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 مجلس حقوق اإلنسان
 ة والثالثونرابعالدورة ال

 2017آذار/مارس  24 - شباط/فرباير 27
 من جدول األعمال 3البند 

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

 قرارمشروع  :*هايتي ،مصر ،*ليبيا ،†العراق ،‡تونس ،إكوادور ،*أفغانستان  

السأألبي لعأأدا إعأأادة اامأأواي المتيتيأأة مأأش مصأأدر  يأأر مشأأروع  التأأيثير .../34  
إلأأب بلأأدانألا اا أألية فأأي التمتأأع بحقأأوق اإلنسأأان، وأهميأأة تحسأأيش 

 التعاون الدولي
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالالن احلاليف ا التنميالو، وإعالالن  وإذ يؤكد من جديد 

 وبرنامج عمل فيينا، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلو،
االلتالالال اض بنالالالمان  تالالالمت كالالالل شالالال جب  تعالالالاق فعليالالالاق  ميالالالمت احلقالالالوق املدنيالالالو  تأكيالالالد وإذ يكالالالرر 

احلاليف ا التنميالو، والتال اض  يالمت الالدول،  ا ذلالك والسياسيو واالقتصاديو واالجتماعيالو والثقافيالو، مبالا
بصرف النظر عن نظمها السياسيو واالقتصاديو والثقافيو، بتع يال   يالمت حقالوق اإلنسالان واحلريالات 

 ،واحرتامها األساسيو ومحايتها
، 2006آذار/مالالالالالالارس  15املالالالالالالؤر   60/251إىل قالالالالالالرارات اامعيالالالالالالو العامالالالالالالو  وإذ يشالالالالالالري 
ح يالالالالالالالالالران/  17املالالالالالالالالؤر   65/281، و2007رب كالالالالالالالالانون األول/ديسالالالالالالالالم  22املالالالالالالالالؤر   62/219و

، 2007ح يران/يونياله  18املالؤرني   5/2و 5/1، وقرارات جملس حقوق اإلنسالان 2011 يونيه
 ،2011آذار/مارس  25املؤر   16/21، و2009ح يران/يونيه  18املؤر   11/11و

__________ 

  دولو غري عنو ا جملس حقوق اإلنسان. *
 عربيو. جمموعو الدول الباسم الدول األعناء ا األمم املتحدة األعناء ا  ‡
†

 باسم الدول األعناء ا األمم املتحدة األعناء ا جمموعو الدول األفريقيو. 
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كالالالالالالالانون األول/   22املالالالالالالؤر   54/205إىل قالالالالالالالرارات اامعيالالالالالالو العامالالالالالالالو  وإذ يشالالالالالالري  ينالالالالالالاق  
  20املالالالؤر   55/188، و2000كالالالانون األول/ديسالالالمرب   4املالالالؤر   55/61، و1999 سالالالمربدي

، 2001كالالالالالالالالالانون األول/ديسالالالالالالالالالمرب   21املالالالالالالالالالؤر   56/186، و2000كالالالالالالالالالانون األول/ديسالالالالالالالالالمرب 
كالالالالانون األول/   23املالالالالؤر   58/205، و2002كالالالالانون األول/ديسالالالالمرب   20املالالالالؤر   57/244و

 16املالالالؤر   60/1، و2004يسالالالمرب كالالالانون األول/د  22املالالالؤر   59/242، و2003ديسالالالمرب 
 61/209، و2005كالالالالالالانون األول/ديسالالالالالالمرب   22املالالالالالالؤر   60/207، و2005 يلول/سالالالالالالبتمرب 

، 2007 كالانون األول/ديسالالمرب  19املالالؤر   62/202، و2006كالالانون األول/ديسالمرب   20املالؤر  
كالالالالانون األول/   24املالالالالؤر   64/237، و2008كالالالالانون األول/ديسالالالالمرب   19املالالالالؤر   63/226و

كالالالالانون   20املالالالالؤر   65/169، و2010 يلول/سالالالالبتمرب  22املالالالالؤر   65/1، و2009 ديسالالالالمرب
 68/195، و2012كالالالالالانون األول/ديسالالالالالمرب   20املالالالالالؤر   67/192، و2010األول/ديسالالالالالمرب 

، 2014 يلول/سالالالالالالالبتمرب  10املالالالالالالالؤر   68/309، و2013كالالالالالالالانون األول/ديسالالالالالالالمرب   18املالالالالالالالؤر  
 ،2014كانون األول/ديسمرب   18املؤر   69/199و
ح يالالالالالران/  17املالالالالؤر   17/23إىل قالالالالرارات جملالالالالس حقالالالالوق اإلنسالالالالان  يشالالالالري كالالالال لكوإذ  

آذار/  21املالالالالالالالالالالالؤر   22/12، و2012آذار/مالالالالالالالالالالالارس  23املالالالالالالالالالالالؤر   19/38، و2011 يونيالالالالالالالالالالاله
 آذار/ 26املالالالالالالالالالالالالالالؤر   28/5، و2014آذار/مالالالالالالالالالالالالالالارس  27املالالالالالالالالالالالالالالؤر   25/9، و2013 مالالالالالالالالالالالالالالارس
 ،2016آذار/مارس  24املؤر   31/22و ،2015 مارس

معالالالالرتف  الالالالا ا اإلعالالالالالن العالالالالاملي حلقالالالالوق هالالالالي   ن حقالالالالوق اإلنسالالالالان، كمالالالالا إىل وإذ يشالالالالري 
والعهالالالالالد الالالالالالدومل ايالالالالالاي بالالالالالاحلقوق  اإلنسالالالالالان والعهالالالالالد الالالالالالدومل ايالالالالالاي بالالالالالاحلقوق املدنيالالالالالو والسياسالالالالاليو

 حقوق عامليو وغري قابلو للتج ئو ومرتابطو ويدعم بعنها بعناق،االقتصاديو واالجتماعيو والثقافيو، 
اتفاقيالو األمالم املتحالدة  لت امات اليت تقمت علال  الالدول األاالراف ااال ؤكد من جديدوإذ ي 

