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  الدورة الرابعة والستون
    من جدول األعمال) ب (٥٥البند 

ــادل       ــاد املتب ــة واالعتم ــل    : العومل ــساد وحتوي ــع ومكافحــة ممارســات الف من
األموال املتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلـك األمـوال إىل بلـداهنا              
ــدة       ــم املتحـ ــة األمـ ــع اتفاقيـ ــيا مـ ــصوص، متاشـ ــه اخلـ ــى وجـ ــلية علـ األصـ

  الفساد ملكافحة
  *تقرير اللجنة الثانية    

  )يرلنداأ (ماكويد دينيس السيدة: املقررة
  

  مقدمة  -أوال  
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال    ٥٥اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد       أجرت    - ١

A/64/422   املعقـودتني   ٤٢  و ٣٥يف اجللستني   ) ب(جرى البت يف البند الفرعي      و). ٢، الفقرة 
ويرد سـرد لنظـر اللجنـة يف        . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١ نوفمرب و / تشرين الثاين  ١٧يف  

  .)42  وA/C.2/64/SR.35(هذا البند الفرعي يف احملضرين املوجزين  ذوي الصلة 
  

  A/C.2/64/L.64 وA/C.2/64/L.37النظر يف مشروعي القرارين   -ثانيا  
نــوفمرب، عــرض ممثــل الــسودان، باســم  / تــشرين الثــاين١٧ املعقــودة يف ٣٥يف اجللــسة   - ٢

:  والـصني، مـشروع قـرار بعنـوان        ٧٧ الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الــ         
روع وإعـادة  ل املتأتية من مصدر غـري مـش  اومد وحتويـــل األامنــــع ومكافحة ممارســـات الفس ”

شيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة       ا إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، مت       موالتلك األ 
  :وفيما يلي نصه) A/C.2/64/L.37 (“الفساد

 
  

 .Add.1-3 وA/64/422 يف أربعة أجزاء حتت الرمز  اللجنة بشأن هذا البنديصدر تقرير  *  
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  إن اجلمعية العامة،”    
 ١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إىل قراراهتا    إذ تشري ”    
ــؤرخ ٥٥/١٨٨ و ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٦/١٨٦ و ٢٠٠٠ديـ  ٢١ املـ

ديــــسمرب / كــــانون األول٢٠ املــــؤرخ ٥٧/٢٤٤ و ٢٠٠١ديــــسمرب /كــــانون األول
 املـؤرخ   ٥٩/٢٤٢ و   ٢٠٠٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٠٥ و   ٢٠٠٢

ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٠/٢٠٧ و ٢٠٠٤ ديــسمرب/  كــانون األول٢٢
 املـؤرخ   ٦٢/٢٠٢ و   ٢٠٠٦ديـسمرب   /ول كانون األ  ٢٠ املؤرخ   ٦١/٢٠٩ و   ٢٠٠٥

ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٣/٢٢٦  و٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩
٢٠٠٨،  

 كـانون  ١٤ ببدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد يف    وإذ ترحب ”    
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

وهـو   أن إعادة األموال هـو أحـد األهـداف الرئيـسية             وإذ تضع يف اعتبارها   ”    
ــدول       ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد وأن ال ــادئ اتفاقي ــدأ أساســي مــن مب أيــضا مب
األطراف يف االتفاقية ملزمة بأن يقدم بعضها لبعض أكرب قدر مـن التعـاون واملـساعدة                

  يف هذا الصدد،
 أن وجـود أنظمـة قانونيـة حمليـة داعمـة ضـروري ملنـع ومكافحــة        وإذ تـدرك ”    

 األمــوال املتأتيــة مــن مــصدر غــري مــشروع وإعــادة تلــك  املمارســات الفاســدة وحتويــل
  األموال،

 إىل أن حماربــة مجيــع أشــكال الفــساد تتطلــب وجــود مؤســسات   وإذ تــشري”    
قوية على مجيع املستويات، مبا يف ذلك على املستوى احمللـي، قـادرة علـى اختـاذ تـدابري                   

