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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٦-٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

   من جدول األعمال٥البند 
        استرداد املوجودات

     مشروع قرار منقَّح: الواليات املتحدة األمريكية    
 ] واإلجراءات الوطنية[تعزيز فعالية العمل على استرداد املوجودات من خالل     

      يلالتعاون الدو
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
 أنَّ إعـــادة املوجـــودات هـــي أحـــد األهـــداف الرئيـــسية واملبـــادئ إذ يـــضع يف اعتبـــاره  

 وأنَّ الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ملزمـة           )١(،األساسية التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        
 يف هذا الصدد،واملساعدة ضاً بأوسع قدر من التعاون بأن ُيزوِّد بعُضها بع

لموجودات املكتـسبة بـصورة غـري مـشروعة         الدويل ل تحويل  المنع    على وإذ يعقد العزم  [  
 ]وكشفه وردعه على حنو أكثر فعالية، وعلى تعزيز التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات،

ــسلِّم   ــساد، ســ    وإذ ي ــال الف ــون بأعم ــن يقوم ــأنَّ م ــة أم    ب ــانوا شخــصيات طبيعي واء أك
اعتبارية، ينبغي، وفقاً ملقتـضيات االتفاقيـة، أن حتاسـبهم سـلطاهتم الوطنيـة وتالحقهـم قـضائيا،                  
وأنه ينبغي بذل قصارى اجلهـود إلجـراء حتريـات ماليـة عـن املوجـودات الـيت اكتـسبوها بـصفة               

لتعـاون الـدويل ألغـراض     غري مشروعة واسـتردادها عـن طريـق إجـراءات املـصادرة الوطنيـة أو ا               
 املصادرة أو تدابري االسترداد املباشر املالئمة،

                                                                    

 .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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ــترداد   وإذ يـــساوره القلـــق   ــا تواجهـــه الـــدول األطـــراف مـــن صـــعوبات يف اسـ  إزاء مـ
ــي  ، وخاصــة [ املوجــودات ــانوين والعمل ــصعيدين الق ــى ال ــاره ]،عل ــة ، وإذ يأخــذ يف اعتب  األمهي

وإذ يالحـظ   [قيـق التنميـة املـستدامة واالسـتقرار،          من أجـل حت    عائدات اجلرمية اخلاصة السترداد   
عائدات الفـساد يف الـدول املتلقيـة للطلـب          ترسي صلة   الصعوبات اليت تكتنف تقدمي معلومات      

 ]واجلرمية املرتكبة يف الدولة الطالبة، وهي صلة يصعب إثباهتا يف كثري من احلاالت،

دوات اســترداد املوجــودات  الــدول األطــراف علــى االســتفادة التامــة مــن أ وإذ يــشجِّع  
 وأوامـر  الـتحفُّظ املنصوص عليها يف الفصل اخلامس من االتفاقيـة، مبـا فيهـا آليـات إنفـاذ أوامـر                

املــصادرة األجنبيــة، كوســيلة للحــدِّ بقــدر كــبري مــن النفقــات الــيت قــد تتكبــدها عــادةً الدولــة     
 الطرف يف سعيها إىل استرداد املوجودات،

أن ، وخاصة الدول الطالبة والـدول املتلقيـة للطلبـات،           طراف جبميع الدول األ   وإذ يهيب   
تتعــاون علــى اســترداد عائــدات الفــساد وتبــدي التزامــاً راســخاً بكفالــة إعــادة هــذه العائــدات أو  

  من االتفاقية، ٥٧ف فيها وفقاً للمادة التصرُّ

 يف  مبــادرة عمليــة لــوزان بــشأن املبــادئ التوجيهيــة العمليــة للكفــاءة       ]إىلوإذ يــشري [  
استرداد املوجودات، اليت وضعتها ثالثون دولة طرفاً بالتعاون الوثيق مع املركز الـدويل السـترداد               
ــين          ــم املتحــدة املع ــب األم ــدويل ومكت ــك ال ــني البن ــشتركة ب ــادرة امل ــن املب ــدعم م املوجــودات وب

قة ة ومنـسَّ باملخدِّرات واجلرمية السـترداد املوجـودات املـسروقة، والـيت هتـدف إىل هتيئـة ُنهـج فعالـ            
 السترداد املوجودات من أجل املمارسني املنتمني إىل الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات،

