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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 

 رـتقري

 اجتماع فريق الخبراء بشأن تعّقب األصول واستردادها
 2102يوليو /تموز 2ت، بيرو

 

 زـموج
 
.  2102يوليو /تموز 2ُعقد اجتماع فريق الخبراء بشأن تعّقب األصول واستردادها في بيروت في  

وشارك فيه بعض كبار المسؤولين في المنطقة العربية لمناقشة أحدث التقنيات والمنهجيات التي يمكن أن 
وتشكل .  على نحو غير شرعي واستردادها بلدان أخرىلتعّقب األصول المحتفظ بها في  تستخدمها البلدان

تسب هذه المناقشة وتك.  هذه التقنيات والمنهجيات جزءًا من سياسات وبرامج الحكومات لمكافحة الفساد
إلى التحديات الحالية والناشئة التي تواجهها بلدان عربية عديدة في ظل تغّير األنظمة  ًاأهمية خاصة نظر

ومن المتوقع أن توجه نتائج هذه المناقشة عمل األمم المتحدة .  في اآلونة األخيرة الذي شهدته المنطقة
والمؤسسات والبرامج اإلقليمية والدولية األخرى في المستقبل، مع مراعاة االحتياجات ذات األولوية 

 .ء والقضايا الرئيسية في المنطقةللبلدان األعضا
 
كما شّددوا على .  اإلسكوا البلدان األعضاء في إلى توصياتمجموعة من ال وقّدم المشاركون 

ضرورة إنشاء فريق يتألف من مشاركين في االجتماع لتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة والممارسات 
الجيدة بين البلدان، ولدعم إنشاء آليات إقليمية لتعزيز ورصد التعاون فيما بينها، وذلك في ضوء ما تشهده 

 الفنية تقديم المساعدةوحّدد المشاركون حاجتين ماّستين، األولى .  ات وإصالحاتالمنطقة حاليًا من تغّير
بناء قدرات تعمل كهيئات تنسيق محلية؛ والثانية و ُتعنى باسترداد األصول وطنية فرق عملوتمكين  إلنشاء
 .في مجال تعّقب األصول واستردادهاتدريبها و األعضاء في اإلسكواالبلدان 

 
التي أثارها ممثلو البلدان  قضايارير أبرز المناقشات التي دارت في االجتماع والويلخص هذا التق 

 .األعضاء والخبراء في مجال تعّقب األصول واستردادها
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 ةـمقدم
 
عائدات األنشطة اإلجرامية تقَدر و.  يعيق الفساد النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي ويضعفهما- 0

 ونتيجة . تريليون دوالر أمريكي سنويًا 0.6إلى  0بـ دولي ال والفساد والتهرب من الضرائب على الصعيد
 41إلى  21لممارسات الفساد التي يتوّرط فيها موظفو القطاع العام، يخسر اقتصاد البلدان النامية ما يقارب 

كما أن تكلفة  . تكاليف الفرص الضائعة على صعيد التنمية وخيمةك من حيث ذلفآثار .  مليار دوالر سنويًا
تدهور اإلدارة العامة و انحاللالفساد الحقيقية ال تقتصر على قيمة األصول المسروقة فحسب، بل تتعداها لتشمل 

لفقراء يتضررون او . الستثمار، وتعطيل تقديم الخدمات األساسية كالتعليم والرعاية الصحيةالبيئة المؤاتية ل
 .كل هذه العوامل بسببأكثر من غيرهم 

 
 . من وضع إطار قانوني دولي متناسق للتصدي لهذه الخسارة الكبيرة التي تتكّبدها التنمية ال بدلذلك - 2
على  . لفسادلعائدات االجهود الدولية للقضاء على المالذات اآلمنة عديدة لدعم مبادرات عالمية  خذتقد اتو

على استرداد األصول  2113لعام  لمكافحة الفساد اتفاقية األمم المتحدةال، ينّص الفصل الخامس من سبيل المث
والجريمة بالتعاون مع البنك الدولي  المعني بالمخدرات ، أطلق مكتب األمم المتحدة2112عام  يوف . المسروقة

رامج لبناء القدرات لتعزيز معرفة مبادرة السترداد األصول المسروقة، كما قام الطرفان بوضع إطار عمل وب
 .في هذا المجالالحكومات 

 
وتشهد بلدان عربية عديدة تغّيرات سياسية واضطرابات اجتماعية ناتجة عن تمّرد المواطنين الذين - 3

ت التغّيرات السياسية ، أّدالحاالتوفي بعض   .المؤسسات العامة في الشفافية والمساءلةإرساء تضمنت مطالبهم 
لفسادهم أو لتقاعسهم عن القيام بالواجبات التي اؤتمنوا عليها أو  نظرًا المسؤولين الحكوميينبعض ّحي إلى تن

 فأي . استنزاف األصول األساسية الكفيلة بتحقيق النمو االقتصاديب تسببتلسعيهم إلى تحقيق أرباح شخصية 
تستطيع الحكومات الجديدة اتخاذ مبادرات و . إلى اكتساب ثقة المواطن يجب أن تسعى فورًاجديدة منتخبة إدارة 

غير أن  . هو الطريقة المثلى لبناء ثقة المواطن والمجتمع الدولييبقى استرداد األصول المسروقة  مختلفة لكن
ثمة عناصر أساسية بّين أن ت في فترات سابقة أخرىمن سقوط الحكام المستبدين في بلدان الدروس المستقاة 

اإلرادة السياسية القوية والتعاون الدولي ر بسرعة وتخفيف تكاليفها وهي َتوف ستردادحاسمة لتنفيذ عملية اال
 .الكافيةجية الواضحة والقدرات والمهارات يواإلطار القانوني المرن واالسترات

 
الحوار حول السياسات، نظمت اإلسكوا اجتماع فريق الخبراء بشأن تعقب األصول ولتسهيل - 4

االجتماع تأثير هذه العملية على النمو االقتصادي وعلى البلدان العربية التي تمر بمرحلة وتناول  . واستردادها
سترداد األصول التي ضاعت الالحكومات في المنطقة التي تبذلها جهود ال وركزت النقاشات على . انتقالية
بلدان األعضاء ودور الالناشئة في هذا المجال في توجهات وال ،مسؤولين سابقينالفاسدة لممارسات البسبب 

