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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسابعةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

  مشروع قرار: )باسم اجملموعة األفريقية(يا رينيج    

    ١٧.../  
األثر السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مـشروع إىل بلـداهنا              

  األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان
   اإلنسان،حقوقإن جملس   
قوق اإلنسان، وباتفاقية األمـم   مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حل     إذ يسترشد   

  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبغريها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، 
بضمان متتع الناس كافة متتعاً فعلياً جبميع حقوق اإلنسان    التزامه    من جديد  وإذ يؤكد   

ذلك احلق يف التنمية، والتزام كل      يف   املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا     
الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان            

  واحلريات األساسية ومحايتها،
/ كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إىل قرارات اجلمعيـة العامـة        وإذ يشري   
األموال بـشكل غـري مـشروع،        بشأن منع املمارسات الفاسدة وحتويل       ١٩٩٩ ديسمرب

 بشأن صك قانوين دويل فعال ملكافحـة        ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ٤ املؤرخ   ٥٥/٦١و
 بـشأن منـع ومكافحـة    ٢٠٠٠ديـسمرب  / كانون األول ٢٠ املؤرخ   ٥٥/١٨٨الفساد، و 

املمارسات الفاسدة وحتويل األموال بشكل غري مشروع وإعادة األموال إىل بلداهنا األصلية،            
 تقرير اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل مفتوح العـضوية املعـين بإعـداد              وكذلك إىل 
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مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوين دويل ملكافحة الفساد، وهو تقرير سينظر             
  دورته املقبلة، فيه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف

 إزاء خطورة املشاكل النامجة عن املمارسات الفاسـدة وحتويـل           وإذ يساوره القلق    
األموال املتأتية من مصدر غري مشروع، وهي مشاكل ميكن أن هتدد استقرار اجملتمعات وأمنها 
وأن تقوض قيم الدميقراطية واألخالق وأن تشكل خطراً على التنمية االجتماعية واالقتصادية            

  والسياسية،
ألن ظاهرة الفساد وحتويل األموال املتأتية من مـصدر غـري    يساوره قلق عميق  وإذ    

مشروع تقوض بصورة خطرية التمتع حبقوق اإلنسان، االقتصادية واالجتماعية والثقافية منها           
  أو املدنية والسياسية، وال سيما احلق يف التنمية،

 أن تكوين ثروة شخصية بطرق غري مشروعة ميكن أن يعود بضرر خاص             وإذ يعتقد   
   املؤسسات الدميقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون، على

 إزاء حاالت الفساد اليت تشمل كميات ضخمة من         يعرب عن قلقه الشديد     -١  
األصول ميكن أن تشكل حصة كبرية من موارد الدول، ويهدد احلرمان منـها االسـتقرار               

  السياسي لتلك الدول وتنميتها املستدامة؛
امللحة إىل إعادة تلك األموال املتأتية من مصدر غري مشروع           باحلاجة   يسلم  -٢  

  إىل بلداهنا األصلية دون أي شروط؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعـّد دراسـة      يطلب  -٣  

شاملة عن األثر السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية               
 حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن تقـدم            على التمتع 

  .تقريراً عن هذه الدراسة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورهتا التاسعة عشرة

        


