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املتأتية من مصدر األصولمنع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل - ٦٤/٢٣٧
إىل بلـداا األصـلية علـى وجـه األصولغري مشروع وإعادة تلك

 اداخلصوص، متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩٩ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٢ املــــــؤرخ٥٤/٢٠٥ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
 كـــــانون٢٠ املـــــؤرخ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٤ املـــــؤرخ٥٥/٦١ و

ــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٨٦  و٢٠٠٠ديــسمرب/األول  ٥٧/٢٤٤  و٢٠٠١دي
ــسمرب/ كــانون األول٢٠املــؤرخ ــضا إىل قراراــا٢٠٠٢دي ــشري أي ــؤرخ٥٨/٢٠٥، وإذ ت  امل

 ٢٠٠٤ ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ديــسمرب/ كــانون األول٢٣
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٦٠/٢٠٧ و  كـــانون٢٠ املـــؤرخ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥ديـ

ــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦٢/٢٠٢  و٢٠٠٦ديــسمرب/األول  ٦٣/٢٢٦  و٢٠٠٧دي
 ،٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩رخاملؤ
ــب  ــساد يفوإذ ترحـ ــة الفـ ــدة ملكافحـ ــة األمـــم املتحـ ــاذ اتفاقيـ ــدء نفـ  كـــانون١٤ ببـ

 ،)١(٢٠٠٥ديسمرب/األول
ــع املــستويات أمــر ذو أولويــة وبــأن الفــسادوإذ تقــر   بــأن مكافحــة الفــساد علــى مجي

املـوارد عـن األنـشطةيشكل عائقا خطريا أمام حشد املوارد وتوزيعهـا علـى حنـو فعـال وحيـول
 بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة اجلوع وحتقيق التنمية االقتصادية واملستدامة،  الاليت

_______________

 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
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أن وجود نظم قانونية حملية داعمة ضـروري ملنـع ومكافحـة ممارسـاتبوإذ تقر أيضا 
 ،األصولاملتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلك األصولالفساد وحتويل

مجيع أشكال الفساد تتطلـب وجـود مؤسـسات قويـة علـى مكافحةىل أن إوإذ تشري 
مجيـع املـستويات، مبــا يف ذلـك علــى املـستوى احمللــي، قـادرة علــى اختـاذ تــدابري وقائيـة وتــدابري

 تفاقية، وخباصة الفصالن الثاين والثالث،االإلنفاذ القوانني تتسم بالكفاءة، متاشيا مع
 صوب تنفيذ الفصل اخلامس مـن االتفاقيـة، مـع إدراكهـااحملرز املهمبالتقدموإذ تنوه 

منــهاعــدة،عوامـل بــسبب اسـترداد األصــوليفحتــدياتتـزال تواجــه  الأن الـدول األطــراف
االختالفـات بــني الـنظم القانونيــة وتعقـد التحقيقــات واحملاكمـات املتعــددة الواليـات القــضائية

 الـيت تواجـهخـرى والـصعوباتاألة لدى الدولوعدم اإلملام بإجراءات تبادل املساعدة القانوني
ــيت تواجــه يف ــدات الفــساد، وإذ تالحــظ التحــديات اخلاصــة ال ــدفقات عائ يف الكــشف عــن ت

مكلفـون أو سـبق أن كلفـوا، بـأداءاسترداد عائدات الفساد يف احلاالت اليت يتورط فيها أفراد
 ، الصلة ممساعدون وثيقو أو أفراد أسرهم أوعامة مهمةوظائف

ــا  ــن قلقه ــشكلهاوإذ تكــرر اإلعــراب ع ــيت ي ــدات ال  إزاء خطــورة املــشاكل والتهدي
ــيم ــة والق ــيم الدميقراطي ــات وأمنــها، ممــا يقــوض املؤســسات وق ــتقرار اتمع ــى اس الفــساد عل
األخالقية والعدالة ويعرض التنمية املـستدامة وسـيادة القـانون للخطـر، وخباصـة حينمـا يفـضي

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

 اتمعات واالقتصادات، األمر الذي جيعل التعاون الدويل على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
تــسم بالـشفافية يف املعـامالت التجاريــة بــأن تـوافر بيئـة مـستقرة تواقتناعـا منـها أيـضا 

ــدان ــة يف كــل البل ــا أمــرالوطنيــة والدولي ــوال والتكنولوجي أساســي حلــشد االســتثمارات واألم
واملهارات وغري ذلك من املوارد املهمة، وإذ تسلم بأن بذل جهود فعالة على مجيع املـستويات

ي لتهيئـة بيئـة أفـضل ملمارسـةأساسـ عنصرملنع الفساد ومكافحته بكل أشكاله يف كل البلدان
 األعمال التجارية على الصعيدين الوطين والدويل،

