
 CAC/COSP/2015/L.5/Rev.2  األمـم املتحـدة 

 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
Distr.: Limited 
5 November 2015 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

051115    V.15-07788 (A)

*1507788*
 

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

  من جدول األعمال ٦و ٥البندان 
    استرداد املوجودات

      التعاون الدويل
  نيجرييا: مشروع قرار منقَّح ،األفريقيةالدول جمموعة نيابة عن جنوب أفريقيا 

    
  عائدات اجلرمية  وإعادةدات تيسري التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجو    

    مالكيها الشرعيني السابقني]إىل [
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
أنَّ إعادة املوجودات املتأتية من مصدر غري مشـروع هـو مبـدأ أساسـي يف      إذ يستذكر  

عتبــاره أنَّ الفصــل اخلــامس مــن تلــك وإذ يضــع يف ا )١(اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،
  االتفاقية هو أحد الفصول البالغة األمهية للنجاح يف تنفيذ االتفاقية،

بـأكرب   بعضـاً بعضـها   َيُمـدَّ ُتلزِم الدول األطـراف بـأن   اليت  ٥١املادة  أيضا وإذ يستذكر  
  املوجودات، بإعادةقدر من العون واملساعدة فيما يتعلق 

التزامات الدول األطراف، ويعقد العزم على تنفيـذ االلتزامـات الـواردة     وإذ يؤكِّد جمدَّداً  
الفصل اخلامس من االتفاقية ملنـع التحويـل الـدويل لعائـدات اجلرميـة وكشـفه وردعـه، وتعزيـز          يف

  التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات،

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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غـري املشـروع، يشـكِّل     أنَّ الفساد جبميـع أشـكاله، مبـا يشـمل اإلثـراء      جمدَّداً يؤكِّدوإذ   
أمــام اســتقرار الــدول وأمنــها، ويقــوِّض املؤسســات والقــيم األخالقيــة والعدالــة،    اًخطــري اًحتــدي

  وُيضر بالتنمية املستدامة وسيادة القانون،
مــن  ٥٧مــن املــادة  ٤حبــق الدولــة الطــرف املتلقيــة للطلــب، مبقتضــى الفقــرة  وإذ يســلِّم   

تضاء، ما مل تقرِّر الدول األطراف خالف ذلك، نفقات معقولـة  االتفاقية، يف أن تقتطع، عند االق
املمتلكـات   عـادة إاإلجـراءات القضـائية املفضـية إىل     تكبدهتا يف عمليات التحقيـق أو املالحقـة أو  

  املصاَدرة أو التصرف فيها،
الــذي أنشــئ   ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ١٤املــؤرَّخ  ١/٤قــراره  وإذ يســتذكر  

مـــل احلكـــومي الـــدويل املفتـــوح العضـــوية املعـــين باســـترداد املوجـــودات،   مبوجبـــه الفريـــق العا
ــراره ــؤرَّخ  ٢/٣ وق ــه جمــ   ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١امل ــد في ــذي أكَّ ــل،    دَّداًال ــق العام ــة الفري والي

حيــيط علمــاً باملســامهات املقدَّمــة مــن مبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة املشــتركة بــني  وإذ
املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، ومبــادرات املركــز الــدويل  البنــك الــدويل ومكتــب األمــم 

السترداد املوجودات واملبادرات املماثلـة الراميـة إىل حتسـني قـدرة الـدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة         
، وال ســيما التوصــيات املقدَّمــة يف إطــار هــذه املبــادرات مــن أجــل حتســني عمليــة   الًفعــا اًتنفيــذ

  استرداد املوجودات،
بشـأن تيسـري    ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٩املـؤرَّخ   ٥/٣قراره  أيضاً يستذكر وإذ  

التعـــاون الـــدويل علـــى اســـترداد املوجـــودات، الـــذي أعـــاد فيـــه بيـــان أمهيـــة التبـــادل التلقـــائي  
عائدات اجلرمية سريعاً مبـا يتَّفـق مـع الفقـرة      إعادةو، الوطينللمعلومات، دون املساس بالقانون 

  من االتفاقية، ووضع مبادئ توجيهية عملية لتيسري استرداد املوجودات، ٥٧من املادة  ٣
من االتفاقية، ويشجِّع كـل دولـة طـرف، دون إخـالل      ٥٦املادة  وإذ يستذكر كذلك  
، علــى الســعي إىل اختــاذ تــدابري جتيــز هلــا أن حتيــل، دون مســاس بتحقيقاهتــا أو   الــوطينبقانوهنــا 

علومــات عــن العائــدات املتأتيــة مــن األفعــال اجملرَّمــة وفقــاً   مالحقاهتــا أو إجراءاهتــا القضــائية، م 
لالتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عنـدما تـرى أنَّ إفشـاء تلـك املعلومـات قـد       
يســاعد الدولــة الطــرف املتلقيــة علــى اســتهالل أو إجــراء حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات  

