
CAC/COSP/WG.2/2019/3 األمــم املتحـدة

  
 

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Distr.: General 
21 March 2019 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

030419    030419    V.19-01747 (A) 

*1901747*  

 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
 املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٩ أيار/مايو ٣٠و ٢٩فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

 منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات
        واملساعدة التقنية

  مشروع منقَّح ملبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن إدارة املوجودات 
      املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة

    مذكِّرة من األمانة  
، ٧/١شـــــجَّع مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد، يف قراره   -١

ــــترداد املوجوداتتعزيز املســــاعدة القانونية املتبادلة ألغراض املعنون " "، الدوَل التعاون الدويل واس
تبادل اخلربات األطراف يف االتفاقية ومكتَب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على مواصــلة 

واســتبانة املمارســات الفضــلى، حســب ، دة واملحجوزة واملصــادرةإدارة املوجودات املجمَّب املتعلقة
د القائمة، والنظر يف وضــــــع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشــــــأن االقتضــــــاء وباالعتماد على املوار

، هو تعزيز ٦/٣و ٥/٣وقراريه  ٧/١. واهلدف الذي يرمي إليه كل من قرار املؤمتر املســــــألة  هذه
ملادة  ٣التنفيذ الفعلي للفقرة  لدول األطراف أن تتخذ من ٣١من ا  االتفاقية، اليت تقتضــــــي من ا

  ختصة للممتلكات املجمَّدة أو املحجوزة أو املصادرة.تدابري لتنظيم إدارة السلطات امل
 باملخدِّرات املعين املتحدة األمم مكتبأجراها ووفقًا لذلك، وباالســتناد إىل الدراســة اليت   -٢

نوان  ع ل حتمـــل ا جلرميـــة و  Effective Management and Disposal of Seized and Confiscatedوا
 Assets – 2017 ٢٠١٧ -ل ف فيها على حنو فعاملحجوزة واملصادرة والتصرُّ(إدارة املوجودات ا( ،

اســـتبانة املمارســـات وبناًء على املناقشـــات اليت جرت يف إطار اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشـــأن 
ــــنطن  اجليدة يف جمال إدارة املوجودات املحجوزة واملصــــادرة والتصــــرف فيها، الذي ُعقد يف واش

مبادئ توجيهية غري ملزمة ، أعدت األمانة مشــــروع ٢٠١٧األول/ديســــمرب   كانون يفالعاصــــمة، 
____________ 
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، CAC/COSP/WG.2/2018/3(الوثيقة بشــــــأن إدارة املوجودات املجمدة واملحجوزة واملصــــــادرة 
 ح العضــــوية املعين باســــترداد املوجوداتالفريق العامل احلكومي الدويل املفتو، وأحالته إىل املرفق)

ناء وقد رحب العديد من املتكلمني يف ذلك االجتماع  اجتماعه الثاين عشــــــر. لكي ينظر فيه أث
مبشــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة، وأبدوا رأيا يف أنه ينبغي ختصــيص مزيد من الوقت ملواصــلة 

  استعراض تلك املبادئ والتعليق عليها ومناقشتها.
ستعراض التنفيذ، يف دورته   -٣ وقد نظر أيضًا يف مشروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة فريُق ا

، ٢٠١٨تشـــــرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٢التاســـــعة املســـــتأنفة الثانية، اليت ُعقدت يف الفترة من 
صيغة منقَّحة من مشروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة، تتبدى فيها التع ليقات الواردة باالقتران مع 

). وأبدى العديد من املتكلمني CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14من الدول األطراف (انظر الوثيقة 
يف تلك الدورة رأيا مفاده أنه ينبغي لألمانة أن تســتمر يف مجع املقترحات والتوصــيات بشــأن إدارة 

ا يشـــــمل مجعها يف إطار مباملوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصـــــادرة، اليت ترد إليها من الدول، 
ستعراض  ستعراضات الدورة الثانية آللية ا تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ولغاية انتهاء ا