 بأنَّ الدول األطراف ما زالت تواجه حتديات يف استرداد املوجـودات ُتعـزى              وإذ يسلِّم   
 املالحقــة جزئيــا إىل االختالفــات القائمــة بــني الــنظم القانونيــة، وتعقُّــد التحقيقــات وعمليــات   

القضائية املشتركة بني عدة واليات قضائية، واالفتقار إىل الوضـوح بـشأن إجـراءات املـساعدة                
مبـا يف ذلـك القـدرة علـى تنفيـذ أدوات مـن قبيـل         القانونية املتبادلة لدى الدولة املتلقية للطلـب،  

لــيت تفــضي إىل املــصادرة غــري املــستندة إىل إدانــة وغريهــا مــن اإلجــراءات اإلداريــة أو املدنيــة ا   
 ،الفساداملصادرة، والصعوبات الكائنة يف تعقُّب عائدات 

ــرُّ   ــة بالتحقيقــات      وإذ يق ــسلطات املكلَّف ــة ال ــضمان اســتقالل وفعالي ــة ل ــة احليوي  باألمهي
، والسترداد عائدات تلـك اجلـرائم بعـدَّة         يف إطار القضايا املتعلقة بالفساد    واملالحقات القضائية   

 ر القانوين الالزم وختصيص املوارد الالزمة،وسائل مثل إرساء اإلطا
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 إىل مــسؤولية الــدول األطــراف الطالبــة واملتلقيــة للطلبــات يف التعــاون علــى   وإذ يــشري 
 علـى   كفالة استرداد نسبة كبرية من العائدات املتأتيـة مـن الفـساد أو إعادهتـا أو التـصرف فيهـا                   

  ، وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، حنو آخر
 التحدِّيات اخلاصة الـيت ينطـوي عليهـا اسـترداد عائـدات الفـساد يف       إىليشري أيضاً ذ  وإ  

احلــاالت الــيت يتــورَّط فيهــا أفــراد ُيعهــد إلــيهم، أو كــان ُيعهــد إلــيهم، بوظــائف عموميــة بــارزة 
 وكذلك أفراد أُسرهم ومعاونوهم املقرَّبون،

ية من أجل تنفيذ الفصل اخلامس مـن        على األمهية البالغة لتعبئة اإلرادة السياس      وإذ يشدِّد   
  االتفاقية تنفيذاً فعاالً،

 أن تواصـل إبـداء اإلرادة       ، الطالبـة واملتلقيـة للطلبـات،       جبميع الدول األطـراف    وإذ يهيب   
السياسية على العمل معاً من أجل استرداد عائدات الفساد وجتاوز العوائق الـيت تعتـرض اسـترداد           

الـسابقني  ف الطالبـة أو املـالكني الـشرعيني         اطـر  األ  إىل الـدول   العلى حنو فعَّ  وإعادهتا  املوجودات  
 ، من االتفاقية٥٧ضحايا اجلرمية، وفقاً للمادة  أو

يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة   باملبـــادئ األساســـية ملراعـــاة األصـــول القانونيـــة     وإذ يقـــرُّ[  
 ]لفصل يف حقوق امللكية،واإلجراءات املدنية أو اإلدارية ل

ن الدوحــة بــشأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول    إعــاليــستذكروإذ   
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التـصدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتـصادية وتعزيـز                    

 الذي أعلنـت فيـه الـدول        )٢(،سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور       
يذ تـدابري فعالـة لكـشف ومنـع ومكافحـة الفـساد وعمليـات               األعضاء أهنا تسعى جاهدة إىل تنف     

 وإىل تعزيز التعاون الدويل وتقـدمي املـساعدة إىل   ،حتويل األموال املتأتية منه إىل اخلارج وغسلها     
أو جتميــدها أو ضــبطها، املوجــودات يف اســتبانة تلــك لكــي تــساعد بــدورها  الــدول األعــضاء 

 كام اتفاقية مكافحة الفساد،وكذلك يف استردادها وإعادهتا، وفقاً ألح

بفائـدة تبـادل الـدول األعـضاء للمعلومـات املتعلقـة باملمارسـات الفـضلى يف                  يقرُّوإذ  [  
 ]رة واستخدامها والتصرُّف فيها،واملصاَدواملضبوطة جمال تدبر املوجودات اجملمَّدة 