 .منظومة األمم المتحدة والمجتمع الدولي في تسهيل تعّقب األصول واستردادها
 

 التوصيات  -أواًل
 
مجموعة من التوصيات الموّجهة إلى الحكومات واألمم المتحدة إلى فريق الخبراء  خلص اجتماع- 5

 :على الشكل التالي وجاءت أبرز التوصيات التي اعتمدها المشاركون . والمجتمع الدولي
 
لتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة والممارسات في االجتماع تشكيل فريق من المشاركين  (أ) 

 ؛السليمة في تعّقب األصول واستردادها
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، كآلية استعراض المسروقة استرداد األصول فيبين البلدان  عاونلدعم ورصد الت ةوضع آلي (ب) 
كافحة الفساد التي وضعت لرصد تطبيق الفصل الخامس على وجه الخصوص في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لم

 ؛2105عام 
 
ضمن  االسترداد المبذولة التي تتناول جهود لةالمزيد من دراسات الحا إجراءالتدريب و وفيرت (ج) 

ن تدريب وم في هذا المجال األخصائيين من إنشاء شبكة من األعضاء البلداننطاق إقليمي، لكي يتمكن مسؤولو 
 مختلف الجهات الفاعلة جمعسيكون من الجيد و، إنشاء مثل هذه الشبكة جارية حولمناقشات  ثمةو . المدربين

 ؛حوار منظم في للمضي قدمًا
 
هيئات كوتعمل وطنية تعنى باسترداد األصول  وتمكين فرق عمل المساعدة الفنية إلعداد توفير (د) 

 ؛تعّقب األصول واستردادها في مجال ريبوالتد بناء القدرات محلية توفرتنسيق 
 
البلدان التي و التي تمر بمرحلة انتقالية العربية البلدانممثلي  منتظمة بين اجتماعات دولية تنظيم (ھ) 

 هذه األصولبالمطالبة بالكفيلة  ليات واإلجراءاتاآل بشأن للتوصل إلى اتفاق، المسروقة تأوي األصول
 ؛واستردادها

 
استردادها بما تعقب األصول و فيوالدروس الُمستفادة  التطورات دار دراسة تتناولوإص إجراء (و) 

 .في مراحله األولى في المنطقة العربية ما زال هذا الموضوعأن 
 

 النقاش مواضيع  -ثانيًا
 

 ة للحكم السليمالموسع والخطة ،والتنمية ،استرداد األصول
 
 ،استرداد األصول"حول  في عرضه ذكرو . من اإلسكوا ينينتإ فيتو اجتماع فريق الخبراء السيد أدار- 6
البلدان النامية إلى  المنقولة من غير المشروعة كمية األموال أن" المنطقة العربيةالتنمية في و ،الحكمإدارة و

لدان البوتحتل  . األهداف اإلنمائية لأللفيةتحقيق األموال المطلوبة ل أضعاف ةالمتقدمة أمست تناهز أربع البلدان
 .مشروعةالغير موال األ خروج المتضررة من البلدانبين  مرتبة متقدمة العربية

 
 البلداناقتصاد  آثار وخيمة على ولها األصول مرتفعة لخروجتكلفة الفرص البديلة وأشار إلى أن - 2

 .ررةالمتض وُينعش اقتصاد البلدان المسروقة يعيد بناء الثقةاسترداد األصول إن فلذلك،   .المعنية
 
أبرز تشكل  اإلرادة السياسية والمماطلة في العملياتغياب التعاون وانعدام وأضاف السيد إنتيني أن - 3

 .العوائق التي يواُجهها تعّقب األصول واستردادها
 
األول رادع الهو السليم فالحكم  مرتبطان ارتباطًا سلبيًاسليم الالحكم  وقال إن هروب رأس المال ووجود- 3

 .صولاأل لخروج
 

 إنشاءمن خالل وذلك للمجتمع الدولي دور رئيسي في دعم البلدان في تعّقب األصول واستردادها، و- 01
لتصديق على ااألعضاء  البلدانسياسات، إضافة إلى تشجيع تنسيق الهيئات إقليمية للتواصل وتبادل الخبرات و

 .على اتفاقية مكافحة الفساد وتطبيقها
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تمكين فرق العمل الوطنية المعنية باسترداد : لعربية أن تضع ضمن أولوياتهاعلى جميع البلدان او- 00
أو اإلصالحات /وصياغة التشريعات المناسبة و ؛إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية سلطاتالتي تشمل واألصول 
حة الفساد ووحدات ووكاالت فعالة في مكافالمتعلقة بالميزانية عمليات لل يةمراقبة برلمان إنشاء آلية ؛المؤسسية
وإنشاء هيئة إقليمية لتبادل  ؛تعزيز الصحافة االستقصائية واستقالل وسائل اإلعالمو ؛ماليةالتحقيقات خاصة بال
وعلى البلدان الغنية بالموارد أن تعتمد مبادرة التجارة  . السياساتفي مجال تنسيق الحوار والوتعزيز  ؛الخبرات
 .األخالقية

 
 انونية في الشرق األوسط وشمال أفريقيااستعراض التحديات الق

 
 لمحة"بعنوان  قدم السيد حسين حسن من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عرضًا- 02

، حدد فيه التحديات على الصعيدين اإلقليمي والدولي، وناقش اإلطار المفاهيمي "استرداد األصول عنعامة 
، وأهمية التعاون الدولي، "استرداد األصول"تعريف مصطلح : ما يليكما شّدد على  . السترداد األصول

واألساس والطبيعة القانونية السترداد األصول، والعالقة بين استرداد األصول وغيرها من قضايا وأنظمة 
 .التعاون الدولي

 
 ية التي وشرح السيد حسن اإلطار العام اإلجرائي السترداد األصول، وتطرق إلى التحديات الرئيس- 03