ــــــات تنوُّل وأكثر متثيًال أكثر موضــــــوعيًةتلك الدورة، بغية جعل تلك املبادئ التوجيهية  ع املمارس
ــــــية لدى الدول األطراف. ــــــس غت األمانة الفريق بأن مجيع التعليقات وأبل واألطر القانونية واملؤس

واالقتراحات الواردة ســـوف ُينظر فيها وســـوف ُتدمج يف وثيقة منقَّحة ُتقدَّم جبميع اللغات الرمسية 
لألمم املتحدة إىل فريق اســتعراض التنفيذ لكي ينظر فيها أثناء دورته العاشــرة، اليت ســوف تعقد يف 

ــــــترداد املوجودات ، ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧الفترة من  وكذلك إىل الفريق العامل املعين باس
  .٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩لكي ينظر فيها خالل اجتماعه الثالث عشر، يف يومي 

ــــــفويـــة مؤرخـــة   -٤ ووفقـــًا لـــذلـــك، وجَّهـــت األمـــانـــة إىل الـــدول األطراف مـــذكرة ش
وع املبادئ التوجيهية ، دعتها فيها إىل تقدمي آراء إضافية بشأن مشر٢٠١٩الثاين/يناير   كانون  ٢٨

، كانت قد وردت تعليقات من الدول األطراف التالية: ٢٠١٩آذار/مارس  ١٥غري امللِزمة. وحىت 
-اإلســالمية)، الربتغال، بلجيكا، بوليفيا (دولة-االحتاد الروســي، أســتراليا، أملانيا، إيران (مجهورية

اكيا، ســـويســـرا، العراق، كولومبيا، املتعددة القوميات)، تونس، اجلزائر، مجهورية مولدوفا، ســـلوف
  هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.

وتتبدى، قدر اإلمكان، يف املشــروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية غري امللزمة، بصــيغته الواردة   -٥
ــــــتخدا ،يف مرفق هذه املذكرة م التعليقات اليت وردت من الدول األطراف. وتوخيًا لتبســــــيط اس

املبادئ التوجيهية غري امللزمة، وحتســـني تطبيقها العملي وتيســـري املناقشـــات ذات الصـــلة، حذفت 
األمانة الشــــروح، اليت ســــبق إدراجها يف إطار كل مبدأ توجيهي حمدد. وســــوف ُتعمَّم يف مرحلة 

ها الدول الحقة وثيقة منفصلة تتضمن تنقيحًا للشروح املدرجة سابقًا، مبا يف ذلك األمثلة اليت قدمت
  األطراف على ممارساهتا فيما يتصل بكل مبدأ توجيهي.
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    ملرفقا
  املوجودات ح للمبادئ التوجيهية غري امللزمة بشأن إدارة املشروع املنقَّ

      املجمدة واملحجوزة واملصادرة
    املعلومات األساسية والغرض  

، ٧/٣أوصــــى مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد، يف قراره  -١
بأن يأخذ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف االعتبار جماالت األولوية اخلاصـــــــة 

سياق آلية استعراض تنفيذ ، يف الفساد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة باملساعدة التقنية، املستبانة يف 
  . يف تنقيحها ،إعداد وتنفيذ براجمه املواضيعية واإلقليمية والُقطرية، وعند االقتضاء

وقد بيَّنت نتائج االستعراضات القطرية اليت أجريت يف إطار آلية استعراض التنفيذ أن عدة  -٢
ة فيما يتعلق دول أطراف واجهت حتديات معينة، وحدَّدت احتياجاهتا املقابلة من املســــــاعدة التقني

ملادة  فاقية؛ وبرزت من بينها االحتياجات املتعلقة بإدارة املوجودات املجمَّدة  ٣١بتنفيذ ا من االت
واملحجوزة واملصـــادرة. وكانت التحديات الرئيســـية اليت أبلغت عنها الدول يف هذا الصـــدد عدم 

درة والتصرُّف فيها، وكذلك وجود هيئة مكلَّفة مبهمة إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصا
  عدم وجود إطار قانوين فعَّال لتنظيم إدارة تلك املوجودات.