، الــذي أنــشأ  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤ املــؤرَّخ ١/٤ قــراره وإذ يــستذكر  
يـشري   إذوجبه الفريَق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجـودات، و            مب

 تـشرين  ١٣ املـؤرَّخ  ٣/٣ و،٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ١ املؤرَّخ  ٢/٣إىل األمهية املستمرة لقراراته     
                                                                    

 .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )2(  
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، الــيت قــرَّر فيهــا أن  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٨ املــؤرَّخ ٤/٤ و،٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
 اصل الفريق العامل عمله،يو

ــدير  يالحــظ وإذ   ــع التق ــى حنــو     م ــستفادة، عل ــدروس امل ــدة وال  تطــوَر املمارســات اجلي
تبيِّنه تقاريُر الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات،                   ما
   تلك املمارسات اجليدة،تبادلَو

قنيـة الـيت ينتجهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              املـوارد الت   أيـضاً وإذ يالحظ مع التقدير       
ــادرة اســترداد املوجــودات املــسروقة التابعــة للبنــك الــدويل ومكتــب      باملخــدِّرات واجلرميــة ومب

، واملركـز الـدويل املعـين باسـترداد املوجـودات التـابع             املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة        األمم
 ،ملعهد بازل للحوكمة

طراف على أن تقـوم، يف إطـار مـن اجلهـد املـشترك، بتطبيـق                 الدول األ  يشجِّع  -١  
 ،الدروس املستفادة يف مجيع جماالت التعـاون علـى اسـترداد املوجـودات، وذلـك يف مجلـة أمـور          

بإنشاء أطر قانونية وتعزيز املؤسسات الوطنية وتدعيم التعـاون الـدويل مـن خـالل املـشاركة يف                  
 مثــل جهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات، ،نيالــشبكات الدوليــة املعنيــة بإنفــاذ القــوان

واملبادرة العاملية جلهات الوصل املدعومة من املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، ومبادرة اسـترداد             
 ،كامـــِدن املـــشتركة بـــني الوكـــاالت الســـترداد املوجـــودات وشـــبكة املوجـــودات املـــسروقة، 

  حسب االقتضاء؛ ،سترداد األموالواملبادرات اإلقليمية، مثل املنتدى العريب ال
الدول األطراف، علـى حنـو مـستدام ومعـزَّز ومبـا            مجيع   على أمهية إبداء     يشدِّد  -٢ 

 إرادةً سياسـية والتزامـاً سياسـياً بـشأن جتـرمي            )١(، األمم املتحدة ملكافحة الفساد    يتسق مع اتفاقية  
قضائيا وبشأن التعاون الفعـال علـى اسـترداد العائـدات     الفساد مرتكيب جرائم   الفساد ومالحقة   

  املتأتية من جرائم الفساد؛
 الــدول األطــراف علــى أن تزيــل العقبــات أمــام اســترداد املوجــودات،  عيــشجِّ  -٣ 

ــدول           ــضاً ال ــشجِّع أي ــتخدامها، وي ــاءة اس ــع إس ــة ومن ــا القانوني ــسيط إجراءاهت ــها تب ــائل من بوس
ــة وفقــاً لنظمهــا    دَّ،األطــراف علــى أن َتحـُـ  ــة الوطني  حــسب االقتــضاء، مــن احلــصانات القانوني

   القانونية ومبادئها الدستورية؛
 الــدول األطــراف علــى حتــسني توقيــت وفعاليــة اســترداد عائــدات  يــشجِّع  - مكررا٣ً[  

معهود إليهم، أو كان معهوداً إليهم، بوظـائف عموميـة بـارزة وأفـراد أسـرهم               اجلرمية من أفراد    
، وعلــى النظــر يف االســتعانة بآليــات قانونيــة بديلــة مثــل التــسويات لتيــسري  نيملقــرَّبهم ائوشــركا
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االســترداد الــسريع لعائــدات اجلرميــة، وخاصــةً يف قــضايا الفــساد العــابرة للحــدود الوطنيــة،          
  ]ف الطالبة واملتلقية للطلبات؛اولتخفيض التكاليف اليت تتكبدها الدول األطر