التحديات و . لكي تتمكن من استرداد أصولها احتجاجات شعبية تال بد من أن تتغلب عليها البلدان التي شهد
وعلى ( المستردة لألصول البلدان)تؤثر على البلدان التي يجب أن تعمل على استرداد األصول المفقودة التالية 

 (.لألصول اآلوية البلدان)البلدان التي تأوي األصول المفقودة 
 

لألصول  المستردةالفترات االنتقالية هي الفترات المناسبة لكي تولي البلدان : التحديات السياسية •
إال أن غياب اإلرادة السياسية والتعاون الدولي  . بهاـاألولوية لقضية األصول المفقودة وتبدأ بتعق

قد تحّد من تعاون البلدان  كما أن االعتبارات االقتصادية ،تعقبالوالضغط الشعبي يعيق عملية 
 ؛اآلوية لألصول

 
عقبات فنية، كالعمليات التي األصول  الساعية إلى استردادقد تواجه البلدان : التحديات الفنية •

، واإلدارة السياسية الضعيفة، وقلة الخبرة في مجال استرداد األصول، وعدم طوياًل تستغرق وقتًا
أما التحديات الفنية التي  . يق على المستوى الوطنيتنسال وغيابوجود إدارة مركزية للعملية 

أو عدم  الرد على طلبات استرداد األصولفي فهي التأخر لألصول  اآلويةتتأتى عن البلدان 
، وضعف في هذه العمليةالضغط لممارسة  الحاجة إلى قدرة نضالية صلبة، ولها االستجابة

 ؛هاالتعاون في تحديد مكان األصول على أراضي
 

الساعية إلى عقبات أمام البلدان  غير المنسجمةتخلق النظم التشريعية : حديات التشريعيةالت •
عملية إلى األطر التشريعية التي تنظم لألصول  اآلويةما تفتقر البلدان  غالبًاف .استرداد األصول

لمتحدة سترداد تتناسب واتفاقية األمم ااالإلى أحكام اختيارية حول  قد تفتقر أيضًاو ،سترداداال
 ؛عات الوطنيةلمكافحة الفساد والتشري

 
 المندوبياتوتشمل هذه التحديات تكاليف الترجمة والتكاليف المرتبطة بإنشاء : التحديات المالية •

 .والمكاتب القانونية الخاصة وغيرها من التكاليف
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العربية وعلى وألقى السيد حسن الضوء على ضرورة التنسيق بين الالعبين الرئيسيين في المنطقة - 04
 .الحاجة إلى نظام دولي متكامل السترداد األصول

 
 :واقُترحت الحلول التالية لتعزيز التنسيق القضائي واإلداري على المستوى اإلقليمي- 05

 
 ؛استرداد األصول حولوضع برامج تدريبية مكثفة  (أ) 
 
لمنطقة الذين بدورهم توفير التدريب في الخارج في مجال استرداد األصول لبعض خبراء ا (ب) 

 ؛يقومون بالتدريب الحقًا
 
 .نشر تقارير باللغة العربية تتناول الفساد في المنطقة العربية (ج) 
 

قدم تحلياًل و.  الكسب غير المشروعإلى الشريعة اإلسالمية نظرة حول  موجزًا وقدم السيد حسن عرضًا- 06
ققون مكاسب غير مشروعة وال ُتثبت عليهم أي تهم ألسس القانونية التي ترعى مقاضاة األفراد الذين يحل

للدفاع عن و . متناسب مع دخله الشرعيبشكل غير أموال الفرد والكسب غير المشروع هو زيادة  . أخرى
والشريعة اإلسالمية، على غرار القانون الفرنسي، تنص على أن  . النفس، على المتهم أن ُيثبت شرعية أمواله

كون يقد وهذا اإلطار القانوني أو استنتاجات القاضي  يالقانونط هو ما يستند إليه اإلطار الدليل القانوني البسي
إال أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذه قاعدة تحمي الحريات الفردية في مواجهة السلطة،  . ًامطلق وأ ًانهائي

 .كما تضمن احترام حقوق اإلنسان وحريته
 

 منظور دولي: تاريخ في مجال تعّقب األصول واستردادهاالتقدم الذي أحِرز على مّر ال
 

لمحة تاريخية حول تعّقب المالية، االستشارية للخدمات " تيديلو"ركة شمن قدم السيد جون جيلكس - 02
وأشار إلى أن استرداد األصول ُيعزز المصالحة االجتماعية والسياسية ويدعم جهود  . األصول واستردادها

 .الجديدة على كسب ثقة مواطنيها ألنظمةالبلدان التي تمّر بمرحلة انتقالية ويساعد ا
 

الماضية، حّددت محاوالت استعادة األصول العديد من الخطوات الرئيسية التي  21 السنوات الـ خاللو- 03
تحتاج إلى صياغة تشريعات محلية المستردة لألصول فالبلدان  . تحقيقها بدرجات متفاوتة ىيجب السعي إل

صياغة استراتيجية بة تبدأ هذه العملية الطويلو . الدعم المحلي لمكافحة الفساد إلى توفيرجديدة ضد الجناة و
 .والبدء في استردادها وإدارتها هاتلك األصول وتجميدمكان السترداد األصول تليها تحقيقات لتحديد 

 
كما سلط السيد جيلكس الضوء على المراحل التي يجب أن تعبرها البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية - 03

صناديق إنشاء ف . عند حسن ظن البلدان التي تعيد األصوللترسيخ المساءلة والشفافية في أنظمتها ولتكون 
أو من خالل منظمات المجتمع المدني المتعددة  ةثنائي اتعن طريق اتفاقالمستردة  مخصصة لألصول

أعمال الفساد في تجدد البرامج والضوابط لمنع كما أن وضع  . هاسهل عودة األصول إلى بلدانياألطراف، 
لدى وأضاف السيد جيلكس أن  . األصول يشجع عودةقد وابي على التنمية االقتصادية القطاع العام له أثر إيج

شركات الخدمات الخاصة خبرة كبيرة في مساعدة عمالء القطاع التجاري والعام في التحقيقات وبرامج الوقاية 
 .المتعلقة بمكافحة الفساد

