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عمل بشأن  خطة  : الحوكمة محور –انتقالية  مرحلة  ب تمر التي عربيةالبلدان المع  ‘شراكة دوڤيل’
 األصولاسترداد 

 
 مكتب الشؤون العامة

 1111، مايو/ أيار 11

 
د حد  ت  . وليلمجتمع الد  للمنطقة و ل بالنسبةا أكثر إلحاحً  لتركيزل مجالً  العربيفي أعقاب الربيع  األصول استرداد   أصبحت مسألة

تقترح  .والمساعدة التقنية ،جهود بناء القدراتو ، ستردادفي قضايا اللتعزيز التعاون والمساعدة  ملموسةً  العمل تدابير   خطة  
. واصلةتمالالجهود  بشأنلمناقشة والتعاون من أجل ا األصول لسترداد العربي   المنتدىهي إقليمية  عاونت   مبادرةً الخطة أيًضا 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  اتفاقية   بينهامن  ،ةليدو   منتديات/ من اتفاقات   ابق  و وس مبادئ   علىأدناه  ترتكز المقترحات  
 عمل ، وخطة  مجموعة العمل المالي توصيات  و  ،في المجال القتصادي والتنمية منظمة التعاونمكافحة الرشوة ل اتفاقية  و 

األمم  اتفاقية  ، و (أكرا عمل برنامج  )لية المعونة اعالرفيع المستوى بشأن ف ، والمنتدى الثالث  لمجموعة العشرينمكافحة الفساد 
 .مة عبر الوطنيةمكافحة الجريمة المنظ  لالمتحدة 

ٌ  تشمل اإل سترداد التعزيز التعاون الفعال من أرجل  ما يلي الثمانيةمرجموعة  أعضاا البلدان بلق   مندة محد  ال رجرااا
 :األصول

  األصولاسترداد في قضايا لتعزيز التعاون والمساعدة  تدابير  

 التزامها السياسي إلى  2102 عام تهامؤتمر قم   بيانفي مجموعة  الثمانية ر يشت  : األصولاسترداد بسياسي ال لتزام  ال
على إعطاء  المعنيةولية لي المنظمات الد  ممث   ت حث  القنوات، غيره من و ، ومن خالل ذلك األصولالتعاون في استرداد ب
 .الفسادعائدات  استردادالمتعلقة بنية تق  ال ات  مساعدالبشأن  انتقالية مرحلة  ب عالية لطلبات البلدان التي تمر   وية  ل  أو  

 
   انتقالية  مرحلة  التي تمر بالبلدان التي تقد مها طلبات ال أهمية   األخذ بالحسبان: إلى تعزيز القدرة على الستجابة السعي

، اقانوني   بذلك ي سمح حيثما ولوية  األ امنحه   بالتاليمة، و استرداد عائدات الفساد والجريمة المنظ   ة في قضايااعدمسبشأن ال
 فوري: التنفيذ. هاو  حذو حذ  على أن ت  في المنطقة الشريكة البلدان  وتشجيع  

 



 7 من 1 صفحة

   خطوات   ممكن، واتخاذ   على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في أقرب وقت   التصديق  : وتطبيق ها وليةر الد  ط  األ   اعتماد 
. األصولاسترداد في مجال عالمي للتعاون  قانوني   ، من أجل توفير إطار  األجنبيةرشوة ال مكافحة قوانين   إنفاذ لتعزيز
 جار  : التنفيذ

 
   افية والتعاون الفعالالشف   تعزيز: 

 
 :بما يلي الثمانيةمجموعة  من أعضاءبلد   كل   يقوم
 

   عائدات  بتعق  ب تتعل ق مسائل  على المساعدة والتعاون في المطلوبة للحصول  المحددة   يصف الخطوات   دليل   نشر
أو غيرها من أشكال  ةرسميال متبادلةال قانونيةال مساعدةالمن خالل  سواء   ادتها؛عا  و ، تهاومصادر  ها،وتجميد ،الفساد
 ؛1اللغة العربيةبالدليل  توفير  و  ،التعاون

