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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦-٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

  من جدول األعمال ٦البند 
        التعاون الدويل

مجهورية ترتانيا املتحدة و ليشيت- تيمورو الربازيلو باراغوايو أذربيجانواالحتاد الروسي 
  مصر: و ومبياكولو غواتيماالو شيليو سان تومي وبرينسييبو جنوب أفريقياو

  مشروع قرار منقَّح
    

تعزيز استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك     
     خالل التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من

 إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

ــدرك   ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد    أنَّ إذ ي ــة األم ــنص  )١(اتفاقي ــى اســتخدام  أيضــاً ت عل
حيثمـا كـان ذلـك     اإلجراءات املدنية واإلدارية كوسيلة ملكافحة الفساد واسترداد املوجودات،

  مناسباً ومتسقاً مع النظم القانونية الوطنية،
الـيت تكفـل للـدول     الرئيسـية  الوسـائل أنَّ التعاون الدويل هو أحـد   وإذ يضع يف اعتباره  

بعُضــها لــبعض أقصــى قــدر مــن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف  ُيقــدِّمأن  التفاقيــةا األطــراف يف
  التحقيقات واملالحقات والدعاوى القضائية املتعلقة باجلرائم املشمولة باالتفاقية،

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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 من االتفاقيـة الـيت تشـجع الـدول األطـراف علـى       ٤٣من املادة  ١الفقرة  وإذ يستذكر 
، يف مسـاعدة بعضـها   الـوطين مـع نظامهـا القـانوين     ومتسـقاً  أن تنظر، حيثما كان ذلـك مناسـباً  

  بعضاً يف التحقيقات واإلجراءات املتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية املتصلة بالفساد،
علـى كـل دولـة طـرف،      من االتفاقية الـيت تـنص علـى أنَّ    ٥٣املادة  وإذ يستذكر أيضاً 

، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تسمح لدولـة طـرف أخـرى برفـع دعـوى      الوطين وفقاً لقانوهنا
مدنية أمام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكـات اكُتسـبت بارتكـاب فعـل جمـرَّم وفقـاً لالتفاقيـة أو        
لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛ وما قـد يلـزم مـن تـدابري تـأذن حملاكمهـا بـأن تـأمر َمـْن ارتكـب           

أخرى تضـررت مـن تلـك اجلـرائم؛      طرف قاً هلذه االتفاقية بدفع تعويض لدولةأفعاالً جمرَّمة وف
وما قد يلـزم مـن تـدابري تـأذن حملاكمهـا أو لسـلطاهتا املختصـة، عنـدما يـتعني عليهـا اختـاذ قـرار             
بشأن املصادرة، بـأن تعتـرف مبطالبـة دولـة طـرف أخـرى مبمتلكـات اكُتسـبت بارتكـاب فعـل           

  ارها مالكةً شرعية هلا،جمرم وفقاً لالتفاقية، باعتب
ــادة  وإذ يســتذكر كــذلك   ــادئ      ٢٦أنَّ امل ــاً باملب ــه جيــوز، رهن ــح أن ــة توضِّ ــن االتفاقي م

ــةً أو         ــةً أو مدني ــة جنائي ــة الطــرف، أن تكــون مســؤوليةُ الشخصــيات االعتباري ــة للدول القانوني
لقَـى عليهـا   إداريةً؛ وُتلـزِم الـدولَ األطـراف بـأن تكفـل إخضـاع الشخصـيات االعتباريـة الـيت تُ         

ومتناسـبة ورادعـة، مبـا فيهـا      فعالـةٍ  أو غـري جنائيـة،   املسؤوليةُ وفقاً هلـذه املـادة لعقوبـات جنائيـةٍ    
  العقوبات النقدية،

مــن االتفاقيــة الــيت تــنص علــى وجــوب تقــدمي    ٤٦مــن املــادة  ٢الفقــرة  وإذ يســتذكر 
ولـة الطـرف متلقيـة الطلـب     املساعدة القانونية املتبادلة علـى أمت وجـه ممكـن مبقتضـى قـوانني الد     

ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتعلـق بالتحقيقـات واملالحقـات واإلجـراءات     
مـن   ٢٦القضائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حتاَسب عليها شخصـيةٌ اعتباريـة، وفقـاً للمـادة     

  االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة،
التقنية من أمهيـة حامسـة يف بنـاء القـدرات املؤسسـية والبشـرية       ما للمساعدة  وإذ يدرك  

  لدى الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ أحكام االتفاقية من خالل التعاون الدويل الفّعال،
، اللـذين  ٢٠١٣تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٩، املؤرَّخني ٥/٣و ٥/١قراريه  وإذ يستذكر  

علـى أن تتعـاون فيمـا بينـها علـى املسـتوى الـدويل،        شجع فيهما الـدولَ األطـراف يف االتفاقيـة    
عند اإلمكان، فيما خيصُّ اإلجراءات املدنية واإلدارية الرامية إىل الكشف عـن جـرائم الفسـاد،    
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 نذيلـ ال ينوإىل استبانة املوجودات وجتميدها ومصادرهتا، وإذ حيـيط علمـاً مـع التقـدير بـالتقرير     
  )٢(تنفيذ تلك التوصيات، األمانة بشأن التقدم احملرز يف ماأعدهت

باستنتاجات وتوصيات اجتماع اخلـرباء احلكـومي الـدويل الثالـث املفتـوح       وإذ يرحِّب  
املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعقـود يف فيينـا   

لســـلطات وهـــو االجتمـــاع الـــذي شـــجع ا )٣(،٢٠١٤تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٠و ٩يـــومي 
الوطنية يف الدول األطراف على مساعدة بعضها بعضاً، واملشاركة يف التعـاون الـدويل، حيثمـا    

، يف التحقيقـات واإلجـراءات املتعلقـة    الوطنيـة كان ذلـك مناسـباً ومتَّسـقاً مـع نظمهـا القانونيـة       
  باملسائل املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد،

التوصيات اليت توصل إليها الفريـق العامـل احلكـومي    باالستنتاجات و وإذ يرحِّب أيضاً  
الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات، أثنــاء اجتماعــه الثــامن املعقــود يف فيينــا   

اليت أوصيت فيها الدول األطـراف بـأن تنظـر، علـى      )٤(،٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٢و ١١يومي 
زة تنفيـذ إجـراءات جنائيـة ومدنيـة متوازيـة أو،      ، يف إجـا الوطنيـة حنو يتسق مع نظمها القانونيـة  

عنــد االقتضــاء، يف دعــم موقــف املــدعني بــاحلق املــدين يف اإلجــراءات اجلنائيــة؛ وُشــجِّعت فيهــا 
ــة يف         ــة جماني ــبعض مشــورة قانوني ــى النظــر يف أن يســدي بعضــها ل ــدولُ األطــراف عل أيضــاً ال

  مثيل القانوين،اإلجراءات املدنية، أو يف أن يساعد بعضها بعضاً يف الت
بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        ٢٠١٥لعـام   إعالن الدوحـة وإذ يستذكر   

يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية    
 وهـو اإلعـالن   )٥(وتعزيز سيادة القانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور،      

لتـزام باستكشـاف سـبل التعـاون الـدويل فيمـا بينـها يف        اال عزَمهـا علـى   فيـه الـدولُ   أبدتالذي 
  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة مبصادرة املمتلكات،

اسـتخدام    بأنَّ الدول األطراف ال تزال تواجه حتديات يف استرداد املوجودات عند وإذ يقر  
األمــر الــذي   افحــة الفســاد، مبــا يف ذلــك التعــاون الــدويل، وهــواإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة يف مك

يعـزى جزئيـاً إىل اخـتالف الـنظم القانونيـة وتعقُّــد التحقيقـات واحملاكمـات الـيت جتـري يف واليــات          
ــة      ــة، مثــل املصــادرة غــري املســتندة إىل إدان ــة الفعال ــة تنفيــذ األدوات احمللي قضــائية متعــددة، وحمدودي

                                                         
  )٢(  CAC/COSP/EG.1/2014/2 وCAC/COSP/EG.1/2015/2.  
  )٣(  CAC/COSP/EG.1/2014/3.  
  )٤(  CAC/COSP/WG.2/2014/4. 

