البيان الختامى الرئاسي المشترك لـ سويسرا ،ومصر ،وتونس بخصوص اجتماع
المنتدى العربى الثالث السترداد األموال المنعقد خالل الفترة من 3-1
نوفمبر/تشرين الثاني  4112في جنيف  -سويسرا
خالل الفترة ما بين  3-1نوفمبر /تشرين الثاني  ،4112التقى مايزيد عن مائتي
وخمسين ممثل عن أربعين حكومة وسلطة قضائية وستة من المنظمات الدولية
واإل قليمية ،في ططار اجاتتما الثال
سويسرا .كانت رئاسة اجاتتما

للمنتد العربي جاسترداد امأموال في تنيف/
مشتركة بين كل من مصر وسويسرا وتونس

بالتعاون مع مبادرة ( ستار ) جاسترداد امأموال المنهوبة وهي شراكة بين البنك
الدولي ومكتب امأمم المتحدة المعني بالمخدرات والتريمة  ،وبدعم من لتنة التسيير
تضم كل من الوجايات المتحدة  ،والمملكة المتحدة ،ومبادرة ستار ،ومركز سيادة
القانون ومكافحة الفساد بقطر  ،باإلضافة طلى ألمانيا بوصفها رئيسة َمتْ مُو َع َة ال ُّد َو ِل
ال َّسب ِْع لهذه الدورة.
األهداف :هل نفي بالتوقعات؟
تحت عنوان "هل نفي بالتوقعات؟" قام عدد من كبار المسئولين الحكوميين وصانعي
السياسات والخبراء القضائيين ومسئولى طنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة ومحللي
اجاستخبارات المالية وممثلي المتتمع المدني بتحليل التقدم الذي أحرزته بعض
الدول حتى اآلن ،مع محاولة الوقوف على كيفية تطبيق عوامل هذا التقدم من أتل
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اإلسرا وتحسين طتراءات استرداد امأصول في البلدان التي تواته صعوبات .وقد
تالحظ اختالفات بين الدول الطالبة والدول المطلوب منها المساعدة ،لذلك فإن الربط
بين الدروس المستفادة وطمكانية تطبيقها في نظم أخر

يعد من طنتازات هذا

المنتد ؛

* قدمت الدورة الثالثة للمنتدى منصة لتبادل اآلراء تبلورت حول أربعة محاور:
• في اليوم امأول للمنتد

 1،نوفمبر /تشرين الثاني ،تم تعزيز اجالتزام

السياسي في اللقاءات رفيعة المستو  ،حي

تر

التشديد على أهمية

الشراكة البناءة بين الدول طالبة اجاسترداد والدول المطلوب طليها .وقد تتلت
روح الشراكة من خالل الرئاسة المشتركة لهذا المنتد والمؤلفة من رئيس
اجاتحاد السويسري ووزيري العدل المصري والتونسي الذين افتتحوا سويا ً
فعاليات هذا المنتد .
• خالل يومي  3-4نوفمبر /تشرين الثاني  ،سلك المشاركون مسارين من
العمل حي

تم من خاللهما تحليل النقاط الرئيسية العملية المؤدية طلى تقدم

ملموس في استرداد الموتودات في تميع المراحل .وشملت موضوعات
المناقشة تطوير استراتيتية استرداد امأصول ،كيفية الوقوف على المستفيد
الحقيقي من امأموال المهربة  ،قرارات التتميد اإلدارية  ،التعويضات المدنية
 ،دور القطا الخاص ،التعاون بين المتتمع المدني والحكومات  ،طلبات
المساعدة القانونية المتبادلة وأفضل طريقة لالستفادة من قنوات وحدات
اجاستخبارات المالية.
• حي

عقد أكثر من سبعين لقاء ثنائي على هامش المنتد

اجاتتماعات الثنائية سمة من السمات امأساسية للمنتد

 ،فلقد كانت

في دورته الثالثة،

والتي أسهمت في الوصول طلى طتراءات ملموسة جازمة لدفع تهود استرداد
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امأصول المنهوبة في قضايا وتحقيقات محددة ،وذلك بهدف استرداد امأصول
المنهوبة في أقرب وقت ممكن.
• واستتابة للطلبات الخاصة ببعض الدول بشأن المساعدات الفنية  ،أكد
المشاركون على ضرورة اجاستمرار في تقديم تلك المساعدات طلى مصر ،
امأردن  ،ليبيا  ،المغرب  ،تونس واليمن .