 

http://www.google.com.lb/url?q=http://www.alwasatnews.com/3106/news/read/531261/1.html&sa=U&ei=cpw9UZymOu2y7Aai84GYBQ&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNFb7GN8DPegfWCIny3jBD-irDW2ug
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مسؤوليات الدوار واألعدم وضوح  ،اد األصولتفاقم الخلل القائم في عملية استردفي  ومما يساهم أيضًا- 21
عنصرًا أساسيًا استرداد األصول وُيعتبر  . فيما بينها الحكومية، وغياب التواصل هيئاتالفي التسلسل اإلداري و

الجهات ستغل تمن احتمال أن يقلل الشفافية والمساءلة إرساء القدر الكافي من ف . تحقيق لمكافحة الفسادفي أي 
 .ية استرداد األصول لغرض االنتقام السياسي أو المصادرة التعسفيةعمل المعنية

 
 التي تواجهها البلدان العربية التي تمّر بمرحلة انتقاليةواسترداد األصول المتصلة بالتحديات الراهنة 

 
 مساعيهافي ( تونس، والعراق، ولبنان، وليبيا، ومصر، واليمن)األعضاء البلدان تشابهت تجارب - 20
 .العقبات الرئيسية التي واجهتها من حيثداد األصول المسروقة، سترال
 

لب منها تقديم المساعدة القانونية في مجال أجمع ممثلو البلدان األعضاء على أن أغلبية البلدان التي ُطو- 22
 . فسادتعّقب واسترداد األموال المسروقة لم تتعاون بشكل كامل ولم تحترم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ال

أن قرارات  إلى وأشاروا . تنفيذ االتفاقية وبالنظر في فرض عقوبات في حال عدم تطبيقهاالتشدد في فطالبوا ب
 .مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ليست فعالة في المساعدة على استرداد األصول

 
تحديد مكان األموال  علىبلدانهم  ةكانت نتيجة لعدم قدرالرئيسية وأقّر المشاركون أن الصعوبات - 23

والبلدان الساعية إلى استرداد األصول البلدان  بالمثل ما بينعبء اإلثبات مبادلة في البلدان األجنبية و المهّربة
 .اآلوية لها

 
 .في الحرب ضد الفساد العابرة للحدود ًاأساسي ًاالتعاون الدولي محوروُيعتبر - 24

 
لية متخصصة من أجل إنشاء آليات تعاون بهدف تبادل مع منظمات دو البلدانتعاون بعض وقد - 25

مكاتب إلى تكليف بعض البلدان  عمدو . المعنية من خالل إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات البلدانالمعلومات بين 
 .محاماة متخصصة للقيام بإجراءات استرداد األصول

 
 :االجتماعالقائمة التالية تشمل الدروس المستفادة خالل - 26

 
استرداد  يي االتفاقات الثنائية للتعاون القانوني بشكل كاف متطلبات التعاون الدولي في مجالتلبال  (أ) 

 ؛األصول ومكافحة الفساد
 
مكافحة الفساد  يللتعاون الدولي في مجال واًلبمق تشكل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أساسًا (ب) 

 :وذلك لألسباب التالية ،للتعاون لم يؤّد إلى نتائج ُمرضية أساسامها كإن استخدفومع ذلك،  . واسترداد األصول
 

إذا ما تّمت مقارنتها  ظروف التعاون المنصوص عليها في االتفاقية غير عادلة، وخصوصًا (0)
 ؛مع تلك الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 
ن القائم على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلت البلدان التي تلّقت طلب التعاو (2)

حّد من مفعول الطلبات وضّيق نطاق واستجابة اتفاقية األمم  ممااستخدام االتفاقات الثنائية 
 ؛المتحدة لمكافحة الفساد
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لقوانينها الوطنية بالرغم من كونها  فضلت أغلبية البلدان التي تلقت طلبات أن تعمل وفقًا (3)
 ا؛في اتفاقية مكافحة الفساد، مما أدى إلى تضييق نطاق استجابته أطرافًا

 
أحكام اتفاقية مع الوطنية  هاقوانين تناسقالقلق بسبب عدم  البلدانأثارت تصرفات بعض  (4)

هذه البلدان ألهمية التعاون الدولي في مكافحة  وعيباإلضافة إلى عدم  ،مكافحة الفساد
 ؛الفساد

 
اقية مكافحة الفساد فيما يتعلق بالتعاون الدولي واسترداد األصول بشكل فعال بقت أحكام اتفُط (ج) 

  .ستردة لألصولحتى اآلن تطلعات البلدان الم تلّبإال أن النتائج لم  . العربي الحراك الشعبيوألول مرة خالل 
 ؛أحكامهاإلى تطبيق البلدان المعنية مبادرة وربما يعود ذلك إلى حداثة االتفاقية وعدم 

 
أن آليات  األهم من ذلكو.  ال بد من زيادة المساءلة لمنع تفاقم الفساد وردع نهب األصول العامة (د) 

استخدام المالذات اآلمنة مواصلة تسمح ب ألنهاالتعاون الدولي لم تكن فعالة في تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد 
 ؛ضررةعيق محاوالت إعادتها إلى البلدان المتي ممالألصول المسروقة 

 
 ،يمكن تقسيم الصعوبات التي تعترض تعّقب األصول واستردادها إلى فئتين رئيسيتين (ھ) 

الصعوبات الموضوعية تنجم عن عدم المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحديد مكان  .الموضوعية واإلجرائية
أن تقوم لألصول ب يةاآلوطالب العديد من البلدان  ،ففي سياق الرد على طلب المساعدة . األصول المسروقة

قد يفتقد أن بعض البلدان  كما . بتحديد موقع األصول المسروقة باستردادها المطالبالسلطات القانونية في البلد 
 اآلخر ويحتاج إلى معالجة ذلك؛ بعضالالثقة المتبادلة مع وإلى متينة القانونية العالقات ال إلى

 
أن تثبت بشكل قاطع العالقة  المطالبة باستردادهامن البلدان لألصول  اآلويةطلب بعض البلدان  (و) 