ــب  - مكرراً ثانيا٣ً[   ــب يهي ــراف ال ــر دول األط ــراك    أن تنظ ــى النحــو الواجــب يف إش عل
الواليات القضائية اليت يتبع هلا األفراد الذين يتقلدون وظائف سياسية بارزة والواليات القـضائية              

  ] بتبادل املعلومات استباقيا يف هذا الشأن؛أن تبادراليت تنشأ فيها القضايا املتصلة بالفساد، و
ــوعز  - مكررا ثالثا٣ً[   ــضوية املعــين       إىلي ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام  الفري

 مــن االتفاقيــة، باســتهالل عمليــة وضــع مبــادئ  ٥٧ و٥٣باســترداد املوجــودات، وفقــاً للمــادتني 
 من االتفاقية؛ وباستهالل وضع     ٥٦توجيهية للتعاون والتبادل االستباقي للمعلومات وفقاً للمادة        

 ] الفساد واالعتراف هبم ووضع معايري بشأن تعويضهم؛مبادئ توجيهية بشأن استبانة ضحايا

التوجيهيــة العمليــة لــوزان  مبــادئ تراعــيلــى أن ع[ الــدول األطــراف يــشجِّع  -٤  
 بشأن كفاءة العمل على استرداد املوجودات يف ممارساهتا املتَّبعة يف جمال اسـترداد              ]امللزِمة غري[

ــادل خرباهتــا ال ع ]املوجــودات، و ــة وجتمَِّعهــا يف دليــل إرشــادي  لــى أن تواِصــلَ تب مفــصَّل عملي
 أو يف دليـل عملـي السـترداد املوجـودات، وذلـك بالتعـاون مـع الـدول                   ]غري ملـزِم  و[اخلطوات  

 ذات الصلة؛املعنية ، بناء على طلب األطراف  املهتمنياملهتمة ومقدِّمي املساعدة التقنية

،  مـن االتفاقيـة  ٤٦ق املـادة   الدول األطراف املتلقِّية للطلبـات، عنـد تطبيـ    يشجِّع  -٥  
مــن توســيع نطــاق  ن لتــتمكَّعلــى النظــر علــى النحــو الواجــب يف اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن تــدابري    

مها مبوجب تلك املادة يف حالة انتفاء ازدواجيـة التجـرمي، مبـا يتـسق مـع الفقـرة                   املساعدة اليت تقدِّ  
 ؛٤٦من املادة ) ج (٩الفرعية 

 عنـد االنطبـاق مببـادرة اسـترداد املوجـودات           بالدول األطراف، وكذلك  يشيد    -٦  
 للجهـود   مـن التـدابري دعمـاً   اً مزيـد همالختـاذ املسروقة وبـاملركز الـدويل السـترداد املوجـودات،          

الفعالة الرامية إىل استرداد املوجودات، ويشجِّع على مواصلة التعاون الوثيـق واجلهـود املبذولـة                
 و الثغرات؛هبدف تعزيز التنسيق واحلد من االزدواجية أ

ــرة      يالحــظ  -٧[   ــضى الفق ــب، مبقت ــة للطل ــة الطــرف املتلقي ــه جيــوز للدول ــن ٤ أن  م
، أن تقتطع، عند االقتضاء وما مل تقرِّر الـدول األطـراف خـالف ذلـك،                تفاقيةاال من   ٥٧ املادة

نفقات معقولـة تكبـدهتا يف عمليـات التحقيـق أو املالحقـة أو اإلجـراءات القـضائية املفـضية إىل             
 الدول األطراف على النظـر يف التنـازل         ملمتلكات املصادرة أو التصرف فيها، لكنه حيثُّ      إعادة ا 

 ]بلد نـامٍ؛   النفقات أو يف ختفيضها إىل احلد األدىن، خاصة عندما يتعلق األمر ب            عن اقتطاع تلك  
  ]تنقل هذه الفقرة إىل آخر النص[
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الدول األطراف أن تتعاون تعاوناً وثيقاً على إعـادة املوجـودات           ب يهيب  - مكررا٧ً  
   من االتفاقية؛٥٧والتصرف فيها وفقاً للمادة 