 الدور املهم للغايـة الـذي ميكـن أن يقـوم بـه القطـاع اخلـاص يفوإذ تضع يف اعتبارها 
 املـسامهةتيـسريتعزيز النمو االقتصادي والتنمية، واملشاركة النـشطة ملنظومـة األمـم املتحـدة يف

املنظم للقطاع اخلاص يف عملية التنمية بتبين املبـادئ واملعـايري العامليـة مـن قبيـلالبناءة والتفاعل
 األمانة والشفافية واملساءلة،
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 القلـق الـذي يـسببه غـسل األمـوال ذات املـصدر غـري املـشروع املتأتيـة مـنوإذ تدرك 
 ،أعمال الفساد وحتويلها، وإذ تؤكد ضرورة معاجلة هذا القلق، متاشيا مع االتفاقية

املتأتيـة مـن مـصدر غـري لألصـول على منـع عمليـات التحويـل الـدويلوتصميما منها 
مشروع والكشف عنها وردعها على حنو أكثر فعالية وعلى تعزيز التعـاون الـدويل مـن خـالل

 فعالة،وطنية ودوليةالتزام الدول األعضاء باختاذ إجراءات
ــق  ــع أشــوإذ يــساورها القل ــاط الفــساد جبمي كاله، مبــا فيهــا الرشــوة وغــسل إزاء ارتب

املتأتية من مـصدر غـري مـشروع، باألشـكال األخـرى األصولاألموال املرتبط بالفساد وحتويل
 للجرمية، وخباصة اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية،

 االهتمام اخلاص الـذي توليـه البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصادااوإذ تالحظ 
ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أعمـال الفـساد إىل بلـداا األصوللية إلعادةمبرحلة انتقا

األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع مبادئ االتفاقية، وخباصة الفصل اخلامس، بغية متكـني
 ميكــن أن  مــاالبلـدان مــن إعــداد مـشاريع التنميــة ومتويلــها، وفقـا ألولوياــا الوطنيــة، نظـرا إىل

 من أمهية يف تنميتها املستدامة، األصولهيكون هلذ
 ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 بالعـدد الكـبري مـن الـدول األعــضاء الـيت صـدقت علـى اتفاقيـة األمــمترحـب - ٢ 

 أو انــضمت إليهــا بالفعــل، وحتــث، يف هــذا الــصدد، مجيــع الــدول)١(املتحــدة ملكافحــة الفــساد
 تصادي اإلقليمي املختصة الـيت مل تـصدق علـى االتفاقيـة أو ملاألعضاء ومنظمات التكامل االق

تنضم إليها بعد على أن تنظر، كل يف نطاق اختصاصها، يف القيام بذلك على سبيل األولوية،
 ويب جبميع الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية بشكل كامل يف أقرب وقت ممكن؛

 املـستويات، مبــا يف ذلــك إزاء جــسامة الفــساد علـى مجيــعتعـرب عــن القلـق - ٣ 
ذات املصدر غـري املـشروع املتأتيـة مـن أعمـال الفـساد، وتكـرر، يف هـذا األصولنطاق حتويل

الصدد، تأكيد التزامها مبنـع ممارسـات الفـساد ومكافحتـها علـى مجيـع املـستويات، متاشـيا مـع
 تفاقية؛اال
اقبــة عليــه، الــدول األعــضاء علــى مكافحــة الفـساد جبميــع أشــكاله واملعحتـث - ٤ 

املتأتيـة مــن األصـولوكـذلك غـسل العائـدات املتأتيــة مـن أعمـال الفــساد، وعلـى منـع حتويــل
علــى وجــه الــسرعة عــن طريــق األصــولالــسعي إىل إعــادة هــذهعلــىمــصدر غــري مــشروع و

 استردادها، متاشيا مع مبادئ االتفاقية، وخباصة الفصل اخلامس؛

_______________

)٢( A/64/122. 
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 ذلـك الرشـوة، وكـذلك غـسل العائـدات الفساد جبميع أشكاله، مبـا يفتدين - ٥ 
 املتأتية من أعمال الفساد ومن أشكال اجلرمية االقتصادية األخرى؛

 باختتام الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدةترحب - ٦ 
،٢٠٠٩نــوفمرب/ تـشرين الثـاين١٣ إىل٩ملكافحـة الفـساد املعقــودة يف الدوحـة يف الفتـرة مــن

تطلـب إىل األمــني العــام أن حييـل إىل اجلمعيــة العامــة تقريـرا عــن الــدورة الثالثـة ملــؤمتر الــدولو
 األطراف يف االتفاقية؛

