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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة واألربعون

 22شباط/فبراير  24 -آذار/مارس 2021
البند  3من جدول األعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2021
 -11/46التأثير السلليي لعد ععادة األموا المتأتية م مصلدر رير مولرول علل الداناا األصللية
في التمتع بحقوق اإلنسان ،وأهمية تحسي التعاون الدولي
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاادي واالجتماية والثقاية  ،واإلعنن العالمي

لحقوق اإلنساان ،وإعنن الح في التنمة  ،وإعنن وررنام عم فيينا ،ويير ذل من صاكوح حقوق اإلنساان

ذات الصل ،

وإذ يشا ا ا ا ا ا ااير إلى ق اررات الجمعة ا العااام ا  251/60المؤرخ  15آذار/مااارس  ،2006و219/62

المؤرخ  22كاانون األول/ديسا ا ا ا ا ا اامبر  ،2007و 281/65المؤرخ  17حزيران/يونةاه  ،2011وق اررات مجلس

حقوق اإلنس ا ا ا ااان  1/5و 2/5المؤرخين  18حزيران/يونةه  ،2007و 11/11المؤرخ  18حزيران/يونةه ،2009
و 21/16المؤرخ  25آذار/مارس ،2011

وإذ يش ااير اي ااا إلى ق اررات الجمعة العام  190/73المؤرخ  17كانون األول/ديس اامبر ،2018

و 276/74المؤرخ  1حزيران/يونةه  ،2020و 206/75المؤرخ  21كانون األول/ديس ا ا ا ا اامبر  2020بش ا ا ا ا ا ن
اهمة منع الممارسااات الساساادة ومكافحتها ،وزعزيز التعاون الدولي لمكافح التدفقات المالة يير المشااروع

من اج زعزيز التنمة المستدام واإلعمال الكام لحقوق اإلنسان،

وإذ يشا ا ا ااير ك ل إلى ق اررات مجلس حقوق اإلنسا ا ا ااان  23/17المؤرخ  17حزيران /يونةه ،2011

و 38/19المؤرخ  23آذار/مااارس  ،2012و 12/22المؤرخ  21آذار/مااارس  ،2013و 9/25المؤرخ 27

آذار/م ااارس  ،2014و 5/28المؤرخ  26آذار/م ااارس  ،2015و 22/31المؤرخ  24آذار/م ااارس ،2016
و 11/34المؤرخ  23آذار/مارس  ،2017و 4/40المؤرخ  21آذار/مارس ،2019
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وإذ يش ا ا ا ااير إلى ان حقوق اإلنسا ا ا ا ا ان المعترف بها في اإلعنن العالمي لحقوق اإلنس ا ا ا ااان ،والعهد

الدولي الخاص بالحقوق المدنة والس ا ا ا ا ااةاس ا ا ا ا ااة  ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص ا ا ا ا ااادي واالجتماية

والثقاية  ،هي حقوق عالمة ويير قابل للتجزئ ومترابط ويدعم بع ا ا ا ااها بع ا ا ا ااا ،وإذ يكرر ز يد االلت از

بكسال زمتع ك شا ااخت زمتعا فعلةا بجمةع الحقوق المدنة والسا ااةاسا ااة واالقتصا ااادي واالجتماية والثقاية ،
بما فيها الح في التنمة  ،والمسااؤولة الرئةسااة التي زقع على عاز الدول في زعزيز جمةع حقوق اإلنسااان

والحريات األساسة وحمايتها واحترامها،

وإذ يؤكد من جديد ان لجمةع الشااعو  ،سااعةا إلى زحقي يايازها ،ان زتصاارف في اروازها ومواردها

الطبةعة بحري دونما إخنل ب ي التزامات ناشا ا ا عن التعاون االقتص ا ااادي الدولي القائم على مبدا المنسع
المتبادل والقانون الدولي ،وانه ال يجوز ب ي حال حرمان اي شعب من اسبا

العةش الخاص به،

وإذ يساوره القل من ان زدفقات األموال المت زة من مصدر يير مشروع زحر البلدان من الموارد

النزم لإلعمال التدريجي لحقوق اإلنس ا ااان ،بما فيها الحقوق االقتص ا ااادي واالجتماية والثقاية  ،ورخاص ا ا

الح في التنمة  ،على نحو يهدد االس ااتقرار والتنمة المس ااتدام للدول ويقوا دةم الديمقراية وس ااةادة القانون
والقةم األخندة  ،ويعرا للخطر التنمة االجتماية واالقتصادي والسةاسة ،

