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  رات اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف القرارات واملقرَّ    
      يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      القرارات  - ألف  
    ٥/١لقرار ا    
  تعزيز فعالية التعاون يف جمال إنفاذ القانون على كشف جرائم الفساد     

      يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
   الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر  
ــستذكر   ــة  إذْ ي ــرة الفرعي ــادة  ) ب( الفق ــم املتحــدة ملكافحــة    ١مــن امل ــة األم  مــن اتفاقي
 علــى أنَّ أحــد األغــراض الرئيــسية لالتفاقيــة هــو تــرويج وتيــسري ودعــم  والــيت تــنصُّ)١(الفــساد،

  د،التعاون الدويل يف جمال منع ومكافحة الفسا
 مــن االتفاقيــة املعنيــة بتــدابري التعــاون يف إنفــاذ القــانون،  ٤٨ املــادة وإذْ يــستذكر أيــضاً  

والــيت تقــضي بــأن تتعــاون الــدول األطــراف فيمــا بينــها تعاونــاً وثيقــاً، مبــا يتوافــق مــع نظمهــا      
ائم القانونية واإلدارية الداخلية، كي تعزِّز فاعليـة تـدابري إنفـاذ القـانون مـن أجـل مكافحـة اجلـر              

  املشمولة باالتفاقية،
 واملعنـون   ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨خ   املـؤرَّ  ٤/٢ قـراره    وإذْ يستذكر كـذلك     

  ،"عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشاركة لتعزيز التعاون الدويل"
 اجتماَعْي اخلـرباء املعنـيني بتعزيـز التعـاون الـدويل مبوجـب اتفاقيـة                ْيبتقريَر وإذْ يرحِّب   

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٣ و ٢٢م املتحـدة ملكافحـة الفـساد، اللـذين ُعقـدا يف فيينـا يـومي                 األم
  )٢(،٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ و٢٥، ويف مدينة بنما يومي ٢٠١٢

 إىل الدول األطراف أن تتعاون فيما بينها تعاونـاً وثيقـاً، مبـا يتوافـق مـع            يطلب  -١  
ي تعـزِّز فاعليـة تـدابري إنفـاذ القـانون مـن أجـل مكافحـة            نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كـ     

  )١(اجلرائم املشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  )2( CAC/COSP/EG.1/2012/2و CAC/COSP/EG.1/2013/3. 
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لـى املـستوى    الدول األطراف يف االتفاقية على أن تتعاون فيمـا بينـها ع    يشجِّع  -٢  
الكــشف عــن ، فيمــا خيــص اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة الراميــة إىل الــدويل، مــىت أمكــن ذلــك

 مــن االتفاقيــة، ويطلــب، يف هــذا الــصدد، إىل  ٤٣ مــن املــادة ١جــرائم الفــساد، وفقــاً للفقــرة  
 تلـك اإلجـراءات     عـن األمانة أن تـدعو الـدول األطـراف إىل تقـدمي معلومـات، قـدر اإلمكـان،                  

لتحديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجـراءات، بغيـة تقـدمي تلـك املعلومـات                 
 اجتماع اخلرباء املعنـيني بتعزيـز التعـاون الـدويل الـذي سـُيعقد أثنـاء الـدورة الـسادسة ملـؤمتر                      إىل

  الدول األطراف؛
 الـدول األطـراف علـى االسـتفادة الكاملـة مـن األحكـام القائمـة                 يشجِّع أيـضاً    -٣  

ة والقانون الـداخلي يف إرسـال املعلومـات ذات الـصلة باملـسائل اجلنائيـة إىل الـسلطات املختـص                   
تلـك املعلومـات ميكـن أن تـساعد تلـك           أنَّ   تعتقـد    عنـدما املهتمة يف الدول األطراف األخـرى،       

  السلطات، وذلك قبل التماس املساعدة القانونية املتبادلة؛
 الدول األطراف على مواصلة تقاسم املعلومات مع غريهـا مـن            يشجِّع كذلك   -٤  

رات املاليـة، بـشأن مـا ُيرتكـب مـن      الدول األطراف، مبا يف ذلك من خالل وحـدات االسـتخبا      
جرائم مشمولة باالتفاقية، وتقاسـم املعلومـات عـن الوسـائل والطرائـق املـستخدمة يف ارتكـاب             

ــرداتاجلــرائم، وإتاحــة   ــني      املف ــا ب ــال فيم ــسيق الفعَّ ــسهيل التن ــق، وت ــة ألغــراض التحقي  الالزم
  التصال؛اإلدارات املعنية، وتبادل املوظفني واخلرباء، مبن فيهم ضبَّاط ا

ــع       يوصــي  -٥   ــسق م ــى حنــو يتَّ ــضاء وعل ــد االقت ــدول األطــراف، عن ــأن تنظــر ال  ب
االتفاقية، يف أن ُتربم اتفاقات وترتيبات ثنائية فيما بينها تتعلـق بالتعـاون يف جمـال منـع وكـشف                  

  جرائم الفساد ومالحقة الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ارتكبت جرائم فساد؛
ت الدولية املعنية مبكافحـة الفـساد إىل أن تواصـل بـذل جهودهـا                املنظما يدعو  -٦  

من أجل تعزيز فعالية التعاون الدويل على التصدِّي جلرائم الفساد املشمولة بالصكوك الدوليـة،              
  وأن تقدِّم، يف سبيل بلوغ هذه الغاية، أمثلة على املمارسات اجليِّدة، وأن تصدر توصيات؛

تحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تـضمني         إىل مكتب األمم امل    يطلب  -٧  
براجمه املعنية باملساعدة التقنية تدابَري لتعزيز فّعالية التعاون الدويل، مبا فيه التعاون بـشأن اجلـرائم              

  املشمولة باالتفاقية، وذلك قبل التماس املساعدة القانونية املتبادلة؛
ــة تــوفري مكــان للــسلطات   يؤكِّــد  -٨   املختــصة واملــسؤولني احلكــوميني   علــى أمهي

اآلخرين املشاركني يف التعاون الدويل ميكنهم فيه تبادل اآلراء بشأن املسائل املرتبطـة بعملـهم،               



V.14-01169 3 
 

ويقــرِّر يف هــذا الــصدد مواصــلة اجتماعــات اخلــرباء املعقــودة لتعزيــز التعــاون الــدويل مبوجــب     
   أدناه؛١٠ة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وفقاً لشروط الفقر

 القــادم للخــرباء احلكــوميني املفتــوح  االجتمــاُعأن ُيعقَــد، بــصفة مؤقَّتــة، يقــرِّر  -٩  
املشاركة املعين بالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، إذا كـان ذلـك                  

تفاقيــة األمــم ممكنــاً، عقــب االجتمــاع املنــاظر للفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل يف إطــار ا 
 يف تـوقيتني منفـصلني ويف نفـس املكـان، دون       )٣(املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،         

مــساس باســتقاللية وواليــة الفــريقني، ضــماناً لفعاليــة اســتخدام املــوارد، وأن ُيعقــد االجتمــاع    
  الالحق للخرباء احلكوميني املفتوح املشاركة أثناء الدورة السادسة للمؤمتر؛ 

 إىل االجتمــاع املفتــوح املــشاركة للخــرباء احلكــوميني املعنــيني بالتعــاون  يــوعز  -١٠  
الدويل، الذي سيعقد أثناء دورة املؤمتر السادسة مبقتضى هذا القرار، أن يواصل دراسـة مـسألة                
حتديد وحتليل العقبات املوجودة أمام التعاون يف إنفاذ القـانون يف جمـال كـشف جـرائم الفـساد                   

   االتفاقية، وأن يقدِّم توصيات بشأن كيفية تذليل تلك العقبات؛ضمن إطار
 إىل األمانـة أن تقـوم، يف حـدود املـوارد القائمـة، مبـساعدة اجتماعـات                  يطلب  -١١  

اخلرباء على أداء مهامها، مبا يف ذلـك تـوفري خـدمات الترمجـة الـشفوية، ويـدعو الـدول وسـائر                      
مليزانية ألغـراض هـذا القـرار، وذلـك وفقـاً للقواعـد             اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج ا       
  .واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة

    
    ٥/٢القرار     
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تعزيز تنفيذ أحكام التجرمي الواردة يف    

      ال سيما فيما يتعلق بالتماس الرشوة
  مم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األ  
 كــانون ١٤ حيِّــز النفــاذ يف )٤( بــدخول اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد إذ يرحِّــب  
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

، الـذي اعتمـده يف   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرَّخ  ١/٧قراره  وإذ يستذكر     
  دورته األوىل املعقودة يف َعمَّان،

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  )4(  
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  كافحة الفساد هي أولوية للمجتمع الدويل، بأنَّ موإذ يسلِّم  
أنَّ الفساد عقبة أمـام احلـشد الفعَّـال ملـوارد التنميـة االقتـصادية املـستدامة                 وإذ يستذكر     

  ووسائلها، 
 األهداف الرئيسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تـشمل           وإذ يضع يف اعتباره     

الـسليمة للـشؤون واملمتلكـات العموميـة، واسـترداد املمتلكـات            منع الفساد وجترميه، وتعزيز اإلدارة      
  واملوجودات املتأتِّية من ممارسات فاسدة، وتقدمي املساعدة التقنية والتعاون الدويل، 

 بالتقدُّم الكبري الذي أحرزته الدول األطراف يف تنفيـذ الفـصل الثالـث مـن                وإذ يرحِّب   
   اجلهود للتوصُّل إىل تنفيذ شامل وفعَّال،االتفاقية، ويسلِّم بضرورة بذل املزيد من

 الظـاهرة الدوليـة املتمثِّلـة يف التمـاس الرشـوة، بـشكل مباشـر أو غـري                   وإذ يالحظ بقلق    
  مباشر، على الصعيد الوطين ويف اخلارج، 

 بأنَّ النظم القانونية الوطنية ضـرورية ملنـع الفـساد ومكافحتـه وأهنـا جيـب أن                  وإذ يسلِّم   
   االتفاقية،تتوافق مع أحكام

الدول األعضاء اليت مل ُتصدِّق بعُد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                حيثُّ   -١  
   على أن تقوم بذلك؛  بعُد إليها تنضمَّ مل أو)٤(الفساد

 ١ والفقـرة    ١٥ أمهية الفـصل الثالـث مـن االتفاقيـة، وال سـيما املـادة                يستذكر -٢  
 ورشــو املــوظفني العمــوميني لعمــوميني الــوطنيني ا منــه املعنيــتني برشــو املــوظفني ١٦مــن املــادة 

األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، على التـوايل، ويـشدِّد علـى احلاجـة إىل إدراج                
  هذه األحكام بالكامل يف القانون الداخلي للدول األطراف وتنفيذها وضمان احترامها؛ 

، يف اعتمـاد  ١٦ن املـادة   مـ ٢ بالدول األطـراف أن تنظـر، وفقـا للفقـرة         يهيب -٣  
ما قـد يلـزم مـن تـدابري تـشريعية وتـدابري أخـرى لكـي جتـرِّم، بواسـطة أيِّ تـدبري مناسـب، قيـام                   
موظــف عمــومي أجــنيب أو موظــف يف منظمــة دوليــة عموميــة، عمــدا وبــشكل مباشــر أو غــري   

و مباشر، بالتماس أو قبول مزية غري مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفـسه أو لـصاحل شـخص أ              
كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل مـا أو ميتنـع عـن القيـام بفعـل مـا لـدى أداء واجباتـه           

  الرمسية؛
 الــدول األطــراف علــى تبــادل أمثلــة علــى املمارســات اجليِّــدة يف جمــال يــشجِّع  -٤  

  مكافحة رشو املوظفني الوطنيني واألجانب والتدابري املتخذة ملنعه؛
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واصــلة تعزيــز التعــاون الــدويل، وال ســيما مــن    إىل الــدول األطــراف ميطلــب  -٥  
ات واجلرميـة، مـن أجـل دعـم اجلهـود الوطنيـة ودون              خدِّرخالل مكتب األمم املتحدة املعين بامل     

  اإلقليمية واإلقليمية ملنع الفساد ومكافحته، وال سيما يف جمال التماس الرشوة؛
قريـرا شـفويا قـصريا       إىل األمانـة أن تقـدِّم إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ ت              يطلب  -٦  

بشأن ما أحرزته من تقـدُّم ومـا واجهتـه مـن حتـدِّيات يف تنفيـذ هـذا القـرار وذلـك قبـل انعقـاد                           
  .دورة املؤمتر السادسة

    
    ٥/٣القرار     
      تيسري التعاون الدويل على استرداد املوجودات    

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
ــاره إ   ــضع يف اعتب ــادئ     ذ ي ــسية واملب  أنَّ اســترداد املوجــودات هــو أحــد األهــداف الرئي

األطـراف يف االتفاقيـة ملزمـة        وأنَّ الـدول     )٥(األساسية التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          
   بأوسع قدر من التعاون يف هذا الصدد،بعُضها بعضاًزوِّد ُيبأن 

   هو جزء ال يتجزأ من االتفاقية، أنَّ استرداد املوجوداتوإذ يستذكر  
 بعـضها    من االتفاقية الـيت ُتلـزم الـدول األطـراف بـأن ميـدَّ              ٥١ املادة   يستذكر أيضاً  وإذ  

  بعضاً بأكرب قدر من العون واملساعدة فيما يتعلق باسترداد املوجودات،
 عن قلقه بشأن خطورة املشاكل والتهديـدات الـيت يـشكّلها الفـساد     وإذ يعيد اإلعراب   

لى استقرار اجملتمعات وأمنـها، ممـا يقـوِّض مؤسـسات الدميقراطيـة وقيمهـا، والقـيم األخالقيـة                   ع
  والعدالة، ويعرِّض التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر،