ــدول األعــضاء إىلضــرورة تؤكــد - ٧  ــدعو ال ــشفافية يف املؤســسات املاليــة، وت  ال
ل املتأتيـةجتميد األصو وعلىالعمل على الكشف عن التدفقات املالية املرتبطة بالفساد وتتبعها

 األصـول، متاشـيا مـع االتفاقيـة، وتـشجع علـىتلـكمن أعمال الفساد أو احلجز عليها وإعادة
 الصدد؛ ذلكتعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف

، يف االتفاقيــة بالنتــائج املثمــرة للــدورة الثالثــة ملــؤمتر الــدول األطــرافترحــب - ٨ 
تفاقيـة، ويــب بالـدول األطــراف أناال إنــشاء آليـة بتوافــق اآلراء السـتعراض تنفيــذسـيما الو

 ملؤمتر تنفيذا كامال؛ا نتائجتنفذ
ــدعو - ٩  مجيــع الــدول األطــراف، وعنــد االقتــضاء،  قيــام إىل،بوجــه خــاص ،ت

ــذ بأصــحاب املــصلحة املعنــيني ــة اســتعراض تنفي ــال آللي ــسريع والفع ــةاالالتنفيــذ ال   وفقــا،تفاقي
 ؛الختصاصات اآللية

 بأعمــال األفرقـة العاملـة احلكوميـة الدوليـة املفتوحــةحتـيط علمـا مـع التقـدير - ١٠ 
العـضوية املعنيـة باسـترداد األصــول واملـساعدة التقنيـة واسـتعراض تنفيــذ اتفاقيـة األمـم املتحــدة

 ،رتاهـة املؤسـسيةاحلوار املفتوح مع املنظمات الدولية، مبا يف ذلك مبادرة البملكافحة الفساد، و
ويب بالدول األطراف يف االتفاقية أن تدعم أعمال فريق استعراض التنفيذ املنشأ حـديثا، مبـا
فيها أعماله املتعلقة باملساعدة التقنية، والفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املنـشأ

امـل احلكـومي الـدويل املفتـوح األعمال املتواصلة للفريـق العوكذلكحديثا املعين مبنع الفساد،
 العضوية املعين باسترداد األصول؛

تفاقيـة قبـولاال بقرار مـؤمتر الـدول األطـراف يفمع التقديرأيضاحتيط علما - ١١ 
 ييف عـاماخلامـسةوالرابعـة دورتيـهالستـضافةبنماواملغرب حكومتاالعرض الذي تقدمت به

 ؛، على التوايل٢٠١٣  و٢٠١١
ود الدول األعضاء اليت سنت قوانني واختذت تدابري إجيابية أخـرى جبهترحب - ١٢ 

تفاقيـة، وتـشجع، يف هـذا الـصدد، الـدوللالوفقـامبا يف ذلكملكافحة الفساد جبميع أشكاله،
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علـى الـصعيد الـوطيناألعضاء اليت مل تقم بعد بسن قوانني من هذا القبيل وتنفيذ تـدابري فعالـة
سياساتالـلقـوانني وللفساد وتكافحه على الصعيد احمللي، وفقـاعلى أن تفعل ذلك وأن متنع ا

 لية؛احمل
 ضــرورة أن تتخــذ الــدول األعــضاء، متاشــيا مــع االتفاقيــة، تــدابري ملنــعتؤكــد - ١٣ 

نـع اسـتخداممل مبـا يف ذلـكحتويل األموال املتأتية من أعمال الفساد إىل اخلـارج وملنـع غـسلها،
ن املنــشأ واملقـــصد لتحويـــل األمـــوال غـــري املـــشروعة أواملؤســسات املاليـــة يف كـــل مـــن بلـــدا

استالمها، وكذلك للمساعدة يف استرداد تلك األموال وإعادا إىل الدولة الـيت تطلـب ذلـك،
 متاشيا مع االتفاقية؛

تفاقيـة، مببـادئ حـسناال مجيع الدول األعـضاء علـى التقيـد، متاشـيا مـعحتث - ١٤ 
العامـة والعدالـة واملـسؤولية واملـساواة أمـام القـانون وضـرورةإدارة الشؤون العامة واملمتلكات

 الفساد؛ ز ثقافة الشفافية واملساءلة ورفضضمان الرتاهة وتعزي
 أمهيــة تبــادل املــساعدة القانونيــة وتـشجع الــدول األعــضاء علــى تعزيــزتؤكـد - ١٥ 

 التعاون الدويل، متاشيا مع االتفاقية؛
ويل عرب قنوات شىت، منها منظومة األمم املتحـدة، إىل تعزيز التعاون الدتدعو - ١٦ 