 .٢٠١٥/١٩فق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مر  )٥(  
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وة على اإلجراءات اإلدارية أو املدنيـة األخـرى الـيت تفضـي إىل مصـادرة      السترداد املوجودات، عال
  املوجودات وعدم إملام دول أخرى باإلجراءات املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة،

واملنتـديات اإلقليميـة    اجلارية اليت تضطلع هبا املنظمـاتُ  اجلهوَد وإذ يالحظ مع التقدير  
كافحــة الفســاد مــن خــالل اســتخدام اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة    لتعزيــز التعــاون يف جمــال م 

  املتعلقة بالفساد،
حيثمـا كـان ذلـك مناسـباً     الدول األعضاء على أن يوفر بعضـها لـبعض،    حيث  -١  

، أقصى مساعدة ممكنة يف التحقيقات واإلجـراءات املتعلقـة   ومتسقاً مع نظمها القانونية الوطنية
املتصـلة جبـرائم الفسـاد الـيت ترتكبـها شخصـيات طبيعيـة أو اعتباريـة،          باملسائل املدنية واإلدارية

يف ذلــك عنــد االقتضــاء مــن خــالل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، بغيــة الكشــف عــن جــرائم  مبــا
الفساد وحتديد املوجودات وجتميدها ومصادرهتا، عالوة على األغـراض األخـرى املـذكورة يف    

  ؛تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادامن  ٤٦من املادة  ٣  الفقرة
 ٥٣بالدول األطراف أن تنفذ تنفيذاً فعاالً الفقرةَ الفرعية (أ) من املـادة   يهيب  ‐٢  

، من خالل اختاذ ما يلزم من تـدابري للسـماح لدولـة طـرف     الوطنيةمن االتفاقية، وفقاً لقوانينها 
أخـــرى برفـــع دعـــوى مدنيـــة أمـــام حماكمهـــا لتثبيـــت حـــق يف ممتلكـــات اكُتســـبت بارتكـــاب  

 ية أو اعتبارية جرائَم فساد أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛شخصيات طبيع

، الوطنيـة بالدول األطـراف أن تنفـذ تنفيـذاً فعـاالً، وفقـا لقوانينـها        يهيب أيضاً  -٣  
من االتفاقية من خالل اختـاذ مـا يلـزم مـن تـدابري       ٥٣الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من املادة 
املدنية اليت ترفعها دول أطـراف أخـرى مـن أجـل دفـع       للسماح حملاكمها باالعتراف بالدعاوى

تعويضات عن األضرار الـيت سـببتها جـرائم فسـاد ومـن أجـل تثبيـت احلـق يف ملكيـة ممتلكـات           
 مصاَدرة اكُتسبت عن طريق ارتكاب شخصيات طبيعية أو اعتبارية مثلَ هذه اجلرائم؛

ــدعو  -٤   ــدابَري      ي ــا ت ــد اختاذه ــدول األطــراف إىل أن تنظــر، عن ــذ  ال ــي إىل تنفي ترم
يف السـماح لـدول أطـراف أخـرى      وفقاً لقوانينها الوطنيـة،  من االتفاقية تنفيذاً فعاالً، ٥٣ املادة

ــها         ــألف من ــيت تت ــة ال ــة السياســية أو الوحــدات االحتادي ــعبها الفرعي ــة عــن ُش ــأن تتصــرف نياب ب
  أجهزهتا أو وكاالهتا أو هيئاهتا أو كياناهتا األخرى؛  أو

ــواردة يف التقريــر عــن اجتمــاع الفريــق   باالســت يرحِّــب  -٥   نتاجات والتوصــيات ال
العامل احلكومي الدويل املفتـوح العضـوية املعـين باسـترداد املوجـودات، املعقـود يف فيينـا يـومي         