 املوجودات املعـادة    تدبراستخدام و كفالة   الدول األطراف على     حيثُّ  - ثانياً مكررا٧ً[  
جـودات   تلـك املو إسـهام  مبـا يفـضي إىل       ،مبقتضى االتفاقية على حنو شفاف وخاضـع للمـساءلة        

  ]يف التنمية املستدامة؛
ــدعو  -ثالثاً مكرراً ٧[   ــراف يـ ــدول األطـ ــاهتا    الـ ــشريعاهتا وسياسـ ــاً لتـ ــام، وفقـ  إىل القيـ

مع ونشر بيانات عن حجم املوجودات اليت ضبطتها والياُتهـا القـضائية أو صـادرهتا       الوطنية، جب 
  ]؛، وعن بلدان منشأ تلك املوجوداتأو أعادهتا أو تصرَّفت فيها

 الــدول األطــراف علــى النظــر يف إرســاء إجــراءات وأدوات   حيــثُّ  -رابعاًرراً  مك٧[  
وتتــيح للدولــة الطالبــة، يف ظــل ظــروف مالئمــة ويف وجــود ضــمانات   تــسمح فعالــة ومالئمــة 

تبادلــة املقانونيــة الساعدة املــمالئمــة، أن تــستخدم املعلومــاِت واألدلــةَ املقدَّمــة إليهــا مــن خــالل  
لفساد اسـتخداماً فعـاالً يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة املتـصلة بـنفس          قضية جنائية تتعلق با    يف

 مـــن نفـــس إلجـــراءات املدنيـــة واإلداريـــة جـــزءاإن مل تكـــن تلـــك او حـــىت ،موضـــوع الفـــساد
  ]اإلجراءات القانونية املطبَّقة يف القضية اجلنائية؛

ة ملكافحـة الفـساد      أمهية آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـد         يؤكِّد جمدَّداً   -٨  
 ؛ منهاالتفاقية، مبا يف ذلك الفصل اخلامسا املساعدة على تنفيذيف 

فــق مــع الفــصل اخلــامس مــن    الــدول األطــراف علــى أن تكفــل، مبــا يتَّ  حيــثُّ  -٩  
مــرتكيب جــرائم الفــساد  قانونيــة ومؤســسية وافيــة مــن أجــل مالحقــة  اًطــر أُأنَّ لــديهااالتفاقيــة، 

حتياز والتحويل غـري املـشروعة للموجـودات املتأتيـة مـن الفـساد،              كشف عمليات اال  وقضائيا،  
ــة          ــساعدة القانوني ــك امل ــا يف ذل ــا، مب ــدويل وتوفريه ــانوين ال ــاون الق ــن التع والتمــاس ضــروب م

ــة،  ــات مناســبة   واملتبادل ــأمني وجــود آلي ــد    -ت ــها عن ــة وميكن ــها إىل أحكــام إدان ــستند يف عمل  ت
مـا ُيـستبان مـن عائـدات للفـساد مـن خـالل مـصادرهتا،                 السـترداد    -االقتضاء أال تستند إليهـا      

إنفــاذ األوامــر الــصادرة يف اخلــارج املــستندة إىل أحكــام إدانــة وغــري املــستندة إليهــا وفقــاً            و
 ؛األطرضمان إنفاذ هذه وملقتضيات االتفاقية، 

تنـسيق داخـل    لل الدول األطراف على إنشاء أو تعزيز آليات وطنيـة           حيثُّ أيضاً   -١٠  
ضمان مستويات مناسبة من تبادل املعلومـات والتنـسيق بـني           لتعاون فيما بينها، و   لو احلكومات

مـرتكيب جـرائم     اليت هلـا دور يف اجلهـود الراميـة إىل منـع الفـساد ومالحقـة                  ،السلطات املختصة 
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الــسلطات الرقابيــة وســلطات التحقيــق    ويف اســترداد املوجــودات،   وكــذلك الفــساد قــضائيا 
 ال احلصر؛الذكر ملالية والنيابة العامة، على سبيل ووحدات االستخبارات ا

ساد إىل اخلــارج واكتــشافها منــع عمليــات حتويــل عائــدات الفــ أمهيــةَ  يالحــظ  -١١[  
 ]؛، وفقاً للفصل اخلامس من االتفاقية]وكشف معلومات عنها[