دعما للجهود الوطنية ودون اإلقليميـة واإلقليميـة الراميـة إىل منـع ومكافحـة ممارسـات الفـساد
املتأتية من مصدر غري مشروع، متاشيا مع مبادئ االتفاقية، وتـشجع، يف هـذا األصولوحتويل

 إنفــاذ القــانونووكــاالت مبكافحــة الفــسادالــصدد، التعــاون الوثيــق بــني الوكــاالت املعنيــة
 ووحدات االستخبارات املالية؛

 إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــينتطلـــب - ١٧ 
ــة، لتنفيــذ االتفاقيــة باملخــدرات واجلرميــة بــاملوارد الالزمــة لتمكينــه مــن التــرويج، بــصورة فعال

دول األطراف يف االتفاقية، وتطلب أيضا إىل األمني العـامولتأدية مهامه، بوصفه أمانة مؤمتر ال
أن يكفل توفري التمويـل الكـايف لآلليـة اجلديـدة السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، متاشـيا مـع القـرار

 ؛)٣(الذي اختذه مؤمتر الدول األطراف
، على الصعيدين الـدويل والـوطينأن يواصل إىللقطاع اخلاصا تكرر دعوا - ١٨ 

واء، مبـا يف ذلـك الـشركات الـصغرى والكـربى والـشركات عـرب الوطنيـة، مـشاركتهعلى الس
وتالحــظ، يف هــذا الــسياق، الــدور الــذي ميكــن أن يــضطلع بــهالكاملــة يف مكافحــة الفــساد،

تشدد على ضرورة أن يواصـل أصـحاباالتفاق العاملي يف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، و
_______________

)٣( CAC/COSP/2009/15٣/١ ألف، القرار-، الفرع األول. 
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 ذلـك داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، حـسب االقتـضاء، تعزيـزاملصلحة املعنيـون كافـة، مبـا يف
 مسؤولية الشركات ومساءلتها؛

 بعقـد املنتـدى العـاملي الـسادس ملكافحـة الفـساد وضـمان الرتاهـةحتيط علمـا - ١٩ 
“الـشراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص ملكافحـة الفـساد:القوة يف الوحـدة”بشأن موضوع

 ؛٢٠٠٩نوفمرب/الثاين تشرين٨  و٧يف الدوحةيف
 إىل اتمع الدويل أن يوفر عدة أمور، من بينها املساعدة التقنية لـدعمتطلب - ٢٠ 

اجلهود الوطنية املبذولة لتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية الرامية إىل منع ومكافحة ممارسـات
ول، وفقـاالفساد وحتويل األصـول املتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع، وكـذلك السـترداد األصـ

دعم اجلهــود الوطنيــة املبذولــةلــتفاقيــة ومتاشــيا مــع مبــادئ االتفاقيــة، واالللفــصل اخلــامس مــن
 إلعداد اسـتراتيجيات تـستهدف تعمـيم وتعزيـز الـشفافية والرتاهـة يف القطـاعني العـام واخلـاص

 ؛على السواء
ــدير - ٢١  ــع التق ــم املتحــدة املعــين باملخــدراحتــيط علمــا م ــب األم ــادرة مكت ت مبب

واجلرمية والبنك الدويل املتعلقة باسترداد األصـول املـسروقة، وحتـيط علمـا بتعـاون املكتـب مـع
ــترداد ــدويل السـ ــز الـ ــيهم املركـ ــن فـ ــيني، مبـ ــشركاء املعنـ ــوالالـ ــنياألمـ ــسيق بـ ــشجع التنـ ، وتـ

 القائمة؛ املبادرات
  بالــشراكة القائمــة بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدراتحتــيط علمــا - ٢٢ 

ــةال وحكومــة النمــسا، بــدعم مــناملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــةواجلرميــة و  ةوروبيــاألوكال
 من أجل إنـشاء األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد لتكـون مبثابـة مركـز امتيـازملكافحة الغش

ــساد، ــدان مكافحــة الف ــادميي يف مي ــك يفيفمبــاللتثقيــف والتــدريب والبحــث األك  جمــال  ذل
 صول؛استرداد األ

 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسةتطلـــب - ٢٣ 
املتأتيـة مـن مـصدر غـري األصـولوالستني تقريرا عن منع ومكافحة ممارسـات الفـساد وحتويـل

 تفاقية؛االإىل بلداا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع األصولمشروع وإعادة تلك
ــستني، يف أن تــدتقــرر - ٢٤  ــدورا اخلامــسة وال رج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل

ــع ومكافحــة”، البنــد الفرعــي املعنــون“العوملــة واالعتمــاد املتبــادل”إطــار البنــد املعنــون من
إىل األصـولاملتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع وإعـادة تلـك األصـولممارسات الفساد وحتويل

 .“ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادبلداا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع
 ٦٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢٤


