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

 *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 
     استرداد املوجودات

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

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

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

املتعلقة بإدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصــادرة، واســتبانة املمارســات الفضــلى، حســب 
ه االقتضـــاء وباالعتماد على املوارد القائمة، والنظر يف وضـــع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشـــأن هذ

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

  .لتنظيم إدارة السلطات املختصة للممتلكات املجمَّدة أو املحجوزة أو املصادرة
ووفقًا لذلك، وباالســــتناد إىل الدراســــة اليت أجراها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  -٢

 Effective Management and Disposal of Seized and Confiscatedحتمـــل العنوان اليت واجلرميـــة و

Assets – 2017  ٢٠١٧ -(إدارة املوجودات املحجوزة واملصـــادرة والتصـــرُّف فيها على حنو فعال ،(
وبناًء على املناقشات اليت جرت يف إطار اجتماع فريق اخلرباء الدويل بشأن استبانة املمارسات اجليدة 
شنطن العاصمة، يف  يف جمال إدارة املوجودات املحجوزة واملصادرة والتصرف فيها، الذي ُعقد يف وا

بشــــــأن إدارة  ، أعدت األمانة مشــــــروع مبادئ توجيهية غري ملزمة٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب 
ـــة  ـــدة واملحجوزة واملصـــــــــادرة (الوثيق   ، املرفق)، CAC/COSP/WG.2/2018/3املوجودات املجم

__________ 
 * CAC/COSP/2019/1.  
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وأحالته إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات لكي ينظر فيه 
عه الثاين عشــــــر. وقد رحب العديد من املتكلمني يف ذلك االجتماع مبشــــــروع املبادئ أثناء اجتما

التوجيهية غري امللزمة، وأبدوا رأيا يف أنه ينبغي ختصــــيص مزيد من الوقت ملواصــــلة اســــتعراض تلك 
  املبادئ والتعليق عليها ومناقشتها.

 اســـتعراض التنفيذ، يف دورته وقد نظر أيضـــًا يف مشـــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة فريُق -٣
، باالقتران ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٢التاسعة املستأنفة الثانية، اليت ُعقدت يف الفترة من 

مع صــيغة منقَّحة من مشــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة، تتبدى فيها التعليقات الواردة من الدول 
). وأبــدى العــديــد من املتكلمني يف تلــك CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14األطراف (انظر الوثيقــة 

الدورة رأيا مفاده أنه ينبغي لألمانة أن تستمر يف مجع املقترحات والتوصيات بشأن إدارة املوجودات 
ـــتعراضـــات  املجمَّدة واملحجوزة واملصـــادرة، اليت ترد إليها من الدول، مبا يشـــمل مجعها يف إطار اس

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد ولغاية انتهاء تلك الدورة، الدورة الثانية آللية اســـتعراض 
بغية جعل تلك املبادئ التوجيهية أكثر موضــــــوعيًة وأكثر متثيًال لتنوُّع املمارســــــات واألطر القانونية 

وأبلغت األمانة الفريق بأن مجيع التعليقات واالقتراحات الواردة  واملؤســــســــية لدى الدول األطراف.
   ُينظر فيها وسوف ُتدمج يف وثيقة منقَّحة سُتتاح جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة. سوف

ــة مؤرَّ -٤ ــــــفوي ــدول األطراف مــذكرة ش ــة إىل ال ــان ــذلــك، وجَّهــت األم    ٢٨خــة ووفقــًا ل
شأن مشروع املبادئ التوجيهية غري ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ضافية ب ، دعتها فيها إىل تقدمي آراء إ

امللِزمة. وقد ُأدرجت التعليقات الواردة يف صــــــيغة منقَّحة ملشــــــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة 
قدِّمت إىل فريق اســتعراض التنفيذ لكي ينظر فيها أثناء دورته العاشــرة، اليت ســوف تعقد يف الفترة 

ــــــترداد املو٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧من  لكي  جودات، وكذلك إىل الفريق العامل املعين باس
لث عشــــــر، يف يومي  ثا عه ال ما ها خالل اجت مايو  ٣٠و ٢٩ينظر في يار/ قة  ٢٠١٩أ (انظر الوثي

CAC/COSP/WG.2/2019/3( هذين عديدة أطراف دول . كما أدلت ية خالل  بتعليقات إضـــــــاف
ــــــوف تدرج هذه التعليقات يف وثيقة منقَّحة تتاح للمؤمتر يف االجتماعني. وأكدت األمانة أ هنا س