اقية األمم املتحـدة ملكافحـة   وقائية وتدابري إلنفاذ القوانني تتسم بالكفاءة، متاشيا مع اتف   
  الفساد، وخباصة الفصالن الثاين والثالث،

 االهتمام اخلـاص الـذي توليـه البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر                  وإذ تالحظ ”    
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إلعادة األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية مـن أعمـال              

 اخلصوص، متاشـيا مـع مبـادئ االتفاقيـة، وخباصـة            الفساد إىل بلداهنا األصلية على وجه     
ــها، وفقــا           ــة ومتويل ــشاريع التنمي ــداد م ــن إع ــدان م ــة متكــني البل ــصل اخلــامس، بغي الف
ــها       ــة الــيت ميكــن أن تكــون هلــذه األمــوال يف تنميت ــة، نظــرا إىل األمهي ألولوياهتــا الوطني

  املستدامة،
   بتقرير األمني العام؛حتيط علما  - ١”    
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تصديق عـدد كـبري مـن الـدول األعـضاء علـى اتفاقيـة األمـم                  ب ترحب  - ٢”    
املتحــدة ملكافحــة الفــساد أو االنــضمام إليهــا بالفعــل، وحتــث، يف هــذا الــصدد، مجيــع   
الدول األعضاء ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي املختصة الـيت مل تـصدق علـى              

صاصها، يف القيــام االتفاقيــة أو مل تنــضم إليهــا بعــد علــى أن تنظــر، كــل يف نطــاق اختــ
بــذلك علــى ســبيل األولويــة، وهتيــب جبميــع الــدول األطــراف تنفيــذ االتفاقيــة بــشكل   

  كامل يف أقرب وقت ممكن؛
 الدول األعضاء علـى مكافحـة الفـساد جبميـع أشـكاله واملعاقبـة               حتث  – ٣”    

عليه، وكذلك غسل العائدات املتأتية من أعمـال الفـساد، وعلـى منـع حتويـل األمـوال                  
تية من مصدر غري مشروع والسعي إىل إعادة هذه األموال على وجه الـسرعة عـن           املتأ

  طريق استردادها، متاشيا مع مبادئ االتفاقية، وخباصة الفصل اخلامس؛
 الفــساد جبميــع أشــكاله، مبــا يف ذلــك الرشــوة، وكــذلك غــسل تــدين  - ٤”    

  ة األخرى؛العائدات املتأتية من أعمال الفساد ومن أشكال اجلرمية االقتصادي
 بعقد الـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم                 ترحب  - ٥”    

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٣ إىل   ٩املتحدة ملكافحة الفساد يف الدوحة خالل الفترة مـن          
 وتطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريـرا عـن الـدورة الثالثـة                  ٢٠٠٩

  ف يف االتفاقية؛ملؤمتر الدول األطرا
 بالدول األطراف مواصلة دعـم العمـل الـذي تـضطلع بـه أفرقـة                هتيب  - ٦”    

اخلــرباء العاملــة احلكوميــة الدوليــة املفتوحــة بــاب العــضوية املعنيــة باســتعادة األمــوال،    
وتقدمي املساعدة التقنيـة واسـتعراض التنفيـذ مـن أجـل تيـسري التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة                    

، يف هـذا الـصدد، مـؤمتر الـدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى أن                  وتشجع. واستعراضها
ينظــر يف دورتــه الثالثــة يف التوصــيات الــيت أعــدهتا األفرقــة العاملــة الثالثــة، مبــا يف ذلــك 

  اختصاصات آلية االستعراض؛
 على ضرورة أن تتخـذ الـدول األعـضاء، متاشـيا مـع االتفاقيـة،        تشدد  - ٧”    

ملتأتية من أعمال الفساد إىل اخلارج وملنع غسلها، ألغـراض          تدابري ملنع حتويل األموال ا    
منها منع استخدام املؤسسات املالية يف كل من بلدان املنشأ واملقصد لتحويل األمـوال              
غري املشروعة أو استالمها، وكذلك للمساعدة يف استرداد تلـك األمـوال وإعادهتـا إىل            