 التزام الدول األطراف، وتصميماً منه علـى تنفيـذ االلتزامـات الـواردة              وإذ يؤكّد جمدَّداً    
ن أجـل القيـام علـى حنـو أكثـر فعاليـة مبنـع التحويـل الـدويل               يف الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة مـ         

لعائــدات اجلرميــة وكــشفه وردعــه واســترداد املوجــودات احملوَّلــة وتعزيــز التعــاون الــدويل علــى   
  استردادها،

، الــذي أنــشأ  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤ ؤرَّخ املــ١/٤قــراره وإذ يــستذكر   
فتوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات، وقراراتـه      مبوجبه الفريَق العامل احلكومي الدويل امل  

───────────────── 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )5(  
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 ٤/٤ و ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٣ ؤرَّخ املـ  ٣/٣ و ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ١خ   املؤرَّ ٢/٣
  ، اليت قرر فيها أن يواصل الفريق العامل عمله،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ ؤرَّخامل

إذ يعتــرف باســتمرار صــالحية   باســتنتاجات الفريــق العامــل وتوصــياته، و وإذ يرحِّــب  
، وإذ يالحظ باهتمام ورقة املعلومات األساسـية الـيت أعـّدهتا            ٤/٤ و ٣/٣ و ٢/٣قرارات املؤمتر   
  م احملرز يف تنفيذ تلك التوصيات،األمانة عن التقدُّ

ــسلِّم   ــة أم        وإذ ي ــانوا شخــصيات طبيعي ــواء أك ــساد، س ــال الف ــون بأعم ــن يقوم ــأنَّ م  ب
ــة، ينبغــي، وفقــا لل  ــة    اعتباري ــة، أن حتاســبهم ســلطاهتم الوطني قــانون الــوطين ومتطلبــات االتفاقي

وتالحقهم قضائيا، وأنـه ينبغـي بـذل قـصارى اجلهـود إلجـراء حتقيـق مـايل يف املوجـودات الـيت                    
اكتسبوها بصفة غري مـشروعة واسـتردادها عـن طريـق إجـراءات املـصادرة الوطنيـة أو التعـاون                    

  سترداد املباشر املالئمة،الدويل ألغراض املصادرة أو تدابري اال
 إزاء الـــصعوبات، وخباصـــة الـــصعوبات القانونيـــة والعمليـــة، الـــيت وإذ يـــساوره القلـــق  

تواجهها الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، على حد سواء، يف استرداد املوجـودات، وإذ              
املـــستدامة يـــضع يف اعتبـــاره مـــا الســـترداد املوجـــودات املـــسروقة مـــن أمهيـــة خاصـــة للتنميـــة  

واالســتقرار، وإذ يالحــظ الــصعوبات الــيت تكتنــف تــوفري معلومــات حتــدِّد الــصلة بــني عائــدات 
الفــساد يف الدولــة متلقِّيــة الطلــب واجلرميــة املرتكبــة يف الدولــة الطالبــة، وهــي صــلة ال ميكــن يف 

  حاالت كثرية إثباهتا بسهولة،
ــدول ا  وإذ يــسلِّم   ــشائعة الــيت تعانيهــا ال ــصلة بــني    بالــصعوبات ال ألطــراف يف إثبــات ال

املوجودات املستبانة واجلرمية اليت تأتت تلـك املوجـودات مـن جـراء ارتكاهبـا، وإذ يـشدِّد علـى           
األمهية البالغة جلهـود التحقيـق الوطنيـة الفعالـة والتعـاون الـدويل الراميـة إىل التغلـب علـى تلـك                       

  الصعوبات،
كــل دولــة طــرف علــى الــسعي إىل  مــن االتفاقيــة الــيت تــشجع ٥٦ املــادة وإذ يــستذكر  

اختــاذ تــدابري جتيــز هلــا أن حتيــل، دون مــساس بتحقيقاهتــا أو مالحقاهتــا أو إجراءاهتــا القــضائية،    
معلومات عن العائدات املتأتية من األفعال اجملرَّمـة وفقـا لالتفاقيـة إىل دولـة طـرف أخـرى دون                 

دولـة الطـرف املتلقيـة علـى        إفـشاء تلـك املعلومـات قـد يـساعد ال          أنَّ  طلب مسبق، عنـدما تـرى       
استهالل أو إجـراء حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات قـضائية أو قـد يـؤدي إىل تقـدمي تلـك                        

  الدولة الطرف طلبا مبقتضى الفصل اخلامس من االتفاقية،
 من االتفاقية، جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة     ٥٧ من املادة ٤ أنه مبقتضى الفقرة    وإذ يالحظ   

ات معقولة تكبدهتا يف عمليـات التحقيـق أو املالحقـة أو اإلجـراءات القـضائية      الطلب أن تقتطع نفق 
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املفضية إىل إرجاع املمتلكات املـصادرة أو التـصرف فيهـا، وإذ يالحـظ الفائـدة املتبادلـة الـيت تعـود                      
  على الدول متلقية الطلبات والدول الطالبة على السواء عندما تكون تلك النفقات معقولة،

لــدول األطــراف علــى االســتفادة التامــة مــن أدوات اســترداد املوجــودات   اوإذ يــشجِّع  
املنــصوص عليهــا يف الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة، مبــا فهــا آليــات تقــدمي املــساعدة يف إنفــاذ     
األوامر الزجريـة وأوامـر املـصادرة األجنبيـة، كوسـيلة للحـد بقـدر كـبري مـن النفقـات الـيت قـد                         

   يف سعيها إىل استرداد املوجودات، تتكبدها عادةً الوالية القضائية
 ما تبذله بعض الدول األطراف مـن جهـود تتَّـسم بالطـابع االسـتباقي جملـازاة             وإذ يالحظ   

كياناهتا الوطنية على ارتكاب اجلرائم احملددة يف االتفاقية، سواء عـن طريـق املـصادرة واجلـزاءات                 
ل املعلومـات يف وقـت مبكـر وعلـى حنـو            النقدية أو آليات قانونية أخرى، وإذ يـسلِّم بفوائـد تبـاد           

  استباقي، مبا يتوافق مع القانون الوطين ومتطلبات االتفاقية، يف العمل على حتقيق اإلنفاذ،
 باألمهية البالغة للتعاون الدويل الفعال يف اجلهـود الراميـة إىل حماربـة الفـساد،               وإذ يسلِّم   

تـشتمل علـى عنـصر عـابر للحـدود          وخصوصا فيما يتصل مبـا تـنص عليـه االتفاقيـة مـن جـرائم                
الوطنية، وإذ يشجِّع على استمرار تعاون الدول األطراف، مبا يتفق مـع متطلبـات االتفاقيـة، يف              
مجيــع اجلهــود الراميــة إىل التحقيــق مــع الشخــصيات الطبيعيــة واالعتباريــة ومالحقتــها قــضائيا،  

تكــاب جــرائم حمــدَّدة  بــسبل منــها اســتخدام آليــات قانونيــة أخــرى، عنــد االقتــضاء، بــشأن ار   
منــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، واســترداد املوجــودات املتــصلة بتلــك اجلــرائم، مبــا يتماشــى مــع    