  دورته الثامنة، إىل جانب أي تعليقات أخرى قد ترغب الدول األطراف يف تقدميها.
وتتبدى، قدر اإلمكان، يف املشــــروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية غري امللزمة الوارد يف مرفق  -٥

   وردت من الدول األطراف حىت اآلن.، التعليقات اليت املذكِّرة هذه
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   املرفق
املشروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية غري امللزمة بشأن إدارة املوجودات   

    املجمدة واملحجوزة واملصادرة
   املعلومات األساسية والغرض  

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

ــاد،  ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس ــياق آلية اس ــتبانة يف س ــاعدة التقنية، املس باملس
   تنقيحها.يف إعداد وتنفيذ براجمه املواضيعية واإلقليمية والُقطرية، وعند االقتضاء، يف
بيَّنت نتائج االستعراضات القطرية اليت أجريت يف إطار آلية استعراض التنفيذ أن عدة وقد  -٢

دول أطراف واجهت حتديات معينة، وحدَّدت احتياجاهتا املقابلة من املســــــاعدة التقنية فيما يتعلق 
ملادة  ياجات املتعلقة بإد ٣١بتنفيذ ا ها االحت ية؛ وبرزت من بين فاق ارة املوجودات املجمَّدة من االت

واملحجوزة واملصـــادرة. وكانت التحديات الرئيســـية اليت أبلغت عنها الدول يف هذا الصـــدد عدم 
وجود هيئة مكلَّفة مبهمة إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة والتصرُّف فيها، وكذلك 

   املوجودات.عدم وجود إطار قانوين فعَّال لتنظيم إدارة تلك 
من اتفاقية مكافحة الفساد الدوَل األطراف بأن تتخذ، وفقًا  ٣١من املادة  ٣الفقرة وتلِزم  -٣

لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشــــريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة الســــلطات املختصــــة 
   االتفاقية.للممتلكات املجمَّدة أو املحجوزة أو املصادرة، املشمولة يف 

ــــــجَّع مؤمتُر الدول األطراف، يف قراره وباإلضــــــافة إىل ذلك -٤ ، الدوَل األطراف ٧/١، ش
بإدارة  قة  بادل اخلربات املتعل لة ت مية على مواصــــــ خدِّرات واجلر بامل حدة املعين  ومكتَب األمم املت
املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصـــادرة، واســـتبانة املمارســـات الفضـــلى، حســـب االقتضـــاء، 

 قائمة، والنظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملِزمة بشأن هذه املسألة. وباالعتماد على املوارد ال

ويرمي هذا املشروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية غري امللِزمة إىل مساعدة الدول األطراف يف   -٥
التصـــدي للتحديات الرئيســـية اليت تواجهها على الصـــعيد الوطين بشـــأن إدارة املوجودات املجمَّدة 

  ادرة.واملحجوزة واملص
أن تأخذ يف االعتبار هذه املبادئ التوجيهية، حيثما يكون مناسبًا،  تودُّ ولعلَّ الدول األطراف -٦

واضــعة يف االعتبار طبيعتها غري امللزمة، يف ســياق حتســني تشــريعاهتا وإجراءاهتا الداخلية بشــأن إدارة 
ـــــادرة ويف حني ميكن أن تكون اإلدارة الداخلية  املوجودات. للموجودات املجمَّدة واملحجوزة واملص

ذات أمهية أيضًا بالنسبة للموجودات اخلاضعة ملقتضيات اإلعادة إىل دولة أخرى أو اليت جتري إعادهتا 
ينصــــــب على إدارة عائدات  من دولة أخرى، فإن التركيز يف هذه املبادئ التوجيهية غري امللزمة ال

تتناول بالتحديد  أن املســـاعدة القانونية املتبادلة، ومن مث، فإهنا الاجلرمية اخلاضـــعة اللتزامات البلد بشـــ
  اإلعادة. مسائل معينة قد تنشأ فيما يتعلق باملوجودات املعادة أو اخلاضعة ملتطلبات
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ألغراض هذه املبادئ التوجيهية غري امللِزمة، فإنه يتعيَّن تفســـــري مصـــــطلحات "التجميد" و -٧
  لالتفاقية.و"احلجز" و"املصادرة" وفقًا 

  
    إدارة املوجودات، وحيثما أمكن التصرُّف فيها، قبل املصادرة النهائية -ألف 

   ١املبدأ التوجيهي   
ــارات اهلــامــة، اليت ينبغي مراعــاهتــا قبــل اختــاذ أي إجراء بتجميــد املوجودات  قــد يكون من االعتب

حجزها،   فيما إذا كان ينبغي جتميدها أو البتحجزها، إجراء تقييم للموجودات املســــتهدفة بغية   أو
قدر بالالدول النظر يف أن ختصــــــص،  تودُّ ولذلك، قد وحتديد خيار اإلنفاذ األمثل يف هذا الصــــــدد.