  الدولة اليت تطلب ذلك، متاشيا مع االتفاقية؛
 أمهية تبادل املساعدة القانونية، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى             تؤكد  - ٨”    

  تعزيز التعاون الدويل، متاشيا مع االتفاقية؛
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 إىل تعزيــز التعــاون الــدويل بطــرق شــىت، منــها منظومــة األمــم   تــدعو  - ٩”    
املتحدة، دعما للجهود الوطنيـة ودون اإلقليميـة واإلقليميـة الراميـة إىل منـع ومكافحـة                 

رسات الفساد وحتويل األموال املتأتية مـن مـصدر غـري مـشروع، متاشـيا مـع مبـادئ                   مما
االتفاقيــة، وتــشجع، يف هــذا الــصدد، التعــاون الوثيــق بــني الوكــاالت املعنيــة مبكافحــة   

  الفساد والوكاالت املسؤولة عن إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات املالية؛
 تزويد مكتب األمم املتحدة املعـين   إىل األمني العام أن يواصل  تطلب - ١٠”    

ــذ        ــة، لتنفي ــصورة فعال ــرويج، ب ــه مــن الت ــة لتمكين ــاملوارد الالزم ــة ب باملخــدرات واجلرمي
ــا         ــة، وفق ــدول األطــراف يف االتفاقي ــؤمتر ال ــة م ــه، بوصــفه أمان ــة مهام ــة ولتأدي االتفاقي

  لواليته؛
لـدويل   دعوهتا إىل القطاع اخلاص أن يواصل، على الصعيدين ا         تكرر  - ١١”    

والوطين على حد سواء، مبـا يف ذلـك الـشركات الـصغرى والكـربى والـشركات عـرب                  
الوطنيــة، مواصــلة مــشاركتها الكاملــة يف مكافحــة الفــساد، وتــشدد علــى ضــرورة أن  
يواصل أصحاب املصلحة املعنيـون كافـة، مبـا يف ذلـك داخـل منظومـة األمـم املتحـدة،                  

  اءلتها؛حسب االقتضاء، تعزيز مسؤولية الشركات ومس
 بعقد املنتدى العـاملي الـسادس ملكافحـة الفـساد وضـمان             حتيط علما  - ١٢”    

ــوة يف الوحــدة ’الرتاهــة حــول موضــوع   ــام واخلــاص    : الق ــشراكة بــني القطــاعني الع ال
  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨ و ٧يف قطر يف ‘ ملكافحة الفساد

ــا  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة الع تطلـــب - ١٣”     امـــة يف دورهتـ
اخلامسة والستني تقريرا عن منع ومكافحـة ممارسـات الفـساد وحتويـل األمـوال املتأتيـة                 
مـــن مـــصدر غـــري مـــشروع وإعـــادة تلـــك األمـــوال إىل بلـــداهنا األصـــلية علـــى وجـــه   

  اخلصوص، متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
ــرر - ١٤”     ــت   تقـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ ــسة   أن تـ ــدورهتا اخلامـ لـ

منـع  ’، البند الفرعي املعنـون    ‘العوملة واالعتماد املتبادل  ’والستني، يف إطار البند املعنون      
ومكافحة ممارسات الفساد وحتويـل األمـوال املتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع وإعـادة                   
تلك األموال إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع اتفاقية األمـم املتحـدة              

  “.‘كافحة الفسادمل
ديــسمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة  / كـانون األول ١١ املعقــودة يف ٤٢ويف اجللـسة    - ٣

ل املتأتية مـن مـصدر   اومد وحتويـــل األامنــــع ومكافحة ممارســـات الفس ”مشروع قرار بعنوان    
تفاقيـة  شـيا مـع ا  ا إىل بلداهنا األصلية علـى وجـه اخلـصوص، مت         موالغري مشروع وإعادة تلك األ    
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قدمـه نائـب رئـيس اللجنـة، حممـد شـريف        ) A/C.2/64/L.64( “داألمم املتحـدة ملكافحـة الفـسا      
 .A/C.2/64/L.37 بناء على مشاورات غري رمسية بشأن مشروع القرار ،)غينيا(ديالو 

