤولين العاملين في قضايا فعلية السترداد األموال المنهوبة.
 

، 2111أبريل/نيسان  4إلى  2المتخصصة في الدوحة، قطر، في الفترة من وسوف يتم عقد أول هذه الجلسات التدريبية 
ممثلون و العامة نيابة ال من وسيشارك في هذه الدورة محققون وأعضاء باالشتراك مع مركز قطر لحكم القانون ومكافحة الفساد.
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أخرى من المنطقة، فضال عن مجموعة وبلدان  انتقاليةوممثلون من البلدان التي تمر بمرحلة  ،حدات المعلومات الماليةعن و 
وسيتبادل المشاركون األفكار حول التقنيات المتقدمة التي  الثماني، والمراكز المالية الرئيسية، ومبادرة استرداد األموال المنهوبة.

والتعاون الدولي  ،والتهدف إلى تعزيز قدرات البلدان في مجال التنسيق الداخلي فيما بين الوزارات المحلية المعنية باسترداد األم
ومن المتوقع أيضا إجراء مشاورات جانبية فيما بين المسؤولين للنهوض بالتعاون فيما  في إطار عملية استرداد األموال المنهوبة.

 .يتعلق بقضايا محددة
 
دعم الحوار لى عاستمرار التزام جميع األطراف بعملية استرداد األصول في المنطقة، و على ورشة العمل الفنية هذه  ؤكدوت

 .وضع إطار للتنسيق والتعاون على مستوى العالمعلى الجاري بشأن مكافحة الفساد واسترداد األموال المنهوبة، و 
 
 

  معلومات إضافية:
 عن المنتدى العربي السترداد األموال المنهوبة

هو مؤسسة مستقلة تعمل على تعزيز جهود استرداد أصول البلدان العربية التي تمر  العربي السترداد األموال المنهوبةالمنتدى 
وهو يعمل كمنبر يجمع بين مجموعة الثماني، وشراكة دوفيل، وبلدان في العالم العربي، للتعاون من أجل  .انتقاليةبمرحلة 

  استرداد األموال المنهوبة.

 انتقاليةعن شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة 
ن خالل اجتماع قادتها في هي جهد دولي أطلقته مجموعة دول الثما انتقاليةمع البلدان العربية التي تمر بمرحلة  شراكة دوفيل

"مجتمعات حرة إقامة  نحو انتقالية بمرحلة تمر التي العربي العالم دول مساندة أجل من 2111دوفيل بفرنسا في مايو/أيار عام 
 وديمقراطية ومتسامحة".

 
 األموال العمل الخاصة باستردادخطة 

خطة العمل الخاصة باسترداد األموال ضمن اإلطار ، أقرت مجموعة دول الثمان 2112مايو/أيار  21في كامب ديفيد في 
وبموجب الخطة، تلتزم دول مجموعة دول الثمان بقائمة تحركات  العام لشراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول.

دة جهود الدول العربية شاملة ترمي إلى تشجيع التعاون والمساعدة في القضايا، وجهود بناء القدرات والمساعدة الفنية، بغية مسان
يمكن االطالع على المزيد من  التي تمر بمرحلة تحول في استرداد ما تم تهريبه من أموال بواسطة أنظمة الحكم السابقة.

 http://www.state.gov/j/inl/rls/190483.htm موقع:على المعلومات 
 

  مبادرة استرداد األموال المنهوبةعن 
( هي عبارة عن شراكة بين مجموعة البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني StAR) مبادرة استرداد األموال المنهوبة

وتعمل المبادرة مع  تدعم الجهود الدولية للقضاء على المالذات اآلمنة لألموال الفاسدة.( UNODCوالجريمة ) بالمخدرات
   البلدان النامية والمراكز المالية لمنع غسل حصيلة أعمال الفساد ولتسهيل رد األموال المنهوبة بشكل أسرع وأكثر منهجية.
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