  رف طلبا مبقتضى الفصل اخلامس من االتفاقية،قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك الدولة الط
إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول    وإذ يســتذكر  

أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          
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الذي ذكرت فيـه الـدول    )٢(ر،سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهو
األعضــاء أهنــا تعمــل جاهــدة مــن أجــل تنفيــذ تــدابري فعالــة لكشــف الفســاد ومنعــه ومكافحتــه، 
وكــذلك نقــل املوجــودات املتأتيــة مــن الفســاد إىل اخلــارج وغســلها، وتــدعيم التعــاون الــدويل   

ــى تلــك املوجــودات      ــدول األعضــاء يف جمــال التعــرُّف عل ــة إىل ال ــدها  واملســاعدة املقدَّم وجتمي
حجزها، وكذلك استردادها وإعادهتا، وفقاً للفصل اخلامس مـن االتفاقيـة، والعمـل يف هـذا      أو

الصدد على مواصلة مناقشة طرائق مبتكرة لتحسني تبادل املساعدة القانونيـة مـن أجـل تسـريع     
  إجراءات استرداد املوجودات وزيادة فرص جناحها،

الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث بشـأن        خطـة عمـل أديـس أبابـا     وإذ يستذكر أيضاً  
اجملتمع الدويل على استحداث ممارسات جيـدة يف جمـال إعـادة     ُشجِّع فيهااليت  )٣(متويل التنمية،
  املوجودات،

الزيــادة املطــردة يف تــدفقات األمــوال املتأتيــة مــن مصــدر غــري     وإذ يالحــظ مــع القلــق   
اخلطــر الــذي تشــكله تلــك الزيــادة علــى مشــروع مــن البلــدان الناميــة علــى وجــه اخلصــوص، و

  التنمية املستدامة وسيادة القانون وأمن الدول،
مبا قدَّمته الدول األطراف من عـون ومسـاعدة إىل الـدول الطالبـة يف جمـال       وإذ يرحِّب  

  ،وإرجاعها استرداد عائدات اجلرمية
ية لتحقيق الكفـاءة  مببادرة عملية لوزان بشأن املبادئ التوجيهية العمل وإذ يرحِّب أيضاً  

يف استرداد املوجودات، اليت وضعتها ثالثون دولـة ذات خـربة يف هـذا اجملـال، بالتعـاون الوثيـق       
مــع املركــز الــدويل الســترداد املوجــودات وبــدعم مــن مبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة،   

الطالبـة   هبدف وضع هنـوج فعالـة ومنسَّـقة السـترداد املوجـودات لصـاحل املمارسـني مـن الـدول         
  والدول املتلقية للطلب،

بأنَّ الـدول ال تـزال تواجـه حتـديات يف جمـال اسـترداد املوجـودات ألسـباب          وإذ يسلِّم  
منها اختالف نظمها القانونية، وحمدودية تنفيذ آليـات مثـل املصـادرة دون االسـتناد إىل إدانـة،      

تركة بـني عـدة واليـات قضـائية،     والتعقُّد الذي تتَّسم به التحقيقات واملالحقات القضـائية املشـ  
وعدم اإلملام بإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة لدى الدول األطراف األخرى، والصـعوبات  

  اليت تكتنف استبانة وكشف تدفُّق عائدات الفساد،

                                                         
  .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٢(  
  .٦٩/٣١٣رفق قرار اجلمعية العامة م  )٣(  
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على وجه اخلصوص أنَّ نسبة كبرية من عائدات الفساد، مبا يف ذلك العائـدات   وإذ يالحظ  
االتفاقية، مل تتم بعُد   شوة العابرة للحدود الوطنية وغريها من اجلرائم املنصوص عليها يفاملتأتية من الر
  مالكيها الشرعيني السابقني وضحايا اجلرمية،والدول األطراف الطالبة إعادهتا إىل 
إزاء الصعوبات العملية اليت تواجهها الدول الطالبـة والـدول املتلقيـة     وإذ يساوره القلق  

  ترداد املوجودات،للطلب يف اس
ــات الصــلة بــني       وإذ يســلِّم   ــدول األطــراف يف إثب ــا ال ــيت تواجهه بالصــعوبات املشــتركة ال

املوجودات املستبانة واجلرمية اليت تأتت تلك املوجودات من جراء ارتكاهبا، وإذ يشدِّد على األمهيـة  
  ب على تلك الصعوبات،البالغة جلهود التحقيق الوطنية الفعالة والتعاون الدويل من أجل التغلُّ

