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الفساد يسرق من الفقراء.   

إنه يسرق األمل في مستقبل 

أكثر إشراقا.

جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.

تأثير أنشطتنا

       إن رسالتنا اجلماعية رسالة 

بسيطة: ال مالذ آمنا في أي مكان 

لثروة من كسب حرام. 

يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي، مكتب األمم املتحدة 
املعني باخملدرات واجلرمية

تساعد مبادرة استرداد األموال املسروقة (ستار) من خالل الشراكات 

واألعمال املتصلة بالسياسات في تشكيل األجندة الدولية السترداد 

َّرت منشورات صدرت عن املبادرة مثل  األموال املسروقة. وقد أث

حرّكو الدمى" 'Puppet Masterss'، و"عوائق أمام استرداد  "مُ
األموال"، و"األشخاص ذوو اخملاطر بحكم مناصبهم العامة"على واضعي 

السياسات، باإلضافة إلى املنظمات الدولية ومنظمات القطاع اخلاص 

املعنية بجهود استرداد األموال.

وتتيح مبادرة "ستار" تقدمي املعرفة واخلبرة للعاملني املرتبطني بشكل 

مباشر مبجال استرداد األموال لتسهيل جهودهم. ومت إعداد مجموعة 

متنوعة من األدلة العملية ونشرها بعدد من اللغات، من بينها: "تلقي 

الرشاوى: جترمي اإلثراء غير املشروع بغرض مكافحة الفساد" و "دليل 

استعادة األموال املنهوبة" و "املوظفون العموميون وأصحاب املصالح 

اخلاصة: املساءلة من خالل اإلفصاح عن الدخل واملمتلكات".

وفضال عن ذلك، أنشأت مبادرة "ستار" قاعدة بيانات لقضايا الفساد 

لتكون مرجعا لواضعي السياسات والعاملني في هذا اجملال، وتتولَّى 

أمر صيانتها. وزادت مبادرة "ستار" قدرات الذين يعملون في مجال 

استرداد األموال من خالل تدريبات عملية. وقدَّمت املعارف والتوجيه 

العملي آلالف من العاملني في هذا اجملال من نحو 70 بلدا في مناطق 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا وجنوب 

آسيا وشرقها ووسط أوروبا وشرقها. وقدَّمت أيضا التوجيهات بشأن 

كيفية "تتبُّع األموال" إلى احملللني املاليني واحملققني املاليني ووكالء 

النيابة وقضاة الصلح والقضاة في مختلف أنحاء العالم الذين 

عيَّنة. يعملون في قضايا مُ

وتتصدَّر مبادرة "ستار" اجلهود الدولية احلالية السترداد األموال 

املسروقة التي تخص بلدانا عربية تسير على طريق التحوُّل. 

ولعبت دورا بارزا في املنتدى العربي السترداد األموال املنهوبة

 الذي أقيم في الدوحة في عام 2012.

مبادرة استرداد 
األموال املسروقة 

"ستار"
البنك الدولي * مكتب األمم املتحدة 

املعني باخملدرات واجلرمية

مبادرة استرداد األموال املسروقة "ستار"

البنك الدولي * مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية



عملنا
استرداد األموال ... هو مبدأ أساسي في هذه االتفاقية، 

وعلى الدول األطراف أن متدّ بعضها بعضا بأكبر قدر 

من العون واملساعدة في هذا اجملال.

          - الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

رؤيتنا
على املالذات اآلمنة ألموال الفاسدين.

اجلهود الدولية ملصادرة واستعادة األموال التي نهبها مسؤولون فاسدون. 

إعادة األموال املسروقة إلى أصحابها الشرعيني.

القضاء

تعزيز

ضمان

السياسة
تضفي مبادرة ستار روح االبتكار على اجلهود 

العاملية ملكافحة الفساد، إذ تُقدِّم التحليالت 
التي تستند إلى احلقائق، واملقترحات بشأن 

اإلستراتيجية وسبل استرداد األموال 
من الفاسدين. وتتعاون ستار مع عدد من 

املنظمات الدولية، منها مؤمتر الدول األطراف 
في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
ومجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين، 

ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي، ومجموعة العمل املالي، 

والشرطة الدولية (اإلنتربول).

بناء القدرات
تساعد مبادرة ستار البلدان في وضع اإلطار 

القانوني، واكتساب اخلبرات املؤسسية، 
واملهارات الالزمة الستعادة األموال املسروقة. 

وهي تعمل مع شركاء في البلدان في كل 
أرجاء العالم لتطوير أكثر األدوات فعالية 

ومالءمة للتصدي لسرقة األموال ذات األهمية 
احليوية للتنمية واحليلولة دون وقوعها.

تقدمي املساعدة في القضايا 
تُقدِّم ستار املشورة العملية بشأن 

إستراتيجية جهود استرداد األموال وإدارتها. 
وهي تتيح منبرا للحوار والتعاون في قضايا 

ر في جمع  ُيسِّ محددة. وتقوم ستار بدور امل
مختلف السلطات القضائية املشاركة 

في جهود استرداد األموال.

مبادرة استرداد األموال املسروقة (ستار) التي أنشئت عام 2007 

هي شراكة بني البنك الدولي ومكتب األمم املتحدة املعني 

باخملدرات واجلرمية. 

ويستند عمل مبادرة ستار إلى الفصل اخلامس من اتفاقية األمم 

دَّد الهدف والتدابير والترتيبات  املتحدة ملكافحة الفساد التي حتُ

السترداد األموال املسروقة. وللمرة األولى، ترسي هذه االتفاقية 

التي صدَّق عليها أكثر من 160 بلدا املبدأ األساسي اخلاص 

باسترداد األموال املسروقة. وتعمل مبادرة ستار مع البلدان 

النامية وكذلك املراكز املالية لتعزيز جهود استرداد األموال من 

خالل حتسني اإلطار القانوني السترداد األموال وتوفير التدريب 

والتوجيه واملساعدة العملية.

ظة إلى أن نحو 20 - 40 مليار دوالر  ُتحفِّ وتذهب التقديرات امل

تُسرَق من البلدان النامية كل عام. وتتجاوز التكاليف كثيرا 

مبلغ األموال التي تُسرَق. فالفساد يُقوِّض الثقة في املؤسسات 

احلكومية والشركات واملؤسسات املالية. وهو يعوق تقدمي 

اخلدمات األساسية، ويضر باملنافسة، ويُثبِّط االستثمارات 

ف النمو االقتصادي وجهود تخفيف  اخلاصة، ومن ثمَّ يُضعِ

وطأة الفقر.

أسلوبناخلفية مرجعية
عملي. تعمل مبادرة ستار على أرض الواقع مع املشتغلني في هذا اجملال بتقدمي املشورة والتوجيه على أساس كل حالة على حدة. 
وتبني ستار على ثروة من خبرات موظفيها وشبكتها العاملية الواسعة من اخلبراء، لتقدمي أفضل مشورة ميكن تطبيقها في جهود 

استرداد األموال.

تعاوني. تعمل ستار مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الدول وكذلك املؤسسات الدولية والهيئات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدني. 
وهي تعتقد أن التعاون بني السلطات القضائية وداخل البلدان عنصر حيوي إلجناح مساعي استرداد األموال.

متكيني. ترعي ستار احلوار وتبني الثقة بني املشتغلني بهذا اجملال في مختلف البلدان واملؤسسات. وهي تُركَّز على تقدمي أعمال تقوم 
على أساس كل حالة على حدة، وفي الوقت نفسه احلد من املعوقات في طريق اجلهود الدولية السترداد األموال املسروقة.  