  الفصل اخلامس من االتفاقية،
 جبميع الدول األطـراف، وال سـيما الـدول متلقيـة الطلـب والـدول الطالبـة،                  وإذ يهيب   

ويـا بـضمان إعـادة هـذه العائـدات          أن تتعاون على استرداد عائدات الفساد وأن تبدي التزامـا ق          
   من االتفاقية،٥٧إىل بلداهنا األصلية أو التصرف فيها وفقا للمادة 

 الــدول األطــراف متلقِّيــة الطلبــات علــى االســتجابة ملــا تتلقــاه مــن طلبــات  وإذ يــشجِّع  
   من االتفاقية يف حالة انتفاء ازدواجية التجرمي،٤٦مساعدة مبقتضى املادة 

ب موجوداهتـا املـسروقة    ذله مجيع الدول األطراف مـن جهـود يف تعقُّـ           ما تب  وإذ يالحظ   
وجتميــدها واســتردادها، وإذ يــشدِّد علــى ضــرورة مــضاعفة اجلهــود الراميــة إىل املــساعدة علــى  

  استرداد تلك املوجودات بغية احلفاظ على االستقرار والتنمية املستدامة،
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ــضاً    ــظ أيـ ــادرات    وإذ يالحـ ــا مبـ ــوم هبـ ــيت تقـ ــال الـ ــترداد    األعمـ ــال اسـ ــرى يف جمـ أخـ
املوجــودات، مثــل املنتــدى العــريب الســترداد األمــوال، وإذ يرحــب بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز    

  التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقِّية الطلبات،
ــة للكفــاءة يف     وإذ حيــيط علمــاً    ــة العملي ــادئ التوجيهي ــوزان بــشأن املب ــة ل ــادرة عملي  مبب

 ُيــضطَلَع هبــا حاليــا، بــدعم مــن الــدول املهتمــة بــاألمر، بغيــة اســتبانة اســترداد املوجــودات، الــيت
املمارسات اجليِّدة يف النُّهج الفعالة واملنسقة السترداد املوجودات لصاحل املمارسـني مـن الـدول              
ــدويل الســترداد       ــات، والــيت ُتنفَّــذ بالتعــاون الوثيــق مــع املركــز ال ــة الطلب ــدول متلقِّي ــة وال الطالب

دعم مــن املبــادرة املــشتركة بــني البنــك الــدويل ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين    املوجــودات وبــ
  باملخدِّرات واجلرمية بشأن استرداد املوجودات املسروقة،

يات يف اســترداد املوجــودات مــن  بــأنَّ الــدول األطــراف مــا زالــت تواجــه حتــدِّوإذ يقــرُّ  
سم بـه التحقيقـات واملالحقـات القـضائية       جرَّاء الفوارق بني نظمها القانونية، والتعقُّد الـذي تتَّـ         

دة، وحمدوديــة تنفيــذ األدوات احملليــة الفعالــة، مثــل املــصادرة غــري  يف الواليــات القــضائية املتعــدِّ
ــة األخــرى      ــة أو املدني املــستندة إىل إدانــة، الســترداد املوجــودات، وكــذلك اإلجــراءات اإلداري

ساعدة القانونية املتبادلة املعمـول هبـا يف الـدول          املفضية إىل املصادرة، وعدم اإلملام بإجراءات امل      
يات األخــرى، والــصعوبات الــيت تكتنــف اســتبانة تــدفّق عائــدات الفــساد، وإذ يالحــظ التحــدِّ   

اخلاصة اليت يطرحها استرداد عائدات الفساد يف احلاالت اليت يتوّرط فيها أفراد معهـود إلـيهم،                
  بون،وكذلك أفراد أُسرهم وشركاؤهم املقرَّأو كان معهودا إليهم، بوظائف عمومية بارزة، 

 مسؤولية الدول األطراف الطالبـة واملتلقيـة للطلبـات عـن التعـاون لـضمان                وإذ يالحظ   
استرداد نسبة أكرب من العائدات الناشئة من الفساد أو إعادهتا أو التصرف فيها علـى حنـو آخـر       

  وفقا ألحكام االتفاقية،
فــة بالتحقيقــات مان اســتقالل وفعاليــة الــسلطات املكلَّ باألمهيــة احليويــة لــضوإذ يــسلِّم  

ة وسـائل،   واملالحقات القضائية يف جرائم الفساد واسترداد عائدات تلك اجلـرائم، وذلـك بعـدَّ             
  مثل إرساء اإلطار القانوين الالزم وختصيص املوارد الالزمة،

ن من اإلفـالت    همني بارتكاب جرائم فساد يتمكنو     من أنَّ بعض املتَّ    وإذ يساوره القلق    
  من العدالة، وبذلك يتفادون العواقب القانونية ألفعاهلم، ويفلحون يف إخفاء موجوداهتم،

 ضـرورة حماسـبة املـسؤولني الفاسـدين بتجريـدهم مـن موجـوداهتم          وإذ يضع يف اعتباره     
  املسروقة،
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ال للفـصل  على األمهية البالغة لتعبئة اإلرادة السياسية مـن أجـل التنفيـذ الفعَّـ            وإذ يشدِّد     
  اخلامس من االتفاقية،

 جبميــع الــدول األطــراف أن تواصــل، متــصرفة بوصــفها دوال طالبــة ودوال   وإذ يهيــب  
متلقِّية للطلبات على السواء، عقد العزم الـسياسي علـى العمـل معـاً السـترداد عائـدات الفـساد          

  ات،وعلى العمل معاً للتغلب على العوائق اليت تعترض االسترداد الفعلي للموجود
ــصورة غــري     العــزم وإذ يعقــد   ــسبة ب ــة للموجــودات املكت ــع التحــويالت الدولي  علــى من

مــشروعة وكــشفها وردعهــا علــى حنــو أجنــع، وعلــى تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال اســترداد    
  املوجودات،

ــسلِّم   ــة ويف     وإذ ي ــة يف اإلجــراءات اجلنائي ــاة األصــول القانوني ــادئ األساســية ملراع  باملب
  دنية أو اإلدارية للفصل يف حقوق امللكية،اإلجراءات امل

 )٥( التزام مجيع الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد             جيدِّد  -١  
بالعمــل الفعَّــال علــى الــصعيد الــوطين وبالتعــاون علــى الــصعيد الــدويل مــن أجــل تنفيــذ الفــصل 

  ترداد عائدات الفساد؛اخلامس من االتفاقية تنفيذا تاما واإلسهام بفعالية يف اس
 على التأكُّد، مبا يتوافق مع أحكـام الفـصل اخلـامس مـن              األعضاء الدول   حيثّ  -٢  

االتفاقية، من أنَّ لديها قوانني وآليات مالئمة للمالحقة القضائية للمتـورطني يف أفعـال الفـساد                
 القـانوين،   والكشف عـن احليـازة غـري القانونيـة للموجـودات املتأتيـة مـن الفـساد وحتويلـها غـري                    