ويف اجللسة ذاهتا، كان معروضا على اللجنـة بيـان بـشأن اآلثـار املترتبـة علـى مـشروع                      - ٤
 مـن النظـام     ١٥٣يف امليزانية الربناجمية، قدمـه األمـني العـام عمـال باملـادة               A/C.2/64/L.64القرار  

 ).A/C.2/64/L.72(الداخلي للجمعية العامة 

ــسة   - ٥ ــة مـــشروع القـــرار     ٤٢ويف اجللـ انظـــر  (A/C.2/64/L.64 أيـــضا اعتمـــدت اللجنـ
 .)٨ الفقرة

  ). A/C.2/64/SR.42انظر (وعقب اعتماد القرار، أدىل ممثل املكسيك ببيان   - ٦
ــرار    - ٧ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/64/L.64ويف ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ

A/C.2/64/L.37بسحبه .  
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 توصية اللجنة الثانية  - ثالثا  
 :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ٨
  

ة من مـصدر غـري مـشروع    منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل األموال املتأتي         
وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مـع اتفاقيـة            

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  إن اجلمعية العامة،  
 ٥٥/٦١ و ١٩٩٩ديـسمرب  / كانون األول٢٢ املؤرخ  ٥٤/٢٠٥ إىل قراراهتا    إذ تشري   
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ملـــؤرخ  ا٥٥/١٨٨ و ٢٠٠٠ديـــسمرب / كـــانون األول٤املـــؤرخ 
ــؤرخ ٥٦/١٨٦ و ٢٠٠٠ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٧/٢٤٤ و ٢٠٠١ديـ  ٢٠ املـ

 كــانون ٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٠٥، وإذ تــشري أيــضا إىل قراراهتــا   ٢٠٠٢ديــسمرب /كــانون األول
 ٦٠/٢٠٧ و ٢٠٠٤ ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٤٢ و ٢٠٠٣ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / األول كــانون٢٢امل ــؤرخ ٦١/٢٠٩ و ٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل دي
ــؤرخ ٦٢/٢٠٢ و ٢٠٠٦ ــانون األول١٩ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٣/٢٢٦  و٢٠٠٧ديـ  ١٩ املـ

  ،٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
 كـــانون ١٤ يف )١( ببـــدء نفـــاذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفـــسادوإذ ترحـــب  
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

ــة وبــأن الفــساد      بــأن مكاوإذ تقــر   فحــة الفــساد علــى مجيــع املــستويات أمــر ذو أولوي
يشكل عائقا خطريا أمام حشد املوارد وتوزيعهـا علـى حنـو فعـال وحيـول املـوارد عـن األنـشطة                      

  اليت ال بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة اجلوع وحتقيق التنمية االقتصادية واملستدامة،
حمليـة داعمـة ضـروري ملنـع ومكافحـة ممارسـات            أن وجود نظم قانونية     وإذ تقر أيضا      

  الفساد وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلك األموال،
 إىل أن حماربــة مجيــع أشــكال الفــساد تتطلــب وجــود مؤســسات قويــة علــى  وإذ تــشري  

يــة مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك علــى املــستوى احمللــي، تكــون قــادرة علــى اختــاذ تــدابري وقائ   
وتــدابري إلنفــاذ القــوانني تتــسم بالكفــاءة، متاشــيا مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،    

  وخباصة الفصالن الثاين والثالث،

__________ 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل  )١(  
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بالتقدم اهلام احملرز صوب تنفيذ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة، مـع إدراكهـا       وإذ تنوه     
نظرا لعوامل منـها االختالفـات      استرداد األصول يف  حتديات  أن الدول األطراف ال تزال تواجه       

بني النظم القانونية، وتعقد التحقيقات واحملاكمات املتعـددة الواليـات القـضائية، وعـدم اإلملـام                
بإجراءات تبادل املساعدة القانونية لدى الدول أخـرى والـصعوبات املواجهـة يف الكـشف عـن                 

يف اســترداد عائــدات تــدفقات عائــدات الفــساد، وإذ تالحــظ التحــديات اخلاصــة الــيت تواجــه    
مكلّفون، أو سبق أن كلّفوا، بـأداء وظـائف عموميـة           الفساد يف احلاالت اليت يتورط فيها أفراد        

  هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة هبم،
ــا وإذ تكــرر اإلعــراب    ــشكلها    عــن قلقه ــيت ي ــدات ال  إزاء خطــورة املــشاكل والتهدي

وهـو ممـا يقـوض املؤسـسات وقـيم الدميقراطيـة والقـيم              الفساد على استقرار اجملتمعات وأمنـها،       
األخالقية والعدالة ويعرض التنميـة املـستدامة وسـيادة القـانون للخطـر، وخباصـة حينمـا يفـضي                   

  عدم التصدي هلا بشكل كاف على الصعيدين الوطين والدويل إىل اإلفالت من العقاب،
 بأن الفساد مل يعد شـأنا حمليـا بـل هـو ظـاهرة عـابرة للحـدود متـس كـل            واقتناعا منها   

  اجملتمعات واالقتصادات، األمر الذي جيعل التعاون الدويل على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
 بــأن تــوافر بيئــة مــستقرة تتــسم بالــشفافية يف املعــامالت التجاريــة واقتناعــا منــها أيــضا  

 عنـصر أساسـي حلـشد االسـتثمارات واألمـوال والتكنولوجيـا             الوطنية والدوليـة يف كـل البلـدان       
واملهارات وغري ذلك من املوارد املهمة، وإذ تسلم بأن بذل جهود فعالة على مجيع املـستويات                
ملنع الفـساد ومكافحتـه بكـل أشـكاله يف كـل البلـدان أمـر أساسـي لتهيئـة بيئـة أفـضل ملمارسـة                         

  لدويل،األعمال التجارية على الصعيدين الوطين وا
 الدور املهم للغايـة الـذي ميكـن أن يقـوم بـه القطـاع اخلـاص يف               وإذ تضع يف اعتبارها     

تعزيز النمو االقتصادي والتنمية، واملشاركة النشطة ملنظومة األمم املتحـدة يف تـسهيل املـسامهة               
يـة مـن قبيـل      البناءة والتفاعل املنظم للقطاع اخلاص يف عملية التنمية بتبين املبـادئ واملعـايري العامل             

  األمانة والشفافية واملساءلة،
 القلـق الـذي يـسببه غـسل األمـوال ذات املـصدر غـري املـشروع املتأتيـة مـن                      وإذ تدرك   

  أعمال الفساد وحتويلها، وإذ تؤكد ضرورة معاجلة هذا القلق، متاشيا مع االتفاقية،
مـصدر غـري     علـى منـع عمليـات التحويـل الـدويل لألمـوال املتأتيـة مـن                  وتصميما منـها    

مشروع والكشف عنها وردعها على حنو أكثر فعالية، وعلى تعزيز التعاون الـدويل مـن خـالل       
  التزام الدول األعضاء باختاذ إجراءات فعالة على الصعد الوطنية والدولية، 
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ــساورها القلــق    ــا فيهــا الرشــوة وغــسل     وإذ ي ــع أشــكاله، مب ــاط الفــساد جبمي  إزاء ارتب
 وحتويل األموال املتأتية مـن مـصدر غـري مـشروع، باألشـكال األخـرى               األموال املرتبط بالفساد  

  للجرمية، وخباصة اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية،
 االهتمام اخلاص الـذي توليـه البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا                   وإذ تالحظ   

ة مـن أعمـال الفـساد إىل بلـداهنا          مبرحلة انتقالية إلعادة األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتي        
األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع مبادئ االتفاقية، وخباصة الفصل اخلامس، بغيـة متكـني              
ــا ميكــن          ــة، نظــرا إىل م ــا الوطني ــا ألولوياهت ــها، وفق ــة ومتويل ــشاريع التنمي ــداد م ــن إع ــدان م البل