 الدول األطـراف علـى أن تنظـر يف إنـشاء نظـم فعالـة إلقـرارات الذمـة                    يشجِّع  -١٢  
قـد   ، ويف اختـاذ مـا     ٥٢ مـن املـادة      ٥لموظفني العموميني املناسبني، مبـا يتفـق مـع الفقـرة            املالية ل 

يلــزم مــن تــدابري للــسماح لــسلطاهتا املختــصة بتبــادل تلــك املعلومــات، مبــا يتفــق مــع متطلبــات   
 القانون الوطين، مع الدول األطراف األخرى؛

ــاً لالتفاقيــ    حيــثُّ  -١٣[   ــل، وفق ــى أن ُتزي ــراف عل ــدول األط ــة،   ال ــوانني الوطني ة والق
، وذلـــك بـــاحلرص علـــى أن تقـــوم ، وأن تيـــسِّرهالعراقيـــلَ الـــيت تعتـــرض اســـترداَد املوجـــودات

املؤسسات املالية وكـذلك، عنـد االقتـضاء، الـدوائر واملهـن غـري املاليـة املعيَّنـة، باعتمـاد وتنفيـذ                  
وقة، وميكـن أن    معايري فعَّالـة تكفـل عـدَم اسـتخدام تلـك الكيانـات يف إخفـاء موجـودات مـسر                   

تتضمَّن تلك املعايري اختاذ تدابري مثل شـروط تـوخي احلـرص الواجـب يف التعامـل مـع الزبـائن،                     
وحتديد ماهية املوجـودات الـيت ميلكهـا أفـراد معهـود إلـيهم، أو كـان معهـوداً إلـيهم، بوظـائف                       
 عموميـــة بـــارزة وأفـــراُد أســـرهم وشـــركاؤهم املقرَّبـــون والتـــدقيق علـــى حنـــو أفـــضل يف تلـــك 

بـالتحقُّق،  كـذلك   املوجودات، ومجع وتوفري معلومات عن املنـتفعني مـن ملكيـة املوجـودات؛ و             
 ]من خالل إجراءات رقابية صارمة، من أنَّ تلك الكيانات تنفِّذُ تلك املقتضيات تنفيذاً وافياً؛

ــشجِّع  -١٤   ــن       ي ــها م ــدابري لتمكين ــن ت ــزم م ــا يل ــذ م ــى أن تنفِّ ــدول األطــراف عل  ال
ومـات موثوقـة عـن املنـتفعني مـن ملكيـة الـشركات أو اهلياكـل االعتباريـة أو                    احلصول على معل  

الـيت ُيـساء   غريها من اآلليات القانونية املعقَّدة، مبا يشمل االحتادات املالية والشركات القابضة،           
وتبــادل  يف ارتكـاب جـرائم فـساد أو التـستُّر عليهـا أو إخفـاء العائـدات وحتويلـها،         اسـتخدامها 
  ا ييسِّر إجراءات التحقيق وتنفيذ الطلبات؛ات مبتلك املعلوم

 الدول األطراف على أن تتيح علـى نطـاق واسـع معلومـات عـن                يشجِّع أيضاً   -١٥  
مبا فيها تلـك املـستخدمة يف التـسويات واآلليـات القانونيـة البديلـة،               أطرها وإجراءاهتا القانونية،    

ــل عملــي خــاص أو أيِّ شــكل آخــر يــسهِّل علــى ســا     ــدول اســتخداَم تلــك  يف شــكل دلي ئر ال
  يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى؛]،عند االقتضاء، [ أن تنظرعلى املعلومات، و

 ٥٦   الـدول األطـراف علـى أن تعـزِّز، مبـا يتماشـى مـع املـادة                 يشجِّع كذلك   - ١٦[  
 من االتفاقية، التدابري الرامية إىل التبادل التلقائي للمعلومات، دون مساس بالقـانون الـوطين،             
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لــة جلوانــب التعــاون يف جمــال املــساعدة   ووفقــاً لالتفاقيــة، باعتبــار ذلــك ممارســة جيــدة مكمِّ  
 ]القانونية املتبادلة؛

اغتنام فرص التعاون الساحنة من خـالل       النظر يف    الدول األطراف على     يشجِّع  -١٧  
 العامليـة   شبكات املمارسني القائمة، مثل جهات الوصل املعنية باسـترداد املوجـودات، واملبـادرة            