الوالية بغض النظر عن  اآلويوالمال الذي يتم تعقبه في البلد  المستردبين الجريمة التي وقعت في البلد 
 القضائية للجناية المتصلة بهذا المال؛

 
 ،جرائم تبييض األموالي فتحقيقات الفيما يتعلق ب لألصول لم يتعاون اآلويةبعض البلدان  (ز) 
 المطالبة باستردادها؛األموال مع سلطات البلدان تعّقب  حولمعلومات الرفض تبادل و
 
تعاني السلطات المركزية ووكاالت التحقيق داخل البلدان من عدم التناسق كما أن اإلجراءات  (ح) 

ُأحرز تقّدم في جميع فقد ومع ذلك،  . ةبطيئالمطالبة باستردادها بتحديد المبالغ المسروقة في البلدان  الخاصة
أنشأت و ،السترداد األموال المنهوبة الشعبيةالمبادرة  إطالقعلى سبيل المثال، شهد اليمن و . البلدان المعنية

 ؛مصر مؤسسة رسمية السترداد األصول
 
أن  إجراءات وضوابط محاسبية، وهذا يعني عدةعلى المستوى العملي، لم تتبع أنظمة سابقة  (ط) 

 ؛السجالت التي يمكن أن تستخدمها البلدان لتعّقب األصول غير كافية
 
وتشمل هذه  . على فعالية وجودة التبادل القانوني الدولي الصعوبات اإلجرائية عديدة وتؤثر سلبًا (ي) 

الصعوبات اختالف اللغة المطلوبة إلعداد الطلبات ورفض بعض هذه الطلبات بسبب تقنيات بسيطة من دون 
 .طلب للتوضيحبال تقدملعودة إلى البلد الما
 



-9 -

 

 عملية استرداد األصول المسروقة
 

، في عرضه أن عملية (StAR) شليمان، وهو ممثل مبادرة استعادة األصول المسروقةأذكر السيد إيف - 22
استرداد األصول المسروقة تمر في مراحل عديدة، تشمل جمع المعلومات واألدلة من مصادر رسمية وغير 

 .وإعادة األصولالقضائية، وتنفيذ األحكام  ،سمية، وتأمين األصول من خالل اللجوء إلى المحاكمر
 

قدراتها المؤسسية والتشغيلية وأن تشكل  المطالبة باسترداد األصولوتتطلب هذه العملية أن تبني البلدان - 23
جب أن توفر هذه البلدان الموارد الكافية كما ي . الدعم السياسي والقانوني وضمانلمتابعة القضايا  قويًا فريقًا

 .للفريق، وأن تعالج القضايا والعقبات القانونية وتنفذ نظام إدارة القضايا
 

 ففي البداية . وفسر مراحل سير القضايا StARالتي توجه مبادرة " سلسلة القيمة"شليمان أوقدم السيد - 23
، ثم تجميد األصول، واللجوء (بما فيه تعّقب األصول)قيق يليها مباشرة التحعلى أن يجب تحديد االستراتيجية، 

كما ينبغي الحصول على أمر من ، القضائيةجراءات اإل القضائية والمصادرة وغيرها من إلى المحاكمة
 .وإعادة األصول هإلزام الفرقاء بتنفيذو المحكمة

 
الفساد  يمكنها بدء  دات الناتجة عناستعادة العائشليمان إلى أن السلطات التي تسعى إلى أوأشار السيد - 31

 . اإلدانة الجنائيةالسعي إلى ( من أو بداًل)اإلجراءات المدنية في المحاكم المحلية أو األجنبية، باإلضافة إلى 
قد يستوجب و . حجم وطبيعة األصول المعنيةغير دقيق لما تبدأ بتقدير  فمبادرات استرداد األصول غالبًا

، ومجانستها وتوحيدها مختلفةجمع البيانات من بلدان أو مؤسسات  منهااصر متعددة، توضيح الصورة تحليل عن
لتحقيق مفّصلين لاستعراض وتقييم ب على أن ُيتبع ،لتصبح قابلة ألن ُيعتمد عليها في االستجواب والتحليل

 .واإلجراءات القانونية
 

 في تعّقب األصول واستردادها األخصائيينمنهجية أحد 
 

لمحة عامة عن المنهجية المّتبعة " ديلويت كوربوريت فاينانس"يمن تشارلتون من شركة اسيد سقدم ال- 30
وضح أنه ما إن يتبّين أن األصول مختلسة تبدأ عملية أو . في تعّقب األصول واستردادها في القطاع الخاص

لذي ظهرت فيه آخر مرة، ، ومعرفة الموقع االمعروفة تجميع سجالت حول األصول ينبغي أواًلحينها  . التعّقب
ما يتطلب إجراء مقابالت مع األطراف  وهذا غالبًا . إضافة إلى تحديد عوامل أساسية إليجادها كأرقام الحسابات

خدمت الستخراج األصول الرئيسية، واستعراض الوثائق لتكوين فكرة أولية حول المنهجيات والعمليات التي اسُت
ويمكن استخدام   .عملية التعّقب ركز عليهاتالتي يجب أن ا والوالية القضائية التي ُحولت إليهواألماكن  هاأو نقل

تدفق األموال من خالل النظم المحاسبية والمؤسسات المالية  للتمكن من رسم طريقالمحاسبة القضائية تقنيات 
بيانات المتاحة ستخدم خدمات االستخبارات التجارية للبحث عن مصادر المعلومات مثل قواعد الوُت . المختلفة

 .األصول لتكوين فكرة حول مكان هذه األصولوللعموم، وسجالت الضرائب 
 

سلسلة الجهات المسؤولة عن استردادها، من المهم المحافظة على التي ينبغي األصول  تحديدبعد و- 32
 بلمن الصعب  يصبح لدعم المطالبة،دامغة فمن دون وجود أدلة  . ليها في عملية االستردادإستند األدلة التي سُي

 التي من المرجح والسهلألصول ل إعطاء األولوية جدًاومن المهم  . من المستحيل استرداد هذه األصول
ينطوي ألصول التي ل بناء الزخمعلى األصول التي يسهل استردادها و فيجب التركيز أواًل . استردادها