وإذ يساالم اي ااا ب ن الحكم الرشاايد ومكافح السساااد يؤديان دو ار اساااسااةا في زعزيز حقوق اإلنسااان

وحمايتها ،وإزال العقبات التي زعترا سابي التنمة  ،وك ل في إنشاام مؤساساات مساتدام وفعال وخا اع

للمسامل وشساف ،

وإذ ينحظ القل البالغ ال ي يسا اااور البلدان النامة والبلدان التي زمر اقتصا ااادازها بمرحل انتقالة

إزام مس ا ل الحاج الماس ا إلى إعادة األصااول المت زة من مصاادر يير مشااروع مرزبإ بالسساااد إلى بلدانها
األصا ا االة على وجه الخصا ا ااوص ،بما يتس ا ا ا مع مبادت ازسادة األمم المتحدة لمكافح السسا ا اااد ،ورخاص ا ا ا

السصا ا الخامس منها ،لتمكين البلدان من إعداد مش اااريع التنمة وزمويلها وفقا ألولويازها الوينة  ،نظ ار إلى

ما قد يكون له ه األصول من اهمة في زنميتها المستدام ،

وإذ يس اااوره القل إزام بقام األموال المت زة من مص اادر يير مش ااروع ،التي زدعو الحاج الماسا ا

إلى االسا ا ااتعان بها في التنمة وإعمال جمةع حقوق اإلنسا ا ااان ،مجمدة في مصا ا ااارف الدول المطاالب  ،والتي

ال ززال زجني مكاسب منها،

وإذ يس ا ا اااوره القل اي ا ا ااا إزام فقدان البلدان النامة ملةارات الدوالرات ك س ا ا اان بس ا ا اابب التدفقات

المالة يير المشروع  ،وإزام التقديرات التي زشير إلى ان افريقةا فقدت على مدى السنوات ال ا  50الما ة

زريليون دوالر بساابب التدفقات المالة يير المشااروع  ،وهو مبلغ يعادل مجموع المساااعدة اإلنمائة الرساامة
الواردة في الحيز الزمني نسسه،

وإذ يسالم اي اا ب همة د ارسا العنق المحتمل بين مكافح التدفقات المالة يير المشاروع ورلو

القدرة على زحم الديون ،وزوافر موارد دةم لتموي التنمة والوفام بالتزامات حقوق اإلنسان،

وإذ يقر ب ن جائح كوفيد 19-قد ساالطا ال ااوم على القيود التي زحد من قدرة حكومات البلدان

النامة على حشااد مواردها من الميزانة في اوقات األزمات ،وإذ يكرر ز يد

اارورة زحسااين وزعزيز التعب

السعال للموارد المحلة  ،بما يشاام نظم اإلنساق العا الخا ااع للمسااامل والمتساام بالشااساية  ،ور ن ال اارر
ال ي زحداه التدفقات المالة يير المش ا ا ا ا ااروع بافرايها في ال ا ا ا ا ااةإ على الموارد المحدودة للبلدان النامة

يؤار بشاك وا اع على قدرزها على ساد السجوة في زموي اهداف التنمة المساتدام  ،وزعب الموارد المحلة

من اج زحقي األهداف اإلنمائة الطويل األج ،
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وإذ يساالم ب ن مكافح السساااد في جمةع المسااتويات مس ا ل ذات اولوي  ،وان منع السساااد والق ااام

علةه مس ااؤولة زقع على جمةع الدول ،وانه ينبةي ان زتعاون الدول يةما بينها في ه ا الص اادد ،وفقا الزسادة

األمم المتحدة لمكافح السساد ،وردعم من اصحا

المصلح اآلخرين ومشاركتهم الكامل ،

وإذ يؤكااد من جااديااد االلت از ال ا ي يقع على الاادول األيراف في ازسااادة ا األمم المتحاادة لمكااافح ا

السس اااد ،وان إعادة األص ااول هي احد األيراا الرئةس ااة المتوخاة من االزسادة ومبدا اس اااس ااي فيها ،ويش اادد

على دورها المحوري في زوييد التعاون الدولي في مجال مكافح السس ا ا ا ا اااد وزةس ا ا ا ا ااير إعادة عائدات الجرائم
المتص ا اال بالسس ا اااد ،ويش ا اادد على الحاج إلى زحقي عالمة االن ا ااما إلى االزسادة وزنسي ها زنسي ا كامن،