وضمان وجود آليات مناسبة تستند إىل اإلدانة وأخرى، عنـد االقتـضاء، ال تـستند إىل اإلدانـة،            
  تلك القوانني واآلليات تنفَّذ بصرامة؛أنَّ السترداد عائدات الفساد املستبانة مبصادرهتا، ومن 

 قـدرٍ   ، وفقـا لالتفاقيـة، بأوسـع      ها بعـضاً   بالـدول األطـراف أن يـزوِّد بعـضُ         يهيب  -٣  
ــها      ــساد وتعقُّبـ ــدات الفـ ــسروقة وعائـ ــودات املـ ــتبانة املوجـ ــساعدة يف اسـ ــون واملـ ــن العـ ــن مـ ممكـ

  واستردادها، ويف تسليم املتهمني بارتكاب اجلرائم األصلية؛
 بالتعـاون الـدويل، عنـد       ها بعـضاً  الـدول األطـراف علـى أن يـزوِّد بعـضُ          يشجِّع    ‐٤  

ساعدة القانونيــة املتبادلــة يف اإلجــراءات اإلمكــان، مبــا يــشمل حــسب مقتــضى احلــال تقــدمي املــ 
ــدها ومــصادرهتا وفقــا للفقــرة     ــة الســتبانة املوجــودات وجتمي ــة واإلداري ــادة  ١املدني  ٤٣ مــن امل

 مـن االتفاقيـة، ويطلـب يف هـذا الـصدد مـن األمانـة أن تـدعو الـدول                     ٤٦ مـن املـادة      ٣والفقرة  
إلجـراءات لتقـدميها إىل الفريـق      األطراف إىل أن تقـدم، بقـدر املـستطاع، معلومـات عـن تلـك ا               
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العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات مـن أجـل حتديـد نطـاق                     
  املساعدة اليت ميكن تقدميها فيما يتعلق بتلك اإلجراءات؛

 ترفض تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة بـشأن           الدول األطراف على أالَّ    حيثّ  ‐٥  
ــة خبــصوص تقــدمي       األفعــال اجملرَّ ــى أســاس عــدم وجــود معاهــدة ثنائي ــة عل ــضى االتفاقي ــة مبقت م

املساعدة القانونية املتبادلة، أو يف الفترة اليت تسبق التصديق علـى تلـك املعاهـدة بعـد أن تكـون          
  قد وقعت عليها؛

بالــدول األطــراف أن تنظــر بعنايــة وســرعة يف تنفيــذ طلبــات احلــصول  يهيــب   -٦  
ونية املتبادلة على الصعيد الدويل اليت حتتاج إلجـراءاٍت عاجلـة، مبـا يف ذلـك           على املساعدة القان  

الطلبــات املتعلقــة بالــدول املعنيــة الكائنــة يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا، وكــذلك الــدول  
األخرى الطالبة، وأن تضمن توافر موارد وافية للـسلطات املختـصة يف الدولـة متلقيـة الطلبـات                  

بـات، مـع مراعـاة مـا السـترداد هـذه املوجـودات مـن أمهيـة خاصـة للتنميـة               من أجل تنفيـذ الطل    
  املستدامة واالستقرار؛

ــدابري بتحــسني إعــداد املعلومــات    يهيــب أيــضاً   -٧   ــدول األطــراف أن تتخــذ ت  بال
وتبادهلا بني الـدول الطالبـة والـدول املتلقيـة للطلبـات يف التحقيقـات املتعلقـة بالفـساد، بطرائـق                     

نها، عند االقتضاء، دعوة حمققني مـاليني مـن الـدول املتعاونـة إىل العمـل جنبـا             ميكن أن يكون م   
إىل جنب مع مـسؤويل الدولـة األخـرى علـى تعقـب عائـدات الفـساد، وتيـسري اطـالع أولئـك                       
احملققني يف تلك احلاالت، وبقدر ما جتيزه القوانني الوطنية لكلتا الـدولتني، علـى الـسجالت أو      

  لة األخرى؛األدلة األخرى يف الدو
الــدول األطــراف علــى اتبــاع هنــج اســتباقي إزاء التعــاون الــدويل بــشأن  حيــثّ   -٨  

اســترداد املوجــودات، باالســتفادة التامــة مــن اآلليــات الــيت يــنص عليهــا الفــصل اخلــامس مــن      
االتفاقية، مبا يف ذلك تقدمي طلبات املـساعدة، والقيـام مـن تلقـاء ذاهتـا بكـشف املعلومـات عـن                      

ائم لغريها من الدول األطـراف، والنظـر يف تقـدمي طلبـات التمـاس اإلبـالغ، وفقـا                   عائدات اجلر 
 مــن االتفاقيــة، وعنــد االقتــضاء، تنفيــذ تــدابري تتــيح االعتــراف    ٥٢مــن املــادة ) ب (٢للفقــرة 

  بأحكام املصادرة القضائية غري املستندة إىل إدانة؛
 مـن   ٥٢ وفقـا للمـادة       الدول األطراف على جتميع املعلومات وتقدميها      يشجِّع  -٩  

االتفاقية، وعلـى اختـاذ إجـراءات تـساعد علـى إثبـات الـصلة بـني املوجـودات واألفعـال اجملرَّمـة                       
   منها؛٤٨من املادة ‘ ٣‘و‘ ٢‘) ب) (١(مبقتضى االتفاقية، وفقا للفقرة 
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 ٤٩  الدول األطراف على النظر، حسب االقتضاء ووفقـا للمـادة          يشجِّع أيضاً   -١٠  
  يف إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة؛من االتفاقية، 

 الدول متلقية الطلبات والشركاء املساعدين، حتقيقا للغاية ذاهتـا، علـى            يشجِّع  -١١  
العمل مع الدول الطالبة الستبانة ما لدى هـذه األخـرية مـن احتياجـات خاصـة ببنـاء القـدرات                     

يت يتعني تلبيتـها وفقـا   يف جمال استرداد املوجودات، والقيام قدر اإلمكان بترتيب االحتياجات ال 
  ألولويتها، مع التأكيد على اجلهود احملدَّدة والعملية؛

ــشجِّع  -١٢   ــن خــالل        ي ــاون م ــرص املتاحــة للتع ــام الف ــى اغتن ــراف عل ــدول األط  ال
شــبكات املمارســني القائمــة ومنــها مــثال، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا، مبــادرة جهــات االتــصال   

 للشرطة اجلنائيـة باالشـتراك مـع مبـادرة اسـترداد املوجـودات        العاملية اليت أنشأهتا املنظمة الدولية    
املسروقة، ال سيما قبل تقدمي طلبات رمسية للحـصول علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وعلـى               
تعيني مسؤولني أو مؤسسات حكومية، حسب االقتضاء، بصفة خرباء تقنيني يف جمـال التعـاون     

  ساعدة نظرائهم؛الدويل واسترداد املوجودات، من أجل م
بالدول األطراف اليت مل تعيِّن بعد سلطة مركزية للتعـاون الـدويل وفقـا              يهيب    -١٣  