جلهــات الوصــل املدعومــة مــن املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة ومبــادرة اســترداد املوجــودات  
ــدِ  ــبكة كامـ ــسروقة، وشـ ــن    املـ ــتفادة مـ ــودات، واالسـ ــترداد املوجـ ــة باسـ ــات اخلاصـ ن للمعلومـ

] يف ســياق[ ]وال ســيما قبــل[املعلومــات املقدَّمــة علــى صــعيد وحــدات االســتخبارات املاليــة،  
  ؛ات املساعدة القانونية املتبادلةتقدمي طلب
 علــى تــسمية جهــات معنيــة بتقــدمي املــساعدة   الــدول األطــرافيــشجِّع أيــضاً  -١٨  

التقنيــة ومــسؤولني أو مؤســسات حكوميــة، حــسب االقتــضاء، للعمــل بــصفة خــرباء تقنــيني يف 
ــى أن        ــاظرة عل ــدويل واســترداد املوجــودات، مــن أجــل مــساعدة اجلهــات املن ــاون ال جمــال التع

 ستويف بطريقة فعالة مقتضيات املساعدة القانونية املتبادلة دون تأخري غري ضروري؛ت

ميكـن أن   ]وافيـة [ الدول الطالبة علـى كفالـة بـدء إجـراءات حتقيـق وطنيـة           حيثُّ  -١٩[  
 ] َتستند إليها طلباُت املساعدة القانونية املتبادلة؛]وافية[ اًأُسسترسي 

 تنظر، مبا يتماشى مع أطرها القانونيـة الوطنيـة،           الدول األطراف على أن    حيثُّ  -٢٠[  
يف اختاذ تدابري تيسِّر جتميد عائدات الفساد ومصادرهتا على حنـو فعـال، مبـا يف ذلـك مـصادرهتا                    
دون االستناد إىل إدانة، وإصدار أوامـر حتفُّـظ عاجلـة بنـاء علـى طلـب رمسـي، واسـتالم األدلـة                       

ه االهتـام إلـيهم يف الواليـة القـضائية الطالبـة أو الـتحفُّظ         ر القبض على املطلوبني أو توجي     اليت تربِّ 
العاجــل علــى املوجــودات يف حــال عــدم وجــود طلــب رمســي، ومــصادرة مــا يعــادل قيمــة           

 ]املوجودات يف حال تعذر استردادها؛

 الدول األطراف على ضمان أن تسمح إجـراءات التعـاون           حيثُّ أيضاً   - مكررا٢٠ً[  
ــضبط املوجــودات و  ــدويل ب ــدهاو أ/ال ــى تلــك      جتمي ــة احلفــاظ عل ــزمن بغي ــة مــن ال ــرة كافي  لفت

املوجودات كاملةً، ريثما ُيبـتُّ يف إجـراءات املـصادرة يف دولـة أخـرى، والـسماح بالتعـاون يف           
ــضبط   ــر ال ــاذ أوام ــدإنف ــسماح بتوســيع نطــاق هــذا     والتجمي ــة أو ال  وأحكــام املــصادرة األجنبي

 والتجميـد ابري تـسمح بـاالعتراف بـأوامر الـضبط       التعاون، مبا يشمل التعاون من خالل اختاذ تد       
 ]وأحكام املصادرة غري املستندة إىل إدانة، حيثما أمكن ذلك؛

 الــدول األطــراف علــى أن تكفــل أن تيــسِّر إجــراءاُت التعــاون    حيــثُّ كــذلك  -٢١  
ــعة للمــــساءلة،     ــفافة وخاضــ ــة شــ الــــدويل التــــصرَف يف عائــــدات الفــــساد املــــصادرة بطريقــ
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ياً مع األطر القانونية الوطنية، بفائـدة مباشـرة علـى املتـضرِّرين مـن الفـساد،             تعود، متش  وبطريقة
ــستدامة،       ــة املـ ــر التنميـ ــز أثـ ــساهم يف تعزيـ ــن أن تـ ــادة ميكـ ــودات املعـ ــأنَّ املوجـ ــسليم بـ ــع التـ مـ

 علـى ضـمان     )٣(الدول األطراف، على النحو املتَّفـق عليـه يف خطـة عمـل أديـس أبابـا،                 يشجِّعو
د هبـا يف  ُيـسترشَ ل اجليـدة بـشأن إعـادة املوجـودات أو التـصرف فيهـا          وضع معـايري للممارسـات    