  يكفي من موارد وقدرات ملرحلة التخطيط السابق للحجز هذه.  ، مامكن عملياامل
ه املوجودات من أجل مصــادرهتا الحقًا، مبا هذظ حلفاختاذ اخلطوات املالئمة أيضــًا  تودولعل الدول 

   احلفاظ على قيمة هذه املوجودات، وإن أمكن، زيادهتا. يشمل
  

   ٢املبدأ التوجيهي   
ميكن أن يكون بيع املوجودات الســابق للمصــادرة، ســواء أكان مبوافقة املالك أو من دوهنا، وســيلًة 

خزين، ولضــمان قيمة العائدات املســتمدة من خلفض التكاليف ذات الصــلة، مبا يف ذلك تكاليف الت
  هنائي.قرار هذا البيع إىل حني التوصل إىل 

أن تنظر يف السماح بالبيع السابق للمصادرة، يف سياق  تودُّ ورهنًا بأحكام القانون الداخلي، لعلَّ الدول
املنقولة: (أ) قابلًة سيناريوهات حمددة، وخصوصًا عندما تكون املوجودات، مبا يف ذلك املوجودات غري 

عند االحتفاظ هبا، عبئًا مفرطًا أو مكلفًا مقارنًة  ،متثلللتلف، أو للتناقص الســــــريع يف قيمتها؛ (ب) 
  بقيمتها؛ (ج) سهلة االستبدال.

على فظ حتولعلَّ الدول تودُّ أيضًا أن تنظر يف وضع آليات لكفالة أنَّ املوجودات املصفَّاة ُتحتسب و
  ار أمر هنائي.حنو سليم حىت إصد

  
   ٣املبدأ التوجيهي   

هناك جمموعة متنوِّعة من التدابري املؤقتة املتاحة للنظر فيها، مثل إبقاء املوجودات يف حيازة املالك 
أو احلائز، رهنًا بالقيود أو الشروط املفروضة على استخدامها، واستخدام املوجودات بصفة مؤقتة 

ومبراعاة طبيعة املوجودات  متاشــيًا مع النظم القانونية الداخلية.حيث توضــع يف عهدة طرف ثالث، 
وباإلضـــــــافة إىل ذلك، لعلَّ  أن تنظر يف توفري هذه التدابري املؤقتة. تودُّ املزمع إدارهتا، لعلَّ الدول

أن تنظر يف اعتماد آليات للســــــماح بإتالف املوجودات غري املأمونة أو غري القانونية أو  الدول تودُّ
  عدمية القيمة التجارية، وذلك بعد جتميدها أو حجزها.الطرة، أو املوجودات اخل
  

   ٤املبدأ التوجيهي   
ولذلك، لعلَّ الدول  ســــنة النية أثناء تنفيذ التدابري املؤقتة.احلمن املهم توفري احلماية لألطراف الثالثة 

أن تنظر يف اعتماد ما يلزم من تدابري تشــــــريعية أو غريها من التدابري حلماية األطراف الثالثة  تودُّ
   سنة النية، مبا يشمل منحها فرصة االعتراض على التدبري املؤقت أمام السلطة القضائية.احل
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   إنفاذ أوامر املصادرة واستخدام املوجودات املصادرة -باء  

   ٥املبدأ التوجيهي   
أن تنظر يف توفري جمموعة متنوعة  ولعلَّ الدول تودُّ هناك عدة خيارات متاحة بشأن أوامر املصادرة.

شيء أو القائمة على قيمته، حسب  صادرة القائمة على طبيعة ال صًا امل من تلك اخليارات، وخصو
ضاء. صدار أمر  االقت سون أن يأخذوا يف االعتبار، لدى إ صيون املمار صا صادرة، وقد يود االخت امل

   املوجودات. أكثر الطرائق جناعًة أو نفعًا للتصرف يف املوجودات، واليت ميكن أن تتباين وفقًا لنوع
  

   ٦املبدأ التوجيهي   
تفصيل يف تشريعاهتا الالنظر يف أن توضِّح ب تودُّ فيما يتعلق بتخصيص املوجودات املصادرة، لعلَّ الدول

لها فيما يتعلق بتخصيص املوجودات املصادرة، واليت قد الداخلية السياسات العامة األساسية  اليت تفضِّ
تشـــمل ختصـــيصـــها لصـــندوق اإليرادات الوطنية أو اخلزينة الوطنية أو لتلبية أهداف حمددة، مثل إعادة 

  األموال للضحايا أو تعويضهم، أو إعادة استخدامها ألغراض اجتماعية أو متويل إنفاذ القوانني.
  

