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*1909841*  

 الدورة الثامنة
  ٢٠١٩األول/ديسمرب  كانون ٢٠-١٦أبوظيب، 

 *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 
    املساعدة التقنية

    املوجوداتقادير هائلة من املتعلق مبمنع ومكافحة الفساد   
    مذكِّرة من األمانة  

   مةمقدِّ -أوًال  
، على مضــاعفة اجلهود اجلارية الرامية إىل منع ٧/٢حث املؤمتُر الدوَل األطراف، يف قراره  -١

ومكافحة الفســــاد جبميع أشــــكاله وبصــــرف النظر عن نطاقه، اســــتنادًا إىل هنج شــــامل ومتعدد 
شى مع اتفاقية األمم  ساد، التخصصات يتما شر ثقافة نبذ الف شمل ن ساد، مبا ي املتحدة ملكافحة الف

كما حثها على زيادة جهودها واختاذ التدابري الالزمة ملنع الفساد ومكافحته، مع التركيز الالزم، يف 
مجلة أمور، على أعمال الفســــاد اليت تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، دون تقويض التزامها مبنع 

لى مجيع املســـــتويات وجبميع أشـــــكاله، مما يســـــهم يف حتقيق أهداف التنمية ومكافحة الفســـــاد ع
  .، عن طريق تنفيذ االتفاقية بكفاءة وفعالية١٦املستدامة، وال سيما اهلدف 

وإضافة إىل ذلك، دعا املؤمتر الدول األطراف إىل تبادل املمارسات الفضلى يف حتديد هوية  -٢
 الصــوريةشــركات الاألشــخاص الطبيعيني واالعتباريني الضــالعني يف إنشــاء الشــركات، مبا يف ذلك 

ئم وشركات إدارة األموال والترتيبات املماثلة األخرى، اليت ميكن أن يساء استغالهلا الرتكاب جرا
فســــاد أو التســــتر عليها أو إلخفاء العائدات املتأتية منها أو متويهها أو نقلها إىل بلدان توفر األمان 

ــــــاد و/أو  ــــــًا إىل أن تقدم طواعية معلومات عن . العائدات لتلكملرتكيب جرائم الفس ودعاها أيض
اون الدويل واسترداد التجارب واملمارسات الفضلى بشأن التدابري اجلنائية واملدنية وسبل تعزيز التع

مقادير هائلة من املوجودات، وطلب يف ذلك عندما ينطوي على الفســـاد، مبا ب املرتبطةاملوجودات 
جتميع املعلومات املقدمة من الدول (املكتب) إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

  .املوجودةحدود املوارد  ضمناألطراف، 
__________ 

 * CAC/COSP/2019/1.  
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هائلة قادير املتعلق مباخلرباء العاملي املعين بالفساد  اجتماع فريق -ثانيًا  
   املوجودات من
رات واجلرميــة، بــدعم من حكوميت النرويج ذلــك، نظم املكتــب املعين بــاملخــدِّ بنــاًء على -٣

ــــــاد  قادير هائلة من املوجودات، املتعلق مبوبريو، االجتماع األول لفريق اخلرباء العاملي املعين بالفس
لذلك االجتماع يف  ةاخلتامي الوثيقةرد تو. ٢٠١٨كانون األول/ديســــــمرب  ٥إىل  ٣من  ،ليما يف

  املرفق األول هبذه الوثيقة.
، نظم املكتب، بدعم من حكومة النرويج، االجتماع الثاين لفريق اخلرباء إىل ذلكوإضــافة  -٤

 ١٤إىل  ١٢من  ،يف أوســـلوالذي ُعقد قادير هائلة من املوجودات، املتعلق مبالعاملي املعين بالفســـاد 
  لذلك االجتماع يف املرفق الثاين. ةاخلتامي الوثيقةرد تو. ٢٠١٩حزيران/يونيه 

نظم املكتب يف إطار التحضــــــري لالجتماع الثاين لفريق اخلرباء العاملي، ووعالوة على ذلك،  -٥
يف  ، ُعقدبدعم من حكومة النرويج، اجتماعًا لفريق من اخلرباء بشـــأن الشـــفافية يف التمويل الســـياســـي

مويل الســـياســـي وترد يف املرفق الثالث املبادئ املتعلقة بالشـــفافية يف الت. ٢٠١٩أيار/مايو  ٢١براغ يف 
  اليت أوصى اخلرباء الذين حضروا ذلك االجتماع بتقدميها إىل االجتماع الثاين لفريق اخلرباء العاملي.

  
   حتليل الردود املقدمة من الدول األطراف -ثالثًا  

مذكرتني إىل الدول األطراف يف إطار التحضري لالجتماع األول لفريق اخلرباء، أرسل املكتب  -٦
املعلومات بشــــأن حتديد هوية  تبادل، يطلب فيهما ٢٠١٨شــــفويتني، يف آذار/مارس ونيســــان/أبريل 

عزيز األشــخاص الطبيعيني واالعتباريني الضــالعني يف إنشــاء كيانات مؤســســية وبشــأن التدابري املتخذة لت
ممارســــات بضــــعة اليت تلقاها املكتب  ٣٢الوأبرز حتليٌل للردود . التعاون الدويل واســــترداد املوجودات

  . لتحليل الذي قدم يف االجتماععرض لويرد أدناه . فضلى أولية، جرت مناقشتها الحقًا يف ليما
  

   التعاون الدويل واسترداد املوجودات -ألف  
عدة دول  -٧ فادت  يةقدرهتا على تقدمي املســـــــاعدة عن أ قانون مة على  ال قائ بادلة غري ال املت

ساس املعاملة باملثل عن ويف أحد البلدان، كان البالغ الذي قدمته الدولة الطالبة . معاهدات، على أ
ــــرع  ــــتباه أويل كافيًا لكي يش ــــتخدمت . ب املوجوداتالبلد يف إجراءات تعقُّذلك وجود اش واس

املعلومات أو  تبادلمن أجل ن أخرى معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف أو مذكرات تفاهم بلدا
بلدًا يف املنطقة  ١٢ذكرة تفاهم بني عرضـــًا ملأحد البلدان  قدَّمو. تقدمي املســـاعدة القانونية املتبادلة

فادت دول أطراف من واست. تتعلق حتديدًا بإدارة البيانات املعقدة يف قضايا اجلرمية املنظمة والفساد
  . عدد من الشبكات لتيسري التعاون الدويل

لوحدات االستخبارات املالية، ألغراض  وكانت الشبكتان األكثر ِذْكرًا مها جمموعة إيغمونت -٨
ية  قة العمل املعن ية اليت هي على غرار فر ئات اإلقليم لك الوحدات، واهلي ما بني ت بادل املعلومات في ت

-الشــبكة اإليبريية منهاإقليمية أخرى،  منصــاتوســلطت الدول الضــوء أيضــًا على . باإلجراءات املالية
وُذِكر أيضــــًا . زاهة ومكافحة الفســــادشــــبكة العربية لتعزيز الناألمريكية للتعاون القضــــائي الدويل، وال
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له، ووحدة  ةشــــــبكة تبادل املعلومات اآلمنة" التابع ةيوروبول) و"تطبيقالمكتب الشــــــرطة األورويب (
يوروجســـت)، والشـــبكة القضـــائية األوروبية يف املســـائل الالتعاون القضـــائي التابعة لالحتاد األورويب (

شبكة دى السترداد املوجودات، ل وخصوصًاعدة بلدان بأهنا عينت جهات اتصال، وأفادت . اجلنائية
الشــبكة العاملية جلهات تنســيق اســترداد لدى كامِدن املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات أو 

ومبادرة اســــــترداد املوجودات نتربول) (اإلاملوجودات اليت أنشــــــأهتا املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية 
ــةامل ــار") ســــــروق ــادرة "ســــــت ــاًال لاللتزام الوارد يف (مب جملس االحتــاد األورويب  قرار، وكــذلــك امتث

2007/845/JHA  واعُتربت الشبكات مفيدة بشكل خاص يف . املوجوداتبتعيني مكتب وطين السترداد
  . عاونتعزيز كفاءة التيف الوقت املستغرق لالستجابة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة و صتقلي
ا، عدة دول أن تشــريعاهتا أو إحدى املعاهدات تســمح هلا بتبادل املعلومات تلقائيًّ وذكرت -٩

 إحدى الدول األطرافوذكرت . الشــرطة أجهزةوأبرزت البلدان فوائد االتصــال املباشــر فيما بني 
أهنا استفادت من أمانيت اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة رشو املوظفني العموميني األجانب 
يف املعامالت التجارية الدولية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــادي، يف احلصـــــول 

ولتوضــــيح فائدة  .على معلومات عن قنوات املســــاعدة القانونية املتبادلة قبل إرســــال طلب رمسي
قضــية تنطوي على مقادير هائلة هبا ُحلَّت  عرضــًا للكيفية اليتأحد البلدان  قدمالشــبكات الدولية، 

ــاعدة ــلطعن وأفادت عدة بلدان . والية قضــائية ١٣ من من املوجودات مبس يف املركزية  تهادور س
  الطلبات مباشرة أو يف إحالتها إىل السلطة الوطنية املسؤولة. معاجلة
بعضــها مســؤول عن  ،مكاتب متخصــصــة يف اســترداد املوجودات يف عدة بلدان،وتوجد  -١٠

 ُأنشئتدارة وصفًا إلأحد البلدان  قدمو. تنفيذ اإلجراءات الداخلية وعن املساعدة القانونية املتبادلة
عدة  قدمتو. عن التحليل املايل بالتحديدإطار مكتب استرداد املوجودات، مسؤولة  ضمنحديثًا 

لتبادل املعلومات املحلية والســترداد املوجودات،  األجهزةبني  ةمشــترك يةطر تعاونعرضــًا ألدان بل
وأوفدت إحدى . نشاء أفرقة حتقيق دولية مشتركة وشبكات غري رمسية للمدعني العامنيإل وكذلك

ة طرف قدت دولوَع. الدول األطراف خرباء إىل الدول الطالبة ملساعدهتا يف إعداد الطلبات الرمسية
إطار معاهدات ثنائية لتحســـني مســـتوى  ضـــمنأخرى اجتماعات منتظمة مع دول أطراف أخرى 

  . التعاون بني البلدان
على وجه االســــــتعجال طلبات جتميد أو  تعاجلانمن الدول األطراف بأهنما  اثنتانوأفادت  -١١

ــــــاد وعينت دولة طرف . حجز املوجودات حني ترد من دولة أخرى طرف يف اتفاقية مكافحة الفس
دون مكانية املصـــادرة عرضـــًا إلعدة دول أطراف  قدمتو. للدولة الطالبة كجهة وصـــل وطنية حماميًا

مفهوم جد يف إحدى الدول األطراف فعلى ســــــبيل املثال، يو. إىل إدانة يف ظروف خمتلفة االســــــتناد
ويف دولة طرف أخرى، . "بالغي اخلطورة"معتادي اإلجرام الذين يعتربون يف حالة  املصــــــادرة الوقائية

حني تكون ممتلكات اجلاين غري متناســبة مع  "عةموســَّ  مصــادرًة"ميكن أن ختضــع املوجودات ملا يســمى 
وفيما يتعلق . جرائماملمتلكات متأتية من  ن تكونالفتراض أدخله املعلن وتكون هناك أســــباب معقولة 

يف مصـــــرفه املركزي ُتحَفظ وتدار فيها  بإدارة املوجودات، أنشـــــأ أحد البلدان حســـــابات اســـــتئمانية
  .اإلعادة يتسىن الشروع يف عمليةالعائدات املتأتية من اجلرائم املتصلة بالفساد إىل أن 

  



CAC/COSP/2019/13
 

4/24 V.19-09841 
 

   امللكية االنتفاعية -باء  
فيما يتعلق بتحديد هوية األشـــخاص االعتباريني والطبيعيني الضـــالعني يف إنشـــاء كيانات  -١٢

وبوجه عام، ُتلَزم . األطراف عن اعتماد صكوك تشريعية ومؤسسية خمتلفةمؤسسية، أبلغت الدول 
ــــــســــــات املالية الوطنية  ، وعليها أن حتدد هوية بالزبائنالواجب فيما يتعلق  بتوخي احلرصاملؤس

وُتلِزم عدة دول أطراف املالكني املنتفعني . املنتفعني هااملؤسسية ومالكي لألدواتاملالكني القانونيني 
يف  ولدى الســلطات، ســواء يف شــكل قيد معلومات يف ســجل للمالكني املنتفعني أ ويتهمبتحديد ه
متاحة ســجالت غري  مناالطالع على املعلومات املذكورة  درجات تيســريوتراوحت . شــكل آخر

. فيها قابلة للبحثلعامة الناس وســجالت متاحة  لعامة الناس، ولكن متاحة ملصــاحل مشــروعة، إىل
  . كما قدمت إحدى الدول األطراف عرضًا لسجل صناديق استئمانية متاح لعامة الناس

عتباري، االشــــــخص للاملالك املنتفع هوية ولكي تتمكن الســــــلطات الوطنية من حتديد  -١٣
وضـــعت الدول األطراف عددًا من االســـتراتيجيات، تتراوح بني نقل صـــالحيات التحقيق الوقائي 

لتحقق مرهونًا بادات استخبارات مالية، أو جعل تسجيل الشركات إىل سلطات متخصصة أو وح
سبيل املثال، من خالل نظام وطين لبصمات األصابع  االرتكان إىلأو  ،من امللكية االنتفاعية، على 

وأبلغت عدة دول أطراف عن فرض واجب حتديث . الواجب توخي احلرصاملصـــارف الوطنية يف 
إمكانية قيام الســــــلطات  بوســــــائل منهادمة والتحقق منها بانتظام، معلومات امللكية االنتفاعية املق

  .يةزيارات وعمليات تفتيش موقعب
على  واسع لالطالعلربط بني قواعد البيانات وإتاحة جمال عن اوأفادت عدة دول أطراف  -١٤

عند التحري عن امللكية االنتفاعية أو التحقق منها أو عند  ة فضـــلىممارســـك الســـجالت األخرى
وتشـــمل هذه الســـجالت ســـجالت املصـــارف املركزية والســـجالت العقارية . قب املوجوداتتع

أفادت و. وسجالت الشركات وسجالت املركبات وسجالت األسلحة النارية والسجالت اجلنائية
على املوجودات اليت يعلن عنهــا املوظفون العموميون عن اعتمــادمهــا من الــدول األطراف  اثنتــان

وحدة االســـــتخبارات املالية  بأن إحدى الدول األطراف وأفادت. ماتكمصـــــدر إضـــــايف للمعلو
ســاعدة الكيانات الشــذوذ ملبشــكل دوري ما يســمى مبؤشــرات الراية احلمراء أو مؤشــرات ُتصــدر 

  املعنية على كشف املعامالت املشبوهة واإلبالغ عنها.
بأهنا أصدرت أطراف عدة دول أفادت ، سياسيًّاوفيما يتعلق مبعاملة األشخاص املعرضني  -١٥

ها أفراد لشـــغاليت َي وميةحتتفظ عدة دول أطراف بقوائم باملناصـــب العمكما . مواد توجيهية داخلية
 وأبلغت. النظام الوطين ملكافحة غسل األموال مبقتضى سياسيًّاينبغي اعتبارهم أشخاصًا معرضني 

 بلغتوأ. وظفي مراقبة االمتثالجعلها متاحة ملا وحتديث القائمة شـــهريًّعن إحدى الدول األطراف 
  . نشر القائمة على اإلنترنتعن دولة طرف أخرى 

ظر حتالتعامل مع مصارف صورية و عن وجود لوائح حتظرغالبية الدول األطراف  وأبلغت -١٦
صورية يف اخلارج صارف  صورية وطنية والتعامل مع م صارف  شاء م سمح بعض الدول ال و. إن ت

املصــارف األجنبية اليت ال تتعامل مع مصــارف صــورية، وحتظر االتصــال إال بالتعامل مع األطراف 
إحدى وذهبت . باملؤســســات املالية األجنبية اليت تســمح للمصــارف الصــورية باســتخدام حســاباهتا
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إقامة عالقات جتارية ملؤسسات املالية الوطنية على اإىل أبعد من ذلك بأن حظرت  الدول األطراف
وحتتفظ عدة دول أطراف بقوائم للمصـــــــارف . ها مصـــــــارف صــــــوريةيف البلدان اليت تعمل في

  على اإلنترنت. إحدى الدول األطراف هذه القائمةوالشركات الصورية، ونشرت 
  

   جاتااالستنت -رابعًا  
أبلغت الدول عن اختاذ تدابري خمتلفة لبناء القدرات من أجل تعزيز منع غســــــل األموال،  -١٧

ووضـــعت عدة دول وثائق توجيهية داخلية بشـــأن . والتعاون الدويلوكذلك اســـترداد املوجودات 
، واستعانت مبنشورات املكتب سياسيًّااملسائل اإلجرائية وتعقب املوجودات واألشخاص املعرضني 

داخلية للممارسني  يةونظمت الدول األطراف أيضًا أنشطة تدريب. الوثائق التوجيهية تلك بلورةيف 
  . ساليب على الصعيد الداخلياملعارف واأل تبادلوكفلت 

تدابري شـــــاملة تســـــتهدف حتديد هوية املالكني ل عرضـــــًامجيع الردود املقدمة  وتضـــــمنت -١٨
سترداَد سم بالدينامية، أن بدو يو. املوجودات القانونيني واملنتفعني وا سسية تت شريعية واملؤ األطر الت

سريطاق أهنا تفكر يف توسيع نبأفادت دولة طرف واحدة على األقل  إذ سجالت  تي االطالع على 
وأنشــــأت عدة . امللكية االنتفاعية، وأفادت أخرى بأهنا تنظر يف إنشــــاء ســــجل وطين للموجودات

اســــــترداد بنظمها املتعلقة مبكافحة غســــــل األموال و تدعيمدول أطراف فرق عمل داخلية هبدف 
جية، وكذلك اهلياكل عدة دول أطراف بتحســـني املوارد البشـــرية والتكنولو عهدتاملوجودات، وت

 التنظيمية الالزمة ملنع غسل األموال واسترداد املوجودات على حنو فعال.
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   املرفق األول
   هائلة من املوجوداتتقادير املتعلق ببيان ليما بشأن الفساد   

خبريًا  ٨٠يف ليمــا حوايل  التقى، ٢٠١٨كــانون األول/ديســــــمرب  ٥إىل  ٣يف الفترة من  
، من ومالحقتها قضــائيًّا قادير هائلة من املوجوداتاملتعلق مبالفســاد  يف قضــايامتخصــصــًا يف التحقيق 

قادير املتعلق مبفريق خرباء عاملي معين بالفســـاد لبلدًا من مجيع أحناء العامل، حلضـــور اجتماع  ٤٠قرابة 
مع وزارة الشــــؤون اخلارجية جبمهورية  بالتشــــاركوُعقد اجتماع فريق اخلرباء . هائلة من املوجودات
الذكرى اخلامسة عشرة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ("االتفاقية")، إلحياء بريو، وانتهى حبفل 

فخامة الســـيد  رجية بريو، وحتت رعايةيو بارداليس، وزير خاســـحبضـــور معايل الســـيد نيســـتور بوبولي
  الفساد. يوم مكافحةبحتفاالت االإطار  ضمنكارا كورنيخو، رئيس مجهورية بريو، يسمارتن ف

الصــــــادر عن مؤمتر الدول  ٧/٢تنفيذ القرار  تعزيزإىل يهدف اجتماع فريق اخلرباء  وكان 
هدف اجتماع فريق اســــــتو. ٢٠١٧األطراف يف االتفاقية، الذي اعتمد يف تشــــــرين الثاين/نوفمرب 

قادير املتعلق مبالدروس املســتفادة من التحقيق يف قضــايا الفســاد  تبادل) ١اخلرباء حتديدًا ما يلي: (
النظر يف  )٢(و؛ الفضلى املمارساتو القائمةلتحديات هائلة من املوجودات، وال سيما من حيث ا

قادير هائلة من املوجودات على األمن والبيئة والتمتع حبقوق اإلنســـــــان؛ املتعلق مبتأثري الفســـــــاد 
ستبانة  )٣(و شروع يف ا ساد  ال صدي للف سات اجليدة للت قادير هائلة من املوجودات املتعلق مباملمار

تعزيز التعاون الدويل واســترداد وســبل لنائية ومدنية ن خالل تدابري جم خصــوصــًاعلى حنو فعال، و
  املؤسسية املستغلة يف قضايا الفساد هذه. لألدواتاملوجودات، وحتديد هوية املالكني املنتفعني 

إىل اتباع هنج شــــامل ومتعدد التخصــــصــــات ملنع الفســــاد ومكافحته  ٧/٢ويدعو القرار  
الفســـــــاد اليت تتعلق  فعالتوجيه التركيز الالزم إىل أواالتفاقية،  كاميتوافق مع أحبفعالية أكرب مبا 

وأعربت الدول األطراف عن قلقها . مبقادير هائلة من املوجودات، ضمن أشكال أخرى من الفساد
الفســــاد، وإزاء األثر الســــليب جلميع أشــــكال الفســــاد،  بســــببإزاء تفاقم الفقر وعدم املســــاواة 

  يف املجتمع.ن األفراد األشد تعرضًا للُغْبعلى  خصوصًاو
 ١٥ قبلوعلى الرغم من أن املجتمع الدويل اعتمد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد  
تتصـــدر العناوين اإلعالمية  ال تزالالفســـاد، فإن قضـــايا الفســـاد  لكبحوبذل جهودًا هائلة  ســـنة

هذه  تتعلقوكثريًا ما . هائلة من املوجودات الرئيســية بشــكل متكرر، وخاصــة تلك املتعلقة مبقادير
شـــبكات معقدة من املحاســـبني واملحامني والشـــركات بو ســـياســـيًّاأشـــخاص معرضـــني ب القضـــايا

على السالم واألمن هذه الفساد  قضاياوهناك قلق متزايد بشأن تأثري . واملؤسسات املالية الصورية
  والبيئة والتمتع حبقوق اإلنسان.

وتأثريها على مجيع العابر للحدود الوطنية على طابع هذه الظاهرة  ٧/٢ويشــــــدد القرار  
حتديد هوية املالكني جمال يف الفضـــــلى املمارســـــات  تبادلاملجتمعات واالقتصـــــادات، فيدعو إىل 

التدابري املتخذة لتعزيز بشــأن القانونيني واملالكني املنتفعني الضــالعني يف إنشــاء كيانات مؤســســية، و
ــترداد املوجودات، واليت تعد التعاون الدويل  ــائلواس ــيما  وس ــية يف مكافحة الفســاد، وال س ــاس أس

  قادير هائلة من املوجودات.املتعلق مبالفساد 



CAC/COSP/2019/13 
 

V.19-09841 7/24 
 

، على حنو فعالاألطراف يف االتفاقية مبنع الفســــــاد ومكافحته  ١٨٦التعهدت الدول قد و 
التحولية و ةالطموح ٢٠٣٠املتحدة خبطة عام األعضــاء يف األمم  ١٩٣اليف حني تلتزم مجيع الدول 

كافحة الفســـــاد مب تتعلقمن أهداف التنمية املســـــتدامة غايات  ١٦ويشـــــمل اهلدف . الشـــــاملةو
إنشاء مؤسسات شفافة خاضعة بتعزيز سيادة القانون وبوالتدفقات املالية غري املشروعة و والرشوة

مة على أمهية تعزيز الشــــــراكة العاملية من أهداف التنمية املســــــتدا ١٧للمســــــاءلة، ويؤكد اهلدف 
  املستدامة. أجل التنمية من

قادير هائلة من تعلق مباملالفساد  قضاياملناقشة العديد من  اجتماع فريق اخلرباء فرصًة وأتاح 
لتداول بشــــأن كذلك لجراء حتليل أويل للعناصــــر املشــــَتَركة يف هذه القضــــايا، وإلاملوجودات، و

  . السلبية ها، وآثارالقضايا تلكالتحقيق يف جمال يف  الفضلىالتحديات القائمة واملمارسات 
رات واجلرمية، بالتعاون وتوىل تنظيم اجتماع فريق اخلرباء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ 

  اخلرباء على ما يلي:وعقب إجراء مداوالت متعمقة، اتفق . الوثيق مع حكوميت بريو والنرويج
ستذكر  عليه ملنع  ًاا متفقها إطارًا عامليًّتاخلرباء اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بصف ا

مبقادير هائلة من املوجودات، اليت قد متثِّل  ةومكافحة الفســــاد، مبا يف ذلك حاالت الفســــاد املتعلق
  ي والتنمية املستدامة لتلك الدول.نسبة كبرية من موارد الدول وهتدِّد االستقرار السياس

 قادير هائلة من املوجودات على أســــاس عتبة نقدية حبتةاملتعلق مبوال ميكن حتديد الفســــاد  
ياق اخلاص ؤ، ولكن يلزم أن يفحســـــــب ــــــ بار الس ، مبا يف ذلك التنمية املعينلد بالبخذ يف االعت

عرضــًا لقضــايا فريق الأعضــاء  قدمك، شــيًا مع ذلاومت. االقتصــادية للبلد الذي حدثت فيه احلاالت
ــــــع   مبليــارات وأحيــانــًا - الــدوالرات الينيمبعمومــًا  تقــدر ،من القيم النقــديــةتتعلق بنطــاق واس

يتولون، أو كانوا يتولون، وظائف عمومية بارزة، وبأعضــــاء أســــرهم أفراد بدوالرات، وكذلك ال
من شأهنا )، وكان "سياسيًّااألشخاص املعرضني "بفيما يلي وبأشخاص مقربني منهم (يشار إليهم 

  على البلد. أن تؤثر تأثريًا شديدًا
لةوأعرب اخلرباء عن قلقهم إزاء   هلائ قادير ا خاص  امل ــــــ ها أش ــــــرق من املوجودات اليت س

تلك املوجودات لتمويل احلمالت السياسية واقتناء السلع  يستخدمون، وكثريًا ما سياسيًّامعرضون 
اخلرباء أن هذا  وأبرز. ليخوت والطائرات اخلاصــــة والعقارات الفاخرة واملجوهراتالفاخرة، مثل ا

احليوية، مثل الرعاية  العموميةالفساد الواسع النطاق حيرم الدول من املوارد الالزمة لتوفري اخلدمات 
افحة منع ومك فإن من شأنومن مث، . األساسية املرافقالصحية أو التعليم أو اإلسكان أو الغذاء أو 

  املوارد املحلية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. أن يسهم يف حشدالفساد الواسع النطاق 
 إيضــاحية ماعروض عدة  يف دُأكِّاملوثق جيدًا على التنمية االقتصــادية،  التأثريوإضــافة إىل  

متع حبقوق على الســــالم واألمن والتمن تأثري شــــنيع للفســــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات 
ناخ والتنوع البيولوجي به مســــــؤولون  فادوأ. اإلنســـــــان وتغري امل ما ينه تأثري  بعض اخلرباء عن 

ـــتوى من  ـــكريون رفيعو املس ـــار خرباء إىل أن املوارد . زاعاتالنموارد ضـــخمة يف تأجيج عس وأش
ويف عدة . ينتهي هبا األمر أحيانًا يف أيدي متطرفني أو متمردين عنيفني املختلســــــة أو املســــــروقة

  هنب وجرائم ضد اإلنسانية.و أفعال سلبحاالت، أدى حرمان اجلنود من الدخل إىل ارتكاهبم 
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ــــــات حا  ما تنطوي  ًاإزالة الغابات وهنب املوارد البيئية، كثريلة تتعلق بوُقدَِّمت عدة دراس
الســتغالل املوارد الطبيعية وجتاوز  أذونوإســاءة اســتخدام الســلطة ملنح تراخيص أو  على الرشــوة

من احلاالت إىل إجراء فحســــــب قلة قليلة  مع إفضــــــاءاللوائح املتعلقة باآلثار االجتماعية والبيئية، 
  حتقيق أو مالحقة قضائية.

لذي يســــــود يف كثري   قاب ا حلاالت وأعرب اخلرباء عن القلق إزاء اإلفالت من الع من ا
صــعوبة التحقيق يف هذه احلاالت والتحديات املســتمرة إزاء املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات، و

اجلهود اليت ازدياد وجناح أهنم أكدوا أيضــًا على  ؛ غرياليت تواَجه يف اســترداد املوجودات املســروقة
قادير هائلة من املوجودات املتعلق مبقضــــــايا الفســــــاد قضــــــائية خمتلفة للتحقيق يف  والياتبذلتها 

ـــيما من خالل التعاون الدويل الناجحعلى حنو فعالا ومالحقتها قضـــائيًّ ويف هذا الصـــدد، . ، ال س
ال ميكن  ســياســيًّامن التحقيقات واملالحقات القضــائية لألشــخاص املعرضــني  كثريًااخلرباء أن  ذكر
  . إال بعد حدوث تغيري سياسي يف البلد جترىأن 

كانت املعلومات الواردة من املبلغني عن كثريًا ما االت اليت جرت مناقشــــــتها، ويف احل 
ــــتقصــــائيني والشــــهود املتعاونني ومن إقرارات الذمة املالية والتعاون  املخالفات والصــــحفيني االس

  عامًال حفازًا لبدء التحقيقات.تشكل قضائية أجنبية  والياتالتلقائي من 
مجلة أمور، عوامل  ضـــمناخلرباء،  اســـتبانجرت مناقشـــتها، واســـتنادًا إىل احلاالت اليت  

ساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات: توافر هياكل  سية التالية للف خفي ُت مؤسسيةالتمكني الرئي
ســاعدة اجلهات الفاعلة الفاســدة يف مل مســتعدين يني وقانوننيوســطاء ماليتوافر امللكية االنتفاعية، و

الترهيب واالعتداءات اجلسدية حاالت املضايقات و كثرةروقة يف اخلارج، وإخفاء املوجودات املس
سيني واملبلغني عن املخالفني والقائمني بالتحقيق واملالحقة القضائية  شهود األسا واملوت املفاجئ لل

ــــــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، ووجود بيئات م اتية متكن ؤوالفصــــــل يف قضــــــايا الفس
سيًّااألشخاص املعرضني  سيطرة على مجيع فروع ا سيا سلطات التنفيذية من ال سيما ال سلطة، ال  ل

  والتشريعية والقضائية، وكذلك وسائط اإلعالم.
القضـــائية ملنع  الوالياتوفيما يتعلق جبهود املنع، رحب اخلرباء بالتدابري اليت اختذهتا خمتلف  

سيما من خالل أنواع خمتلفة  شفافية امللكية االنتفاعية، ال  ساد وغسل األموال من خالل زيادة  الف
عادة ما ينظر إليها اخلرباء أن املؤســســات املالية  ذكرو. من ســجالت ملكية الشــركات والعقارات

ال الفســــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات فعمتواطئة بدرجات متفاوتة يف ارتكاب أ كجهات
فساد وحدد اخلرباء قطاعات معينة بأهنا معرضة بصفة خاصة لل. أثناء االجتماععرض هلا اليت قدم 

املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، وشـــــددوا على ضـــــرورة التركيز على منع الفســـــاد يف هذه 
الصــــناعات االســــتخراجية للموارد الطبيعية، وكذلك قطاعات الدفاع  على األخصالقطاعات، و
  . والطاقة والبنية التحتيةواالتصاالت 

، ةالدميقراطي احلوكمة، وضمان لعموميةاوأبرز اخلرباء أيضًا أمهية بناء الثقة يف املؤسسات  
 املستحقاتلربامج ها املراجعة املجتمعية املتسمة بالكفاءة، مبا فيواملراجعة املستقلة الفعالة  جدوىو

بوسائل منها وضع لوائح لضبط املشتريات وشجع اخلرباء على ترويج البيانات املفتوحة، . اجلماعية
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، وجعل امليزانيات لعامة الناس حيثما أمكن ذلكتاحة وجعل املعلومات ذات الصــــــلة م العمومية
املعلومات املتعلقة  هاالوصــــول إىل املعلومات، مبا في تيســــريشــــفافة، و وعمليات اإلنفاق احلكومي

وأكد اخلرباء أيضًا . بامللكية االنتفاعية ووثائق قضايا املحاكم، واالستفادة من التكنولوجيا اجلديدة
إىل امليزانيات  ســياســيًّاوصــول األشــخاص املعرضــني  للحد منط ضــوابفرض أمهية ضــمان على 

نزاهة النظم القضـــائية وضـــمان التعيني على  ترمي إىل تدعيمإصـــالحات إجراء ، وكذلك العمومية
  . لمحسوبيةل ًالقضاة، منعفيما يتعلق باأساس اجلدارة، وخاصة 

توخي احلرص الواجب وتنفيذها فعليًّا، وأشــار اخلرباء أيضــًا إىل ضــرورة حتســني إجراءات  
استخدامها لغسل عائدات اجلرمية، وكذلك  وخصوصًا يف شركات املحاماة، ضمانًا لعدم إمكانية

تنظيم إنشاء الشركات الصورية واستخدامها والتعامل معها، وحتسني النظم وضع لوائح لضرورة 
وشجع اخلرباء أيضًا . دون غسل مقادير هائلة من املوجودات من خالل املؤسسات املالية للحيلولة

الواجب لدى املؤسسات املالية املنشأة حديثًا قبل إدماجها يف الشبكات  تدعيم تدابري احلرصعلى 
ســـــتيالء ال تفاديًازيادة شـــــفافية امللكية االنتفاعية جلميع املؤســـــســـــات املالية على املالية العاملية، و

  عليها وإساءة استخدامها على حنو مستتر. سياسيًّاأشخاص فاسدين معرضني 
وعند النظر إىل أحد العوامل الرئيسية املحركة للفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات،  

سيما  سيًّا نياألشخاص املعرضسعي وال  شار  سيا سلطة، أ للحصول على موارد مالية للبقاء يف ال
متويل  وكذلك لضبطمن تكاليف احلمالت االنتخابية، للحد إىل ضرورة استكشاف آليات اخلرباء 

  االنتخابات وزيادة الشفافية واملساءلة فيما يتعلق بتمويل األحزاب السياسية.
وضـــمان عدم وفيما يتعلق باإلنفاذ، شـــدد اخلرباء على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب  

إىل تعقُّد مكافحة الفســــــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات،  وأشــــــار اخلرباء. جدوى اإلجرام
سيًّاسيما يف البيئات اليت يكون فيها األشخاص املعرضون   ال سيطرة على مجيع  سيا قادرين على ال

اخلرباء بالدور  ســـلَّموعالوة على ذلك، . مســـتضـــعفةقطاعات عدة على كذلك فروع الســـلطة و
والصحفيون االستقصائيون يف الكشف عن الفساد عن املخالفات  األساسي الذي يؤديه املبلغون

لة من املوجودات، وأعربوا عن قلق هائ قادير  عال إزاء تكرار  هماملتعلق مب قأف  الترعيبو ةاملضـــــــاي
التحقيق يف قضــايا بوالتهديد واالعتداء على حياة ورفاه الشــهود واملبلغني عن املخالفات والقائمني 

ويف هذا الصدد، أكد . والفصل فيها مالحقتها قضائيًّاالفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات و
ســــيتعذر  اليت ةئيســــيالر للجهات الفاعلةآليات احلماية الدولية  تدعيمضــــرورة على اخلرباء أيضــــًا 

  . ومعاقبتهم مالحقتهم قضائيًّاالتحقيق مع اجلناة و ابدوهن
اســتقاللية ســلطات التحقيق تدعيم وســلط اخلرباء الضــوء أيضــًا على احلاجة إىل ضــمان و 

، وإىل ضـــمان توافر موارد كافية اجلهاز القضـــائي، وأمنها الوظيفيوكذلك  ،واملالحقة القضـــائية
وشجع اخلرباء على حتسني التعاون بني املؤسسات واستخدام أدوات . ادؤسسات مكافحة الفسمل

ــتقصــائية وبيانات مفتوحة املصــدر يف التحقيقات لتعقب املوجودات واقتفاء أثر األموال وأبرز . اس
، مثل إمكانية التفاوض على ختفيف العقوبة، لتشــــــجيع املدعى معينةاخلرباء مزايا أدوات قانونية 

ع يف اســـتخدام الوالية القضـــائية خارج احلدود اإلقليمية، واســـتخدام ، والتوســـُّ عليهم على التعاون
  الثروات املجهولة املصدر.التحري عن أوامر 
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، وال ســيما مشــاركة املواطنني يف مكافحة الناسوشــدد اخلرباء أيضــًا على أمهية مشــاركة  
ن جرائم مزعومة، وأدوات عن اهلوية ع املغفلالفســـاد على مجيع املســـتويات، بســـبل منها اإلبالغ 

صعبة وشجع . االتصال اآلمنة للصحفيني ومنظمات املجتمع املدين اليت حتقق يف الفساد يف بيئات 
ساعدة من املنظمات الدولية أو منظمات املجتمع املدين املتخصصة  سلطات على قبول امل اخلرباء ال

  ا.ومالحقتها قضائيًّاملتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات  القضايايف التحقيق يف 
وشـــجع اخلرباء أيضـــًا على زيادة النظر يف التحديات اليت يطرحها اســـتخدام النقد ونظم  

مالئمة  ســبللتحقيق يف غســل األموال، وشــددوا على أمهية إجياد أمام ااحلوالة والعمالت املشــفرة 
ضمان إمكانية  سائل منهاعند حتويل األموال،  التعقُّبومبتكرة ل ستفا بو دة من األدوات الرقمية اال

  لمعامالت النقدية.لبدائل  ترويجاجلديدة و
ــــــترداد املوجودات،   لبناء الثقة يف النظم  مااخلرباء  ذكروفيما يتعلق بالتعاون الدويل واس

ية املختلفة وفهمها من  قانون غة يفال ما يلحقها من طلبات  تســــــويغتعزيز التحقيقات و أمهية بال
وشـــجع اخلرباء على اســـتخدام . للحصـــول على املســـاعدة القانونية املتبادلة واســـترداد املوجودات

الشــبكات اإلقليمية خمتلف التعاون غري الرمسي واالتصــال املباشــر أثناء مرحلة التحقيق، واســتخدام 
  واالستخبارات على الصعيد الدويل. املعلومات تبادلاخلرباء أمهية  أبرزو. والدولية املتاحة للتعاون

يف الوقت املناسب وعلى  تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة على ضرورةوأكد اخلرباء أيضًا  
التغلب على العقبات القائمة يف  وضــــــرورةلتزام دويل، امســــــألة  ه، باعتبارحنو ناجع وفعال ومرن

ـــــادات التدرُّالتعاون الدويل، مع االعتراف بفائدة  املســـــاعدة القانونية  جية بشـــــأن خطواتاإلرش
وســـلط اخلرباء الضـــوء على القيمة املضـــافة اليت يكتســـيها . املختلفة املتبادلة يف الواليات القضـــائية

متكني السلطات من استرداد املوجودات حىت يف حال عدم وجود إدانة جنائية، وشددوا على مزايا 
أمهية توافر إمكانية إنفاذ إىل اخلرباء أيضـــًا  وأشـــار. الدعاوى املدنية من أجل اســـترداد املوجودات

، وأمهية اســــــتخدام املوجودات املســــــتردة يف أغراض األجنبية أوامر التجميد واحلجز واملصــــــادرة
احلقوق  برد وتدعيم اجلانب املتعلقإلصالح األضرار االجتماعية النامجة عن الفساد  معينةاجتماعية 

  ن خالل تعويض الضحايا.يف عمليات استرداد املوجودات م
  

   مًاُدُسبل املضي ُق  
هتديدًا للســـالم واألمن  يعتربالفســـاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات  نَّأاخلرباء ب ســـلم -١

  لتنوع البيولوجي.للمناخ املالئم للعيش ولالعامليني وللتمتع حبقوق اإلنسان و
ستنساخم بشأن هذا املوضوع وشجع اخلرباء على مواصلة التعلُّ -٢ السياسات الناجحة  املهم وا

  أثناء االجتماع من أجل منع ومكافحة الفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات. استبينتاليت 
مع األمانة العامة لألمم املتحدة الفنية املعارف واخلربات  تبادلوشجع اخلرباء على مواصلة  -٣

لعائدات االنتفاعيني للتحســـني التعاون الدويل وتعقب املوجودات واملالكني  الســـبل املبتكرةبشـــأن 
  عال الفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات.فاملتأتية من أ
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ستحداثوشجع اخلرباء على  -٤ ضالعنيسبل مبتكرة للتحقيق مع األفراد  ا ساد فيف أ ال عال ف
  مالئم. على حنو ومعاقبتهم اضائيًّمالحقتهم قمتعلق مبقادير هائلة من املوجودات و

هج واستراتيجيات قطاعية ملنع الفساد املتعلق مبقادير هائلة ُن استحداثوشجع اخلرباء على  -٥
  مالئم. على حنومن املوجودات 

جلهود  من أجل الترويجوعالوة على ذلك، قرر اخلرباء إطالع حكوماهتم على هذه املالحظات  -٦
  للفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات.على حنو أجنع الدويل للتصدي متضافرة يبذهلا املجتمع 

يركز اجتماع اخلرباء القادم، املقرر وف الجتماع فريق اخلرباء املعقود يف ليما، ســــــ ومتابعة -٧
مبتكرة للتصدي للعوامل املحركة والتمكينية  سبل، على إجياد ٢٠١٩عقده يف أوسلو يف حزيران/يونيه 

  للفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات.
وأعرب اخلرباء عن تقديرهم وامتناهنم حلكوميت النرويج وبريو وملكتب األمم املتحدة املعين  

  . رات واجلرمية على ما قدموه من دعم يف تنظيم اجتماع فريق اخلرباءاملخدِّب
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     املرفق الثاين
   من املوجودات املتعلق مبقادير هائلةبيان أوسلو بشأن الفساد   

ــــــلو أكثر من  التقى، ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٤إىل  ١٢يف الفترة من   خبريًا  ١٤٠يف أوس
من املوجودات والتحقيق فيها ومالحقتها  املتعلق مبقادير هائلةمتخصـــصـــًا يف منع حاالت الفســـاد 

بلدًا من مجيع أحناء العامل، حلضـــور اجتماع فريق خرباء عاملي ثاٍن معين  ٥٠ا، من أكثر من قضـــائيًّ
ــــــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات ــــــاركم اجتماع فريق اخلرباء وُنظِّ. بالفس مع وزارة  بالتش

وشــــــارك يف حفل . الشــــــؤون اخلارجية يف النرويج وبدعم من الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي
ــعادة  ــعادة الســيدة إيين ماري إريكســن ســوريده، وزيرة خارجية النرويج، وس االفتتاح كل من س

، وزير خارجية كولومبيا، وسعادة الدكتور حارب العميمي، رئيس يويالسيد كارلوس هوملز تروخ
للمؤســــســــات العليا ملراجعة ديوان املحاســــبة يف اإلمارات العربية املتحدة ورئيس املنظمة الدولية 

، والســيد روالندو رويس روســاس، وزير خارجية بريو ومدير شــؤون املنظمات الدولية احلســابات
الفساد  بشأنبشأن التعاون الدويل  رؤاهمبوزارة اخلارجية، وتبادلوا والسياسات املتعددة األطراف 

  . املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات يف السنوات املقبلة
بالفســـــــاد   عاملي املعين  ثاين لفريق اخلرباء ال ماع ال تألف االجت لةو هائ قادير  من  املتعلق مب

   تالية:املواضيع ال تناولتاملوجودات من مثاين جلسات موضوعية 
ــــــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات على الســــــالم واألمن وحقوق  -١   أثر الفس

  اإلنسان والبيئة؛
لة من -٢    الدروس املســــــتفادة من التحقيق يف حاالت الفســـــــاد املتعلق مبقادير هائ

  املوجودات، وتقدميها إىل العدالة؛
  يات االنتخابية؛تعزيز الشفافية يف متويل األحزاب السياسية والعمل -٣  
يف  ســـبل حتميل الوســـطاء املاليني والقانونيني واملحاســـبيني املســـؤولية عن دورهم -٤  

  تيسري الفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات؛
حتســــني التعاون الدويل بني أجهزة إنفاذ القانون والســــلطات القضــــائية لتيســــري  -٥  

  ؛ومالحقتها قضائيًّا والفصل فيها هائلة من املوجوداتالتحقيق يف قضايا الفساد املتعلق مبقادير 
بلجياد إ -٦   أفضـــل حلماية الصـــحفيني واملبلغني عن املخالفات، وكذلك املحققني  ســـُ

  ؛، من جانب املجتمع الدويلواملدعني العامني والقضاة واستقالليتهم
لعايري املوضــــــع  -٧   ية ا لة من الالزمة بتكرة املدول هائ قادير  ملنع الفســـــــاد املتعلق مب

   املوجودات مبزيد من الفعالية؛
والتعويض  اد املتعلق مبقــادير هــائلــة من املوجوداتالفســـــــ علىفرض جزاءات  -٨  

  . األضرار االجتماعية النامجة عنهمبا فيها ، أضراره عن
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لتحســني التعاون  متنوعةوقدموا أفكارًا  جتارهبمويف كل جلســة، تبادل أعضــاء فريق اخلرباء  
كل جلســـة يف وســـوف ُتلخَّص وقائع . الدويل يف جمال الفســـاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات

. سيتاح ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ، الذيالتقرير املقبل لالجتماع
وأعربوا عن تأييدهم . ويف هناية االجتماع، ناقش اخلرباء النتائج الرئيســــية اليت متخض عنها االجتماع

مد يف كانون األول/ديســـمرب ادير هائلة من املوجودات الذي اعُتلبيان ليما بشـــأن الفســـاد املتعلق مبق
زالت توفر اإلطار  واتفقوا على أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد ما. يف ليما، بريو ٢٠١٨

ــــــاد، وحثوا مجيع البلدان يًّالعاملي امللزم قانون على تنفيذ االتفاقية تنفيذًا بقوة ا يف جمال مكافحة الفس
وعالوة على ذلك، اتفقوا على وجوب عدم قبول أي تراجع عن االلتزامات املنصوص عليها . كامًال

وأخريًا، قدموا . أحناء العامل خمتلفتشكل حتديًا كبريًا يف  ال تزالإن مكافحة الفساد  إذيف االتفاقية، 
كافحة الفســاد املتعلق القرار يف الســنوات املقبلة، من أجل منع وم اُعنَّينظر فيها صُــ لالتوصــيات التالية 

  مبقادير هائلة من املوجودات على حنو فعال.
  

   املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات منع ومكافحة الفسادتوصيات بشأن   
  م املشاركون التوصيات التالية للنظر فيها.قدَّ
  

   منع الفساد -١  
   منها والتحقق املوجودات عن الكشف (أ)  

، تشمل اإلبالغ سياسيًّاينبغي إنشاء نظم إلقرارات الذمة املالية لألشخاص املعرضني  ‐١ التوصية
عن تلك  العلينفرض جزاءات يف حاالت عدم االمتثال، وينبغي تشجيع الكشف كذلك املنتظم، و

  اإلقرارات، مع إيالء االعتبار الواجب للتشريعات الوطنية.
استكشاف  مثلالتعاون الدويل ألغراض التحقق من املوجودات، بوسائل  توطيدينبغي  ‐٢ التوصية

  ترتيبات أو صكوك ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف. إمكانية إبرام
  

   التكنولوجيا  (ب)  
يف اجلهود الرامية  تينبغي النظر يف الفوائد واملخاطر املرتبطة باســـتخدام التكنولوجيا ‐٣ التوصـــية

  إىل منع الفساد ومكافحته.
  

   املؤسسات اململوكة للدولة أو اخلاضعة لسيطرهتا (ج)  
ينبغي أن تكشـــف املؤســـســـات اململوكة للدولة أو اخلاضـــعة لســـيطرهتا عن هياكلها  ‐٤ التوصـــية

اإلدارية وإيراداهتا ونفقاهتا وأرباحها، وينبغي أن ُيشــَتَرط الكشــف عن امللكية االنتفاعية للشــركات 
ن أو ون العموميوملوظفا املنافع اليت حصـــــل عليهااملورِّدة اليت تقدم خدمات أو ســـــلعًا، وعن قيمة 

القطاع اخلاص أثناء مدة العقود املربمة مع شـــركات خالل من  ســـياســـيًّان واملعرضـــ ألشـــخاُصا
  . اضعة لسيطرهتا، مبا يتماشى مع التشريعات الوطنيةاخلملوكة للدولة أو املؤسسات يف امل خدمتهم
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ا يتعلق فيمعايري عالية ملاملؤســســات اململوكة للدولة أو اخلاضــعة لســيطرهتا  يتعني إخضــاع ‐٥التوصــية 
للتوظيف واالســـتبقاء والتدريب والتقاعد واألجور  إجراءاتأن تطبِّق  ، ويتعني عليهااهةزنلســـلوك والبا

ترتكز على مبادئ الكفاءة والشــفافية وعلى معايري حمددة مســبقًا مثل اجلدارة واإلنصــاف واألهلية، مبا 
ويتعني على الشـــــركات اخلاصـــــة . ســـــاد) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف١( ٧يتوافق مع املادة 

 نسؤولوامل، مبن فيهم وموظفني عموميني سياسيًّاوالعامة التابعة أو اخلاضعة لسيطرة أشخاص معرضني 
  الشفافية يف عملياهتا، مبا يتماشى مع التشريعات الوطنية.من ، أن تزيد يوناألمن

  
   املؤسسات اخلريية (د)  

اليت ال تســتهدف الربح اليت ينشــئها أو يســيطر عليها أشــخاص  للمؤســســاتينبغي  ‐٦ التوصــية
ــية رفيعة و ــياس ، أن تتوخى الشــفافية الكاملة يف واملقربون منهمأســرهم أفراد يشــغلون مناصــب س

  إيراداهتا ونفقاهتا، مبا يتماشى مع التشريعات الوطنية.
  

   املوجوداتالعقود املتعلقة مبقادير هائلة من  (هـ)  
املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات اليت ُتَربم  يةمجيع العقود والعقود الباطن فيما خيص ‐٧التوصــــــية 

ومتعاقدين من القطاع اخلاص، ينبغي الكشـــف علنًا عن املســـتفيدين النهائيني،  العموميةالســـلطات  بني
  يتماشى مع التشريعات الوطنية. مبا
  

   القطاعات (و)  
يف ينبغي وضــع اســتراتيجيات للحد من خماطر الفســاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات  ‐٨ التوصــية

والطاقة والصناعات االستخراجية  البىن التحتيةلقطاعات املعرضة للفساد، مبا يف ذلك األمن والدفاع وا
  األجنبية. ةاإلنسانية واملعون واملساعدةواملياه والصحة والتعليم والرياضة وإدارة االنتخابات 

  
   العقارات العالية القيمة واليخوت والطائرات واملركبات األخرى، واألعمال الفنية (ز)  

القيمة العقارات العالية ب املتعلقةينبغي أن ُتحَفظ معلومات امللكية االنتفاعية النهائية  ‐٩ التوصــــــية
لكي يتسىن للسلطات العمومية واليخوت والطائرات واملركبات األخرى، وكذلك األعمال الفنية، 

  .املختصة، مبا فيها أجهزة إنفاذ القانون، االطالع عليها
  

   االنتفاعيةشفافية امللكية  (ح)  
تطوير املعايري العاملية لشـــفافية امللكية االنتفاعية بعد إجراء دراســـة  املضـــي يفميكن  ‐١٠التوصـــية 

سجالت عموميةوينبغي النظر يف . واملستجدةمتعمقة للنظم القائمة  ستحداث  للملكية االنتفاعية  ا
ت املحدودة املســـؤولية، والشـــراكا الصـــناديق االســـتئمانية، مثل الشـــركات واالعتباريةللكيانات 

  مجيع الواليات القضائية. يف
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   املشتريات يف قطاع الدفاع (ط)  
االقتصـــادية يف ســـياق قرارات املشـــتريات الدفاعية، ضـــة املعاَوينبغي حظر عروض  ‐١١التوصـــية 

، مبا يتماشــى واالتعاب املتقاضــاةوينبغي ضــمان الشــفافية فيما يتعلق بالوســطاء واخلدمات املقدمة 
  التشريعات الوطنية. مع
  

   الفعالية والرصد (ي) 
االمتثال  نطاقمبا يتجاوز تقييم أنظمة مكافحة الفساد وغسل األموال  يستمرينبغي أن  ‐١٢التوصية 

مجع البيانات ذات الصـــلة والتشـــجيع  بوســـائل منهامدى فعاليتها،  يقيِّمالرمسي للمعايري الدولية وأن 
من أجل أوجه التآزر بني آليات الرصــد املعنية مبكافحة الفســاد تعزيز وينبغي مواصــلة . على نشــرها
  افحة الفساد وحتسني فعاليتها.هذه اآلليات على تقييم ما تتخذه الدول من تدابري ملك تدعيم أثر

  
   التعاون بني القطاعني العام واخلاص (ك)  

ــتحداث آليات رمسية وغري رمسية ويف تشــجيع توثيق التعاون بني  ‐١٣التوصــية  ينبغي النظر يف اس
التعاون  بوسائل منهاالقطاعني العام واخلاص للتصدي للفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، 

  عمل احلكومات والقطاع اخلاص. على استكمالمع املجتمع املدين 
   

   الوسطاء -٢  
   نةكِّاملمالعوامل  (أ)  

من أجل التصدي للعوامل ينبغي مواصلة البحوث ووضع السياسات وأنشطة الربجمة  ‐١٤التوصية 
  للفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات. نةكِّاملم
  

   االمتياز القانوين (ب)  
ينبغي لواضــــــعي املعايري الدولية واملشــــــرعني ورابطات املحامني أن يزيلوا أوجه  ‐١٥التوصــــــية 
 ة،شمولاملاألنشطة  ماهيةالقائمة بشأن تفسري االمتياز القانوين أو السرية املهنية، بتوضيح  التشكك

  . هبذه احلماية يف واليتهم القضائيةوماهية األنشطة غري املشمولة 
أنشـــــطة الفســـــاد، ينبغي أال حيمي االمتياز القانوين أو الســـــرية املهنية  لتســـــهيل ًامنع ‐١٦التوصـــــية 

، أو تقدمي املشــــــورة للزبوناملهنة القانونية، مثل التحقق من املركز القانوين اليت ختص األنشــــــطة   إال
خصــائي األما يؤديه وهذه احلماية ينبغي أال متتد لتشــمل . قانونية إجراءاتيف  الزبونالقانونية، أو متثيل 

، أو التصــرف بصـفة الزبونمثل التعامل مع أموال  القانوين من أنشــطة ذات طابع مايل أو إداري حمض،
  . ، أو التصرف بصفة وكيل مؤسِّس ألشخاص اعتبارينيالزبونمدير أو مساهم مرشَّح نيابة عن 

شأن زبائنهم، وخباصة خصائيني القانونيني بتوخي احلرص الواجب الوايف بإلزام األينبغي  ‐١٧التوصية 
تضــــــمن دائمًا االحتفاظ بأحدث املعلومات عن امللكية يينبغي أن  الذيذوي املخاطر العالية، و الزبائن

القانونيون مع  االخصـــــائيونويف ســـــياق التحقيقات، ينبغي أن يتعاون . لكيانات االعتباريةلاالنتفاعية 
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وأن جيعلوا هذه  ،الكشــــــف عن معلومات امللكية االنتفاعيةب لزامإد ِجأجهزة إنفاذ القانون حيثما ُو
اإلبالغ عندما تكون ب خاصة وينبغي النظر يف التزامات. ألجهزة إنفاذ القانون ميسورة املنالاملعلومات 

  . غري مشروعأو قد يصبح  مشروعلالعتقاد بأن سلوك موكلهم غري  وجيهةلدى املحامني أسباب 
  

   وكالء تأسيس الشركات (ج)  
واملصـــرفيني ومقدمي اخلدمات املالية  وموثقي العقودينبغي للمحامني واملحاســـبني  ‐١٨ة التوصـــي

أو إمهال (على ســبيل املثال،  علم، عن تأســيس الشــركات أال ينخرطوا خصــائييأوغري املصــرفية 
إنشــاء  بوســائل منها)، يف ممارســات فاســدة أو املســاعدة فيها، الالزمالواجب توخي احلرص عدم ب

ذلك، ينبغي أن خيضـــعوا عدم فعل ويف حال . شـــركات صـــورية وغري ذلك من الترتيبات القانونية
  . للمساءلة، بشكل فردي أو ككيانات اعتبارية

خصـــائيني األهم من املعايري املهنية للمحامني واملحاســـبني وغري تدعيمينبغي أيضـــًا  ‐١٩التوصـــية 
  .ذوي الصلة

  
   املعلومات االستخبارية املالية  (د)  

ينبغي تنفيذ مجيع املعايري والقواعد احلالية املتعلقة مبكافحة غســــل األموال، وينبغي  ‐٢٠التوصــــية 
  . توفري املوارد املناسبة هليئات اإلشراف واإلنفاذ ومتكينها من االضطالع مبهامها

إمكانية االطالع على بتوفري  ،املعلومات لتبادللنظر يف حتســني النظم الدولية ينبغي ا ‐٢١التوصــية 
  . املناسب الوقتلحدود يف ل العابرةاملعامالت املالية 

حلاالت  الفعالعقوبات رادعة من أجل التصدي أن تفرض لسلطات الوطنية لينبغي  ‐٢٢التوصية 
  عدم اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.

  
   املصارف (هـ)  

مصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية لل االنتفاعينيينبغي أن يكون مجيع املالكني  ‐٢٣التوصية 
وأن  ،يف ذلك البلد عليهاواإلشــراف املصــارف العاملة يف بلد ما معروفني لدى ســلطات ترخيص 

  . يكونوا يف متناول سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد املعنية
، ينبغي "وكبار املديرين اخلاصـــة باملدراءاختبارات املالءمة واجلدارة إطار " ضـــمن ‐٢٤التوصـــية 

 سياسيًّادقيقًا لألشخاص املعرضني  متحيصًاأن جتري  عليهاواإلشراف املصارف لسلطات ترخيص 
  كبار يف أي مصرف.كمديرين أو  راءتوليهم مناصب كمد الذي ُيقترحلة واألطراف ذوي الص

املصارف واملؤسسات املالية املعنية بترخيص واإلشراف الينبغي أن تشارك سلطات  ‐٢٥التوصية 
الصـــالحيات واالســـتقاللية  هاغري املصـــرفية مشـــاركة قوية يف مكافحة الفســـاد، مبا يشـــمل امتالك

  . املصرفية إلنفاذ اللوائح اخلاصة باألعمالواملوارد الالزمة 
لة  ‐٢٦التوصــية  بأن ينبغي إيالء مزيد من االهتمام إلنفاذ االلتزامات الواقعة على املصــارف املراســِ

مبن فيهم تبذل احلرص الواجب بشأن ملكية املؤسسات املراِسلة وهيكلها اإلداري، وبشأن زبائنها، 
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وينبغي لتلك املصــــارف أن تتخذ التدابري الالزمة عند . املصــــارف، ومصــــادر اســــتثمارها األويل
  .سياسيًّااكتشاف تأثري مشبوه ألشخاص معرضني 

أن تعرف  "حســابات مترير مدفوعات" ة إنشــاءينبغي للمؤســســات اليت تتيح إمكاني ‐٢٧التوصــية 
الواجب بشــــــأهنا، مبا يف ذلك حتديد هوية  احلرصاألطراف املقابلة لتلك احلســــــابات وأن تبذل 

  النهائيني. االنتفاعينياملالكني 
نظم االمتثال وتطبقها،  ُتدعِّمينبغي للمصــارف واملؤســســات املالية غري املصــرفية أن  ‐٢٨التوصــية 

مراقبة  يموظف ُتمكنوينبغي وضـــع إجراءات . ةمناســـبمبتكرة اســـتخدام تكنولوجيا  بوســـائل منها
الســلطات العليا املعنية بأمناط املعامالت املشــبوهة أو تلك  من إبالغاالمتثال، يف احلاالت املناســبة، 

موظفي  يف الرأي بني فوجود خالاليت تنطوي على مقــادير هــائلــة من املوجودات، يف حــاالت 
  .مديريهمومراقبة االمتثال 

 صــلةألطراف ذوي عامالت غري املعلنة املنبغي إيالء مزيد من االهتمام الســتخدام ي ‐٢٩التوصــية 
يف تعزيز خمططات الفســاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، وينبغي إخضــاع هذه املســألة ملزيد 

  من الدراسة.
   

   األثر -٣  
   االعتبارات اجلنسانية (أ)  

من  ًامزيدأن جتري املصــــــلحة ســــــائر اجلهات ذات الدولية ولمنظمات لينبغي  ‐٣٠التوصــــــية 
لالسترشاد الناس  لعامةاجلنسانية للفساد، وينبغي إتاحة نتائج هذه التحليالت للجوانب التحليالت 

  مالئمة لنوع اجلنس. اختاذ تدابري تصديهبا يف 
  

   حقوق اإلنسان واألمن البشري (ب)  
ينبغي إجراء مزيد من البحوث بشأن أثر الفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات  ‐٣١التوصية 

  . على السلم واألمن العامليني، والتمتع حبقوق اإلنسان، واملناخ، والتنوع البيولوجي
  

   الضحايا (ج)  
صية  سة ‐٣٢التو صعيدين الوطين والدويل،ينبغي إجراء مزيد من الدرا شأن  ، على ال حتديد هوية ب

  . ضحايا الفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات وتعويضهم
   

   التخطيط احلضري (د)  
ال ســــيما املؤســــســــات املحلية، املشــــاِركة يف التخطيط و، العموميةينبغي لإلدارة  ‐٣٣التوصــــية 

 مع هيئات مكافحة الفســــاد من أجل أن تتعاوناملصــــلحة  وســــائر اجلهات املعنية ذاتاحلضــــري 
  غسل األموال.يف حتسني تنفيذ التدابري الرامية إىل منع استخدام العقارات 
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   التعاون الدويل -٤  
   الطابع عرب الوطين (أ)  

ينبغي االعتراف بالطابع عرب الوطين للفســــــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات  ‐٣٤التوصــــــية 
باستخدام مجيع األدوات املتاحة للتعاون الدويل، مبا يف ذلك استخدام  على حنو سليموالتصدي له 

  . لوالية القضائية ألي بلدلالنطاق الكامل 
لموظفني ر هائلة من املوجودات، ينبغي لتتعلق مبقادي إقامة دعوىعند الشــــــروع يف  ‐٣٥التوصــــــية 

أن ينظروا يف التنســـيق وملســـؤولني عن إنفاذ القانون أن يفكروا ويتصـــرفوا على حنو عاملي واســـتباقي، ا
مع مراعاة ومن اتفاقية مكافحة الفساد،  ٥٣ملادة ذات صلة، مبا يتوافق مع اواليات قضائية إضافية   مع

  .املبادئ التوجيهية لتحقيق الكفاءة يف استرداد املوجودات املسروقةاخلطوات العملية الواردة يف 
  

   التعاون غري الرمسي (ب)  
من أجل استكمال أطر املساعدة القانونية املتبادلة، ُيشجَّع املمارسون الوطنيون على  ‐٣٦التوصية 

ــــــتخــدام قنوات التعــاون غري الرمسيــة لغرض  املعلومـات وبنــاء الثقــة واالطمئنــان، وعلى  تبــادلاس
  .للتواصلاإلقليمية والدولية إلقامة اتصال مباشر وقنوات  املنصاتاالستفادة الكاملة من 

صية  سلطات إنفاذ القانون  تدعيمينبغي  ‐٣٧التو شبكات العاملية ل ضاياال متعلقة  اليت تعمل على ق
مبقادير هائلة من املوجودات، ويف هذا الصـــدد، ينبغي االســـتفادة بشـــكل كامل من املنتديات اليت 
 يوفرها مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية وهيئاته الفرعية واجتماعات املنظمات الدولية األخرى

  . واالجتماعات اإلقليمية واجتماعات اخلرباء
  

   التحقيقات املشتركة (ج)  
بالتعاون يف  ، املتعلقتنيمن اتفاقية مكافحة الفساد ٤٩و ٤٨ينبغي استخدام املادتني  ‐٣٨ التوصية

  لتحقيق أقصى إمكاناهتما. ،جمال إنفاذ القانون والتحقيقات املشترك
ستخدام التحقيقات املوازية أو املشتركة يف القضايا العابرة للحدود  ‐٣٩التوصية  ينبغي النظر يف ا

الكامل  لكل طرف أن يقدم الدعممجيع األدلة الالزمة، وينبغي  تيسري الوصول إىلالوطنية من أجل 
يف ، واإلسراع ا كلما أمكن ذلكقدمي املعلومات ذات الصلة تلقائيًّتاألطراف األخرى، بجراءات إل

  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. معاجلة
    

   الضريبيةالسلطات  (د)  
التعاون فيما بينها ومع سلطات إنفاذ  توطيدع السلطات الضريبية على مواصلة تشجَّ ‐٤٠التوصية 

  القانون األخرى على الصعيد الدويل يف قضايا الفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات.
  