 وفقًاتتخذ، من اتفاقية مكافحة الفساد الدوَل األطراف بأن  ٣١من املادة  ٣وتلِزم الفقرة  -٣
لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشــــريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة الســــلطات املختصــــة 

  االتفاقية. دة أو املحجوزة أو املصادرة، املشمولة يفمَّللممتلكات املج
ــــــجَّع مؤمتُر الدول األطراف، يف قراره  -٤ األطراف  الدوَل، ٧/١وباإلضــــــافة إىل ذلك، ش

حد ومكتَب بإدارة األمم املت قة  بادل اخلربات املتعل لة ت مية على مواصــــــ خدِّرات واجلر بامل ة املعين 
 ،واســـتبانة املمارســـات الفضـــلى، حســـب االقتضـــاء ،املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصـــادرة

  .مة بشأن هذه املسألةوباالعتماد على املوارد القائمة، والنظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملِز
ملشروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية غري امللِزمة إىل مساعدة الدول األطراف يف ويرمي هذا ا -٥

التصـــدي للتحديات الرئيســـية اليت تواجهها على الصـــعيد الوطين بشـــأن إدارة املوجودات املجمَّدة 
  واملحجوزة واملصادرة.

بار هذه املبادئ التوجيهية، حي -٦ لدول األطراف تود أن تأخذ يف االعت ثما يكون ولعلَّ ا
مناســبًا، واضــعة يف االعتبار طبيعتها غري امللزمة، يف ســياق حتســني تشــريعاهتا وإجراءاهتا الداخلية 
بشــــــــأن إدارة املوجودات. ويف حني ميكن أن تكون اإلدارة الــداخليــة للموجودات املجمَّــدة 

ادة إىل دولة واملحجوزة واملصادرة ذات أمهية أيضًا بالنسبة للموجودات اخلاضعة ملقتضيات اإلع
أخرى أو اليت جتري إعادهتا من دولة أخرى، فإن التركيز يف هذه املبادئ التوجيهية غري امللزمة 

ينصب على إدارة عائدات اجلرمية اخلاضعة اللتزامات البلد بشأن املساعدة القانونية املتبادلة،   ال
ق باملوجودات املعادة أو ومن مث، فإهنا ال تتناول بالتحديد مســـــــائل معينة قد تنشـــــــأ فيما يتعل

  اخلاضعة ملتطلبات اإلعادة.



CAC/COSP/WG.2/2019/3
 

4/6 V.19-01747 
 

ألغراض هذه املبادئ التوجيهية غري امللِزمة، فإنه يتعيَّن تفســــــري مصــــــطلحات "التجميد"  -٧
 و"احلجز" و"املصادرة" وفقًا لالتفاقية.

  
    ف فيها، قبل املصادرة النهائيةالتصرُّ ، وحيثما أمكنإدارة املوجودات  -ألف 

  ١التوجيهي املبدأ 
بارات من مة، االعت هلا هتا  ا عا بلاليت ينبغي مرا ها ق ختاذ أي إجراء بتجميد املوجودات أو حجز  ،ا

كان ينبغي جتميدها أو حجزها،  إجراء ما إذا  ختاذ قرار في ية ا هدفة بغ تقييم للموجودات املســــــت
وحتديد خيار اإلنفاذ األمثل يف هذا الصـــــدد. ولذلك، قد تود الدول النظر يف أن ختصـــــص، بقدر 

  هذه. السابق للحجزيكفي من موارد وقدرات ملرحلة التخطيط  ، ماالعملي اإلمكان
  

  ٢املبدأ التوجيهي 
 دوهنا، وســيلًةمن أكان مبوافقة املالك أو  ســواءلمصــادرة، الســابق ل املوجوداتبيع  يكونميكن أن 

ضمان قيمة العائدات  صلة، مبا يف ذلك تكاليف التخزين، ول ستمدةخلفض التكاليف ذات ال من  امل
  هذا البيع إىل حني التوصل إىل القرار النهائي.

ورهنًا بأحكام القانون الداخلي، لعلَّ الدول تود أن تنظر يف السماح بالبيع السابق للمصادرة، يف سياق 
ســــيناريوهات حمددة، وخصــــوصــــًا عندما تكون املوجودات: (أ) قابلًة للتلف أو للتناقص الســــريع يف 

  هبا، عبئًا مفرطًا أو مكلفًا بالنسبة لقيمتها؛ (ج) سهلة االستبدال. قيمتها؛ (ب) عند االحتفاظ
ــــــابق  بشــــــأنيف اعتماد تدابري  أيضــــــًاالدول تود أن تنظر  ولعلَّ التأمني الفعلي لعائدات البيع الس

  للمصادرة إىل حني إصدار األمر النهائي بشأن املوجودات.
  

  ٣املبدأ التوجيهي 
زة املالك يااملوجودات يف ح بقاءإ، مثل فيها بري املؤقتة املتاحة للنظرمن التدامتنوِّعة هناك جمموعة 

بالقيود أو الشروط املفروضة على استخدامها، واستخدام املوجودات بصفة مؤقتة  ، رهنًاأو احلائز
شيًاحيث توضع يف عهدة طرف ثالث،  راعاة طبيعة املوجودات ومبمع النظم القانونية الداخلية.  متا

 لعلَّالدول تود أن تنظر يف توفري هذه التدابري املؤقتة. وباإلضـــــــافة إىل ذلك،  لعلَّرهتا، إدا املزمع
الدول تود أن تنظر يف اعتماد آليات للســــــماح بإتالف املوجودات غري املأمونة أو غري القانونية أو 

  اخلطرة، أو املوجودات عدمية القيمة التجارية، وذلك بعد جتميدها أو حجزها.
  

  ٤التوجيهي املبدأ 
الدول  لعلَّ، ولذلكمن املهم توفري احلماية لألطراف الثالثة حســـــنة النية أثناء تنفيذ التدابري املؤقتة. 

تدابري تشــــــريعية أو غريها من التدابري حلماية األطراف الثالثة ما يلزم من تود أن تنظر يف اعتماد 
  ملؤقت أمام السلطة القضائية.حسنة النية، مبا يشمل منحها فرصة االعتراض على التدبري ا
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    إنفاذ أوامر املصادرة واستخدام املوجودات املصادرة  -باء 
  ٥املبدأ التوجيهي 

هناك عدة خيارات متاحة بشـــــأن أوامر املصـــــادرة. ولعلَّ الدول تود أن تنظر يف توفري جمموعة 
صادرة قائمة على طبيعة  شيء أو قائمة متنوعة من تلك اخليارات، وخصوصًا عندما تكون امل ال

على قيمته، حسب االقتضاء. وقد يود االختصاصيون املمارسون أن يأخذوا يف االعتبار، لدى 
إصدار أمر املصادرة، أكثر الطرائق جناعًة أو نفعًا للتصرف يف املوجودات، واليت ميكن أن تتباين 

  املوجودات.  وفقًا لنوع
  

  ٦املبدأ التوجيهي 
ح بتفصـــيل يف  فيما يتعلق بتخصـــيص املوجودات املصـــادرة، لعلَّ الدول تود النظر يف أن توضـــِّ

لها   وجوداتامل بتخصــيصفيما يتعلق تشــريعاهتا الداخلية الســياســات العامة األســاســية اليت تفضــِّ
شمل املصادرة صندوق اإليرادات الوطنية من أجل تلبية، واليت قد ت صها ل أهداف حمددة،  ختصي

مثل إعادة األموال للضــــحايا أو تعويضــــهم، أو إعادة اســــتخدامها ألغراض اجتماعية أو متويل 
  إنفاذ القوانني.

  
  ٧املبدأ التوجيهي 

الدول تود أن تنظر يف اعتماد قواعد  لعلَّعند ختصــــــيص املوجودات املصــــــادرة ألغراض حمددة، 
  واعد واألنظمة الداخلية.لقا مبا يتماشى معواضحة لتحديد املستفيدين، 

  
  ٨املبدأ التوجيهي 

الدول  لعلَّاملصــادرة والتصــرف فيها. و املوجوداتالشــفافية واملســاءلة مبدأين هامني يف إدارة  تعدُّ
عند  خصـــوصـــًاتود أن متنح اهتماما خاصـــا هلذين املبدأين عند إدارة املوجودات والتصـــرف فيها، 

  نظر يف تنفيذ تدابري حمددة ملكافحة الفساد.استخدام صناديق أو برامج خاصة، وأن ت
  

  ٩املبدأ التوجيهي 
الدول تود أن تنظر يف إنشـــــاء آليات إلعادة  لعلَّعدم إصـــــدار أمر هنائي باملصـــــادرة،  حاالتيف 

  املوجودات املجمدة أو املحجوزة على وجه السرعة إىل مالكيها.
  

  ١٠املبدأ التوجيهي 
لعلَّ الدول تود أن تنظر يف اعتماد تشريعات حمددة أو غري ذلك من فيما يتعلق بعملية املصادرة، 
لكي يعرِّفوا جلميع األشخاص الذين لديهم مصاحل يف املوجودات  التدابري لضمان إتاحة الفرصة

  .مبطالباهتم
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    إلدارة املوجودات ةاملؤسسي الُبىن  -جيم 
  ١١املبدأ التوجيهي 

الدول تود  لعلَّواملحجوزة واملصادرة،  املجمدةيف الترتيبات املؤسسية إلدارة املوجودات  عند البتِّ
بار حجم املوجودات اليت جيري جتميدها أو حجزها أو مصـــــــادرهتا وجمموعة  أن تأخذ يف االعت

 وفقًايف مؤســــســــاهتا العامة، هبدف وضــــع أكثر الترتيبات كفاءة وفعالية  من قبُلاملهارات املتوفرة 
  للقانون الداخلي.

  
  ١٢املبدأ التوجيهي 

الدول تود أن تنظر يف تزويد  لعلَّبصرف النظر عن الترتيبات املؤسسية القائمة إلدارة املوجودات، 
املؤســســات ذات الصــلة مبهارات وقدرات كافية، وختويلها الصــالحية الالزمة إلبرام االتفاقات أو 

عامة األخرى أو املتعاقدين اخلارجيني،  الترتيبات، مبا يف ذلك، وعند االقتضـــــــاء، مع األجهزة ال
  يلزم ألداء وظائفها بفعالية. حسبما

  
  ١٣املبدأ التوجيهي 

يانات مركزية ُنظم مركزية لتســــــجيل املوجودات وجود ية إدارة  وقواعد ب يف مجيع مراحل عمل
ــــي  هواملوجودات  ــــاس ــــؤولة للموجودات املحجوزة واملجمَّ لإلدارةمقوم أس دة واملصــــادرة. املس

علَّ، ولذلك لدول تود النظر يف إنشـــــــاء نظم  ل يانات الالزمة لا تكنولوجيا املعلومات وقواعد الب
  لتسجيل املوجودات، عند االقتضاء.

  
  ١٤املبدأ التوجيهي 

 الذايت وخضـــوعها للمســـاءلةىن تلك الُب واســـتقاللل متويل البىن املخصـــصـــة إلدارة املوجودات ميثِّ
 لعلَّتســـتلزم االهتمام الواجب. وفيما خيص متويل املكاتب املخصـــصـــة إلدارة املوجودات،  قضـــايا

الدول تود أن تدرس إمكانية التمويل الذايت للعمليات اليت تنفذها تلك املكاتب متويال كامال أو 
 جزئيا من العائدات املصــــــادرة، مما جيعلها جمدية اقتصــــــاديا على مر الزمن من خالل تغطية مجيع

  تكاليف عملياهتا أو قسم منها.
 