النتائج
أكد تميع المشاركين التزامهم باتفاقية امأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها
الركيزة امأساسية لتهودهم في سبيل استرداد امأصول .كما يشتعون الحكومات
لتنفيذها بشكل أكثر فعالية .وأشاروا طلى شراكة دوفيل بين متموعة الدول الثمانية
والبلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وما انبثق عنها من خطة عمل جاسترداد
الموتودات  ،والتي أدت طلى خروج المنتد

العربي جاسترداد امأموال طلى النور

بوصفه ططاراً مفيداً للتعاون ،بما يتفق مع اتفاقية امأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واتفق المشاركون على أن استرداد الموتودات أصبح محل اهتمام كبير وخاصة
على صعيد العالقات الثنائية والدولية .فالنتاح يتطلب التزاما ً سياسيا ً قويا ً ومستداما ً
يتعين ترتمتها طلى طتراءات عملية واستباقية .واتفق المشاركون على أن لديهم
مسئولية مشتركة جاسترداد امأصول نيابة عن الشعوب في البلدان المتضررة .كما
أكدوا على أن طرتا متحصالت الفساد من خالل التعاون الدولي ضروري في
المساعدة على استعادة النزاهة والثقة العامة في الحكومة  ،فضالً عن طرسال رسالة
قوية مفادها أنه " لن يتمكن مستغلوا مناصبهم الرسمية من اإلفالت من العقاب" .
ولعله من المسلم به أن امأصول المنهوبة من قبل الفاسدين هي بحسب امأصل أموال
الشعوب والتي ينبغي أن تستخدم لصالحهم ولتنمية بلدانهم ،وأكد المشاركون دعمهم
القوي لمواصلة التهود جاسترداد امأموال المنهوبة.
كما اتفق المشاركون على عدة عوامل رئيسية وصوجاً لعملية استرداد أموال ناتحة:
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• قبل الشرو في أي تحقيق تنائي أو طلبات مساعدة قانونية ،يتعين على
البلدان الطالبة وضع استراتيتية شاملة وهيكل مؤسسي مالئم؛
• ضرورة فهم النظم القانونية ذات الصلة ،وتحديد نقاط اجاتصال ،ومد تسور
التعاون بين المشاركين لتحديد التوقيت امأمثل إلرسال طلبات المساعدة
القانونية المتبادلة؛
• ينبغى على المراكز المالية الحيلولة دون تبديد امأصول من خالل وضع
أدوات فعالة لذلك ؛
• الكشف عن امأدلة الخاصة بالترائم امأولية داخل وخارج الدولة المضرورة
هو نقطة اجانطالق الحاسمة لتحديد امأصول ووضع امأساس القانوني
جاستردادها .
• أهمية تقديم الخبراء الدوليين للمساعدة وكذا استخدام تميع الشبكات الدولية
واإلقليمية المتاحة لتبادل المعلومات؛
• ينبغى على السلطات القضائية مساعدة بعضها البعض من حي

اإلتراءات

بصورة تلقائية وذلك من خالل توفير المعلومات وسرعة التعامل مع طلبات
المساعدة القانونية والمشاركة في اإلتراءات القانونية التي يتم مباشرتها .كما
ينبغى عليها تحديد ما طذا كان يتعين اجاستمرار في مباشرة تحقيقات موازية
أو النظر في بدء تحقيقات مشتركة؛
• وأخيراً  ،ينبغي ضمان المتابعة الفورية في تميع المراحل.
أعلنت عدة دول أخر  ،بما في ذلك النمسا  ،تزر فيرتين البريطانية  ،تيرزي ،
لبنان وهونج كونج نشر أو النية في نشر أدلة شاملة ُتعنى باسترداد الموتودات،
وذلك لتسهيل العناصر سالفة اإلشارة طليها  .وقد أثنى المشاركون على متهودات
مبادرة "ستار" في طنشاء موقع شامل لتميع الموارد المعنية بامأصول المنهوبة
ليكون بمثابة نقطة مرتعية مركزية على أسس من التواصل المستمر.
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ساهم المنتد العربي الثال