  يكون هلذه األموال من أمهية يف تنميتها املستدامة، أن
  ؛)٢( بتقرير األمني العاميط علماحت  - ١  
 بالعــدد الكــبري مــن الــدول األعــضاء الــيت صــدقت علــى اتفاقيــة األمــم ترحــب  - ٢  

 أو انــضمت إليهــا بالفعــل، وحتــث، يف هــذا الــصدد، مجيــع الــدول  )١(املتحــدة ملكافحــة الفــساد
يــة أو األعــضاء ومنظمــات التكامــل االقتــصادي اإلقليمــي املختــصة الــيت مل تــصدق علــى االتفاق

تنــضم إليهــا بعــد علــى أن تنظــر، كــل يف نطــاق اختــصاصها، يف القيــام بــذلك علــى ســبيل      مل
  األولوية، وهتيب جبميع الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية بشكل كامل يف أقرب وقت ممكن؛

 إزاء جــسامة الفــساد علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك  تعــرب عــن القلــق  - ٣  
ملـصدر غـري املـشروع املتأتيـة مـن أعمـال الفـساد، وتكـرر، يف هـذا                   نطاق حتويل األموال ذات ا    

الصدد، تأكيد التزامهـا مبنـع ممارسـات الفـساد ومكافحتـها علـى مجيـع املـستويات، متاشـيا مـع                      
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 الــدول األعــضاء علــى مكافحــة الفــساد جبميــع أشــكاله واملعاقبــة عليــه،  حتــث  - ٤  
ل العائــدات املتأتيــة مــن أعمــال الفــساد، وعلــى منــع حتويــل األمــوال املتأتيــة مــن  وكــذلك غــس

مصدر غري مشروع والسعي إىل إعادة هذه األموال على وجه الـسرعة عـن طريـق اسـتردادها،            
  متاشيا مع مبادئ االتفاقية، وخباصة الفصل اخلامس؛

ل العائـدات    الفساد جبميع أشـكاله، مبـا يف ذلـك الرشـوة، وكـذلك غـس               تدين  - ٥  
  املتأتية من أعمال الفساد ومن أشكال اجلرمية االقتصادية األخرى؛

 باختتام الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة            ترحب  - ٦  
، ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ إىل ٩ملكافحـة الفــساد املعقــودة يف الدوحــة يف الفتـرة مــن   

__________ 
  )٢(  A/64/122.  
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 أن حييــل إىل اجلمعيــة العامــة تقريــرا عــن الــدورة الثالثــة ملــؤمتر الــدول  وتطلــب إىل األمــني العــام
  األطراف يف االتفاقية؛

 احلاجة إىل الشفافية يف املؤسـسات املاليـة، وتـدعو الـدول األعـضاء إىل                تؤكد  - ٧  
العمل على الكشف عن التدفقات املالية املرتبطة بالفساد وتتبعها، وإىل جتميـد األصـول املتأتيـة             

عمال الفساد أو احلجز عليها، وإعادة هذه األصـول، متاشـيا مـع االتفاقيـة، وتـشجع علـى                   من أ 
  تعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف هذا الصدد؛

 بالنتائج املثمرة للدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطراف، وال سـيما إنـشاء             ترحب  - ٨  
املتحــدة ملكافحــة الفــساد، وهتيــب بالــدول  آليــة بتوافــق اآلراء الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم  

  األطراف أن تنفذ الوثيقة اخلتامية للمؤمتر تنفيذا كامال؛
 إىل التنفيذ الـسريع والفعـال آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة               بوجه خاص تدعو    - ٩  

األمم املتحدة ملكافحة الفساد من جانب مجيع الدول األطـراف، وعنـد االقتـضاء، مـن جانـب                   
  لحة املعنيني، وفقا الختصاصات اآللية،أصحاب املص