ساللم بالأن االتفاقيالو ترمالالي إىل تع يال  وتوايالد تالدابري منالمت الفسالاد ومكافحتالاله ي ملكافحالو الفسالاد، وإذ
التفاقيالالو املال كورة ومبالالد  ا  هالداف علال  والالو  كثالر كفالالاءة وفعاليالو، وبالالأن إعالادة األصالالول هالدف  مالالن

  ساسي فيها، 
، سالالالعياق إىل اقيالالالاليف غايا الالالالا،  ن  ه جيالالالالو  نالالال  ينالالالالاق مالالالالن جديالالالد وإذ يؤكالالالد   اميالالالمت الشالالالالعًو

تتصالالالالرف ا هتروا الالالالا ومواردهالالالالا الطبيعيالالالالو أريالالالالو دوتالالالالا إنيالالالالالل بأيالالالالو الت امالالالالات ناشالالالال و عالالالالن التعالالالالاون 
 ا حالالال ا جيالالو   االقتصالالادا الالالدومل القالالائم علالال  مبالالد  املنفعالالو املتبادلالالو والقالالانون الالالدومل، و نالاله ال

  سباً العيش اياصو به،شعب من  حرمان  ا
احرتاَض املبادئ املتمثلو ا الشالفافيو واملسالاءلو واملشالاركو والتقي الَد  الا عوامالل   بأن وإذ يسلم 

 ألموال غري املشروعو املستعادة،است داض احامسو  ا كفالو 
بالالأن مكافحالالو الفسالالاد علالال   يالالمت املسالالتويات مسالالألو ذات  ولويالالو وبالالأن  وإذ يسالاللم  ينالالاق  

من املوارد الال مو لإلعمال التالدرجيي بلدان موال املتأتيو من مصدر غري مشروع ارض التدفقات األ
فيهالالا احلقالالوق االقتصالالاديو واالجتماعيالالو والثقافيالالو، و اصالالو احلالاليف ا التنميالالو،  حلقالالوق اإلنسالالان، مبالالا

علالالال  والالالو يهالالالدد االسالالالتقرار والتنميالالالو املسالالالتدامو للالالالدول ويقالالالوا قالالاليم الد قراايالالالو وسالالاليادة القالالالانون 
 القيم األنيالقيو، ويعرا لل طر التنميو االجتماعيو واالقتصاديو والسياسيو،و 
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إىل اتفاقيالالو األمالالم املتحالالدة ملكافحالالو الفسالالاد، ويؤكالالد دورهالالا الرئيسالالي ا توايالالد  وإذ يشالالري 
التعاون الدومل ا جمال مكافحو الفساد وتيسري إعالادة عائالدات ااالرائم املتصاللو بالفسالاد، ويشالدد 

الننالالالماض العالالالاملي إىل االتفاقيالالالو وتنفيالالال ها تنفيالالال اق كالالالامالق، فنالالالالق عالالالن التنفيالالال  علالالال  رالالالرورة بلالالالو  ا
 الكامل لقرارات مؤ ر الدول األاراف ا االتفاقيو ومقرراته،

إىل  ن اتفاقيالالو األمالالم املتحالالدة ملكافحالالو الفسالالاد تؤكالالد  نالاله ينب الالي للالالدول  وإذ يشالالري  ينالالاق  
األاالالراف عالالدض رفالالل تبالالادل املسالالاعدة القانونيالالو، عمالالالق باالتفاقيالالو ووفقالالاق للقالالانون الالالدانيلي للدولالالو 

 املطالَبو باإلعادة، ويشمل ذلك عدض الت رع بالسريو املصرفيو،

يالو مالن البلالدان الناميالو واملسالتبقاة ا ايالار  من  ن حجالم الثالروات املتأت وإذ يساوره القليف 
هو  كرب بكثري من حجم الثروات املماهتلو املتأتيو من البلالدان املتقدمالو، ومالن  ن حجمالاق هامالاق مالن 

 ه ه الثروات املستبقاة ا ايار  قد ينم  مواالق غري مشروعو، 
، وتنالالمينها (1)2030 باعتمالالاد اامعيالالو العامالالو نيطالالو التنميالالو املسالالتدامو لعالالاض بوإذ يرح الال 
شالالالدد علالال  التالالال اض الالالدول بالالالأن االالد بقالالالدر  ت يت، الالال10-16و 6-16و 5-16و 4-16قاصالالد امل

من التدفقات غري املشروعو لألموال واألسلحو، وتع ي  اسرتداد األصالول  2030 كبري ألول عاض
والرشوة  احلد بدرجو كبرية من الفسادوب املسروقو وإعاد ا ومكافحو  يمت  شكال اار و املنظمو،

، إنشالالاء مؤسسالالات فعالالالو وشالالفافو ونيارالالعو للمسالالاءلو علالال   يالالمت املسالالتويات، وب ميالالمت  شالالكا ما
ومن شأن تنفيال  هال ه املقاصالد كفالو وصول اامهور إىل املعلومات ومحايو احلريات األساسيو، وب

 سيما االقتصاديو واالجتماعيو والثقافيو،  ن يساهم ا التمتمت  ميمت حقوق اإلنسان، وال
باعتماد املؤ ر الدومل الثالث لتمويل التنميو، املعقالود ا  ديالس  بابالا ا  وإذ يرحب  يناق  

علال   ن تالدابري  وهالي نيطالو شالددت بصالفو نياصالو ،(2)، نيطو عمل  ديس  بابا2015 و /يوليه 
 يتج   من اقييف التنميو املستدامو، كبح التدفقات املاليو غري املشروعو ستكون ج ءاق ال

بعقد اجتماع لل رباء بشأن مسألو التأهتري السليب لعدض إعادة األمالوال  ك لك  بوإذ يرح 
املتأتيو من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصليو ا التمتمت أقالوق اإلنسالان، عمالالق بقالرار جملالس 