   األجانبرشو  )(ه  
وأن ُتنفذها على تشريعات بشأن رشو األجانب أن تعتمد لسلطات الوطنية لينبغي  ‐٤١التوصية 

  . األولوية وجه
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   التسوية بدون حماكمة (و)  
فعالة لتسوية كواحدة من الوسائل الالتسوية بدون حماكمة  استخدام النظر يف ميكن ‐٤٢التوصية 
حيثما كان ذلك مناســـبًا ومتســـقًا مع النظم  ،الفســـاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات قضـــايا

وينبغي التأكد من أن التســــويات والقرارات اليت يتوصــــل إليها بدون حماكمة يف . القانونية الوطنية
ستوى مالئم من معايري الشفافية واملساءلة ومراعاة األصول القانونية، مبرشو األجانب تفي  قضايا

  وأهنا تشِرك، بقدر اإلمكان، الواليات القضائية املتأثرة واألشخاص املتضررين من رشو األجانب.
  

   احلصانات (ز)  
ــــية  ــــاد متعلق مبقادير هائلة من  الضــــالعنيينبغي أال ُتمنح للموظفني العموميني  ‐٤٣التوص يف فس
  .أي حصانة وظيفية من املالحقة القضائية املوجودات

  
   املساعدة القانونية املتبادلة (ح)  

ينبغي للســلطات املركزية املعنية باملســاعدة القانونية املتبادلة أو غريها من الســلطات  ‐٤٤ التوصــية
مساعدة الدول الطالبة يف حاالت الفساد املتعلق إىل املناسب  الوقتيف ا واستباقيًّاملختصة أن تبادر 

ــــــتيفاء املتطلبات الوطنية ل نية املتبادلة، ملســــــاعدة القانوتقدمي امبقادير هائلة من املوجودات على اس
وينبغي مجع ونشــر اإلحصــاءات . ميكن االتصــال به، حيثما أمكن ذلك توفري شــخصبســبل منها 

  املتعلقة بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت ُقدَِّمت واسُتِلَمت واستجيب هلا بنجاح.
  

   امللكية االنتفاعيةاملتعلقة بعلومات امل (ط)  
يف غضون ثالثة أشهر يف يف الوقت املناسب، وينبغي لألطراف، حيثما أمكن، أن تقدم  ‐٤٥التوصية 

على تفاصــــيل امللكية االنتفاعية للشــــركات أو الكيانات االعتبارية األخرى احلائزة أحســــن األحوال، 
  ة.طلب تلك التفاصيل بصورة قانونيي جهاز التحقيق الذيموجودات يف الوالية القضائية الطالبة، إىل 

  
   اإلفالت من العقاب (ي)  

، ميكن توخيا لذلكو. ينبغي اســتكشــاف أفكار مبتكرة إلهناء اإلفالت من العقاب ‐٤٦التوصــية 
مواصلة حتليل بعض املقترحات ومناقشتها مبزيد من التفصيل، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، إنشاء 

 إنشـــاء حمكمة دولية ملكافحة الفســـاد، معآليات إقليمية للمالحقة القضـــائية أو آليات دولية، مثل 
  . احترام سيادة الدول

سيادة مع احترام أفكار مبتكرة أخرى ميكن تناوهلا مبزيد من التحليل واملناقشة،  ومثة ‐٤٧التوصية 
بالفساد  خاصمقرر خاص دويل معين مبكافحة الفساد، ووضع بروتوكول  مثل استحداثالدول، 

، واســتكشــاف إمكانية توســيع لحق باتفاقية مكافحة الفســادُي ملوجوداتاملتعلق مبقادير هائلة من ا
املحكمة اجلنائية الدولية ليشـــمل الفســـاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، وإنشـــاء جلان  والية

 صــٍك مصــافبادئ جاكرتا إىل مب االرتقاءدولية ملكافحة الفســاد واإلفالت من العقاب، وكذلك 
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طريق بشــأن يف مبادرة بيجني  انصــوص عليهاملتعزيز املبادئ الصــفرية الثالثة  كذلكأكثر إلزامًا، و
  . احلرير النظيف

تعاوهنا مع السلطات الوطنية  توطدينبغي للمؤسسات الوطنية ملراجعة احلسابات أن  ‐٤٨التوصية 
استخدام اإلمكانات الكاملة ملراجعة احلسابات وضمان  منهاملكافحة الفساد، عند االقتضاء، بسبل 

كما هو احلال مع اهليئات الرقابية األخرى، ينبغي اختاذ و. اختاذ إجراءات متابعة مناســـــبة لتقاريرها
  مع املعايري الدولية. هتااإجراءتدابري لضمان توافق 

  
   محاية القائمني على اإلنفاذ -٥  

   اإلنفاذ (أ)  
التحقيقات واملالحقات القضائية والفصل يف املشاركة يف السلطات  تتمتعينبغي أن  ‐٤٩التوصية 

قضــــايا الفســــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات بالصــــالحيات واالســــتقاللية واملوارد الالزمة 
  .يف تلك القضايا ومالحقتهاللتحقيق 

  
   هيئات مكافحة الفساد (ب)  

الفســاد املتعلق  يعاجلون قضــاياملحققني واملدعني العامني والقضــاة الذين منح اينبغي  ‐٥٠التوصــية 
  االنتقامية والتهديدات.محاية خاصة من األفعال مبقادير هائلة من املوجودات 

  
   صناديق الدعم (ج)  

صية  ساد العاملني يف  ‐٥١التو صناديق دعم للممارسني يف جمال مكافحة الف ينبغي النظر يف توفري 
وما شــابه ذلك من مبادرات هتدف إىل محاية املناهضــني للفســاد، مثل الصــحفيني  ،بةظروف صــع

  االستقصائيني وغريهم من الناشطني.
  

   املبلغون عن املخالفات (د)  
ينبغي أن يكون املبلغون عن املخالفات قادرين على اإلبالغ عن حاالت الفساد املتعلق  ‐٥٢التوصية 

ن خالل قنوات ســـرية آمنة وفعالة، وينبغي تشـــجيعهم على اســـتخدام مبقادير هائلة من املوجودات م
اإلقرارات الداخلية (أي املوجهة إىل أرباب عملهم، مبا يشمل أرفع مستويات اإلدارة العليا) أو تقدمي 

ســـلطات مكافحة الفســـاد، ومنظمات املجتمع املدين ذات الصـــلة،  منهانة، إىل هيئات معيَّ البالغات
  . بذلك احلماية املناسبة للقيام وينبغي أن يتلقواحسب االقتضاء،  ووسائط اإلعالم،

  
   التهديدات )(ه  

املبلغني عن املخالفات  إىلينبغي أن تؤخذ على حممل اجلد مجيع التهديدات املوجهة  ‐٥٣التوصــية 
والشــهود والصــحفيني ونشــطاء املجتمع املدين املشــاركني يف متابعة قضــايا الفســاد املتعلق مبقادير 
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وإضـــافة إىل  .أن توفر احلماية يف الوقت املناســـبللســـلطات املعنية هائلة من املوجودات، وينبغي 
  ائية.ذلك، ميكن توفري احلماية من خالل قنوات دولية وإقليمية وثن

أن متتنع عن اإلدالء ببيانات هتديد ضــــد املحققني  العموميةينبغي للشــــخصــــيات  ‐٥٤التوصــــية 
شطاء املجتمع  صحفيني ون شهود وال واملدعني العامني والقضاة، وكذلك املبلغني عن املخالفات وال

  املدين، وال سيما يف حاالت الفساد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات.
   

   التمويل السياسي -٦  
   الشفافية  

) من اتفاقية ٣( ٧ينبغي أن يتسم التمويل السياسي بالشفافية، مبا يتماشى مع املادة  ‐٥٥التوصية 
مكافحة الفســاد، مع مراعاة املبادئ املتعلقة بالشــفافية يف التمويل الســياســي اليت أوصــى هبا فريق 

  .٢٠١٩و اخلرباء يف اجتماعه املعقود يف براغ يف أيار/ماي
التمويل ب اللوائح التنظيمية املتعلقةينبغي أن ُتمَنح أي ســلطة مكلفة باإلشــراف على  ‐٥٦التوصــية 

لالضــطالع بدورها، وأن يقدم هلا  الالزمةواملوارد  يةواالســتقالل ها الصــالحياُتالســياســي وإنفاِذ
  األخرى، عند االقتضاء.أيضًا دعُم أجهزة إنفاذ القانون 

على التمويل الســياســي وأن  غي أن ميارس املجتمع املدين ووســائط اإلعالم رقابًةينب ‐٥٧التوصــية 
شجَّ سية، ي سيا صة باحلمالت واألحزاب ال صادر األموال والتكاليف والنفقات اخلا عا على رصد م

  احلماية الالزمة للقيام بذلك.هلما وينبغي أن توفر 
 اســتالبمســألة ملعاجلة أن تويل األولوية الوطنية والدولية ذات املصــلحة ينبغي للجهات  ‐٥٨التوصــية 

  ة وتغلغل مجاعات اجلرمية املنظمة يف األحزاب السياسية.يالدولة والتمويل األجنيب يف احلياة السياس
   

   اجلزاءات -٧  
   التدابري غري املستندة إىل إدانة (أ)  

وال ســـيما يف  ينبغي النظر يف األخذ بالتدابري غري املســـتندة إىل إدانة وزيادة الترويج هلا، ‐٥٩التوصـــية 
وينبغي إنفاذ . حاالت الفســاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، مبا يتماشــى مع التشــريعات الوطنية