إلى الجناة  وغالبًا ما يعمد . اتصعوبأكبر من ال استردادها والواليات القضائية التي تحكم أماكنها على قدر
البدء  وقد يؤدي . في شركات احتيالية، في محاولة لمنع استردادها وإخفائهاتوزيع األصول على أكثر من بلد 
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ومن العوامل  . في النطاقات القضائية التي يصعب إجراء التحقيق ضمنها إلى نتائج عكسيةتعّقب األصول ب
تقييم التكاليف المترتبة على عملية االسترداد والمنافع ، اتها لدى تحديد األصول ذات األولويةالتي ينبغي مراع
قضائي  لكل نطاقوالمستشارين القانونيين  الجنائيينتشكيل فرق من المحققين ذلك يتطلب و.  التي قد تنتج عنها

 .سترداد األصولالاستراتيجيات  في الوقت نفسه وضعو
 

 . األصول قبل إصدار الحكمهذه من منع الجناة من صرف  ال بدان األصول وأصحابها، عند تحديد مكو- 33
المحلي على الصعيد  ةقانوني إجراءات مباشرةلدعم الدعوى والكافية دلة األيجاد إوتتطلب هذه العملية 

منسقة في  وقد تكون هناك حاجة التخاذ إجراءات . آخر بهالمنع أي تصّرف األصول تجميد بأوامر  الستصدار
 نطاقاتلتصرف باألصول وتحويلها إلى للتجنب منح الجناة فرصة وذلك ، في الوقت نفسهقضائية عدة  نطاقات

القانونية للمباشرة بالدعوى وبعملية  اإلجراءاتوبعد تجميد األصول، تبدأ مرحلة اتخاذ  . قضائية أخرى
 .سترداداال
 

بسبب قوانين السرية المصرفية وعدم مستعصية حديات قد تواجه عملية تعقب األصول واستردادها تو- 34
للجناة  واسعًا وتعطي هذه الثغرات مجااًل . القضائية النطاقاتوجود معاهدات وتشريعات مناسبة في بعض 

كفيلة بإخفاء األصول وحماية أنفسهم ضد اإلجراءات الموارد الهؤالء الجناة  يملكقد و . صولإلخفاء األ
 .ةشركات وهمي وغير موجودين أن أن تكون هذه األصول مدرجة تحت أسماء أشخاص كما يمك . القانونية

 
 بنك االعتماد والتجارة الدولي: دراسة حالة

 
السيد جون جيلكس حالة تم فيها استرداد األصول، وسلط الضوء على االعتبارات العملية التي  عرض- 35

ففي تشرين  . لها بنك االعتماد والتجارة الدولي تّمت مواجهتها خالل عملية التصفية والتحقيق التي خضع
هم السيد ضياء الدين علي أكبر، وهو الرئيس السابق للخزينة المركزية لبنك االعتماد ات، 0333أكتوبر /األول

 مؤسسةتجارة المخدرات من خالل  منوأدين بتهمة تبييض األموال المتأتية ( 0336-0332)والتجارة الدولي 
، أي بعد وقت قصير من إطالق سراحه 0330أكتوبر /وفي تشرين األول . ي المملكة المتحدةف اة يملكهيتجار

 وحيث لم تتمكن . خالل فترة عمله في البنك بتزوير الحساباتولكن  هم وأدين مجددًامن سجنه األول، اُت
لمودعين والدائنين وكاالت إنفاذ القانون من تحديد موقع األصول، أصبحت مهمة تعّقبها واستردادها لتعويض ا

 .في بنك االعتماد والتجارة في عهدة القطاع الخاص
 

المملكة الموجودة في ممتلكات التجارية الوشرح السيد جيلكس االستراتيجيات المستخدمة الستعادة - 36

ة وشملت المرحلة األولى للتخطيط، المحاسب  .ولكن بأسماء أخرى "أكبر"التي كان ُيعتقد أنها ملك والمتحدة 
القضائية والتحليل القانوني لسجالت بنك االعتماد والتجارة التي من خاللها تم تحديد الوسطاء والشركات 

هي من  "أكبر" ذات الصلة بـوتبّين أن بعض القروض التي أعطاها بنك االعتماد والتجارة للشركات  . الوهمية
تعاون ال رحلة التحليل ووضع االستراتيجية أيضًاوتشمل م . دتسداألموال المختلسة التي صّح االعتقاد بأنها لم 

 .األطراف الصديقة، مثل سلطات االدعاء المعنية، وإصدار مذكرات االستدعاءمع 
 

، "أكبر"المرحلة التالية جمع األدلة والشهادات من الفرقاء، بمن فيهم الوسطاء الذين لجأ إليهم  شملتو- 32
وبعد اللجوء إلى المحاكم لفرض السلطة  . ألصول بسبب صلتهم بالجانياسترداد ا قد يعيقون عمليةباعتبار أنهم 

 العاملين على تصفيةجديدة من قبل  اتشهادولقانون اإلعسار في المملكة المتحدة، تم الحصول على وثائق  وفقًا
ارات وأشارت األدلة إلى أن ملكية العق . في واليات قضائية متعددةمرت حركة األموال أن البنك مما أظهر 
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في جمهورية " أكبر"شقيق إسميًا التجارية تم إخفاؤها عن طريق نقل ملكية األصول إلى شركة مساهمة يملكها 
 .فانواتو

 
 :في دراسة الحالة على النحو التالي استرداد األصوللعملية ولخصت المراحل الرئيسية - 33

 
 بيعها؛ عومنتجميد الملكية التجارية تعيين حراسة قضائية عملت على  (أ) 
 
 "أكبر"أن  باالدعاءوشقيقه  "أكبر" وضدفانواتو، القائمة في شركة الرفع دعوى في لندن ضد  (ب) 

 مالك إسمي؛هو المالك الحقيقي للعقار التجاري وأن شقيقه كان مجرد 
 
القانونيون الترتيبات الالزمة لنقل األمالك  "أكبر"مستشارو  اتخذ، القوية عند مواجهة األدلة (ج) 

 ؛للوصي
 
تقاسم المودعون والدائنون في بنك االعتماد والتجارة وماليين الدوالرات ب الملكية التجاريةبيعت  (د) 