لالتفاقية أن تقوم بذلك وأن تعيِّن جهات اتصال ألغراض التعاون الـدويل واملـساعدة القانونيـة                
ــى       ــضاء، عل ــدول األطــراف، حــسب االقت ــشجِّع ال ــة يف جمــال اســترداد املوجــودات، وي املتبادل
االستفادة التامة مـن شـبكة جهـات االتـصال التابعـة للفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح                      

  العضوية املعين باسترداد املوجودات من أجل تيسري التعاون وتنفيذ االتفاقية؛
 مبــا قدَّمتــه الــدول متلقيــة الطلبــات مــن تعــاون ومــساعدة إىل الــدول    يرحِّــب  -١٤  

ائــدات الفــساد، ويــشجِّعها علــى اســتخدام وتعزيــز قنــوات       األطــراف الطالبــة يف اســترداد ع  
االتصال غري الرمسية، وال سيما قبـل تقـدمي طلبـات احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة،          
وذلــك بوســائل منــها تــسمية مــوظفني أو مؤســسات ممــن تتــوفر لــديهم خــربات فنيــة يف جمــال    

دة اجلهات املناظرة على استيفاء متطلبـات       التعاون الدويل واسترداد املوجودات من أجل مساع      
  االً؛املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية استيفاًء فعَّ

ــدول األطــراف علــى النظــر، مبــا يتوافــق مــع الفــصل اخلــامس مــن      يــشجِّع   -١٥   ال
بـــها وجتميـــدها االتفاقيـــة، يف األخـــذ بـــُنهج اســـتباقية إزاء اســـتبانة املوجـــودات املـــسروقة وتعقُّ

أة باستخدام شركات ومهية وغـري ذلـك مـن اآلليـات            ا، مبا يف ذلك املوجودات املخبَّ     ومصادرهت
القانونيــة املعقــدة، وتعزيــز التــدابري الراميــة إىل تبــادل املعلومــات مــن تلقــاء الــذات بــني الــدول    
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الطالبة والدول متلقيـة الطلبـات، بالقـدر الـذي جتيـزه قوانينـها الداخليـة، باعتبـار ذلـك ممارسـة                      
  كّمل التعاون يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة؛جيدة ت

 الدول األطراف على كفالة أن تسمح إجراءات التعـاون الـدويل بـضبط              حيثّ  -١٦  
أو الــتحفظ عليهــا لفتــرة زمنيــة كافيــة للحفــاظ علــى تلــك املوجــودات كاملــة،   /املوجــودات و

جـود آليـات مناسـبة إلدارة       ريثما ُيبت يف إجـراءات املـصادرة يف دولـة أخـرى، والتأكـد مـن و                
املوجودات واحلفاظ على قيمتها وحالتها ريثمـا ُيبـت يف إجـراءات املـصادرة يف دولـة أخـرى،                   
والسماح بالتعاون على إنفاذ أوامر الـضبط واالحتجـاز وأحكـام املـصادرة القـضائية األجنبيـة،                 

  ؛أو توسيع نطاق ذلك التعاون، بأساليب منها إذكاء وعي السلطات القضائية
الــدول األطــراف علــى دعــم تطــوير األدوات القائمــة للتبــادل اآلمــن    يــشجِّع   -١٧  

للمعلومات واالستفادة منها، بغية تعزيز التبادل املبكر ومن تلقاء الذات للمعلومـات فيمـا بـني                
  أوساط اجملتمع الدويل املعنية بإنفاذ القانون؛

ا لقانوهنـا الـوطين،      بالدول األطراف أن تتخـذ، حـسب االقتـضاء ووفقـ           يهيب  -١٨  
 لـضمان عـدم متكُّـن األفـراد الـذين ُيعَهـد إلـيهم بوظـائف عموميـة بـارزة وأفـراد                       استباقيةتدابري  

أســرهم وشــركائهم املقــربني مــن إخفــاء املوجــودات الــيت يكتــسبوهنا بــصورة غــري مــشروعة،     
ة غـري   وذلك من خالل إجـراء التحريـات الالزمـة السـتبانة ماهيـة املوجـودات املكتـسبة بـصور                  

مــشروعة وهويــة مالكيهــا، وجتميــد العائــدات اإلجراميــة املــشتبه فيهــا وبــذل جهــود الســتهالل 
ــوطين،        ــانون ال ــة والق ــة أخــرى الســترداد املوجــودات، حــسبما يتفــق مــع االتفاقي آليــات وطني
وتشجيع الدول األطراف علـى العمـل مـع الـشبكات الراسـخة لوحـدات االسـتخبارات املاليـة                   

  هجيات تكفل اتباع ُنُهج منسَّقة بشأن اختاذ تلك التدابري؛بغية استبانة من
 الدول األطراف علـى إزالـة العراقيـل أمـام اسـترداد املوجـودات، وذلـك                 حيثّ  -١٩  

باحلرص على أن تقوم املؤسسات املالية وكذلك، عنـد االقتـضاء، اخلـدمات واملهـن غـري املاليـة             
الة عدم استخدام تلك الكيانـات يف إخفـاء املوجـودات    املعيَّنة، باعتماد وتنفيذ معايري فعَّالة لكف  

املسروقة، وميكن أن تتضمَّن تلك املعايري اختاذ تـدابري مثـل شـروط تـوخي احلـرص الواجـب يف              
التعامل مع الزبائن؛ وحتديد هوية املوجودات اليت ميلكها أفراد معهـود إلـيهم، أو كـان معهـوداً                  

رهم وشـركاؤهم املقرَّبـون والتـدقيق علـى حنـو أفـضل             إليهم، بوظائف عمومية بارزة وأفراُد أس     
ــها؛      ــتفعني منـ ــودات املنـ ــالكي املوجـ ــوفري معلومـــات عـــن مـ ــع وتـ ــودات، ومجـ يف تلـــك املوجـ

مة، مـن أنَّ تلـك   وبالتحقُّق، وفقا لالتفاقية والقوانني الوطنية، من خالل إجراءات تنظيمية صار 
   تلك املقتضيات تنفيذاً كافياً؛الكيانات تنفِّذُ
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ــرة  أنَّيالحــظ  -٢٠   ــ) ٤( الفق ــادة م ــة ٥٧ن امل ــز  مــن االتفاقي ــة الطــرف  ُتجي  للدول
متلقية الطلب، عند االقتضاء، ما مل تقـرِّر الـدول األطـراف خـالف ذلـك، أن تقتطـع النفقـات                     
ــدهتا يف عمليــات التحقيــق أو املالحقــة أو اإلجــراءات القــضائية املفــضية إىل      ــة الــيت تكب املعقول

 الــدول األطــراف علــى النظــر يف  حيــثُّهلــصادرة أو التــصرف فيهــا، ولكنــإرجــاع املمتلكــات ا
 ختفيـضها، ال سـيما يف احلـاالت الـيت تتعلـق ببلـدان                يف التنازل عن اسـترجاع تلـك النفقـات أو        