جاسترداد امأموال في تعزيز فهم المشاركين لموضو

المستفيد الحقيقي .وجاحظ المشاركون أهمية التعاون فيما يخص الوقوف على ذلك
امأمر فيما بين المراكز المالية والبلدان طالبة المساعدة في مزيد من التحقيقات ،كما
اعترفوا بالدور الهام الذي يمكن لوحدات اجاستخبارات المالية أن تقوم به .واتفق
المشاركون على مواصلة الحوار بشأن هذه التحقيقات المالية المعقدة ورحب
المشاركون بإعداد امأدلة العملية حول طلبات التعاون الدولي المتعلقة بالمستفيد
الحقيقي التي تم طعدادها وطرحها بواسطة تيرزي  ،المملكة المتحدة  ،الوجايات
المتحدة والتي تم نشرها اليوم .وأكدت الدول على التزامها إلنفاذ المعايير الدولية لـ
(  ) FATFوالمتعلقة بالشفافية المالية بشكل أكثر فعالية بما في ذلك المستفيد
الحقيقي من الكيانات القانونية وذلك للعمل على دعم عملية استرداد الموتودات.
كما أشار المشاركون طلى أن تبادل الممارسات التيدة وتبادل الخبرات هو أمر بالغ
امأهمية  ،حي

حددت عدة بلدان المساعدات الفنية التي تحتاج طليها  ،ورحب

المشاركون بذلك بأن خصصوا حوالي خمسة ماليين دوجار وذلك من أتل تنظيم
برامج لبناء القدرات اإلقليمية في متال استرداد الموتودات عام . 4112
واتفق المشاركون على أن قضايا استرداد امأصول هي قضايا معقدة وتستغرق وقتا ً
طويالً ،بغض النظر عن مد توافر اإلرادة السياسية بين الدول .ولذلك ،فإن هناك
حاتة طلى اجانخراط النشط والمتواصل للتغلب على التحديات الكامنة في طول
اإلتراءات .وهو تهد مشترك من البلدان ،يتم دعمه بمشاركة فعالة من قبل المتتمع
المدني.

5

التطلعات المستقبلية ....
اتتمع المشاركون في المنتد على هدف واحد وهو رد امأصول المتأتية من مصدر
غير مشرو طلى أصحابها الشرعيين .والتقدم المحرز في هذا المتال هو تشتيع
لبلدان المنتد

حتى يكونوا منصة أساسية إلحراز تقدم في قضايا محددة كما هو

الحال في تبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة باسترداد امأصول بين صانعي
السياسات والخبراء القانونيين والماليين من الدول الطالبة والمطلوب منها.
وضرورة بذل المزيد من التهود للحفاظ على طرادة سياسية قوية والتشاور المستمر
بين تميع البلدان المعنية والتأكد من أن ما تم تحقيقه في المنتد

ينبئ بمزيد من

النتائج الملموسة .وستقوم ألمانيا بوصفها رئيسة متموعة الدول السبع بالبناء على
هذا النتاح عند التخطيط لتلسات أخر للمنتد في المستقبل.
أعرب المشاركون عن تقديرهم لسويسرا ومصر وتونس جاستضافة اجاتتما الثال
للمنتد

العربي المعني باسترداد امأموال ،فضالً عن لتنة التسيير ومبادرة ستار

عن الدعم الذي جا يقدر بثمن .وكذلك تعهد المشاركون بمواصلة هذا العمل الهام
باعتباره دليل للشراكة بين تميع بلداننا ووسيلة لدعم التحوجات التارية في المنطقة.
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