 ،28/5حقوق اإلنسان 
ا ذلالالك  بالعمالالل الالال ا تنالالطلمت بالاله اتلالالم هي الالات األمالالم املتحالالدة، مبالالا وإذ حيالاليع علمالالاق  
منالالالمت  يالالالمت ا كتالالالب األمالالالم املتحالالالدة املعالالالا بامل الالالدرات واار الالالو، واملنظمالالالات الدوليالالالو واإلقليميالالالو م

  شكال الفساد ومكافحتها،
 ن  يمت الدول مسؤولو عالن منالمت الفسالاد والقنالاء علياله، و ناله جيالب  وإذ ينمت ا اعتباره 

الفسالالاد، بالالالدعم مالالالن  علالال  الالالالدول  ن تتعالالاون فيمالالالا بينهالالا، عمالالالالق باتفاقيالالو األمالالالم املتحالالدة ملكافحالالالو
 ، الكاملو  صحاً املصلحو اآلنيرين ومشاركتهم

نالمت  خيملتطلبات اتفاقيو مكافحالو الفسالاد،  ن   نه ينب ي، وفقاق  نمت ا اعتباره  يناق يوإذ  
، للمسالاءلو واملالحقالو القنالائيو اق اعتباريال  و كالان  اق ابيعيال  عمال فساد، ش صالاق كل من يشارك ا 

مالالن جانالالب السالاللطات امل تصالالو، وبأنالاله ينب الالي بالال ل  يالالمت ااهالالود إلجالالراء اقيالاليف مالالامل ا األصالالول 
__________ 

   .70/1قرار اامعيو العامو  (1)
   .69/313قرار اامعيو العامو  (2)
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األصالول مالن نيالالل إجالراءات املصالادرة ا ليالو، ه ه و، واسرتداد يستحوذ عليها بصورة غري شرعامل
 ،املالئموسرتداد وتدابري اال ،والتعاون الدومل ألغراا املصادرة

 يمت آليات األمم املتحدة ذات الصلو عل  مواصلو النظالر ا التالأهتري السالليب  وإذ يشجمت 
للتالالالالالدفقات املاليالالالالالو غالالالالالري املشالالالالالروعو ا التمتالالالالالمت أقالالالالالوق اإلنسالالالالالان، ومواصالالالالاللو استكشالالالالالاف التالالالالالدابري 

 السياساتيو املمكنو للتصدا للظاهرة وتنسييف جهودها ا ه ا الشأن،
 مالالر رالالرورا ملنالالمت ومكافحالالو قويالالو وذات كفالالاءة انيليالالو بالالأن وجالالود نظالالم قانونيالالو د وإذ يسالاللم 

يشالري  ممارسات الفساد واويل األصول املتأتيو مالن مصالدر غالري مشالروع وإلعالادة تلالك األصالول، وإذ
فيهالا  إىل  ن مكافحو  يمت  شكال الفساد تتطلب وجود مؤسسات قويو عل   يمت املسالتويات، مبالا

 وقائيالو وتالدابري إلنفالالاذ القالانون تتسالالم بالكفالاءة، وفقالالاق املسالتو  ا لالي، تكالالون قالادرة علالال  ابالاذ تالالدابري
 التفاقيو األمم املتحدة ملكافحو الفساد، و اصو الفصالن الثاين والثالث منها،

يب له مؤ ر الدول األاراف ا اتفاقيو األمم املتحدة ملكافحو الفساد مالن  ملا وتقديراق منه 
و احلكوميو الدوليو، ملتابعو عمليالو اسالتعراا تنفيال  جهود متواصلو، من نيالل اتلم  فرقته العامل

االتفاقيو، وإلسداء النصح بشأن تقدمي املساعدة التقنيو املتعلقو ببناء القالدرات املؤسساليو والبشالريو 
ا ذلالالك ا جمالالال إعالالادة  ا الالالدول األاالالراف مالالن  جالالل منالالمت الفسالالاد، ولتع يالال  التعالالاون الالالدومل، مبالالا

 ،عائدات اار و
لو ان املتعلقو باملبالادئ التوجيهيالو العمليالو لالسالرتداد  عمليو مببادرة بتقدير اق وإذ حييع علم 

دولالالالو ارفالالالاق بتعالالالاون وهتيالالاليف مالالالمت املركالالال  الالالالدومل السالالالرتداد األمالالالوال  30الفعالالالال لألصالالالول، الالالاليت بلور الالالا 
لبنالالالالك الالالالالدومل ومكتالالالالب األمالالالالم املتحالالالالدة املعالالالالا ل اسالالالالرتداد األصالالالالول املسالالالالروقو مبالالالالادرةبالالالالدعم مالالالالن و 

سالالتند يار الو، والالاليت ترمالي إىل تقالالدمي نال ه الج فعالالو ومنسالالقو ا جمالال اسالالرتداد األصالول لبامل الدرات وا
 البلدان املطالِبو والبلدان املطالَبو،املمارسون من إليها 

، عائالدات اار الويتعلاليف بإعالادة  مسؤوليات الدول املطالِبو والدول املطالَبالو فيمالا وإذ يؤكد 
 ن تسالالع  إىل اسالالتعادة هالال ه األمالالوال ا إاالالار واجبهالالا  املطالِبالالوه جيالالب علالال  البلالالدان يالالدرك  نالال وإذ

املتمثل ا كفالو است داض  قص  قدر من املوارد املتاحو ا إعمال  يمت حقوق اإلنسان املكفولو 
ا ذلك احليف ا التنميو، و ن تتصد  النتهاكات حقوق اإلنسالان  للناس كافو إعماالق كامالق، مبا
، من ناحيالو  نيالر ،  ن تسالاعد ا إعالادة طالَبواً، و ن عل  البلدان املوتكافح اإلفالت من العق