 املستقبل يف التصرف يف املوجودات؛

 الــدول األطــراف ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات  يــشجِّع  - مكررا٢١ً[  
دة واجلرمية علـى االسـتمرار يف تبـادل اخلـربات وتطـوير املعـارف بـشأن تـدبر املوجـودات اجملمَّـ                     

ضبوطة واملصادرة واملستردة واستخدامها والتصرُّف فيها، واسـتبانة مـا يلـزم مـن ممارسـات                وامل
باالســتفادة مــن املــوارد القائمــة الــيت تعــاجل مــسائل إدارة املوجــودات    فــضلى يف هــذا الــشأن،  

مـن هـذه املوجـودات      املتضررين من الفساد    استفادة  ألهداف منها كفالة    املضبوطة واملصادرة،   
  ])٤(؛٢٠٣٠ماً يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام واملضي قُُد

ــظ  -٢٢[   ــترداد       يالحـ ــدين يف اسـ ــع املـ ــه اجملتمـ ــن أن يؤديـ ــذي ميكـ ــام الـ ــدور اهلـ  الـ
ــد       ــه، عن ــة التــصرف يف املوجــودات املــصادرة، حيــث ميكن املوجــودات، مبــا يف ذلــك يف مرحل

م، بتقـدمي مـدخالت بـشأن    سلِّوالقيـام، بنـاء علـى طلـب البلـد املتـ      ، [االقتضاء، تعزيز الـشفافية   
استخدام املوجودات املصادرة املعادة على حنو يأخذ يف احلـسبان األمهيـةَ اخلاصـة للموجـودات                

 ]؛]املستردة يف حتقيق التنمية املستدامة واالستقرار

ــرِّر  -٢٣[   ــضوية املعــين      يق ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام  أن يواصــل الفري
له، بالتنسيق مع فريق اسـتعراض التنفيـذ، يف تقـدمي املـشورة إىل املـؤمتر      باسترداد املوجودات عم  

ومساعدته يف تنفيذ واليته املتعلقة باسترداد عائدات الفساد، يف حدود املـوارد املتاحـة، ويقـرِّر                
علــى  ٢٠١٦املقــرَّر عقــده يف عــام أن يركِّــز جــدول أعمــال االجتمــاع األول للفريــق العامــل  

ــدَرج[ ــن أجــل جــدول أعمــال       ]حقــاًال املوضــوع ُي ــاس مقترحــات م ــب باألمانــة التم ، ويهي
 ] ملناقشته واعتماده يف االجتماع األول؛٢٠١٦االجتماع الثاين الذي سيعقد يف عام 

ــشجِّع  -٢٤[   ــشأن اإلجــراءات      ي ــا ب ــا جتارهب ــادل طوع ــى أن تتب ــدول األطــراف عل  ال
 تـشرين   ٢٩ املـؤرَّخ    ٥/٣ وقـراره    ٤/٤ و ٢/٣املتخذة وفقاً لعناصر هذا القرار وقـراري املـؤمتر          

، خالل االجتماعني املشار إليهما أعاله، اللذين سيعقدمها الفريـق العامـل            ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
 ]بني الدورات؛ يف فترة ما

                                                                    

  .٦٩/٣١٣ العامة اجلمعيةمرفق قرار  )3(  
  .٧٠/١ العامة اجلمعيةقرار  )4(  



 

10 V.15-07782 

 

CAC/COSP/2015/L.7/Rev.2

 ] أن يواصل الفريق العامل تقدمي تقارير إليه عن أنشطته؛يقرِّر  -٢٥[  

ــب  - ٢٦[   ــوارد   يطل ــوم، يف حــدود امل ــة أن تق ــق    إىل األمان ــساعدة الفري املتاحــة، مب
العامل يف أداء مهامه، بطرائق منها توفري خـدمات الترمجـة الـشفوية باللغـات الرمسيـة الـست                   

 ]لألمم املتحدة؛

ــدعو  -٢٧   ــوارد     ي ــوفري م ــدول وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت ــن خــارج  ال ــة م  امليزاني
  .جراءاهتايف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإاحملدَّدة لألغراض 

 