 .العائدات الصافية
 

 األهداف  -ثالثًا
 

حول الهدف الرئيسي من االجتماع هو إشراك كبار المسؤولين من المنطقة العربية في مناقشة كان - 33
التي يمكن استخدامها لتعّقب األصول التي ُتحفظ في الخارج بشكل غير قانوني  أحدث التقنيات والمنهجيات

 .وبرامج موسعة لمكافحة الفساد اتكجزء من سياس ،واستردادها
 

 تنظيم العمل  -رابعًا
 

 المكان والزمان  -ألف
 

 روت في عقد اجتماع فريق الخبراء بشأن تعّقب األصول واستردادها في بيت األمم المتحدة في بي- 41
 .2102يوليو /تموز 2
 

 الحضور  -باء
 

البنوك المركزية، )حضر اجتماع فريق الخبراء، خبراء وكبار المسؤولين من المؤسسات ذات الصلة - 40
من تونس والعراق ولبنان ( ومكاتب االدعاء وهيئات الخزينة،العدل،  اتوزارووحدات التحقيقات المالية، و

، ووكاالت األمم المتحدة (StAR) ره ممثل مبادرة استعادة األصول المسروقةكما حض . وليبيا ومصر واليمن
 (.المرفق قائمة أسماء المشاركين بأكملهافي  ترد)للخدمات المالية " تيديلو"شركة من ذات الصلة وخبراء 

 
 االفتتاح  -جيم

 
م خوري، الذي رحب بالمشاركين السيد ندي ة لإلسكواالتنفيذي ةافُتتح االجتماع بكلمة ألقاها نائب األمين- 42

سترداد األصول التي ضاعت الحكومات المنطقة التي تبذلها جهود الوشّدد على أن االجتماع سيركز على 
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بسبب ممارسات المسؤولين السابقين الفاسدة وعلى دور منظومة األمم المتحدة والمجتمع الدولي في تسهيل 
 .استردادها

 
 جدول األعمال  -دال

 
 :نتيني من اإلسكوا وتناولت المواضيع التاليةإاالجتماع على أربع جلسات أدارها السيد فيتو امتد - 43

 
 اختالس األصول وتأثيره على البلدان العربية؛ (أ) 

 الحاجة السياسية لتعّقب األصول واستردادها وأثر ذلك على التنمية االقتصادية؛ (ب) 

 لشرق األوسط وشمال أفريقيا؛استعراض التحديات القانونية في منطقة ا (ج) 

 ؛في مجال استرداد األصول الشريعة اإلسالمية منظور (د) 

 كيف يمكن لألمم المتحدة تقديم المساعدة في بناء القدرات؟؛ (ھ) 

 ؛منظور دولي: ز على مّر التاريخ في مجال تعّقب األصول واستردادهاالتقدم الذي أحِر (و) 

التي تواجهها البلدان العربية التي تمّر بمرحلة استرداد األصول والمتصلة بالتحديات الراهنة  (ز) 
 ؛انتقالية

االستراتيجية، التنسيق، التعاون في المسائل الجنائية، تحديد : المراحل التحضيرية الحاسمة (ح) 
 األولويات، وغير ذلك؛

 شبكات وقنوات التواصل والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدولي؛ (ط) 

 ؛في تعّقب األصول واستردادها األخصائيينهجية أحد من (ي) 

دور الجهات المعنية في تعزيز معرفة البلدان األعضاء : المنظور اإلقليمي السترداد األصول (ك) 
 .بكل جوانب المسألة

 
 الوثائق  -هاء

 
دة مبادرة استعاوشركة ديلويت من خبراء التي قدمها الض وعرمن الن على نسخة وحصل المشارك- 44

ة يولم توزع أي وثائق رسم . والجريمة المعني بالمخدرات مكتب األمم المتحدةو (StAR)األصول المسروقة 
 .صادرة عن األمم المتحدة أثناء االجتماع
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 )*(المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 البلدان األعضاء  -ألف
 

 تونس
 

 عسكريالسيد محمد 
 بعثة مجلس الوزراء ىدلقاض 

 لالعد وزارة في
 بنك المركزيال

 604 323 33 206: +الهاتف
 016 563 20 206: +فاكسال

 m.askri@laposte.net: البريد اإللكتروني
 

 السيد سليم بسبس
 كاتب الدولة لدى وزير المالية

 034 563 20 206: +الهاتف
 203 561 20 206: +فاكسال

 ances.tnFin@sbsecret.etat: البريد اإللكتروني
 

 السيدة حبيبة بن سالم
 األمين العام

 ةالتحليل المالي التونسي لجنة
 البنك المركزي

 26 23 02 20 1206: الهاتف
 23 15 34 20 206: +فاكسال

 habiba.bensalem@bct.gov.tn: البريد اإللكتروني
 

 العراق
 
 باهيدليدكتور محمد جبر آل ال

 مستشار
 وزارة العدل

 12310212412: فاكسال
 mm52hh@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 
 السيدة فوزية كاظم

 األمين العام
 غسل األموالمكتب شؤون 

 2315333353 11364: الهاتف
 fawzia_kadhim@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 
 لبنان

 
 السيد بيار كنعان

 مدير الشؤون القانونية
 البنك المركزي اللبناني

 

 السيد سامر يونس
 قاض

 600331 0 360: +الهاتف
 322622 3 360: +الجوال

 600331 0 360: +فاكسال

 v.lbSamer.younes@justice.go: البريد اإللكتروني
 

 ليبيا
 

 جنيديالسيد عبد الناصر خليفة 
 عضو في الوفد

 11203204443646: الهاتف
 11203303305323: جواللا
 11203203340255: فاكسال

 nassergnidy@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 

 عزابيالسيد يوسف 
 وزارة الخارجية

 1203303233442: الجوال

 o.combarouni_2002@yaho: البريد اإللكتروني

 
 غريبيالسيد عمرو 

 رئيس قسم اإليرادات
 وزارة المالية

 112033234045: الجوال
 11203203345433: فاكسال

 amrualjribi@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 

 السيد محمد عبد العزيز
 الدولي تعاونوال لشؤون الخارجيةلاألمين العام مساعد 

 
 حمايمةالسيد مراد 

 سفير
 الوزير مكتب

 56 14 341 20 203: +تفالها
 53 52 324 30 203: +جوالال

 mouradhamaima@hotmail.com: البريد اإللكتروني
 
 
 