 
   خر  آ ي  تحقيق تعاون  أي التوجيه، أو أو ات، ستفسار شخاص المسؤولين عن الاأل/المسؤول مكتبالأو تعيين  تكليف 

 مساعدةطلبات  تقتضيالتي ل  األخرى أشكال التعاونو  متبادلةالقانونية ال مساعدةلوذلك لكل من ا ،اقانونً به  ح  و سمم
 ؛قانونية متبادلة

 
   ويشمل ذلك على سبيل المثال ل  ،للتنسيق قد تكون مفيدةً  التي صلةالذات  شبكات  للالمناسبة  تصالالنقاط  تعيين

، الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤتمر  و ، األصولسترداد لتصال ضباط ال شبكةالحصر 
ن’شبكة  و  د   .األصولالمشتركة لسترداد ‘ كام 

 2102سبتمبر /أيلول: التنفيذ

  الفع  ال دسترداالإلى المؤد ي تسهيل التعاون: 

 :التدابير الرئيسية التالية على بشكل عاجلالثمانية مجموعة  في عضو بلد   يعمل كل

   ي مكن، ما وحيث  . ليمحالما لم تتعارض مع المبادئ األساسية للقانون  ،مصادرةلل يةنبجاألوامر األلتنفيذ  وجود آليات   ضمان
مثل ) جزائية على إدانةمبنية  الغير  مصادرة  ال أوامر   تطبيقل ة  ضرور ال كما تقتضي في اتخاذ تدابير   النظر  ذلك  يشملس
دانةجنائية و  محاكمة  مر المصادرة التي ل تحتاج إلى أوا األمم المت حدة اتفاقية  اها  أدنى في الظروف التي تتوخ   ، كحد  (ا 
محلي  حتى في حالة عدم وجود نظام   التطبيقبمثل هذا  ح  اسماليجب و . مجموعة العمل المالي توصيات  و  ادمكافحة الفسل

 ؛ىخر أ   ية  مواز  وسيلة  أو  مبنية  على إدانةالغير للمصادرة 
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   بالستردادتسمح  أنظمة  وضع في ، لمحليةا ن والجراءات القضائيةيانو بالقدر الذي يتفق مع المبادئ األساسية للق، النظر 

في ، و (غيابالب، أو هر ال وأوفاة، الفي حالت أدنى  كحد  )أو ما يعادلها  مبنية  على اإلدانةالغير   مصادرة  المن خالل 
 حض؛للد   قابلة   اإلثبات من خالل افتراضات   عكس عبء  ت  ء اإلثبات أو ب  لع   جنائي غير   اس معيارً تؤس   تشريعات  اعتماد 

 
   ستجابة  ال، بما في ذلك وت عق بها األصولتحديد سرعة ب( أو األنظمة/تشريع والأي )ر القانونية المحلية ط  األ   سماح ضمان 

 دولية؛ال لطلبات  ل
 

   التحقيقات في الوقت الذي تتم فيه  األصولكافية لتجميد  زمنية   ر  ط  أ  بأو األنظمة المحلية /و اتالتشريع سماح ضمان
 األجنبية؛واإلجراءات 

 
   ثنائية  اتفاقية في الحالت التي ل يوجد فيها األصولاسترداد شأن منح المساعدة القانونية المتبادلة ب إمكان ضمان

ذا و  .الظروف المناسبة توفر في ظل وذلك ،لمساعدة القانونيةل نقطة السابقة، بالدون المساس  من، و اقتضى األمرا 
 ؛من قبل الدول األطراف لمساعدة القانونية المتبادلةل كاف   قانوني   أساس  كمكافحة الفساد األمم المت حدة لاتفاقية ب عتراف  ال
 

   إلى  أي ل حاجة  )واحد  جانب  من الطلب على أساس تجميد بالالمساعدة القانونية المتبادلة  طلباتب حاسمإمكان ال ضمان
 ؛(الطعن في المساعدة القانونية المتبادلة قبل تقديمها فرصة   األصولمالك عطاء إ

 
   الولية القضائية ضمن جار   تحقيق  أجنبية إلى  قضائية   ولية  تنبيه بالمحلية،  ن البلدا لقوانيللمسؤولين المحليين، وفقً  السماح 