أنَّ التكلفــة الباهظــة الســترداد املوجــودات يف بعــض الواليــات  مــع القلــق وإذ يالحــظ  
، ممَّا أفضـى إىل التخلـي عـن بعـض القضـايا      اًالقضائية قد جعلت استرداد تلك املوجودات صعب

  العائدات املتأتية من اجلرمية إىل بلدان املنشأ، عادةإاليت الُتِمس فيها 
واآلليــات  إىل التســوياتبعــض الــدول األطــراف  جلــوءاالجتــاه املتمثــل يف  وإذ يالحــظ  

القانونية البديلة األخرى إلهناء القضايا املتعلقة بالفساد عرب احلدود الوطنية، وإذ يقـرُّ بـأنَّ تلـك    
غـي  اآلليات اجلديدة، اليت عزَّزت إجراءات اإلنفاذ يف بعض قضايا الفساد يف أرجـاء العـامل، ينب  

ــة املتمثلــة يف تعزيــز التعــاون الــدويل واســترداد    علــى حنــو يراعــي  أن تســتخدم  أهــداف االتفاقي
  عائدات اجلرمية مع مجيع الدول األطراف املتضررة،

لتســويات إىل االــدول األطــراف  جلــوءتنــامي املمارســة املتمثلــة يف  وإذ يالحــظ أيضــاً   
ــة األخــرى يف قضــايا الرشــو    ــة البديل ــة، وإذ يهيــب   واآلليــات القانوني ــابرة للحــدود الوطني ة الع

ــار الواجــب إلشــراك الواليــات القضــائية الــيت نشــأت فيهــا       ــدول األطــراف أن تــويل االعتب بال
  خمططات الرشوة أو جرى فيها رشو املوظفني األجانب،

فقــط مــن األمــوال    ]يف املائــة ٣قــدرها صــغرية [أنَّ نســبة  وإذ يالحــظ مــع القلــق  [  
 ٦,٢ن مـن خـالل التسـويات علـى الصـعيد العـاملي، والـيت تربـو علـى          حـىت اآل عليها املتحصَّل 

باليــني دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة، هــي الــيت أعيــدت إىل الــدول الطالبــة يف إطــار  
، وأُعيــدت إىل أصــحاهبا الشــرعيني الســابقني أو    أو غســلها قضــايا اخــتالس أمــوال عموميــة   

بالـدول الـيت تلقـى موظفوهـا الرشـوة ووقعـت        اسُتخِدمت للتعويض عـن األضـرار الـيت حلقـت    
الـذي  مما يقوض حق الضحايا يف اسـترداد مـا سـلب منـهم     فيها املعامالت املنطوية على فساد، 

  ل أحد املبادئ األساسية للفصل اخلامس من االتفاقية،]كِّيش
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مجيع الدول األطـراف علـى أن تتعـاون علـى اسـترداد عائـدات اجلرميـة،         حيثُّ  -١  
ــا ــا مب ــة يف        فيه ــري املدرج ــة املختلســة واملوجــودات املســروقة واملوجــودات غ ــوال العمومي األم

هـذه   عـادة إبضـمان   اًقويـ  اًاحلسابات واليت ُيعثَر عليها يف مالذات آمنة، وعلى أن تبـدي التزامـ  
من اتفاقيـة   ٥٧املوجودات أو التصرف فيها، مبا يف ذلك إعادهتا إىل بلدان املنشأ، وفقاً للمادة 

  )١(املتحدة ملكافحة الفساد؛ األمم
الـدولَ األطـراف علـى ضـمان أن تسـمح إجـراءات التعـاون الـدويل          أيضاً حيثُّ  -٢  

بضبط املوجودات والتحفُّظ عليها لفترة كافية بغية احملافظة عليها كلها يف انتظار ما ستؤول إليه 
القضـائية األجنبيـة    اإلجراءات يف دولة أخرى، وعلـى فسـح اجملـال للتعـاون علـى إنفـاذ األحكـام       

  ئل منها توعية السلطات القضائية؛توسيع نطاق ذلك التعاون، بوسا الصادرة بشأن املصادرة أو
الدولَ األطراف، وفقاً للفصلني الثالث واخلـامس مـن االتفاقيـة،     كذلك حيثُّ  -٣  

  على القيام مبا يلي:
املتأتيــة مــن  منــع وكشــف وردع التحويــل الــدويل لعائــدات اجلرميــة واألمــوال  (أ)  

  مصدر غري مشروع؛
ــة         (ب)   ــات املاليـ ــال املؤسسـ ــة امتثـ ــور إىل كفالـ ــة أمـ ــي يف مجلـ ــدابري ترمـ ــاذ تـ اختـ

واملؤسسات غري املالية املعيَّنة، من أجل استبانة عائدات اجلرمية واألمـوال غـري املشـروعة املنشـأ     
  وتعقبها ومصادرهتا واستردادها وإعادهتا؛