الالالر هالالال ه العمليالالالو، مبالالالاعائالالالدات اار الالالو  ا ذلالالالك عالالالرب املسالالالاعدة القنالالالائيو، ا إاالالالار الت امهالالالا  وتيس 
بالتعاون واملساعدة الدولي  مبوجب الفصل  الرابالمت وايالامس مالن اتفاقيالو األمالم املتحالدة ملكافحالو 

 ا ا ميدان حقوق اإلنسان،الفساد، والت امه
إىل  ن إعادة األموال املتأتيو من مصدر غري مشروع تتطلالب التنسالييف والتعالاون  وإذ يشري 

ا ذلك بال  الساللطات امل تصالو،  عل  وو وهتييف وشفاف ب  الدول املطالِبو والدول املطالَبو، مبا
التعاون الدومل الفعالال مالن  جالل تيسري لسيما السلطات القنائيو، ا إاار املسؤوليو املشرتكو  وال

 لألصول املتأتيو من مصدر غري مشروع، سريمتاالسرتداد ال
الصالالالالعوبات الالالالاليت تواجههالالالالا الالالالالدول املطالِبالالالالو والالالالالدول و  التحالالالالديات إ اء وإذ يسالالالالاوره القلالالالاليف 

ألسالالالالالباً منهالالالالالا تبالالالالالاين الالالالالالنظم القانونيالالالالالو، وتعقالالالالالد عائالالالالالدات اار الالالالالو، ا إعالالالالالادة كلتيهمالالالالالا املطالَبالالالالالو  
الحقالالات القنالالائيو الالاليت لالالرا ا واليالالات قنالالائيو متعالالددة، وعالالدض الدرايالالو الكافيالالو التحقيقالالات وامل
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تالالالدفيف  كشالالالمبالالالإجراءات املسالالالاعدة القانونيالالالو املتبادلالالالو ا الالالالدول األنيالالالر ، والصالالالعوبات املتصالالاللو ب
يالحال  التحالديات اياصالو السالرتدادها ا احلالاالت  وإذ األموال املتأتيو مالن مصالدر غالري مشالروع،

سالالالبيف تكلالالاليفهم بشالالال ل مناصالالالب عامالالالو رفيعالالالو املسالالالتو  و فالالالراد   و ي مكلفالالال أشالالال اتعلالالاليف بالالالاليت ت
تتفالالاقم بسالالبب العقبالالات  مالالا يسالاللم بالالأن الصالالعوبات القانونيالالو كثالالرياق  وإذ  سالالرهم ومعالالاونيهم املقالالرب ،

صالالالعوبات تقالالدمي معلومالالالات االالالد د الصالالاللو بالالال  عائالالالدات يشالالالري  ينالالالاق إىل  وإذ الوقائعيالالو واملؤسسالالاليو،
لَبالالو واار الالو املرتكبالالو ا الدولالالو املطالِبالالو، وهالالي صالاللو قالالد يصالالعب ا حالالاالت  الفسالالاد ا الدولالالو املطا

 كثرية إهتبا ا، 
دون مالالن احلاجالالو امللحالالو إىل إعالالادة األمالالوال غالالري املشالالروعو إىل بلالالداهنا األصالالليو  وإذ يؤكالالد 

والقالالالالرارات ذات الصالالالاللو ملالالالالؤ ر الالالالالدول شالالالالروط، وفقالالالالاق التفاقيالالالالو األمالالالالم املتحالالالالدة ملكافحالالالالو الفسالالالالاد 
واالجتمالالاع العالالاض الرفيالالمت املسالالتو   2005 انبثالاليف عالالن مالالؤ ر القمالالو العالالاملي لعالالاض كالال ا مالالاو األاالالراف، 

بشالأن األهالداف اإلتائيالو لأللفيالو مالن  2010 ال ا عقدته اامعيو العامالو لألمالم املتحالدة ا عالاض
صالالعد كافالالو وكالالبح التحويالالل غالالري املشالالروع مكافحالالو الفسالالاد  ولويالالوق علالال  ال جعالاللالت امالالات ترمالالي إىل 

حيالالالالالث  يالالالالالمت الالالالالالدول علالالالالال  منالالالالالاعفو جهودهالالالالالا لتعقالالالالالب هالالالالال ه األمالالالالالوال ولميالالالالالدها  لألمالالالالالوال، وإذ
 واسرتدادها،

القليف البالغ ال ا يساور البلدان الناميالو والبلالدان الاليت  الر اقتصالادا ا مبرحلالو  وإذ يالح  
مصالالالدر غالالالري مشالالالروع مالالالرتبع بالفسالالالاد إىل  انتقاليالالالو إ اء مسالالالألو رالالالرورة إعالالالادة األصالالالول املتأتيالالالو مالالالن

يتسيف ممت مبادئ اتفاقيو األمم املتحدة ملكافحو الفساد،  بلداهنا األصليو عل  وجه ايصوي، مبا
و اصو الفصل ايامس منها، لتمك  البلدان من إعداد مشالاريمت التنميالو و ويلهالا وفقالاق ألولويا الا 

 ن  مهيو ا تنميتها املستدامو،قد يكون   ه األصول م الوانيو، نظراق إىل ما
 للالالالالالدول، ايبالالالالالري املسالالالالالتقل املعالالالالالا برهتالالالالالار الالالالالالديون ايارجيالالالالالوتقريالالالالالر ب حيالالالالاليع علمالالالالالاق  -1 

ا التمتمت الكامل  ميمت حقوق اإلنسان، ونياصو  ،يتصل  ا من الت امات ماليو دوليو  نير  وما
 سالالالالياق تالالالالدابري  ا يركالالالال  علالالالال  حقالالالالوق العمالالالالل االالالالال ،احلقالالالالوق االقتصالالالالاديو واالجتماعيالالالالو والثقافيالالالالو

 ؛25/16، وال ا  عد  عمالق بقرار جملس حقوق اإلنسان (3)اإلصالح االقتصادا والتقشم
وحقالوق  ،ن التدفقات املاليو غري املشالروعوعالدراسو النهائيو ب  يناق  حييع علماق  -2 