املتلقية لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة لبلدان لأوامر املصادرة األجنبية غري املستندة إىل إدانة، وينبغي 
  . لبلدان الطالبة أثناء مرحلة التحقيق، مبا يتماشى مع التشريعات الوطنيةأن تقدم تلك املساعدة ل

  
   اجلزاءات الشبكية (ب)  

يتعلق  وخصـــوصـــًا عندماالتدابري الرامية إىل معاجلة عواقب الفســـاد،  ن تتضـــمنميكن أ ‐٦٠التوصـــية 
، حىت وميكن أن تشملمبقادير هائلة من املوجودات، تقليص أنشطة األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، 

ميكن و. على الصعيدين الوطين والدويل والشبكات التابعة هلا اجلهات الضالعة تكون أكثر فعالية، مجيَع
يف حالة األفراد أو جتميدها  املوجوداتلتدابري القانونية، مثل احلرمان من الدخول وحجب أن يكون ل
وميكن أن ُتَتناول مبزيد من . ، تأثري رادع قويلفســـاد واملســـتفيدين منهل والعناصـــر املمكِّنةالفاســـدين 



CAC/COSP/2019/13
 

22/24 V.19-09841 
 

اليت تعاجل انتهاكات حقوق  املوجودةاســــتخدام الســــلطات فعالية حتســــني مســــألة الدراســــة والتحليل 
  . هلذا الغرضاإلنسان والفساد أو إنشاء سلطات جديدة 

  
   الكيانات االعتبارية (ج)  

ينبغي أن تكون اجلزاءات القانونية املفروضـــة على الكيانات االعتبارية الضـــالعة يف  ‐٦١التوصـــية 
  . القانون هاقرريأن تعلق مبقادير هائلة من املوجودات فعالة ومتناسبة ورادعة، واملفساد ال
  

   صناديق املعاشات التقاعدية هاالصناديق االستثمارية، مبا في (د)  
صناديق املعاشات التقاعدية، أن تنشئ آليات  هاينبغي للصناديق االستثمارية، مبا في ‐٦٢التوصية 

لالنفصـــــال عن الشـــــركات اليت تأكد أو ثبت تواطؤها يف جرائم فســـــاد متعلق مبقادير هائلة من 
  آليات وقائية مالئمة. ترسيغري مقبول بأهنا ال  احتمالجد املوجودات، وحيثما ُو

سيادية، واملستثمرين احلكوميني، ينبغي لل ‐٦٣التوصية  مستثمرين املؤسسيني، وصناديق الثروة ال
وغريهم من املســــتثمرين أن يطلبوا من مجيع الشــــركات اليت يســــتثمرون فيها اإلبالغ بانتظام عن 

  ا.هلذه اجلهود سنويًّ تملخصاالتقدم املحرز يف جهودها املبذولة ملكافحة الفساد ونشر 
   

   ةالعالجي اتاإلجراء -٨  
   املوجودات املستردة  

ينبغي أن تعود املوجودات املســــتردة من حاالت الفســــاد املتعلق مبقادير هائلة من  -٦٤ التوصــــية
من  املتضــــــررةاملوجودات بالفائدة، قدر اإلمكان، على الضــــــحايا واملجتمع واملجتمعات املحلية 

رباء واملجتمع املدين واملنظمات الشـــــعبية وينبغي دعوة اخل. الداخليالفســـــاد، وفقًا ملبادئ القانون 
كبري يف عملية صــــــنع القرار بشـــــــأن إدارة أجزاء من  على نطاقوالقطاع اخلاص للمشـــــــاركة 

املوجودات املستردة والتصرف فيها للتعويض عن األضرار االجتماعية، مبا يتماشى مع التشريعات 
من  ٥٧يف املادة  املرتأى، على النحو معيَّنةالة حبترتيبات خاصــة  إبراموعندما تقرر الدول . الوطنية

من أجل ذه الترتيبات أن تعمل على زيادة تعزيز مبادئ االتفاقية ميكن هلاتفاقية مكافحة الفســــــاد، 
السكان املتضررين  ملنفعةضمان الشفافية، وكذلك املساءلة عن استخدام األموال املعادة إىل الوطن 

  أال تتدخل بأي حال من األحوال يف الشؤون الداخلية. ذه الترتيباتينبغي هلو. من الفساد
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    املرفق الثالث
   املبادئ املتعلقة بالشفافية يف التمويل السياسي  

أوصى املشاركون يف اجتماع فريق اخلرباء املعين بالشفافية يف التمويل السياسي املعقود يف  
 إىلبتقدمي املبادئ التالية املتعلقة بالشــــفافية يف التمويل الســــياســــي  ،٢٠١٩ أيار/مايو ٢١براغ يف 

  .٢٠١٩اجتماع فريق اخلرباء املعقود يف أوسلو، يف حزيران/يونيه 
   

   التمويل السياسي -١  
   احلسابات (أ)  

يتعني على األحزاب الســياســية واملرشــحني الســياســيني االحتفاظ بســجالت جلميع . مســك الدفاتر
ية؛ مبا يف ذلك القروض والتربعات العين قاهتم،  بات غري  رحظويتعني  إيراداهتم ونف مجيع احلســـــــا

على األحزاب الســياســية واملرشــحني الســياســيني أن ينشــئوا حســابات ؛ ويتعني املســجلة يف الدفاتر
  مصرفية منفصلة للحمالت السياسية.

الرقابية املختصـة يتعني على األحزاب السـياسـية واملرشـحني السـياسـيني أن يبلغوا السـلطة . اإلبالغ
شامل وموحد ومفصل، وعن  شكل  صورةمجيع اإليرادات والنفقات، ب منتظمة، على األقل على  ب

  .بعد االنتخابات أساس سنوي وعلى األقل يف غضون فترة زمنية معقولة
ألحزاب السياسية واملرشحني السياسيني اهلبات املقدمة إىل امجيع عن  علنًايتعني اإلبالغ . اإلفصاح

 على األقل عن قيمة التربع وهوية املاحنني؛ مع اإلفصــــــاحاليت تتجاوز عتبة معينة حيددها القانون، 
سورة املنال ومفصلة وموقوتة ويتعني أن تكون البيانات  وينطبق األمر نفسه على مجيع النفقات؛ مي

  يل واملقارنة والبحث.زنوقابلة للت وسهلة االستعمال
  

   املصادر (ب)  
تقدمي يتعني أن ُيحَظر على الكيانات اخلاضــعة لســيطرة الدولة . الكيانات اخلاضــعة لســيطرة الدولة

  مالية أو عينية لألحزاب السياسية واملرشحني السياسيني واحلمالت االنتخابية. تربعات
ية  اهلباتيتعني حظر . اخلارجية اهلبات ياســــــ ية إىل األحزاب الســــــ املقدمة من كيانات أجنب

  واملرشحني السياسيني.
نات املقدمة من كيا اهلباتمجيع  فرض ضــــــوابط علىيتعني . اعتباريةاملقدمة من كيانات  اهلبات

وضــع حد أقصــى هلا إما بظرها وحبألحزاب الســياســية واملرشــحني الســياســيني، إما إىل ااعتبارية 
  .لتلك الكيانات االنتفاعية ةلكياملواشتراط الكشف عن 

شروط  يلزم اعتبار كل. القروض سيني من قروض ب سيا سية واملرشحني ال سيا ما ُيمَنح لألحزاب ال
  ، ويتعني اإلبالغ عن مجيع القروض.مسددة مبثابة هباتأو قروض مشطوبة أو غري  ميسَّرة

على مجيع املشــــاركني يف احلمالت االنتخابية  يتعني. األطراف الثالثة يف احلمالت االنتخابيةمشــــاركة 
ينة أو مرشــحني معينني أو ضــدهم أن يبلغوا عن إيراداهتم ونفقاهتم املتعلقة لصــاحل أحزاب ســياســية مع
  القانون. يقررها معينًا ، إذا جتاوز إنفاقهم حدًّرقابية خمتصةباحلملة السياسية إىل سلطة 
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   النفقات  (ج)  

 تفاديًاحدود قصــــوى لإلنفاق ويف اشــــتراط تســــجيله،  إرســــاءينبغي أن تنظر احلكومات يف . اإلنفاق
إىل دفع املتنافسني السياسيني إىل االخنراط  ،بدوره ،قد يؤدي مماتصاعد تكاليف احلمالت السياسية، ل

  تعلق مبقادير هائلة من املوجودات.ييف فساد 
  تكاليف إدارة االنتخابات. يتعني اإلعالن عن. تكاليف إدارة االنتخابات

   
   الرقابة  -٢  

التمويل السياسي وإنفاذها  لوائحينبغي أن ُتمَنح أي سلطة مكلفة باإلشراف على . اهليئة اإلشرافية
 اإلرشــــاداتتقدمي  يف ذلكواالســــتقاللية واملوارد الالزمة لالضــــطالع بدورها، مبا  تالصــــالحيا

حني الســياســيني، للمرشــحني والكشــف عن التقارير املالية الواردة من األحزاب الســياســية واملرشــ
  عن أنشطة اهليئة واستنتاجاهتا. علنيةوإصدار تقارير 

يتعني تشــجيع رقابة املجتمع املدين ووســائط اإلعالم على التمويل . اجملتمع املدين ووســائط اإلعالم
  احلمالت السياسية وتكاليفها.متويل السياسي، مبا يف ذلك رصد مصادر 

امون يف قضــــــايا الفســــــاد املتعلق مبقادير هائلة من املوجودات ينبغي أن ُيمَنح املدعون الع. اإلنفاذ
  .تلك القضايا ومالحقتهاواملوارد الالزمة للتحقيق يف  ةاالستقاللي

   
   اجلزاءات -٣  

يتعني أن تكون اجلزاءات املفروضــة على األحزاب الســياســية واملرشــحني الســياســيني الذين . اجلزاءات
 وأنبشــــأن التمويل الســــياســــي جزاءات فعالة ومتناســــبة ورادعة،  املقررةميتثلون للقواعد واللوائح   ال

  القانون. يقررها
 املدانني بارتكاب ني الســياســينياملتنافســعلى يتعني أن ُيحَظر . ح للمناصــب العموميةمعايري الترشــُّ 

  .عموميةمناصب لشغل  حترشُّجرائم منصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ال
   

   النطاق -٤  
أن  عموميةمناصـــب  لشـــغليتعني على مجيع املرشـــحني املتقدمني . االنتخابات الداخلية لألحزاب

  حيتفظوا بسجالت جلميع إيراداهتم ونفقاهتم املتعلقة باالنتخابات الداخلية لألحزاب.
سارية على متويل احلمالت السياسية  واللوائح املنطبقةمجيع القواعد  تكونيتعني أن . االستفتاءات

  بالقدر نفسه على االستفتاءات الوطنية.
 