ــة خاصــة وبســرعة يف تنفيــذ طلبــات   بالــدول األطــراف أ ُيهيــب  -٤   ن تنظــر بعناي
  املساعدة القانونية املتبادلة يف جمال استرداد املوجودات؛  

ــة      ُيشــجِّع   -٥   ــة العملي ــوزان التوجيهي ــادئ ل ــدرج مب ــى أن ت ــدول األطــراف عل ال
ــترداد        ــال اسـ ــة يف جمـ ــاهتا املتَّبعـ ــودات يف ممارسـ ــترداد املوجـ ــاءة يف اسـ ــق الكفـ ــة بتحقيـ املتعلقـ

تواصــل تبـادل خرباهتــا العمليــة ودجمهـا يف دليــل مفصَّـل اخلطــوات أو كتيــب     أندات، واملوجـو 
  إرشادي السترداد املوجودات، بالتعاون مع الدول املهتمة ومقدِّمي املساعدة التقنية املهتمني؛

الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد يــوعز إىل   -٦  
  من االتفاقية: ٥٧و ٥٣للمادتني  مبا يلي، وفقاً أن يقومباملوجودات 

مبــادئ توجيهيــة الســتبانة مجــع املمارســات الفضــلى واســتهالل عمليــة وضــع   (أ)  
  ضحايا الفساد واالعتراف هبم، وحتديد معايري التعويض؛
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مبـادئ توجيهيـة السـتخالص اسـتحقاقات عادلـة مـن       استهالل عمليـة وضـع     [(ب)  
  ة املستردة لصاحل الكيانات املتضررة، يف إطار االتفاقية؛]األرباح والغرامات اجلنائي

مبادئ توجيهية لتبـادل املعلومـات علـى حنـو اسـتباقي ويف الوقـت املناسـب        وضع   (ج)  
  من االتفاقية؛ ٥٦من أجل متكني الدول األطراف املعنية من اختاذ اإلجراءات املناسبة وفقاً للمادة 

مــع معلومــات عــن اســتخدام الــدول األطــراف  القيــام، بــدعم مــن األمانــة، جب  [(د)  
بغيــة  ،للتســويات وســائر اآلليــات البديلــة، ممــا يشــمل معلومــات عــن تبــادل أفضــل املمارســات

النظر يف جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسـري االسـتعانة بنـهج أكثـر تنسـيقا وشـفافية       
ــ ،وتقــدمي تقريــر املضــارة للتعــاون بــني الــدول األطــراف  ؤمتر الــدول مــن األمانــة، إىل مــ  دعمب

  األطراف يف دورته السابعة عما أحرزه من نتائج؛]
بالدول األعضاء أن تنظر يف اإلعفـاء مـن التكـاليف الـيت تقتطعهـا عنـد        يهيب  -٧  

استرداد املوجودات أو ختفيضها إىل أدىن حدٍّ معقـول، وال سـيما عنـدما تكـون الدولـة الطالبـة       
ــة، آخــذةً يف   ــدان النامي ــى حنــو غــري      اعتبارهــا أنَّ مــن البل ــزت عل ــيت احتي إعــادة املوجــودات ال
  املستدامة؛  مشروع ضرورية لتحقيق التنمية

ــى االســتجابة لتلــك       يشــجِّع  -٨   ــات املســاعدة عل ــة لطلب ــدول األطــراف املتلقِّي ال
  من االتفاقية يف حالة انتفاء ازدواجية التجرمي؛ ٤٦  الطلبات عمالً باملادة

التعاون الـدويل واسـترداد املوجـودات مـن      الدول األطراف على تعزيز يشجِّع  -٩  
"عائـدات اجلرميـة" و"ضـحايا اجلرميـة" علـى حنـو يتفـق مـع         مـن قبيـل   خالل تفسري مصطلحات 

  أحكام االتفاقية؛
ــة       حيــثُّ  -١٠   ــة البديل ــات القانوني ــيت تســتخدم التســويات واآللي ــدول األطــراف ال ال

اون مــع مجيـع الـدول األطـراف املعنيَّــة    األخـرى حلـل القضـايا املتعلقـة بالفســاد علـى العمـل بالتعـ       
  بغرض تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات واسترداد عائدات اجلرمية؛

الدول األطراف، عند اللجـوء إىل التسـويات واآلليـات القانونيـة البديلـة       حيثُّ  -١١  
دول تشـرك سـائر الـ   حبيـث  األخرى، على أن تبادر بتبادل املعلومات دون تقدمي طلب مسـبق،  

وللفقــرة الفرعيــة  ٤٦مــن املــادة  ٤األطــراف املعنيــة يف العمليــة يف وقــت مبكــر، وفقــاً للفقــرة  
  من االتفاقية؛ ٥٦وللمادة  ٤٨  (و) من املادة  ١
  