 على يتم ذلكبأن من المساعدة الستباقية، و  فائدة، وهو شكل   تكون ذات   قد ة  متوف ر الالمعلومات  إلى أن  واإلشارة  الكاشفة، 
 كون جائًزا؛ي ماحيث   لن دد لالن   أساس

 
 صعوبة إلى السلطات الا عن طبيعة فورً اإلبالغ  ب  و جو  المساعدة القانونية المتبادلةتنفيذ طلب  عقبة أماموجود  في حال

 .سرعةب امكن تصحيحهي  لكي الطالبة 

 جار  : التنفيذ

 دادستر في قضايا التعاون ال تعزيز: 
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  ،على  ،الطالبة نتقاليةالمرحلة البلدان ن المحليين في مع المسؤولي ،المرحلة النتقالية ما بعد   خالل فترةالعمل
تيسير أيضًا لو  ،في الخارج الموضوعة واألصولت ال  سج  عن البغية رصد معلومات  ذات دللة التحقيقات األساسية 

، اهنفس   الثمانيةمجموعة  انبلد حكومات من)سين ممار   رسال  إطلب، ال عندويشمل ذلك، . المساعدة القانونية الدولية
 .الطالب بلدإلى ال( ها من المصادر المناسبةأو غير   ،الصلة الدولية ذات   والمبادرات المنظماتمن  وأ

 جار  : التنفيذ

 قنية وبناا القدراٌالمتعلقة بتقديم المساعدة الت   التدابير  

   نيةعي   أو خبرة  /و تمويل   توفير  ممكن، ال وفي حدودالمرحلة النتقالية،  خالل فترة ما بعد  يتم، : صالتدريب المتخص   توفير 
، معنية عامة   سلطات  من  ونن دولي  و سممار   ي وف ره الذيص التدريب المتخص   الطالبة على البلدان النتقاليةلضمان حصول 

 البنك   مبادرة   بينها)صلة  ذات   دولية   ومبادرات   منظمات  من  وأ، اهمجموعة الثمانية نفس   انبلد حكومات منأكانت  سواء  
. من المصادر المناسبةأو غيرها ، (روقةالمس األصولستعادة لبالمخدرات والجريمة  األمم المتحدة المعني   مكتب  /الدولي

المساعدة  ، وطلب  والتجريد منها األصول ، ومصادرة  ةالمالي ثيقةالو  تحليل  و ، ماليةال تحقيقاتال الرئيسية   الموضوعات  تشمل و 
 .الطالبة البلداندها حد  ت   ها من المواضيع التي، وغير  تهار إدا وأدوات   األصول واسترداد   ،الدولية

 
   علىمرحلة انتقالية بالطالب الذي يمر   بلدال مساعدة  ترة ما بعد المرحلة النتقالية، خالل فيتم، : التنسيق الداخلي دعم 

 على أن مرحلة انتقالية،ب يمر   الذي الشريك بلدال في محلي   ي  تنسيق إجراء  ك، األصوللستعادة  ةمحلي عمل   مجموعة تشكيل
مثل وحدات )والهيئات التنظيمية ( .لخإ، الشرطة والجمارك والنيابة) ذات الصلة القانون إنفاذ هيئاتلي تألف من ممث  ت

 .وليينمع الممارسين الد   التعاون   امن بين وظائفهويكون ، (إلخ ،الستخبارات المالية، والمصارف المركزية
 

   بلد ال ، مساعدة  الممكن وفي حدودالمرحلة النتقالية،  خالل فترة ما بعد  يتم، : ةسي  القانونية والمؤس   اتاإلصالح تعزيز
بما في  الدولية المعاييربلتزم تمالئمة  سيةمؤس  إصالحات أو /وصياغة تشريعات على انتقالية  مرحلةبالذي يمر   الطالب

أسس أخرى ل أو /و جزائيةأسس على  المبنية للمصادرةتشريعات  وضع إلى السعي ذلك على سبيل المثال ل الحصر
األشخاص من ذوي العالقة و  العام ينكبار الموظفين مصالح و  أصولعن  لإلفصاحم ظ  ن   وضعوعلى  ؛تتطلب إدانة جزائية

