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 3قرار رقم 
AG-2013-RES-03 

 
 تبيان األصول وحتديد مكان وجودها وضبطهاجمال : تعزيز العمل الدويل يف الموضوع
 

يف كا تاخي ةةا د   28 إن اجلمعيةةة العامةةة لمم امةةة الدوليةةة لماةةة ة اجل اويةةة جملامعة ةةولرهت االمعةةة يف دو  ةةا الةةة
 هت8113تاةين األول/أكلو ة  82إىل  81إعدياس جملكولومبيار يف الفةة من 

أّن املاةةا كة امللزايةةدة لممامواةةاا امجةاميةةة امل امةةةة يف األعاةةطة املاةةةواة وا اةةو ة امةة   ةةةد  إذ تالحظظ 
سواء كفيمة  أن تد  اميها أ  ا ا  اومةهت مبا يف ذلك من خالل غسل األموال والفسادهت األمة الذ  يقةّو   اةكل 

ة ومنوهةةةةةةا اي لصةةةةةاد  وياةةةةةةكل يف الو ةةةةةف عفسةةةةةة   ةةةةةوا ز و ةصةةةةةةا إضةةةةةةا ية خطةةةةةي ت ميةةةةةةة الةةةةةدول وسياسةةةةةةا ا العامةةةةة
 لمماموااا امجةامية امل امة األخةىهت

إىل اجلهةةةود الةةةا تبةةةذإا أجهةةةزة إعفةةةاذ القةةةاعون الدوليةةةة يف مكا حةةةة اجلة ةةةة امل امةةةة اةةة  اسةةةةجا   وإذ تشظظظ ر
 ااد ا يف سياق هذه اجلهودهتاألصول غي املاةواة م ها وايللزام الذ  يبدي  االمع الدويل مبس

ألمةةةد امللحةةةدة واتفا يةةةة ا 8111لعةةةام  اتفا يةةةة األمةةةد امللحةةةدة ملكا حةةةة اجلة ةةةة امل امةةةة اةةة  الو  يةةةة  تظظظر  روإذ 
هت الملةةت تةةداوان الةةدول األ ةةةاع إىل اللعةةاون يف مةةا  ي هةةا يف حمةةة أمةةو  م هةةا  ةمةةان 8113لعةةام  ملكا حةةة الفسةةاد

ا اي لصادية واملالية من خالل إعفاذ  ةواعت صةا مة ملكا حةة غسةل األمةوال واسةلحدا  امل اماا امجةامية من  و 
 عُاد مصاد ة  عالةهت

الةةةذ  يقبةةة   ةةةأن  ألمةةةد امللحةةةدة ملكا حةةةة الفسةةةاد اةةةكل خةةةاص  الفصةةةل اتةةةام  مةةةن اتفا يةةةة ا وإذ تظظظر  ر
 األصولهتتعلمد الدول األاباء جممواة شاممة من اللدا ي القاعوعية يف جمال اسةداد 

لعزيةةةةز العمةةةةل الةةةةدويل الةةةةذ  امللعمةةةة    AG-2012-RES-02 قةةةةةا  اجلمعيةةةةة العامةةةةة ل عة ةةةةول   ةةةةد  وإذ تظظظظر  ر
م صةة صصصةة للبةادل امللعمة   نعاةاء  AG-2009-RES-06هت و ةا ها   ةد يسلهدع مكا حة العاوداا غي املاةواة

 هترUMBRAلممعموماا ان مكا حة الفساد جملو اادة  ياعاا   ية واسةاتياية املعموماا وأ بل املما ساا 
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 اةةةأن تعزيةةةز  28 الةةةا االمةةةدها املةةةمية ام ميمةةة  األو و  الةةةة ERC-2013-REC-03 اللوصةةةية   ةةةد  وإذ تظظظر  ر
 العمل الدويل يف جمال اسةداد األصولهت

هةاا جل ااةدة  ياعةاا إعاةاء اللزام امعة ول الةاسخ يف هذا ااال ا  ت فيةذ مبةاد اا مةن  بيةل  وإذ تالح 
املع ية  اسةداد األصةول مةن أجةل تبةادل املعمومةاا ا ساسةة  ةت أجهةزة مكا حةة الفسةاد و مبةاا  ايتصال العاملية