   ٧هي املبدأ التوجي  
أن تنظر يف اعتماد قواعد  عند ختصــــــيص املوجودات املصــــــادرة ألغراض حمددة، لعلَّ الدول تودُّ

  الداخلية. ئحواللواواضحة لتحديد املستفيدين، مبا يتماشى مع القواعد 
  

   ٨املبدأ التوجيهي   
ولعلَّ الدول  ها.تعدُّ الشــفافية واملســاءلة مبدأين هامني يف إدارة املوجودات املصــادرة والتصــرف في

خصــوصــًا عند وهلذين املبدأين عند إدارة املوجودات والتصــرف فيها،  اخاصــًّ  اهتمامًا تويلأن  تودُّ
  استخدام صناديق أو برامج خاصة، وأن تنظر يف تنفيذ تدابري حمددة ملكافحة الفساد.

  
   ٩املبدأ التوجيهي   

أن تنظر يف إنشاء آليات، تتماشى مع  لعلَّ الدول تودُّيف حاالت عدم إصدار أمر هنائي باملصادرة، 
   ة، إلعادة املوجودات املجمدة أو املحجوزة على وجه السرعة إىل مالكيها.داخليقوانينها ال

  
   ١٠املبدأ التوجيهي   

أن تنظر يف اعتماد تشـــريعات حمددة أو غري ذلك من  فيما يتعلق بعملية املصـــادرة، لعلَّ الدول تودُّ
دابري لضمان إتاحة الفرصة جلميع األشخاص الذين لديهم مصاحل مشروعة يف املوجودات لكي الت

  يعرِّفوا مبطالباهتم.
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   املؤسسية إلدارة املوجودات اهلياكل -جيم  
   ١١املبدأ التوجيهي   

 الدول تودُّعند البتِّ يف الترتيبات املؤسسية إلدارة املوجودات املجمدة واملحجوزة واملصادرة، لعلَّ 
بار حجم املوجودات اليت جيري جتميدها أو حجزها أو مصـــــــادرهتا وجمموعة  أن تأخذ يف االعت

، هبدف وضــع أكثر الترتيبات كفاءة وفعالية وفقًا العموميةاملهارات املتوفرة بالفعل يف مؤســســاهتا 
  للقانون الداخلي.

  
   ١٢املبدأ التوجيهي   

أن تنظر يف تزويد  املؤسسية القائمة إلدارة املوجودات، لعلَّ الدول تودُّبصرف النظر عن الترتيبات 
املؤســــســــات ذات الصــــلة مبهارات وقدرات كافية، وختويلها الصــــالحية الالزمة إلبرام االتفاقات 

ـــــبما يلزم  أو الترتيبات، عند االقتضـــــاء، مع األجهزة العامة األخرى أو املتعاقدين اخلارجيني، حس
وميكن أن تشمل هذه االتفاقات أو الترتيبات العقود الطويلة األجل، حسب  بفعالية. ألداء وظائفها

احلاجة، من أجل احلد من خماطر الفســــــاد اليت قد تنبع من الترتيبات التعاقدية املربمة يف احلاالت 
  املستعجلة أو بدون طلبات عروض.

  
   ١٣املبدأ التوجيهي   

املوجودات وقواعد بيانات مركزية يف مجيع مراحل عملية إدارة وجود ُنظم مركزية لتســــجيل يعد 
سي امقوماملوجودات  سا صادرة. اأ سؤولة للموجودات املحجوزة واملجمَّدة وامل ولذلك،  لإلدارة امل

النظر يف إنشــــــاء نظم لتكنولوجيا املعلومات وقواعد البيانات الالزمة لتســــــجيل  لعلَّ الدول تودُّ
  اء.االقتض بحساملوجودات، 

  
   ١٤املبدأ التوجيهي   

ستقالليتها ومساءلتها املخصصة إلدارة املوجودات  حوكمة اهلياكلمتثِّل  ستلزم وا ومتويلها قضايا ت
أن  وفيما خيص متويل املكاتب املخصـــــصـــــة إلدارة املوجودات، لعلَّ الدول تودُّ االهتمام الواجب.

لذايت لل يل ا ية التمو كان يا من تدرس إم كامال أو جزئ تب متويال  كا لك امل ها ت فذ يات اليت تن عمل
العائدات املصــــــادرة، مما جيعلها جمدية اقتصــــــاديا على مرِّ الزمن من خالل تغطية مجيع تكاليف 

  منها. جزءعملياهتا أو 
 