ويشــجع الــدول األطــراف علــى أن تنظــر، عنــد اإلمكــان  )٣(،٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٢و ١١
يف تـوفري مشـورة قانونيـة جمانيـة ومتثيـل قـانوين       ، الوطنيـة وعلى حنو يتسـق مـع نظمهـا القانونيـة     

ــة يف        ــدخل يف إجــراءات جنائي ــة أو تت ــع دعــوى مدني ــيت ترف ــة الطــرف األخــرى ال جمــاين للدول
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حماكمها بغرض دفع تعويضات عن األضرار املتكبدة أو بغرض تثبيت حق ملكيـة يف ممتلكـات   
  اكُتسبت من خالل ارتكاب جرائم فساد؛

راف، حيثمــا اقتضــت الضــرورة، علــى النظــر يف إمكانيــة الــدول األطــ عيشــجِّ  -٦  
إبــرام معاهــدات أو اتفاقــات أو ترتيبــات متعــددة األطــراف أو إقليميــة أو ثنائيــة بشــأن األمــور  
املدنيـة واإلداريـة املتعلقـة بالفســاد، مبـا يف ذلـك التعـاون الــدويل، بغيـة تعزيـز األسـاس القــانوين          

ريع وفعال، على طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت      الذي تستند إليه املوافقة، على حنو س
  ختص شخصيات طبيعية أو اعتبارية؛

وعلـى   اإلمكـان  عنـد موافـاة األمانـة،    االسـتمرار يف  الدول األعضاء إىل يدعو  -٧  
، مبعلومـات عـن اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة املتعلقـة بالفسـاد مـن أجـل حتديـد           أساس طـوعي 

يت ميكن تقدميها بشـأن تلـك اإلجـراءات عـالوة علـى اإلبـالغ عـن ممارسـات         نطاق املساعدة ال
ُتواصــل مجــَع  مــن االتفاقيــة، ويطلــب إىل األمانــة أن ٥٣وأدوات جيِّــدة هلــا صــلة بتنفيــذ املــادة 

املؤمتر وهيئاتـه الفرعيـة    تلك املعلومات بعدة وسائل منها تقدمي تقارير يف هذا الصدد إىل ونشر
الالزمـة  واآلليـات  املسـاعدة التقنيـة    من حتياجاتاالعلى اقتراحات بشأن ، تشتمل ذات الصلة

املمارســات والســبل الكفيلــة  د أفضــلَلتــوفري تلــك املســاعدة، عــالوة علــى إجــراء دراســة حتــدِّ  
  بتيسري التعاون الدويل يف هذا اجملال، رهنا بتوافر املوارد؛

يِّنــوا مــن املســؤولني أو بالــدول األعضــاء أن ُتبلــغ األمانــةَ بشــأن مــن عُ  يهيــب  -٨  
ــة      مــن املؤسســات، حســب االقتضــاء، جهــاِت وصــلٍ فيمــا خيــص اســتخدام اإلجــراءات املدني

واإلدارية يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك التعـاون الـدويل، ويطلـب إىل األمانـة أن جتمـع تلـك       
ؤمتر وهيئاتـه  املـ املعلوماِت وتتيحها لكل الدول األطـراف وأن تقـدم تقريـراً يف هـذا الصـدد إىل      

  ؛الفرعية ذات الصلة
الدول األعضاء إىل العمل مع األمانة واملنظمات الدولية األخرى املعنيـة   يدعو  -٩  

 ومنظمــات اجملتمــع املــدين ذات الصــلة   مبكافحــة الفســاد، ومــع املــاحنني ومقــدمي املســاعدات   
ــرويجحســب االقتضــاء، مــن أجــل    ــة الرا   ت ــة والدولي ــة واإلقليمي ــز  األنشــطة الثنائي ــة إىل تعزي مي

استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمـل مـن   
  أجل تبادل املعلومات ونشر اخلربات واملمارسات اجليدة ذات الصلة؛

الدول وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة مـن           يدعو  -١٠  
كورة يف هذا القرار، وذلـك وفقـاً للقواعـد واإلجـراءات املعمـول هبـا       أجل حتقيق األغراض املذ

  يف األمم املتحدة.
  