ف ا ا ا ا اان عن التنسي الكام لق اررات مؤزمر الدول األيراف في االزسادة ومقر ارزه ،ال س ا ا ا ا ااةما المقررات ذات
الصل التي اعتمدها المؤزمر في دورازه الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ،
وإذ يسلم ب ن وجود نظم قانونة داخلة قوي وذات كسامة امر

روري لتسادي ومكافح ممارسات

السس ا اااد وزحوي األص ا ااول المت زة من مص ا اادر يير مش ا ااروع وإلعادة زل األص ا ااول ،وإذ ي كر ب ن مكافح

جمةع اشاكال السسااد زتطلب وجود مؤساساات قوي على جمةع المساتويات ،بما فيها المساتوى المحلي ،زكون
قاادرة على ازخااذ زادابير وقاائةا وزادابير إلنسااذ القاانون زتسا ا ا ا ا ا اام باالكساامة ،وفقاا الزساادةا األمم المتحادة لمكاافح

السساد ،ورخاص السصلين الثاني والثالث منها،

وإذ يشا ا ااير إلى ان إعادة األموال المت زة من مصا ا اادر يير مشا ا ااروع إلى بلدانها األصا ا االة زتطلب
التنس ااي والتعاون على نحو واي وش ااساف بين الدول المطاللب والدول المطاالب  ،بما في ذل بين الس االطات
المختص ا  ،ال سااةما الساالطات الق ااائة  ،في إيار المسااؤولة المشااترك لتةسااير التعاون الدولي السعال من

اج االسترداد السريع لألصول المت زة من مصدر يير مشروع،

وإذ يؤكاد مسا ا ا ا ا ا ااؤولةاات الادول المطااللبا والادول المطااالبا يةماا يتعل بااعاادة عاائادات الجريما  ،وإذ
يدرح انه يجب على البلدان المطاللب ان زسا ا ا ا ا ااعى إلى اسا ا ا ا ا ااتعادة ه ه األموال في إيار واجبها المتمث في
سال اسا ااتخدا اقصا ااى قدر من الموارد المتاح في إعمال جمةع حقوق اإلنسا ااان الواجب للناس كاف إعماال
امن ،بما فيها الح في التنمة  ،وان زتصاادى النتها ات حقوق اإلنسااان وزكافع اإلفنت من العقا  ،وان

على البلدان المطاالب  ،من جهتها ،واجب المساعدة في إعادة عائدات الجريم وزةسير ه ه العملة  ،بوسائ

منها المساااعدة الق ااائة  ،في إيار التزامها بالتعاون والمساااعدة الدوليين بموجب السصاالين الرابع والخامس

من ازسادة األمم المتحدة لمكافح السساد ،والتزامها في ميدان حقوق اإلنسان،

وإذ يس ا ا اااوره القل إزام التحديات والصا ا ا عورات التي زواجهها الدول المطاللب والدول المطاالب على

حد ساوام في إعادة عائدات الجريم  ،ألسابا

منها عد زوفر اإلرادة الساةاساة في الدول المطاالب نظ ار إلى

السوائد المكتسا ااب من التدفقات المالة يير المشا ااروع  ،وزباين النظم القانونة  ،وزعقد التحقةقات والمنحقات

الق ائة التي زجري في واليات ق ائة متعددة ،وعد الدراي الكاية باجرامات المساعدة القانونة المتبادل

في الدول األخرى ،والصعورات المتصل بتحديد زدف األموال المت زة من مصدر يير مشروع ،وإذ ينحظ
التحديات الخاصا التي زحةإ باساتردادها في الحاالت التي زتعل ب شاخاص مكلسين او ساب زكلةسهم بشاة

مناصا ااب عام ريةع المسا ااتوى وافراد اسا اارهم ومعاونيهم المقررين ،وإذ يسا االم ب ن الصا ااعورات القانونة كثي ار

ما زتساقم بس اابب العقبات الوقائعة والمؤسا اس ااة  ،وإذ يش ااير اي ااا إلى الص ااعورات المرزبط بتقديم معلومات
زبين الص ا اال بين عائدات السس ا اااد في الدول المطاالب والجريم المرزكب في الدول المطاللب  ،وهي ص ا اال قد
يصعب في حاالت كثيرة إابازها ،ورتطبي الدول المطاالب اشترايات في ه ا الصدد،

وإذ يسا ا االم ب ا ا اارورة التصا ا اادي للتحديات التقنة والقانونة والعملة العديدة من اج زةسا ا ااير إعادة