 بأعمـال األفرقـة العاملــة احلكوميـة الدوليـة املفتوحــة     حتـيط علمـا مـع التقــدير     - ١٠  
بــاب العــضوية املعنيــة باســترداد األصــول، واملــساعدة التقنيــة، واســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم  

ة، مبـا يف ذلـك مبـادرة الرتاهـة          املتحدة ملكافحة الفـساد، واحلـوار املفتـوح مـع املنظمـات الدوليـ             
املؤسسية وهتيب بالدول األطراف يف االتفاقية أن تدعم أعمـال فريـق اسـتعراض التنفيـذ املنـشأ                  
حديثا، مبا فيها أعماله املتعلقة باملساعدة التقنية، والفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح بـاب              

األعمال املتواصلة للفريق العامـل احلكـومي       العضوية املنشأ حديثا املعين مبنع الفساد، فضال عن         
  الدويل املفتوح باب العضوية املعين باسترداد األصول؛

 بقرار مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة       حتيط علما مع التقدير     - ١١  
ملكافحة الفساد قبول العرض الـذي تقـدمت بـه حكومـة املغـرب الستـضافة الـدورة الرابعـة يف                

ــام  ــسة يف       ٢٠١١عـ ــدورة اخلامـ ــضافة الـ ــا الستـ ــة بنمـ ــه حكومـ ــدمت بـ ــذي تقـ ــرض الـ  والعـ
  ؛٢٠١٣ عام

 جبهود الدول األعضاء اليت سنت قوانني واختذت تدابري إجيابية أخـرى            ترحب  - ١٢  
لعدة صكوك منها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد،         وفقا  ملكافحة الفساد جبميع أشكاله،     

ول األعضاء اليت مل تقم بعد بسن قـوانني مـن هـذا القبيـل وتنفيـذ                 وتشجع، يف هذا الصدد، الد    
تدابري فعالة على أن تفعل ذلك على الصعيد الوطين، وأن متنع الفـساد وتكافحـه علـى الـصعيد                   

  احمللي، وفقا لقوانني وسياسات حملية؛
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 على ضرورة أن تتخذ الدول األعضاء، متاشيا مع االتفاقية، تدابري ملنـع             تشدد  - ١٣  
ويل األموال املتأتية من أعمال الفساد إىل اخلارج وملنع غسلها، ألغراض منها منـع اسـتخدام        حت

املؤسسات املالية يف كل من بلدان املنشأ واملقصد لتحويل األموال غري املشروعة أو اسـتالمها،              
 وكذلك للمساعدة يف استرداد تلك األموال وإعادهتا إىل الدولة الـيت تطلـب ذلـك، متاشـيا مـع                  

  االتفاقية؛
ــة األمــم املتحــدة      حتــث  - ١٤   ــد، متاشــيا مــع اتفاقي ــى التقي ــدول األعــضاء عل ــع ال  مجي

ملكافحــة الفــساد، مببــادئ حــسن إدارة الــشؤون العامــة واملمتلكــات العامــة والعدالــة واملــسؤولية   
  ؛واملساواة أمام القانون وضرورة ضمان الرتاهة وتعزيز ثقافة الشفافية واملساءلة ورفض الفساد

 أمهيـة تبـادل املـساعدة القانونيـة، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى تعزيـز                   تؤكد  - ١٥  
  التعاون الدويل، متاشيا مع االتفاقية؛

 إىل تعزيز التعاون الدويل عرب قنوات شىت، منها منظومة األمم املتحـدة،             تدعو  - ١٦  
فحـة ممارسـات الفـساد      دعما للجهود الوطنية ودون اإلقليميـة واإلقليميـة الراميـة إىل منـع ومكا             

وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع، متاشيا مع مبـادئ االتفاقيـة، وتـشجع، يف هـذا                  
الصدد، التعاون الوثيق بني الوكاالت املعنية مبكافحـة الفـساد والوكـاالت املـسؤولة عـن إنفـاذ                  

  القانون ووحدات االستخبارات املالية؛
يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   إىل األمـــني العـــام أن تطلـــب  - ١٧  