 هتتبيان األصول وحتديد مكان وجودها وضبطهااملساادة يف جمال 

بةةاء اةة    ةةواا األا 191  الةةدو  ا اسةةد الةةذ  يبةةطمع  ةة  امعة ةةول مةةن خةةالل وصةةل  مداعةة  الةةة وإذ تقظظر
 اتصايت  املأموعة من أجل ضمان تبادل املعموماا وي سيما البياعاا املالية  اكل أ بل وأسة  يف ما  ي هاهت

 ةةاللزام ايحتةةاد األو و  الةاسةةخ يف هةةذا ااةةال اةة  ت فيةةذ مبةةاد اا مةةن  بيةةل إعاةةاء مكاتةة  و  يةةة  وإذ تقظظر
ر هبدع تسهيل اممية تلبع األصول امللأتية مةن اجلة ةة  أسةة  JHA/2007/845يسةداد األصول جمل ةا  اام    د 
 ما  كن داخل ايحتاد األو و هت

امللعمقة  ند اج مسألة مصاد ة األصةول  ةدون إداعةة ج اويةة يف  2إىل توصيا  ة ة العمل املالية   د  وإذ تش ر
امللعمقةةة  لعزيةةز املسةةاادة القبةةاوية امللبادلةةة يف جمةةال  32 ةةد اللاةةةيعاا الو  يةةة جملاملصةةاد ة غةةي املسةةل دة إىل إداعةةةر و  

 اسةداد األصولهت

املكات  املةكزية الو  ية  لاايع سمطا ا الو  ية املخلصة ام  االماد أ ة  اعوعية وسياسةاا و  يةة  توصي
بطها ومصةاد  ا  عالة لمبحث ان األصول الا حتصل اميها ااموااا امجةامية امل امة  اكل غةي ماةةو هت وضة
 وإدا  ا وإ جااهاهت  االبا  هذه األ ة مكوعا أساسيا من الل مية والسياساا اجل اوية لدى الدول؛

هت  الل سةةي  مةةع سةةمطا ا الو  يةةة املخلصةةة إىل تعزيةةز اللعةةاون بظظ ت تدظظ  راملكاتةة  املةكزيةةة الو  يةةة  أيضظظ  توصظظي
 جبممة وساول م ها: طهاهتتبيان األصول وحتديد مكان وجودها وضبالدويل يف جمال 

تاايع سمطا ا الو  ية ام  اسلحدا  اآللياا القاعوعية امل اسةبة امة  الصةعيد الةو   مةن أجةل تبيةان ‘ 1’
 األصول امللأتية ان اجلة ةهت وحتديد مكاهنا وضبطها ومصاد  ا وإدا  ا؛

  عاوداا اجلةاود؛املباد ة إىل إ ال  البمدان األاباء األخةى ام  املعموماا امللصمة ‘ 8’
اسةةةلحدا  األ ةةةة القاعوعيةةةة الال مةةةة لةةةديها لالسةةةلاا ة  سةةةةاة إىل الطمبةةةاا الةةةوا دة مةةةن اتةةةا ج لبةةةب  ‘ 3’

األصةةةول أو مصةةةاد  اهت وذلةةةك إمةةةا مةةةن خةةةالل ت فيةةةذ األمةةةة ذ  الصةةةمة مباشةةةةة أو ا ةةةاذه كأسةةةاس يسلصةةةدا  أمةةةة 
 داخم ؛
تلةةيض ضةةب  األصةةول وتقييةةدها   ةةاء امةة   مةة   تاةةايع السةةمطاا الو  يةةة امةة  اسةةلحدا  إجةةةاءاا‘ 2’

 ؛ظا تاما  يثما ت له  امجةاءاا يف تمك الدولةالمحفاظ ام  تمك األصول  فدولة أخةى وذلك 
تلعةةذ  مال قةةة ا ةةدما وي سةةيما دون إداعةةة ج اويةةةهت  ةةال اةةة يف االمةةاد تةةدا ي تسةةمض مبصةةاد ة األصةةول ‘ 5’