  نامية؛
بالــدول األطــراف أن تتعــاون تعاونــاً وثيقــاً علــى إرجــاع املوجــودات    يهيــب   ‐٢١  

  تفاقية؛ من اال٥٧والتصرف فيها وفقاً للمادة 
 إنفـاذ القـانون   أجهـزة  الدول األطـراف علـى أن تـضمن إمكانيـة اطـالع           حيثّ  -٢٢  

وغريها من اهليئات ذات الصلة، مبا يف ذلك، حـسب االقتـضاء، وحـدات االسـتخبارات املاليـة         
وإدارات الضرائب، يف الوالية القضائية يف البلـد األم، علـى معلومـات موثوقـة عـن األصـحاب            

  كات، مبا ييّسر عملية التحقيق وتنفيذ الطلبات؛احلقيقيني للشر
الدول األطراف على التعاون بغية تنفيذ التدابري الالزمـة لتمكينـها مـن             يشجِّع    ‐٢٣  

احلصول على معلومات موثوقة عن األصـحاب احلقيقـيني للـشركات أو اهلياكـل االعتباريـة أو                 
مـان والكيانـات القابـضة، املـستخدمة     غريها من اآلليـات القانونيـة املعقـدة، ومنـها هيئـات االئت          

  يف ارتكاب جرائم الفساد أو إلخفاء العائدات وإحالتها؛ 
بالدول األطـراف أن تعـزز تبـادل اخلـربات املتعلقـة بالتـصدي للتحـدي                يهيب    -٢٤  

  املتمثل يف نقل حروف أمساء األعالم أثناء تعقب املوجودات؛
م األدوات الــواردة يف الفــصل  الــدول األطــراف علــى النظــر يف اســتخداحيــثّ  -٢٥  

اخلامس من االتفاقيـة عنـد تـسوية قـضايا تتعلـق جبـرائم واردة يف االتفاقيـة، ومنـها الرشـوة عـرب                  
  احلدود الوطنية؛ 

 مـن املـادة   ٤ الدول األطراف على النظر بصفة عاجلة يف تنفيذ الفقـرة          يشجِّع  ‐٢٦  
   من االتفاقية؛ ٥٦، واملادة ٤٦

اف علـى األخـذ بنـهج اسـتباقي يف تبـادل املعلومـات وفقـاً               الـدول األطـر    حيثّ  -٢٧  
 من االتفاقية، إذا كان قيامهـا       ٥٦ واملادة   ٤٦ من املادة    ٤ والفقرة   ٤٨من املادة   ) و (١للفقرة  

 أيــضاً ض للخطــر حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات قــضائية جاريــة، وحيــثُّ   بــذلك ال ُيعــرِّ
 أو اعتباريون منها يف أفعال فساد على أن تبـذل           الدول األطراف اليت شارك أشخاص طبيعيون     
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جهودا فعالة وحثيثة للقيام بتحقيقات ومالحقات وطنية بشأن هؤالء األشخاص وتبـادل هـذه              
  املعلومات وفقاً لالتفاقية بغية تيسري تعقب العائدات املتأتية من الفساد ومصادرهتا؛ 

ل املمارســات املتعلقــة  بالــدول األطــراف أن ُتطلــع األمانــة علــى أفــض     يهيــب   ‐٢٨  
باملعاجلــة الفعَّالــة للجــرائم املنــصوص عليهـــا يف االتفاقيــة، ويطلــب إىل األمانــة أن جتمــع هـــذه         
ــوح العــضوية املعــين باســترداد       ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال املعلومــات وتعّممهــا علــى الفري

  املوجودات وعلى الدول األطراف؛ 
ــضم  حيــثّ  -٢٩   ــى أن ت ــدول األطــراف عل ــصة مبكافحــة    ال ــد ســلطاهتا املخت ن تزوي

الفساد أو غريها من اهليئات ذات الصلة مبا يكفي من املـوارد ألداء مهامهـا، وبالقـدر املناسـب          
مـــن االســـتقاللية يف التحقيـــق واملالحقـــة القـــضائية، وبالتـــدريب الـــوايف واملنـــتظم؛ وختويلـــها    

ة عائــدات الفــساد وتعقبــها  الــصالحيات التــشريعية وغريهــا مــن الــصالحيات الالزمــة الســتبان  
الع علـى املعلومـات املاليـة وسـائر         وجتميدها ومصادرهتا، مبا يف ذلك من حيـث صـالحية االطِّـ           

املعلومات الالزمة للقيام بذلك؛ وختويلها صالحيةَ تبادل املعلومـات بـشأن التحقيقـات املتعلقـة               
لتنسيق معهـا بـشأن تلـك        الوطنية واحلكومات األخرى، والتعاون وا     األجهزةبالفساد مع سائر    

  التحقيقات، عند االقتضاء؛
 الدول الطالبة على كفالة بـدء إجـراءات حتقيـق وطنيـة وافيـة مدعومـة                 يشجِّع  -٣٠  

  بالرباهني لكي تكون أساساً كافياً لتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛
ملـساعدة الـدول     اجلهـود املمكنـة      كلِّلطلبات على بذل    ا الدول متلقية    يشجِّع  -٣١  

الطالبــة علــى تلبيــة املتطلبــات اإلجرائيــة الــيت تفرضــها الــدول املتلقيــة للطلبــات للحــصول علــى  
  إبطاء ال مربِّر له؛أيِّ املساعدة القانونية دون 

 الدول األطراف على أن تنظر، مبا يتماشى مع أطرها القانونيـة الوطنيـة،              حيثّ  -٣٢  
ت الفـساد ومـصادرهتا، مبـا يف ذلـك مـصادرهتا دون االسـتناد        ر جتميد عائـدا   يف اختاذ تدابري تيسِّ   

إىل إدانة، والتحفظ عليها بناء على طلب رمسي، واستالم األدلـة الـيت تـربر االعتقـال أو االهتـام                  
يف الوالية القضائية الطالبة، أو التحفظ على تلك العائدات يف حال عدم وجـود طلـب رمسـي،                  

  دات يف حال عدم إمكان استردادها؛ومصادرة ما يعادل قيمة تلك املوجو
 الدول األطراف على أن تقـوم، مبـا يتماشـى مـع قوانينـها الوطنيـة،                 أيضاً حيثّ  ‐٣٣  

بتنفيذ أوامر التجميد واملصادرة املتعلقة مبمتلكـات َمـن تـصدر بـشأهنم أوامـر جتميـد ومـصادرة                   
  لكفالة عدم استفادهتم من عائدات الفساد؛
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 الدول األطراف على أن تتيح على نطاق واسع معلومـات عـن أطرهـا               يشجِّع  -٣٤  
ــي أو      ــل عمل ــة، يف شــكل دلي ــا القانوني ــدول      أيِّ وإجراءاهت ــائر ال ــى س ــسهِّل عل ــر ي شــكل آخ