 ؛(4)اليت  عدها ايبري املستقل 2030 لعاض املستدامو ونيطو التنميو ،اإلنسان
بتقريالر الفرياليف الرفيالمت املسالتو  املعالا بالتالدفقات املاليالو غالري املشالروعو مالن  بيرح   -3 

 50 فريقيا، ال ا  بر  نيطورة مشكلو التدفقات املاليو غري املشروعو ا القالارة، والاليت تالرتاوح بال  
 بليون دوالر سنوياق؛  60بليون دوالر و

املتحالالالدة ملكافحالالالو تننالالالم بعالالالد إىل اتفاقيالالالو األمالالالم   ميالالالمت الالالالدول الالالاليت م يهيالالالب -4 
 الفساد  ن تنظر ا القياض ب لك عل  سبيل األولويو؛

الدول املطالِبو والدول املطالَبو عل   ن تتعاون من  جل اسالرتداد عائالدات  حيث -5 
ا  ل اجملهولالالو املصالالدر، مبالالاصالالو ل املسالالروقو واألصالالو سالاليما األمالالوال العامالالو امل تلسالالو واأل الفسالالاد، وال

ل صالالو  ن تالالربهن علالال  التالال اض قالالوا حيالالال كفالالالو إعالالادة تلالالك األو منالالو، ا مالالالذات آ وجالالودةذلالالك امل
__________ 

(3) A/HRC/31/60.  
(4) A/HRC/31/61.  
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             ،  و إىل مالكهالالالالالالالالا الشالالالالالالالالرعي   و إىليشالالالالالالالالمل إعاد الالالالالالالالا إىل بلالالالالالالالالداهنا األصالالالالالالالالليو تسالالالالالالالالليمها، مبالالالالالالالالا  و
 ؛رحايا اار و

الدول  ن تنظر ا سن تشالريعات للتصالدا للجالرائم الاليت ترتكبهالا ميمت   يهيب -6 
فيهالالا الشالالركات املتعالالددة اانسالاليات، والالاليت االالرض احلكومالالات مالالن  مبالالامؤسسالالات األعمالالال التجاريالالو، 

يشالمل  مصادر دنيل حمليو مشروعو لتنفي  نيططها اإلتائيو، وذلك امتثاالق اللت اما الا الدوليالو، مبالا
 القانون الدومل حلقوق اإلنسان؛

 ن تسالالع  إىل تقلالاليجب فالالري لنالالب النالالرائب، و ن  ينالالاق  ميالالمت الالالدول  يهيالالب -7 
درا  بنالالالود متعلقالالالو مبكافحالالالو ال الالالش ا  يالالالمت املعاهالالالدات النالالالريبيو و ن تعالالال   ممارسالالالات تنظالالالر ا إ

يشالالالمل السالالالعي إىل كفالالالالو الشالالالفافيو  املقصالالالد، مبالالالا اإلفصالالاح والشالالالفافيو سالالالواء ا بلالالالدان املصالالالدر  و
 حيال السلطات النريبيو املعنيو ا  يمت املعامالت املاليو ب  احلكومات والشركات؛

دون مالن ا املطالبالو  ال بلالدانالإىل عائالدات اار الو لحو إىل إعادة احلاجو امل يؤكد -8 
، الواجبالالو مالالمت مراعالالاة اإلجالالراءات القانونيالالووفقالالاق التفاقيالالو األمالالم املتحالالدة ملكافحالالو اار الالو و شالالروط، 

لتالالدفقات اوالسالعي إىل القنالاء علالال  املالالذات اآلمنالالو الاليت توِجالد حمفالال ات لنقالل األصالالول املسالروقو و 
 إىل ايار ، والعمل عل  تع ي  األار التنظيميو عل   يمت املستويات؛  وعواملاليو غري املشر 

تنظالالر الالالدول األاالالراف املطالَبالالو علالال   ن تسالالتجيب لطلبالالات املسالالاعدة و  متيشالالج   -9 
مالن  46التالدابري الال مالو الاليت تتاليح  الا تقالدمي نطالاق  وسالمت مالن املسالاعدة، عمالالق باملالادة ا اعتماد 

 فحو الفساد، ا حالو غياً ا دواجيو التجرمي؛اتفاقيو األمم املتحدة ملكا
ميالالمت الالالدول  ن تنظالالر ا التنالالا ل عالالن التكالالاليم املقتطعالالو عنالالد اسالالرتداد   هيالالبي -10 

سالالاليما عنالالالدما تكالالالون الدولالالالو املطالِبالالالو بلالالالداق   ن تقلصالالالها إىل احلالالالد األدو املعقالالالول، وال األصالالالول  و
اقياليف  هالالداف  مشالالروعو  مالر يسالهم ا ناميالاق، مالمت مراعالاة  ن إعالادة األصالالول املكتسالبو بصالورة غالري

 التنميو املستدامو؛
يتعلالاليف   مهيالالو االمتثالالال التالالاض للقالالانون الالالدومل حلقالالوق اإلنسالالان فيمالالا كالالرر تأكيالالدي -11 

ات باع اإلجراءات القانونيو الواجبو، ا املسالائل اياصالو بالقالانون سيما  عائدات اار و، والبإعادة 
ً عالالن التهالالر    و الال ين ي فالالرتا  هنالالم مسالؤولون عالالن الفسالاد حاليف األشالال ايا املالالدين،   و اانالائي
 ة؛صادر املتجميد و يتعليف بال ، وفيماصلوعن  ا سلوك إجرامي آنير ذا   و النرييب

مؤ ر الدول األاالراف ا اتفاقيالو األمالم املتحالدة ملكافحالو الفسالاد إىل النظالر  يدعو -12 
ا ذلالالك عنالالد التعامالالل مالالمت  تفاقيالالو، مبالالاا سالالبل اعتمالالاد هنالالج يقالالوض علالال  حقالالوق اإلنسالالان ا تنفيالال  اال

، ويعالالالًر عالالالن تقالالالديره للجهالالالود املتواصالالاللو الالالاليت يبالالال  ا الفريالالاليف العامالالالل عائالالالدات اار الالالومسالالالألو إعالالالادة 
احلكالالومي الالالدومل املفتالالوح العنالالويو املعالالا باسالالرتداد األصالالول التالالابمت للمالالؤ ر مالالن  جالالل مسالالاعدة الالالدول 

، وكشالالم هالال ا عائالالدات اار الالونالالمت التحويالالل الالالدومل لاألاالالراف ا الوفالالاء بالت امهالالا مبوجالالب االتفاقيالالو مب
 التحويل وردعه عل  وو  كثر فعاليو وتع ي  التعاون الدومل ا جمال اسرتداد األصول؛

لبنك الالدومل ومكتالب األمالم لاسرتداد األصول املسروقو إىل مبادرة  بتقدير يشري -13 
 بادرات القائمو؛املتحدة املعا بامل درات واار و، ويشجمت التنسييف ب  امل
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تقالالديرات  اق إىل  مهيالالو  ن ينشالالر صالالندوق النقالالد الالالدومل والبنالالك الالالدومل سالالنوي يشالالري -14 
مالالن  4-16 قصالدتنفيالال  املا حلجالم التالالدفقات املاليالو غالالري املشالروعو وتركيبتهالالا لرصالد التقالالدض ا الر  
  هداف التنميو املستدامو املتعلقو بالتدفقات املاليو غري املشروعو؛

بالالالالدول  ن تواصالالالل النظالالالر ا إنشالالالاء فريالالاليف عامالالالل حكالالالومي دومل معالالالا  يهيالالالب -15 
بالتأهتري السليب للتدفقات املاليو غري املشروعو ا التمتمت أقوق اإلنسالان، و ن تواصالل استكشالاف 

 التدابري السياساتيو املمكنو للتصدا   ه الظاهرة؛
 ث الل سالو    ن التدفقات املاليو غالري املشالروعو مالن  قالل البلالدان تالواق قالد ال يدرك -16 

 ،جالال ء صالال ري مالالن جممالالوع تالالدفقات األمالالوال املتأتيالالو مالالن مصالالدر غالالري مشالالروع علالال  الصالالعيد العالالاملي
إعمالالالالال احلقالالالالوق االجتماعيالالالالو  لكنهالالالالا تالالالالؤهتر سالالالاللباق علالالالال  والالالالو نيالالالالاي ا التنميالالالالو االجتماعيالالالالو وا

  ه البلدان، بالنظر إىل حجم اقتصادا ا؛واالقتصاديو والثقافيو ا ه
مسالالألو  ساسالاليو علالال   ن إعالالادة األمالالوال املتأتيالالو مالالن مصالالدر غالالري مشالالروع  ديشالالد   -17 

بالنسالالبو للالالدول الالاليت  الالر مالالن عمليالالو إحالالالل للد قراايالالو وبإصالالالحات وبالنسالالبو لتحسالال  إعمالالال 
لوفالاء بالت امهالا نميالو، وبالنسالبو لا ذلالك احلاليف ا الت احلقوق االقتصاديو واالجتماعيو والثقافيو، مبا

 باالستجابو للتطلعات املشروعو لشعو ا؛
بالالالدور ا الاض الالال ا  كالن  ن يؤديالاله اجملتمالمت املالالدين ا فنالح الفسالالاد والتنبيالاله  يقالر -18 

إىل التأهتري السليب لعدض إعالادة األمالوال املتأتيالو مالن مصالدر غالري مشالروع ا ساليادة القالانون وإعمالال 
واالجتماعيو والثقافيو، ويؤكد من جديد ا ه ا السياق  ن عل  الدول محايو احلقوق االقتصاديو 

من اتفاقيالو األمالم املتحالدة ملكافحالو الفسالاد واإلعالالن املتعلاليف  33األش اي املبل   وفقاق للمادة 
أالالاليف ومسالالالؤوليو األفالالالراد وااماعالالالات وهي الالالات اجملتمالالالمت ا تع يالالال  ومحايالالالو حقالالالوق اإلنسالالالان واحلريالالالات 

 عرتف  ا عاملياق؛األساسيو امل
باملبالالالادرات الوانيالالالو العتمالالالاد تشالالالريعات ملكافحالالالو غسالالالل األمالالالوال باعتبارهالالالا  يرح الالالب -19 

نيطالالوة مهمالالالو ا عمليالالالو مكافحالالالو الفسالالاد، وباالسالالالتعداد الالالال ا  بدتالالاله بعالالل الالالالدول للتعالالالاون ا تيسالالالري 
سياسالات  ، ويالدعو إىل ورالمت رالوابع  قالو  ا هال ا الصالدد، بوسالائل منهالا تنفيال عائدات اار وإعادة 

 ورمان إعاد ا، وتقدمي املساعدة التقنيو إىل البلدان الناميو؛عائدات اار و، للحد من تدفيف 
 يالالمت الالالدول علالال  تقاسالالم  فنالالل املمارسالالات ا جمالالال لميالالد واسالالرتداد  متيشالالج   -20 

 األموال املتأتيو من مصدر غري مشروع؛
ومالو األمالم املتحالدة، دعمالاق إىل  يادة التعاون الدومل عالرب قنالوات منهالا منظ يدعو -21 

املتأتيالو صالول للجهود الوانيالو ودون اإلقليميالو واإلقليميالو املب ولالو ملنالمت ممارسالات الفسالاد واويالل األ
مالالالالن مصالالالالدر غالالالالري مشالالالالروع ومكافحتهالالالالا، وفقالالالالاق ملبالالالالادئ اتفاقيالالالالو األمالالالالم املتحالالالالدة ملكافحالالالالو الفسالالالالاد، 

 والالالالدومل بالالال  وكالالالاالت ويشالالالجمت، ا هالالال ا الصالالالدد، علالالال  التعالالالاون الوهتيالالاليف علالالال  الصالالالعيدين الالالالواا
 مكافحو الفساد ووكاالت إنفاذ القانون ووحدات االست بارات املاليو؛

 ميالالمت الالالدول املطالَبالالو بإعالالادة األمالالوال املتأتيالالو مالالن مصالالدر غالالري مشالالروع  ن  يهيالالب -22 
مكافحالالو الفسالالاد  ولويالالو علالال  الصالالعد كافالالو وكالالبح التحويالالل غالالري عالالل تفالالي علالال  والالو كامالالل بالت امهالالا  

املشروع لألموال، وفقاق التفاقيو األمم املتحدة ملكافحو الفساد، وب ل  قص  جهدها لتحقييف إعالادة 
مالالن  جالالل احلالالد مالالن التالالأهتري السالالليب لعالالدض  الالالدول املطالِبالالواألمالالوال املتأتيالالو مالالن مصالالدر غالالري مشالالروع إىل 
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سالالالاليما احلقالالالالوق االقتصالالالالاديو  االت منهالالالالا التمتالالالالمت أقالالالالوق اإلنسالالالالان، والإعالالالالادة هالالالال ه األمالالالالوال ا جمالالالال
واالجتماعيالالالو والثقافيالالالو ا البلالالالدان األصالالالليو، وذلالالالك بطالالالرق منهالالالا تقليالالالل القيالالالود املفرورالالالو ا مرحلالالالو 
التعقالالب علالال  الواليالالات القنالالائيو املطالِبالالو بإعالالادة هالال ه األمالالوال، وتع يالال  التعالالاون ا هالال ا الصالالدد بالال  

آني ة ا اعتبارها عل  وجه ايصوي احتماالت تبديد ه ه األموال وكال لك،  الوكاالت امل تصو،
 عند االقتناء، عن ارييف فصل تدابري مصادرة األموال عن شرط صدور إدانو ا البلد األصلي؛

 ميمت الدول املطالِبو بإعادة األمالوال املتأتيالو مالن مصالدر غالري مشالروع  ن  يهيب -23 
مكافحو الفساد  ولويالو علال  الصالعد كافالو وكالبح التحويالل غالري عل تفي عل  وو كامل بالت امها  

املشروع لألموال، و ن تطبيف مبادئ املساءلو والشفافيو واملشاركو ا عمليالو ابالاذ القالرارات املتعلقالو 
بت صالاليجب األمالالوال املعالالادة إلعمالالال احلقالالوق االقتصالالاديو واالجتماعيالالو والثقافيالالو سالالعياق إىل اسالال  

سالوء اإلدارة،  يتبال  مالن مالواان النالعم  و إجراءات الكشم، وتصحيح مااإلجراءات الوقائيو و 
ومنمت اإلفالت من العقاً، وتوفري سبل انتصاف فعالو  دف إىل  ي و الظروف املالئمو لتفالادا 

 وقوع انتهاكات جديدة حلقوق اإلنسان واس  إقامو العدل بصورة عامو؛
 حالالالالالاالت الفسالالالالالاد ومقارالالالالالاة  ن الالالالالالدول مل مالالالالالو بالالالالالالتحقييف ايؤكالالالالالد مالالالالالن جديالالالالالد  -24 

حجالالال  األمالالالوال  ويهيالالالب  ميالالالمت الالالالدول  ن تعالالال   اإلجالالالراءات اانائيالالالو الراميالالالو إىل لميالالالد  و ،مرتكبيهالالالا
املتأتيالالو مالالن مصالالدر غالالري مشالالروع، ويشالالج مت الالالدول املطالِبالالو علالال  رالالمان بالالدء إجالالراءات اقيالاليف وانيالالو 

ونيالالو املتبادلالالو، ويشالالج مت ا هالال ا وافيالالو ودعمهالالا باألدلالالو الال مالالو ب الالرا تقالالدمي البالالات املسالالاعدة القان
الصدد الدول املطالَبو علال   ن تقالد ض إىل الدولالو املطالِبالو معلومالات عالن األاالر واإلجالراءات القانونيالو، 

 يعرتا اسرتداد األصول من عقبات، بوسائل منها تبسيع إجراءا ا القانونيو؛ و ن ت يل ما
يالالمت القالالالوان  املنطبقالالو واحالالالرتاض مسالالالؤوليو الشالالركات  ينالالالاق عالالن االمتثالالالال ام يؤكالالد -25 

حقوق اإلنسان، وررورة تع يال  وصالول النالحايا إىل سالبل انتصالاف فع الالو لتحقياليف الوقايالو الفعليالو 
، علال  تالوفري سالبل انتصالاف منهالامن انتهاكات حقوق اإلنسالان ذات الصاللو باألعمالال التجاريالو و 

 وحقوق اإلنسان؛ النحو الوارد ا املبادئ التوجيهيو املتعلقو باألعمال التجاريو 
بالالالالدول املطالِبالالالو والالالالدول املطالَبالالالو ذات ايالالالربة العمليالالالو ا جمالالالال اسالالالرتداد  يهيالالالب -26 

األصالالول  ن تنالالمت، عنالالد االقتنالالاء، بالتعالالاون مالالمت الالالدول املهتمالالو بالالاألمر ومقالالدمي املسالالاعدة التقنيالالو 
املهتم ال ، مبالالادئ توجيهيالالو عمليالالو غالالري مل مالالو، ا شالكل دليالالل يتنالالم ن نيطالالوات مفصالاللو السالالرتداد 

و تع يالالال  الالالالنالله ج الفعالالالالو السالالالرتداد األصالالالول اسالالالتناداق إىل  فنالالالل املمارسالالالات األصالالالول بكفالالالاءة، ب يالالال
تقالدمي قيمالالو منالالافو احلالالري علالال  وايالربات العمليالالو والالدروس املسالالتفادة مالالن القنالايا السالالابقو، مالمت 

 ؛ بوسائل مبتكرة وفعالو تنهل من العمل القائم ا ه ا اجملال
نالالاء، وفقالاق للقالالانون الالالواا، ا الالالدول األاالراف علالال  النظالالر، عنالد االقت يشالجمت -27 

ا  فرصو الرجوع إىل مشروع مبادئ لو ان التوجيهيالو املتعلقالو باالسالرتداد الفعالال لألصالول املسالروقو
 ؛ممارستها العمليو، وإىل  ا صك آنير ذا صلو

عل  احلاجالو إىل الشالفافيو ا املؤسسالات املاليالو وإىل تطبياليف تالدابري فعالالو  ديشد   -28 
مالالن جانالالب الوسالالطاء املالالالي ، ويهيالالب بالالالدول  ن تلالالتمس الوسالالائل املالئمالالو وفقالالاق للعنايالالو الواجبالالو 

اللت اما الالالا الدوليالالالو لنالالالمان تعالالالاون املؤسسالالالات املاليالالالو واسالالالتجابتها للطلبالالالات املقدمالالالو مالالالن جهالالالات 
 جنبيالالالالو بشالالالالأن لميالالالالد واسالالالالرتداد األمالالالالوال املتأتيالالالالو مالالالالن مصالالالالدر غالالالالري مشالالالالروع، وتالالالالوفري نظالالالالاض فعالالالالال 
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تبادلالالالالو للالالالالدول املطالِبالالالالو بإعالالالالادة هالالالال ه األمالالالالوال، ويشالالالالجمت علالالالال  تع يالالالال  بنالالالالاء للمسالالالالاعدة القانونيالالالالو امل
 القدرات البشريو واملؤسسيو ا ه ا الصدد؛

إىل  مهيالالو آليالالو اسالالتعراا تنفيالال  اتفاقيالالو األمالالم املتحالالدة ملكافحالالو الفسالالاد،  يشالالري -29 
لتع يال  تنفيال   وحيث الدول األاراف علال  الوفالاء بالت اما الا فيمالا يتصالل بالإجراء استعرارالات قطريالو

 االتفاقيو تنفي اق فعاالق درءاق يرو  التدفقات املاليو غري املشروعو؛
 للدول، ايبري املستقل املعا برهتار الديون ايارجيوبالعمل ال ا قاض به  برح  ي -30 

ا التمتالمت الكامالل  ميالمت حقالوق اإلنسالان،  عليهالا، يتصل  ا من الت امات ماليو دوليالو  نيالر  وما
 ن يواصالل النظالر ا إاالار واليتاله ويطلالب إلياله ونياصو احلقوق االقتصاديو واالجتماعيالو والثقافيالو، 

 ا تأهتري تدفقات األموال املتأتيو من مصدر غري مشروع ا التمتمت أقوق اإلنسان؛
، استمراراق لرا دراسوإىل اللجنو االستشاريو جمللس حقوق اإلنسان  ن  يطلب -31 

اسالالت داض األمالالوال ، بشالالأن إمكانيالالو 31/22للدراسالالو الالاليت البهالالا جملالالس حقالالوق اإلنسالالان ا قالالراره 
تسالييل األمالوال و/ و إنشالاء بوسالائل منهالا  غالري مشالروع غالري املعالادة إىل الالوان،املتأتيو من مصالدر 
ب يالو لألولويات الوانيالو  قاق ممت احلري عل  إ اض اإلجراءات القانونيو الال مو وفصنادييف استثمار، 

، واملسالالامهو ا النهالالالوا بتع يالال  حقالالالوق 2030بلالالو   هالالالداف نيطالالو التنميالالو املسالالالتدامو لعالالاض دعالالم 
و ن تقدض الدراسالو  اإلنسان، ووفقاق ملا تقتنيه االلت امات مبوجب القانون الدؤمل حلقوق اإلنسان،

 ؛املطلوبو إىل اجمللس ا دورته التاسعو والثالهت 
إىل اللجنالالالو االستشالالالاريو  ن تلالالالتمس، عنالالالد االقتنالالالاء، م يالالالداق مالالالن   ينالالالاق يطلالالالب  -32 

هي الالالات األمالالالم الالالالدول األعنالالالاء، واملنظمالالالات الدوليالالالو واإلقليميالالالو املعنيالالالو، و املالالالدنيالت مالالالن اآلراء و 
املؤسسالات الوانيالو حلقالوق و  كتب األمم املتحدة املعا بامل درات واار الوما ذلك  املتحدة، مبا

 ري احلكوميو،  دف استكمال الدراسو السالفو ال كر؛ اإلنسان واملنظمات غ
يلالال ض  إىل مفالالوا األمالالم املتحالالدة السالالامي حلقالالوق اإلنسالالان تالالوفري كالالل مالالا يطلالالب -33 

الواليو املنصوي عليها ا ه ا القرار،  إجنا لتمك  ايبري املستقل من ة وموارد ماليو من مساعد
 ،فيها الدول وهي الات األمالم املتحالدة ووكاال الا اويهيب  ميمت ااهات املعنيو صاحبو املصلحو، مب

 والكيانات الدوليو واإلقليميو األنير   ن تتعاون ممت ايبري املستقل تعاوناق كامالق ا ه ا الصدد؛
إىل األم  العاض  ن ي علم   ا القالرار  يالمت الالدول األعنالاء وا افالل الاليت  يطلب -34 

من مصدر غري مشروع، ا إاار منظومو األمم املتحدة، للنظالر ت عََن مبسألو إعادة األموال املتأتيو 
سالاليما ا سالالياق مالالؤ ر الالالدول  يلالال ض مالالن إجالالراءات وللتنسالالييف، أسالالب االقتنالالاء، وال فيالاله وابالالاذ مالالا

 األاراف ا اتفاقيو األمم املتحدة ملكافحو الفساد؛
  عمال.مواصلو النظر ا ه ه املسألو ا إاار البند نفسه من جدول األ يقرر -35 

    