 حث  و . ر القانونية ذات الصلةمن األط   ذلك وغير   ؛الممارسات الدوليةأفضل فق مع ، بما يت  بهم بالشكل المناسب
 .مساعدة في هذا الصددعلى ال ذات الصلةالمنظمات الدولية 

 
   بلد الطالبال ، مساعدة  وفي حدود الممكنالمرحلة النتقالية،  خالل فترة ما بعد  يتم، : ةد  المستر   األموالإدارة ر أط   تعزيز 

 إنشاء صندوق   بهدفالصياغة التشريعية أو غيرها من أشكال المساعدة  في مجال مشورةالتقديم ب انتقالية مرحلةبالذي يمر  
 .اافية في إدارتهضمان الشف  و أو في الخارج،  رة في الداخلالمصاد األصولي لتلق   ي  محل   مركزي  
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  حسبما يكون  فيه والمشاركة   ،األصول تردادسل المنتدى العربي   تأسيس دعم  : األصول تردادسل المنتدى العربي  دعم

على المستوى  التأسيسي اإلجتماع، والخبرة، والحضور في كني مما حيث   بما في ذلك من خالل الدعم المالي، مناسباً 
 .المناسب

 جار  : التنفيذ

ٌ  تشمل اإل في استرداد تعزيز التعاون الفعال ما يلي من أرجل  مرحلة انتقاليةب التي تمربلدان القبل دة من محد  ال رجرااا
 :األصول

   والمشاركة فيه، حيث يكون  األصول تردادسل عربي  ى منتدً  على تأسيس الموافقة  : األصول لسترداد المنتدى العربي
، وبدعم النشاطاتدورية وغيرها من للتنسيق بشأن هذه المسألة، من خالل الجتماعات ال ة  آلي   ئي ا بمثابةجز  المنتدى

، بما في ذلك المعنيةدولية ال لمنظماتل صلةالذات  جهود  الستفيد من يلمنتدى أن ينبغي ل. متهمشاركو  الشركاء اإلقليميين
ويهدف . أفضل الممارسات والخبرات ومستفيًدا منالزدواجية  ابً تجن  م ،المتحدة مم  المسروقة واأل األصولاسترداد  مبادرة  

 :لما يلي المنتدى إلى توفير منبر  
   ؛لألصول وتقديم هذه التدابير الفع ال سترداد  ال رت يس التي تدابيربالالسياسات لزيادة الوعي  حوار 
   ؛الخاصة لكل دولةالحتياجات لبناء القدرات  وتحديد  ، ياإلقليم التدريب 
 امالي   امركزً التي ت عد   بلدانالمماثلة من البات متطل  الو  متبادلةالقانونية ال مساعدةمعلومات  بشأن المستودع  كوين  ت ،

 اللغة العربية؛إلى  مترجمةً 
   شبكة إقليمية من الخبرات تطوير. 

 جار  و  2102سبتمبر عام /أيلول: التنفيذ

لتسهيل  التالية رئيسيةال تدابيرالانتقالية في  مرحلة  بيمر  بلد   ينظر كلسوف : اإلصالحات القانونية والمؤسسية مواصلة  
 :الفعالوالسترداد التعاون 

 
   والتأكد من صحتها طلبات المساعدة للتحقيق الوافي في تدابير  ال اتخاذ. 
   الدول األطراف في اتفاقية  مؤتمر  لدى مسؤولين  تعيين  و مونت، غعضوية مجموعة إي إلىا في السعي مً د  ق   المضي

في المؤسسات  والمشاركة   ،األصولسترداد لتصال اللضباط  العالميةمبادرة الوفي  األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 .األصوللمساعدة في جهود استعادة لتنسيق بين جميع الموارد المتاحة األخرى لضمان الالمعنية الدولية 