ــة      ــة، لتنفيــذ االتفاقي ــه مــن التــرويج، بــصورة فعال ــاملوارد الالزمــة لتمكين باملخــدرات واجلرميــة ب
ولتأدية مهامه، بوصفه أمانة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، وتطلب أيضا إىل األمـني العـام                

 السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، متاشـيا مـع القـرار          أن يكفل تـوفري التمويـل الكـايف لآلليـة اجلديـدة           
  ؛)٣(الذي اختذه مؤمتر الدول األطراف

للقطاع اخلاص، على الصعيدين الـدويل والـوطين علـى الـسواء،             تكرر دعوهتا   - ١٨  
ــة، أن يواصــل مــشاركته       ــشركات عــرب الوطني ــشركات الــصغرى والكــربى وال مبــا يف ذلــك ال

، يف هــذا الــسياق، الــدور الــذي ميكــن أن يــضطلع بــه   وتالحــظالكاملــة يف مكافحــة الفــساد، 
تشدد على ضرورة أن يواصـل أصـحاب        االتفاق العاملي يف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، و       

املصلحة املعنيـون كافـة، مبـا يف ذلـك داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، حـسب االقتـضاء، تعزيـز                        
  مسؤولية الشركات ومساءلتها؛

__________ 
  .CAC/COSP/2009/L.9انظر   )٣(  
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ملنتــدى العـاملي الـسادس ملكافحــة الفـساد وضـمان الرتاهــة      بعقـد ا حتـيط علمـا    - ١٩  
“ الـشراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص ملكافحـة الفـساد             : القوة يف الوحـدة   ”بشأن موضوع   

  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨ و ٧يف قطر يف 
 إىل اجملتمع الدويل أن يوفر عدة أمور، من بينها املساعدة التقنيـة لـدعم           تطلب  - ٢٠  
د الوطنية املبذولة لتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية الرامية إىل منع ومكافحـة ممارسـات         اجلهو

الفساد وحتويل األصـول املتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع، وكـذلك السـترداد األصـول، وفقـاً             
للفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ومتاشيا مع مبـادئ االتفاقيـة، ودعـم                

الوطنيــة املبذولــة إلعــداد اســتراتيجيات تــستهدف تعمــيم وتعزيــز الــشفافية والرتاهــة يف اجلهــود 
  القطاعني العام واخلاص؛

 مببادرة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة         حتيط علما مع التقدير     - ٢١  
 الـشركاء   والبنك الدويل املتعلقة باسـترداد األصـول املـسروقة، وحتـيط علمـا بتعـاون املكتـب مـع                  

  املعنيني، مبن فيهم املركز الدويل السترداد األصول، وتشجع التنسيق بني املبادرات القائمة؛
 بالــشراكة القائمــة بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  حتــيط علمــا  - ٢٢  

 ةوروبيــاألوكالــة ال وحكومــة النمــسا، بــدعم مــن  املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة واجلرميــة و
 من أجل إنـشاء األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد لتكـون مبثابـة مركـز امتيـاز                     فحة الغش ملكا

ــها       ــدان مكافحــة الفــساد، يف جمــاالت شــىت من ــدريب والبحــث األكــادميي يف مي للتثقيــف والت
  استرداد األصول؛

 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة  تطلـــب  - ٢٣  
قريرا عن منـع ومكافحـة ممارسـات الفـساد وحتويـل األمـوال املتأتيـة مـن مـصدر غـري                      والستني ت 

مشروع وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع اتفاقيـة األمـم                
  املتحدة ملكافحة الفساد؛

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة والــستني، يف   تقــرر  - ٢٤  
ــار  ــون  إط ــد املعن ــادل  ”البن ــاد املتب ــة واالعتم ــون   “العومل ــي املعن ــد الفرع ــع ومكافحــة  ”، البن من

ممارسات الفـساد وحتويـل األمـوال املتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع وإعـادة تلـك األمـوال إىل                        
  .“بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
  