 هتإداعةةةة ةةةدون مصةةةاد ة األصةةةول  ةةةأوامة إىل اياةةةةاع تةمةةة  تةةةدا ي و هت غيا ةةة و اتةةة  أو  ةةةةا ه أو سةةةب  اجلةةةاض  بةةةاويا  
 الصاد ة يف دول أخةى؛
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املسةةةاادة القاعوعيةةةة امللبادلةةةة امةةة  أوسةةةع عطةةةاق  كةةةنهت مبةةةا  تةةةو يداةةةد امةةة  الو  يةةةة  اتاةةةايع سةةةمطا ‘ 6’
 ؛س السةية املصة ية  ض ت فيذ الطمباا الوا دة ام  أساوادم ايتفا ياا الدولية السا يةهت مع  يلماش 
إعاةاء و ةداا و  يةة ملعةددة ايخلصاصةاا مكةسةة هت AG-2012-RES-02امال مبةا شةدد امية  القةةا  ‘ 7’

جلمع املعموماا ان األصول املالية وغيها الةا  كةن أن تسةااد و ةداا اللحقية  والسةمطاا القبةاوية يف البحةث 
الو ةةداا امللخصصةةة كفيمةةة  لسةةهيل إاةةداد حتمةةيالا اةن األصةةول غةةي املاةةةواة وضةةبطهاه ومثةةل هةةذه الاةةبكة مةةن 

 ج اوية مفيدة وتقا ية مقا عة ان املوضو ؛
 - مبةةةا يف ذلةةةةك م اومةةةة ال اةةةةةاا واللعةةةةاميد -ايسةةةلعاعة إىل أ صةةةة   ةةةد  ةةةةأدواا امعة ةةةول وخدماتةةةة  ‘ 2’

 ؛وضبطهاتبيان األصول وحتديد مكان وجودها للعميد  مباا اللعاون الاة   والقباو  يف جمال 
د اسةةة الفسةةادهت ويف هةةذا الصةةددهت امللصةةمة  اجلهةةود املبذولةةة يف جمةةال م ةةع اجلة ةةةهت وي سةةيما اجلةةةاود  تعزيةةز‘ 9’
إعفةاذ القةاعون  مةوظف لةد ي  ل ة صيص جزء من املوا د املكلسبة من خالل اسلعادة األصةول غةي املاةةواإمكاعية 

 ؛يف هذا ااال
 Digest of Organized Crime الةةدليل املخلصةةة لقبةةايا اجلة ةةة امل امةةة جملايسةةلعاعة إىل أ صةة   ةةد ‘ 11’

Cases رهت الةةذ  أُاةةد يف إ ةةا  مبةةاد ة ماةةةكة  ةةام هبةةا مكلةة  األمةةد امللحةةدة املعةة   املخةةد اا واجلة ةةة وامعة ةةول هبةةدع
املما سةةاا يف تق يةةاا اللحقيةة  تزويةةد مةةوظف  أجهةةزة إعفةةاذ القةةاعون يف العةةاق  أمثمةةة اةةن  بةةايا اجلة ةةة امل امةةة و أ بةةل 

 واملال قة القباوية ذاا الصمة؛

اسةةةلحدا   ةيةةة  خةةة اء وتكميفةةة   ةةةنجةاء د اسةةةة اةةةن ت سةةةي  األ ةةةة القاعوعيةةةة القاومةةةة  اليةةةا امةةةة    توصظظظي
وتقةةةةدص توصةةةةياا  اةةةةأن تبيةةةةان األصةةةةول وحتديةةةةد مكةةةةان وجودهةةةةا وضةةةةبطهاهت جمةةةةال الصةةةةعيدين الةةةةو   والةةةةدويل يف 

 ؛ا اذها يف هذا امليدان يف املسلقبل اتطواا الا يلعت

تبيةةان األصةةول  األماعةةة العامةةة ل عة ةةول امةة  دامهةةا املسةةلمة يف جمةةال تعزيةةز العمةةل الةةدويل يف جمةةال  تشظظ  
 ؛وحتديد مكان وجودها وضبطها

 همن األماعة العامة مواصمة تزويد البمدان األاباء ل عة ول  املساادة يف هذا ااال تطلب
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