األموال ذات المصدر يير المشروع إلى البلدان التي سرقا منها اصن،
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وإذ يؤكد من جديد خط التنمة المسا ا ا ا ا ااتدام لعا  ،2030ورخاص ا ا ا ا ا ا األهداف  4-16و5-16

و 6-16و ،10-16التي زش اادد على الت از الدول ب ن زحد بقدر كبير بحلول عا  2030من التدفقات يير
المش ااروع لألموال واألس االح  ،وخط عم اديس ابابا ،المعتمدة في المؤزمر الدولي الثالث لتموي التنمة ،

ال ي عقد في اديس ابابا في زموز/يولةه  ،2015وهي خط ش ا ا ااددت بص ا ا ااس خاصا ا ا ا على ان زدابير كبع
التدفقات المالة يير المشروع جزم ال يتج از من زحقي التنمة المستدام ،
وإذ يرحب بالعم ال ي ا اطلعا به مختل

هي ات وآلةات األمم المتحدة ،بما فيها مؤزمر األمم

المتحادة للتجاارة والتنمةا  ،ومكتاب األمم المتحادة المعني باالمخادرات والجريما  ،والمنظماات الادولةا واإلقلةمةا

في منع ومكافح جمةع اشاكال السسااد ،وإذ يشاجعها على مواصال النظر في الت اير السالبي للتدفقات المالة
يير المشاروع في التمتع بحقوق اإلنساان ،ومواصال اساتكشااف التدابير الساةاساازة الممكن للتصادي له ه
الظاهرة ،وزنسي جهودها في ه ا الش ن،

وإذ يحةإ علماا مع التقادير بمباادرة عملةا لوزان المتعلقا باالمباادت التوجيهةا العملةا لنسا ا ا ا ا ا ااترداد

السعال لألص ا ااول ،ومبادرة اس ا ااترداد األص ا ااول المس ا ااروق  ،التي ازخ زها مجموع البن الدولي ومكتب األمم

المتحادة المعني بالمخادرات والجريما  ،والواةقا الختاامةا للادورة الرابعا عشا ا ا ا ا ا ارة لمؤزمر األمم المتحادة للتجاارة
والتنمة  ،التي ُع لقدت في نيروري عا  ،2016وإذ يشجع على التنسي بين المبادرات القائم ،
-1

يرحب بالد ارسا ا التي اجرزها اللجن االس ااتش اااري عن اس ااتخدا األموال يير المش ااروع

يير المعادة إلى بلدانها األصا ا االة لدعم زحقي اهداف التنمة المسا ا ااتدام

المقترح في الدراس ؛
-2

 ،ويحةإ علما بمسا ا ااارات العم

()1

يرحب بالعم ال ي ا ا ااطلعا به الخبيرة المسا ااتقل المعنة بياار الديون الخارجة للدول،

وما يتص ا ا بها من التزامات مالة دولة اخرى عليها ،في التمتع الكام بجمةع حقوق اإلنسا ااان ،ورخاص ا ا
الحقوق االقتصادي واالجتماية والثقاية ( ،)2ويطلب إليها ان زواص النظر في إيار واليتها في ز اير زدفقات
األموال المت زة من مصدر يير مشروع في التمتع بحقوق اإلنسان؛
-3

يرحب اي ا ا ا ا ا ا ا باالجتماع الريةع المس ا ا ا ا ا ااتوى المعني بالتعاون الدولي لمكافح التدفقات

المالة يير المشا ااروع وزوييد الممارسا ااات الجيدة بش ا ا ن إعادة األصا ااول ال ي عقده رئةس الجمعة العام

في  16ايار/مايو 2019؛
-4

يهيب بجمةع الدول التي لم زن ا ا ا اام بعد إلى ازسادة األمم المتحدة لمكافح السس ا ا ا اااد ان

-5

يش اادد على ان إعادة األموال المت زة من مص اادر يير مش ااروع إلى البلدان األص االة مسا ا ل

زنظر في االن ما إليها على سبي األولوي ؛

اساااسااة بالنسااب للدول التي زمر بعملة إصاانب ورالنسااب لتحسااين إعمال الحقوق االقتصااادي واالجتماية
والثقاية  ،بما فيها الح في التنمة  ،ورالنسب للوفام بالتزامها باالستجاب للتطلعات المشروع لشعورها؛
-6

ل
المطالب والدول المطاالب على التعاون من اج اسااترداد عائدات السساااد ،ال سااةما
يحث الدول

األموال العام المختلسا  ،واألصااول المسااروق  ،واألصااول المخت ة  ،بما فيها األموال الموجودة في منذات آمن ،

وان زبرهن على الت از قوي بكسال إعادة زل األموال او زسلةمها ،بما يشم إعادزها إلى البلدان األصلة ؛

يحث الدول المطاالب على كسال اإلعادة الس اريع ويير المشااروي لألموال المت زة من
-7
مصا اادر يير مشا ااروع إلى البلدان األصا االة  ،والمشا ااارك بنشا اااط في اعتماد الت از متجدد وحاسا اام واسا ااتباقي

للتص ا ا اادي لظاهرة التدفقات المالة يير المش ا ا ااروع وما يترزب عليها من ز اير س ا ا االبي في حقوق اإلنس ا ا ااان
والح في التنمة  ،وازخاذ زدابير عاجل للم ي قدما باإلجرامات الرامة إلى استرداد األصول المسروق ؛

__________
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يش ا ااجع الدول المطاالب األيراف في ازسادة األمم المتحدة لمكافح السس ا اااد على االس ا ااتجاب

لطلبات المس اااعدة واعتماد التدابير النزم التي زتةع لها زقديم المس اااعدة على نطاق اوس ااع ،عمن بالمادة 46

من االزسادة الم كورة ،في حال غةا
-9

ازدواجة التجريم؛

يؤكاد الحااجا المااس ا ا ا ا ا ا ا إلى إعاادة عاائادات الجريما إلى البلادان المطااللبا بهاا من دون

اش ا ااترايات ،وفقا الزسادة األمم المتحدة لمكافح الجريم ومع مراعاة اإلجرامات القانونة الواجب  ،والس ا ااعي
إلى الق ا ا ا ا ااام على المنذات اآلمن التي زو لجد محسزات لنق األصا ا ا ا ااول المسا ا ا ا ااروق والتدفقات المالة يير
المشروع إلى الخارج ،والعم على زعزيز األير التنظةمة على جمةع المستويات؛
-10

يهيب بجمةع الدول ان زنظر في ساان زش اريعات زصااديا للجرائم التي زرزكبها مؤس اسااات

-11

يؤكد مس ا ا ااؤولة الش ا ا ااركات اي ا ا ااا عن االمتثال لجمةع القوانين المنطبق واحت ار حقوق

األعمال التجاري  ،بما فيها الش ا ا ا ا ااركات المتعددة الجنس ا ا ا ا ااةات ،والتي ازحر الحكومات من مص ا ا ا ا ااادر دخ محلة
مشروع لتنسي خططها اإلنمائة  ،وذل امتثاال اللتزامازها الدولة  ،بما يشم القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

اإلنس ااان ،و اارورة زعزيز وص ااول ال ااحايا إلى س ااب انتص اااف فعال لتحقي الوقاي السعلة من انتها ات
حقوق اإلنسا ااان ذات الصا اال باألعمال التجاري وزوفير سا ااب انتصا اااف منها ،على النحو الوارد في المبادت

التوجيهة المتعلق باألعمال التجاري وحقوق اإلنسان؛
-12

يهيب بجمةع الدول ان زسااعى إلى زقلةت فرص التملت من ال ارائب ،وان زنظر في

إدراج بنود متعلق بمكافح الةش في جمةع المعاهدات ال ا اريبة وان زعزز ممارس ااات اإلفص اااب والش ااساية

سوام في بلدان المصدر او المقصد ،بما يشم السعي إلى كسال الشساية حةال السلطات ال ريبة المعنة
في جمةع المعامنت المالة بين الحكومات والشركات؛

يهيب بجمةع الدول اي ا ا ا ااا ان زنظر في التنازل عن التكالةة المقتطع عند اس ا ا ا ااترداد
-13
األصااول او زقلةصااها إلى الحد األدنى المعقول ،ال سااةما عندما زكون الدول المطاللب بلدا نامةا ،مع مراعاة
ان إعادة األصول المكتسب بصورة يير مشروع امر يسهم في زحقي اهداف التنمة المستدام ؛
-14

يكرر زا ياد اهمةا االمتثاال التاا للقاانون الادولي لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان يةماا يتعل بااعاادة

عائدات الجريما  ،ال سا ا ا ا ا ا ااةماا ازبااع اإلجرامات القاانونةا الواجبا يةماا يتخا من إجرامات جناائةا او مدنةا في
ح األشخاص ال ين ُيسترا انهم مسؤولون عن السساد او عن التهر ال ريبي او عن اي سلوح إجرامي
آخر ذي صل  ،ويةما يتعل بالتجميد والمصادرة؛

يدعو مؤزمر الدول األيراف في ازسادة األمم المتحدة لمكافح السس ا ا ا ا اااد إلى النظر في
-15
سا ا ااب اعتماد نه يقو على حقوق اإلنسا ا ااان في زنسي االزسادة  ،بما في ذل عند التعام مع مسا ا ا ل إعادة
عائدات الجريم  ،ويعر عن زقديره للجهود المتواص ا ا اال التي يب لها السري العام الحكومي الدولي المستوب

الع ا ااوي المعني باس ا ااترداد األص ا ااول التابع للمؤزمر من اج مس ا اااعدة الدول األيراف في الوفام بالتزامها

بموجب االزسادة بمنع التحوي الدولي لعائدات الجريم وكش ا ا ا
وزعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد األصول؛
-16

ه ا التحوي وردعه على نحو ا ثر فعالة

يهيب بالدول ان زواص ا ا ا ا ا النظر في إنشا ا ا ا ااام فري عام حكومي دولي معني بالت اير

الس ا ا االبي للتدفقات المالة يير المش ا ا ااروع في التمتع بحقوق اإلنس ا ا ااان ،وان زواص ا ا ا اس ا ا ااتكش ا ا اااف التدابير
السةاسازة الممكن للتصدي له ه الظاهرة؛
-17

يقر بالدور الها ال ي يمكن ان يؤديه المجتمع المدني في ف ا ا ااع السس ا ا اااد والتنبةه إلى

الت اير السا ا ا االبي لعد إعادة األموال المت زة من مصا ا ا اادر يير مشا ا ا ااروع في سا ا ا ااةادة القانون وإعمال الحقوق

االقتص ا ااادي واالجتماية والثقاية  ،ويكرر الت يد في ه ا الس ا ااةاق ان على الدول الت از بحماي األش ا ااخاص

المبلةين وفقا للمادة  33من ازسادة األمم المتحدة لمكافح السس اااد واإلعنن المتعل بح ومس ااؤولة األفراد
والجماعات وهي ات المجتمع في زعزيز وحماي حقوق اإلنسان والحريات األساسة المعترف بها عالمةا؛
GE.21-04079
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يرحب بالمبادرات الوينة الرامة إلى اعتماد زشريعات لمكافح يس األموال باعتبارها

خطوة مهم في عملة مكافح السسا ا ا ا اااد ،وراالسا ا ا ا ااتعداد ال ي ابدزه بع

عائدات الجريم  ،ويدعو إلى و ااع

الدول للتعاون في زةسا ا ا ا ااير إعادة

ا اوابإ اقوى في ه ا الص اادد ،بوس ااائ منها زنسي س ااةاس ااات للحد من

زدف عائدات الجريم  ،و مان إعادزها ،وزقديم المساعدة التقنة إلى البلدان النامة ؛
-19

يش ااجع الدول جمةعها على إينع بع ااها البع

-20

يادعو إلى زياادة التعااون الادولي عبر قنوات منهاا منظوما األمم المتحادة ،دعماا للجهود

زجميد واسترداد األموال المت زة من مصدر يير مشروع؛

على اف ا ا الممارس ااات في مجال

الوينة ودون اإلقلةمة واإلقلةمة الهادف إلى منع ممارس ااات السس اااد وزحوي األص ااول المت زة من مص اادر

يير مشاروع ومكافحتها ،وفقا لمبادت ازسادة األمم المتحدة لمكافح السسااد ،ويشاجع ،في ه ا الصادد ،على
التعاون الواي على الص ا ا ا ااعيدين الويني والدولي بين اجهزة مكافح السس ا ا ا اااد واجهزة إنساذ القانون ووحدات

االستخبارات المالة ؛
-21

يهيب بجمةع الدول المطاالب باعادة األموال المت زة من مص ا ا ا ا ا اادر يير مش ا ا ا ا ا ااروع إلى

البلدان األصا ا ا االة ان زسي على نحو كام بالتزامها بجع مكافح السسا ا ا اااد اولوي على الصا ا ا ااعد كاف وكبع

التحوي يير المشا ا ا ا ااروع لألموال ،وفقا الزسادة األمم المتحدة لمكافح السسا ا ا ا اااد ،وان زب ل اقصا ا ا ا ااى جهدها
لتحقي إعادة األموال المت زة من مصدر يير مشروع إلى الدول المطاللب من اج الحد من الت اير السلبي
لعد إعادة ه ه األموال في مجاالت منها التمتع بحقوق اإلنساان ،ال ساةما الحقوق االقتصاادي واالجتماية
والثقاية في البلدان األصا ا االة  ،وذل بطرق منها زقلي القيود المسرو ا ا ا على الواليات الق ا ا ااائة المطاللب

باعادة ه ه األموال في مرحل التعقب ،وزعزيز التعاون في ه ا الصادد بين الوكاالت المختصا  ،آخ ة بعين

االعتبار على وجه الخصا ا ااوص احتماالت زبديد ه ه األموال وك ل  ،عند االقت ا ا ااام ،عن يري فص ا ا ا زدابير

مصادرة األموال عن شرط صدور إدان في البلد األصلي؛
-22

يهيب بجمةع الدول المطاللب باعادة األموال المت زة من مص ا اادر يير مش ا ااروع ان زسي

على نحو كام بالتزامها بجع مكافح السس ا اااد اولوي على الص ا ااعد كاف وكبع التحوي يير المش ا ااروع لألموال،
وان زطب مبادت المس ا ا ااامل والش ا ا ااساية والمش ا ا ااارك في عملة ازخاذ الق اررات المتعلق بتخص ا ا ااةت األموال

المعادة ألج إعمال الحقوق االقتصا ا ااادي واالجتماية والثقاية سا ا ااعةا إلى زحسا ا ااين اإلجرامات الوقائة وإجرامات
الكش ا  ،وزص ااحةع ما يتبين من مواين ال ااع

او س ااوم اإلدارة ،ومنع اإلفنت من العقا  ،وإزاح س ااب

انتصا اااف فعال زهدف إلى زهي الظروف المنئم لتسادي وقوع انتها ات جديدة لحقوق اإلنسا ااان وزحسا ااين
إقام العدل بصورة عام ؛
-23

يؤكد من جديد ان التحقي في السسا اااد ومنحقته ق ا ااائةا على اسا اااس األدل الت از يقع

على عاااز الاادول ا  ،ويهيااب بجمةع الاادول زعزيز اإلجرامات الجنااائة ا و/او الماادنة ا التي زرمي إلى زجميااد

او زقييد األموال المت زة من مصا ا ا اادر يير مشا ا ا ااروع ،ويشا ا ا ااجع في ه ا الصا ا ا اادد الدول المطاالب على زقديم
معلومات عن األير واإلجرامات القانونة إلى الدول المطاللب وان ززي ما يعرق اسااترداد األصااول ،بطرق
منها زبسةإ إجرامازها القانونة واالستجاب لطلبات المساعدة القانونة المتبادل ؛
-24

يطلب إلى الخبيرة المستقل المعنة بياار الديون الخارجة وييرها من االلتزامات المالة

الدولة ذات الص اال للدول على التمتع الكام بجمةع حقوق اإلنس ااان ،وال س ااةما الحقوق االقتص ااادي واالجتماية
والثقاية  ،ان زجري د ارسا جديدة ،زتعل بالد ارساات الساابق ذات الصال التي اجرزها المكلس بالوالي واللجن

االسا ااتشا اااري  ،بش ا ا ن مجموع يير ملزم مقترح من المبادت التوجيهة العملة السا ااترداد األصا ااول بكسامة

بهدف الحد من التحوي يير المش ا ا ااروع لألموال وزخ ةة آااره الس ا ا االبة على التمتع بحقوق اإلنس ا ا ااان ب ة
مس ا اااعدة الدول المطاللب والدول المطاالب على زعزيز زعاونها في ه ا الص ا اادد ،وزقديم الد ارس ا ا إلى مجلس
حقوق اإلنسان في دورزه الثانة والخمسين؛
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يطلب إلى األمين العا ومسو ا ا ا األمم المتحدة الس ا ااامة لحقوق اإلنس ا ااان زقديم جمةع

المس اااعدات ،بما في ذل الموارد المالة  ،النزم لتمكين الخبيرة المس ااتقل من اال ااطنع بالوالي المحددة

في ه ا القرار ،ويهيب بجمةع اصحا المصلح المعنيين ،بما في ذل الدول وهي ات األمم المتحدة ووكاالزها،
والكةانات الدولة واإلقلةمة األخرى ،ان يتعاونوا زعاونا كامن مع الخبيرة المستقل في ه ا الصدد؛
-26

يشاجع الدول األيراف على النظر ،عند االقت اام ،وفقا للقانون الويني ،في فرصا الرجوع

في ممارسا ااتها العملة إلى مشا ااروع مبادت لوزان التوجيهة المتعلق باالسا ااترداد السعال لألصا ااول المسا ااروق ،

وإلى اي صكوح اخرى ذات صل ؛
-27

يش ا اادد على الحاج إلى الش ا ااساية في المؤسا ا اس ا ااات المالة وإلى التطبي السعال لتدابير

العناي الواجب من جانب الوسا ا ا ا ااطام الماليين ،ويهيب بالدول ان زلتمس الوسا ا ا ا ااائ المنئم وفقا اللتزامازها
الدولة ل اامان زعاون المؤسا اس ااات المالة واس ااتجابتها للطلبات المقدم من جهات اجنبة بتجميد واس ااترداد
األموال المت زة من مصا ا اادر يير مشا ا ااروع ،وإزاح نظا فعال للمسا ا اااعدة القانونة المتبادل للدول المطاللب
باعادة ه ه األموال ،ويشجع على زعزيز بنام القدرات البشري والمؤسسة في ه ا الصدد؛
-28

يقرر ان يعقد قب دورزه الخمسااين حلق د ارسااة زسااتةرق يوما واحدا بين الدورات بشا ن

األار السلبي لعد إعادة األموال ذات المصدر يير المشروع إلى بلدان المنش على التمتع بحقوق اإلنسان،
ومناقش التحديات واف

واصحا

الممارسات في ه ا الصدد ،وزقديم زوصةات ،بمشارك الدول واللجن االستشاري

المصلح اآلخرين ذوي الصل ؛

-29

يطلب إلى المسو ا الساامة ان زقد زقري ار عن الحلق الد ارساة إلى مجلس حقوق اإلنساان

في دورزه الحادي والخمسين؛

يطلب إلى األمين العا ان ُيعلم به ا القرار جمةع الدول األع ا ا ا ا ا ااام في األمم المتحدة
-30
عنى في إيار منظوم األمم المتحدة بمس ل إعادة األموال المت زة من مصدر يير مشروع
والمحاف التي زُ ا

إلى بلدانها األص ا االة  ،للنظر يةه وازخاذ ما يلز من إجرامات وللتنس ا ااي  ،بحس ا ااب االقت ا ااام ،ال س ا ااةما في
سا ا ا ا ا ا اةااق مؤزمر الادول األيراف في ازساادةا األمم المتحادة لمكاافحا السسا ا ا ا ا ا اااد ومؤزمر األمم المتحادة للتجاارة

والتنمة ؛

-31

يقرر مواصل نظره في ه ه المس ل في إيار البند نسسه من جدول األعمال.

الجلس 49

 23آذار/مارس 2021
[اعت لمد بتصااويا مسااج ب يلبة  31صااوزا مقاب  14وامتناع ع ااوين عن التصااويا .وكانا نتةج التصااويا
ُ
ما يلي:

المؤيدون:
االزحاد الروسا ااي ،واألرجنتين ،وارمينةا ،وإريتريا ،وإندونةسا ااةا ،واورويواي ،واوزركسا ااتان،

ورا سااتان ،والبحرين ،والب ارزي  ،ورنةنديش ،وروركينا فاسااو ،ورولة ةا (دول  -المتعددة
القومةات) ،وزويو ،والس ا ا اانةال ،والس ا ا ااودان ،والص ا ا ااومال ،والص ا ا ااين ،ويابون ،والسلبين،
وفنزوين (جمهوريا – البولةسااريا ) ،ويةجي ،والكااميرون ،وكوراا ،وكوت ديسوار ،وليبةاا،

ومنوي ،وموريتانةا ،وناميبةا ،ونيبال ،والهند
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المعار ون:
المانةا ،واوكرانةا ،وإيطالةا ،ورلةاريا ،ورولندا ،وزش ا ا ا ااةكةا ،وجزر مارش ا ا ا ااال ،وجمهوري كوريا،
والدانمرح ،وفرنسا ا ا ااا ،والمملك المتحدة لبريطانةا العظمى وايرلندا الشا ا ا اامالة  ،والنمسا ا ا ااا،

وهولندا ،والةابان

الممتنعون عن التصويا:
جزر البهاما ،والمكسة ]
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