 الممارسات الدوليةأفضل مع  التي تتفق والمنتفعين من الملكيةعمالء الب العناية الواجبة قواعد وتنفيذ اعتماد. 
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 الممارسات التي تتفق مع أفضل المصالح  تضاربالقواعد الخاصة بو  األصولاإلفصاح عن  قواعدوتطبيق  اعتماد
 .الدولية

 لديهم أو أجنبي في بلد   مالي   حساب   في لهم مصلحة   مم ن المعروفين سياسي ااألشخاص من ب تتطل   قواعد   اعتماد 
 .عن تلك العالقة إلى السلطات المختصة بالغ  اإل ،عليهأخرى  سلطة  أي أو  على الحساب توقيعال صالحية

 2102سبتمبر /بحلول شهر أيلول تكون موجودةجديدة  ر  ط  ، مع أ  جار  : تنفيذال

 ردادستل عمل مجموعة تشكيل األصولإلى استرداد  ويسعىانتقالية  مرحلة  ب يمر   بلد   كل  يعتزم : التنسيق الداخلي تعزيز 
بشأن  أخرى بلدان  الثمانية و مجموعة طلبات التنسيق والتعاون مع ب ما يتعلقلهذا البلد في اتصال   نقطةتكون بمثابة  األصول

 :القيام بما يلي نتقاليةالمرحلة ال بلدان  تعتزم في القيام بذلك، و . ستردادال
 
 مجموعة  من أجل تشكيل معني ة دولية   منظمة  من أو  فيهان بلد معي   أوالثمانية مجموعة  منلزمة  مساعدة أي طلب

 .األصولعن مسألة التعاون في مجال استرداد  مسؤول موظ ف  أعلى طلب يقدمه  بر  ع األصولاسترداد عمل 
   في البلد المعنية الهيئاتمن متمر سون ومتفانون قانون  إنفاذ والعمل مسؤول مجموعةفي ن عي  ي  أن  ضمان. 
   األصولع لتتب   ضروريةً  المجموعة  راها تالتي الصلة  على جميع الوثائق المالية ذات  العمل  مجموعةحصول إتاحة ،

المعلومات  تلك بالتشارك في والسماح   ،يمتلكونهااألصول التي في البلد عن  العامين المسؤولين إفصاحبما في ذلك 
 .حسب القتضاءبالعمل،  مجموعةمع  ونعملي هذا األمرين في دولي   مع خبراء  

   الثمانيةمجموعة من  المعني بلدفي الالقانون  إنفاذوحدة ل مع صواتلل في البلد ين المتمر سينالمالي نمحققيال أحد   تعيين 
 .التحقيق لتيسير

 جار  و  2102سبتمبر عام /أيلول: التنفيذ

ٌ  ين على ين دولي  قانوني   مع خبراا   مرحلة انتقالية العمل  ب مر  ي بلد   كل  يعتزم : في مرجال اإلصالح التعاون    ر  ط  أ   بشأن تشريعا
نشاا   ،سواا على حد   رجزائية ومن دونهاالدانة اإلأساس   على األصولمصادرة ل  والتصرف في مركزي إلدارة صندوق   وا 

من الرجهود  بذل مزيد  بمرتبطة المحلية ال نفقاٌال لبلد، بما في ذلك ألغراض تمويل  ها لمصلحة االتي يمكن استخدام   األصول
 .األصوللمتابعة استرداد 

 جار  : التنفيذ

 

 اإلبالغ



 7 من 7 صفحة

ها بعًضا الرئاسة   الشريكة   البلدان   جميع ت بقي  فق  جراءات المحددة المت  اإلز في تنفيذ على التقدم المحر   مطلعة بشكل جيد وبعض 
 .2102سبتمبر /أيلول بحلول األول منيل، بالتنسيق مع الرئاسة، في شراكة دوڤط لتقييم التقدم خط  ت  أعاله، و عليها 

                                       
عن التقدم المحرز في  الروسي التحاد  سي بل غ و . النتهاء من هذه العملية لدى نشر دليالً ي  هامة في هذا المجال، وس قانونية   خطوات   اتخاذ   الروسي يعتزم التحاد    1

 .2102سبتمبر /شهر  أيلول ل يتجاوز موعد  