 
 

 
 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني)*(   

mailto:m.askri@laposte.net
mailto:habiba.bensalem@bct.gov.tn
mailto:mm52hh@yahoo.com
mailto:fawzia_kadhim@yahoo.com
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 مصر
 

 حمد سعدأ دالسي
 الدولة يكبير مستشار

 المكاسب غير المشروعة إدارة
 سترداد األصولال اللجنة القضائيةعضو 
 1453 060 21011: +الهاتف

 330 34 22 12 2+ : فاكسال
 ahmed.saadmah@gmail.com: اإللكتروني البريد

 
 بركات الدكتور محمد

 كبير القضاة
 قاعة المحكمة رئيس

 102 2016062: الهاتف
 barakatad@hotmail.com:البريد اإللكتروني

 
 هلل محمدالسيد عمر عبد ا

 النائب العام
 210040411040: +الجوال

 omaraabdallah@gmail.com: البريد اإللكتروني

 اليمن
 

 نبيل محمد الطيريالسيد 
 مدير عام الدراسات السكانية والموارد البشرية

 قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية
 ط والتعاون الدوليوزارة التخطي

 11362251016، 11362222321311 :الهاتف
 11362233216 :فاكسال
 

 غافر الكامري الدكتور
 مستشار وزير المالية

 321 261 0 362: الهاتف
 233213233: الجوال

 263141 0 362: فاكسال
 alkhamri48@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 
 
 
 
 
 

 
 المنظمات الدولية  -باء

 
 جيمس كوتريل االبنسيد ال

 شريك
 واشنطن، العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية

 5112 323 212 0: +الهاتف
 2335 334 314 0: +الجوال

 3120 222 213 0: +فاكسال
 jhcottrel@deloitte.com: البريد اإللكتروني

 
 يمون تشارلتوناالسيد س

 المدير العام
 الخدمات االستشارية المالية

 األوسطمنطقة الشرق 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 4211 516 4 320: +الهاتف
 4203 202 51 320: +جوالال
 3632 322 4 320: +فاكسال

 scharlton@deloitte.com: البريد اإللكتروني
 

 السيد سليم بن علي
 مساعد المدير

 الخدمات االستشارية المالية
 منطقة الشرق األوسط

 حدةدبي، اإلمارات العربية المت
 4211 516 4 320: +الهاتف

 2201 651 51 320: +جوالال
 3632 322 4 320: +فاكسال

 slbenali@deloitte.com: البريد اإللكتروني

 جيلكسالسيد جون 
 شريك

 واشنطن، العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية
 5121 323 212 0: +الهاتف
 3306 330 213 0: +الجوال

 0663 660 212 0: +فاكسال
 jgilkes@deloitte.com: لبريد اإللكترونيا
 

 سميث. ف. جالسيد 
 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

 0532 303 202 0: +الهاتف
 5433 423 302 0: +الجوال

 6446 260 366 0: +فاكسال

 jfsmith@deloitte.com: البريد اإللكتروني
 

 السيد كولين كيني
 مساعد المدير

 لمنازعاتالطب الشرعي وخدمات ا
 منطقة الشرق األوسط

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 4363 516 4 320: +الهاتف

 0323 651 51 320: +جوالال
 3632 322 4 320: +فاكسال

 ckeeney@deloitte.com: البريد اإللكتروني
 
 

mailto:ahmed.saadmah@gmail.com
mailto:barakatad@hotmail.com
mailto:omaraabdallah@gmail.com
mailto:ckeeney@deloitte.com
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 والجريمة دراتالمعني بالمخ مكتب األمم المتحدة  -جيم
 

 السيد حسين حسن
 مكافحة الفساد  مشروع مسؤول

 القاهرة، مصر
 0645 2353 212: +الهاتف
 232 311 00 100 112: الجوال

 0656 2353 212: +فاكسال
 hussein.hassan@unodc.org :البريد اإللكتروني

 
 
 
 
 
 

 
 البنك الدولي  -دال

 
 شليمانأالسيد إيف 

  أول مالية أخصائي
 سوق المالية ال هةنزا

 القطاع الخاصوتنمية المالية 
 4233 423 212: الهاتف

 2433 522 212: فاكسال
 yaeschlimann@worldbank.org: البريد اإللكتروني

 
 
 
 
 
 

 
 اإلسكوا  -هاء

 
 السيد نديم خوري

 ةالتنفيذي ةنائب األمين
 بنانبيروت، ل

 0 323 315 360: +الهاتف
 330 501 0 360: +فاكسال

 khourin@un.org: البريد اإللكتروني
 

 السيد طارق العلمي
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات رئيس

ECRI بيروت، لبنان 
 323006 0 360: +الهاتف
 20030525 360: +الجوال

 330 501 0 360: +فاكسال

 orgnalamit@u.: البريد اإللكتروني
 

 نتينيإالسيد فيتو 
 مسؤول الشؤون االقتصادية

 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات
 بيروت، لبنان

 0 323 603 360: +الهاتف
 :الجوال

 330 501 0 360: +فاكسال

 intini@un.org: البريد اإللكتروني

 

 سيد الياس عطيةال
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

 بيروت، لبنان
 414 0 323 360: الهاتف

 330 501 0 360: +فاكسال

 attiehe@un.org: البريد اإللكتروني
 

 السيدة شادان جمال
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

 بيروت، لبنان
 0 323 602 360: +الهاتف
 236021 3 360: +الجوال

 330 501 0 360: +فاكسال

 un.org@shadan.jamal: البريد اإللكتروني
 

 السيد جواد واكيم
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

 بيروت، لبنان
 033 0 323 360: الهاتف

 330 501 0 360: +فاكسال

 wakimj@un.org: البريد اإللكتروني
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