استخدام تلك املعلومـات، وأن تنظـر، حيثمـا كـان ذلـك مستـصوباً، يف نـشر تلـك املعلومـات                       
  بلغات أخرى؛

 متلقِّيــة الطلبــات ذات اخلــربة العمليــة يف جمــال  بالــدول الطالبــة والــدوليهيــب  -٣٥  
اســترداد املوجــودات أن تــضع، عنــد االقتــضاء، بالتعــاون مــع الــدول املهتمــة بــاألمر ومقــدمي    
املساعدة التقنية املهتّمني، مبادئ توجيهية عملية غري ملزمـة، يف شـكل دليـل يتـضّمن خطـوات                

ــؤ، بغ      ــى حنــو كف ــترداد املوجــودات عل ــثالً، الس ــصلة م ــترداد    مف ــة الس ــنُُّهج الفعال ــز ال ــة تعزي ي
املوجــودات اســتناداً إىل الــدروس املــستفادة مــن القــضايا الــسابقة، مــع الــسعي إىل حتقيــق قيمــة  

  مضافة باالستفادة من األعمال املضطلع هبا بالفعل يف هذا اجملال؛
ــشجِّع  -٣٦   ــة      ي ــة املتعلق ــنُُّهج واخلــربات العملي ــادل ال ــى أن تتب ــدول األطــراف عل  ال

 مـن االتفاقيـة، لتعميمهـا علـى نطـاق أوسـع مـن               ٥٧بإرجاع املوجودات، مبا يتوافق مـع املـادة         
  خالل األمانة؛

ات واجلرميــة خــدِّر الــدول األطــراف ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامليــشجِّع  ‐٣٧  
ــتخدامها         ــصادرة، واس ــدة واحملجــوزة وامل ــشأن إدارة املوجــودات اجملمَّ ــادل اخلــربات ب ــى تب عل

رف فيها، وحتديد أفضل املمارسات بالقدر الالزم، استناداً إىل املوارد القائمة الـيت تعـاجل               والتص
  إدارة املوجودات احملجوزة، والنظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة؛ 

ــرِّر  -٣٨   ــضوية املعــين      يق ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام  أن يواصــل الفري
ودات عمله بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الواليـة املـسَندة         باسترداد املوج 

ــدورة        ــق اجتمــاعني علــى األقــل قبــل ال ــدات الفــساد، وأن يعقــد الفري ــشأن إرجــاع عائ ــه ب إلي
  السادسة ملؤمتر الدول األطراف، يف حدود املوارد املتاحة، ومبا يتماشى مع خطة عمله؛

ــشجِّع   -٣٩   ــدول األي ــشأن اإلجــراءات     ال ــا ب ــا جتارهب ــادل طوع ــى أن تتب طــراف عل
 ٣/٣ و ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١ ؤرَّخ املـ  ٢/٣املتخذة وفقا لعناصر هذا القرار وقـرارات املـؤمتر          

، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ ؤرَّخ املــ٤/٤ و٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ ؤرَّخاملــ
  يعقدمها الفريق العامل فيما بني الدورتني؛خالل االجتماعني املشار إليهما أعاله، اللذين س

 أن يواصــل الفريــق العامــل تقــدمي تقــارير عــن أنــشطته إىل مــؤمتر الــدول  يقــرِّر  -٤٠  
  األطراف؛
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 إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبساعدة الفريـق العامـل يف               يطلب  -٤١  
   باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛أداء مهامه، بطرائق منها توفري خدمات الترمجة الشفوية

ــدعو  -٤٢   ــة       ي ــن خــارج امليزاني ــوارد م ــوفري م ــدول وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت  ال
  .لألغراض الواردة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ٥/٤القرار     
      متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد    

  طراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األ  
الوثيقة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة               من ٥٢الفقرةَ  إذ يستذكر     

 الـذي أكَّـدت فيـه اجلمعيـة العامـة أنَّ الفـساد حيـوِّل           )٦(العامة املعين باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      
االضطالع هبا للقضاء على الفقـر ومكافحـة اجلـوع وحتقيـق       املوارد عن األنشطة اليت ال بدَّ من        

التنمية املستدامة وحثَّت مجيَع الدول الـيت مل تـصدِّق بعـد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                      
   على أن تنظر يف القيام بذلك، بعُد إليها تنضمَّ مل أو)٧(الفساد

سـيادة القـانون حيـث يقـوِّض     مبا للفساد من آثار تضعف القدرة على تعزيز وإذ يسلِّم     
  شرعية املؤسسات العمومية الرئيسية وفعاليتها،

علـى األمهيـة الـيت أولتـها االتفاقيـة ملنـع الفـساد يف إطـار هنـج شـامل                     وإذ يسلِّط الضوَء      
  حملاربته حيث كرَّست الفصل الثاين منها برمَّته لتدابري منع الفساد،

 األطـراف واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف            بالتقدُّم الذي أحرزتـه الـدول     وإذ يرحِّب     
 واملعنــون ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٨خ  املــؤر٤/٣َّتنفيــذ قــرار مــؤمتر الــدول األطــراف 

  ،"إعالن مراكش بشأن منع الفساد"
األمهيةَ الكـربى للمـساعدة التقنيـة يف بنـاء القـدرات املؤسـسية والبـشرية يف                 وإذ يدرك     

  تنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية،الدول األطراف تيسرياً ل
، يف ضوء االستعراض الوشيك للفصل الثاين أثناء الدورة الثانية آلليـة اسـتعراض              وإذ يشدِّد   

  تنفيذ االتفاقية، على أمهية بناء أطر تشريعية ومؤسسية متسقة مع متطلبات ذلك الفصل،
───────────────── 

  .٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )6(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،  )7(  
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، الذي أنشأ مبوجبـه     ٢٠٠٩رب  نوفم/ تشرين الثاين  ١٣خ   املؤرَّ ٣/٢ قراَره   وإذ يستذكر   
فريقاً عامالً حكومياً دولياً مؤقَّتاً مفتوح العضوية معنياً مبنع الفـساد لكـي يـسدي إليـه املـشورة                    

  ويقدِّم إليه املساعدة يف تنفيذ واليته فيما يتعلق مبنع الفساد،
عـين مبنـع    ل إليه الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية امل         مبا توصَّ وإذ يرحِّب     

  )٨(الفساد من استنتاجات وما قدَّمه من توصيات يف اجتماعيه الثالث والرابع،
 الدولَ األطـراَف علـى التـرويج النـضمام مجيـع دول العـامل إىل اتفاقيـة                  يشجِّع  -١  

  إليهـا بعـدُ   تنـضمَّ  مل الـدولَ الـيت مل تـصدِّق عليهـا أو        وحيـثُّ  )٧(األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد،     
  تنظر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛على أن 
أنَّه يف الوقت الذي تقـع فيـه املـسؤولية عـن تنفيـذ االتفاقيـة علـى                  يؤكِّد جمدَّداً     -٢  

عــاتق الــدول األطــراف، فــإنَّ التــرويج لثقافــة النـــزاهة والــشفافية واملــساءلة ومنــع الفــساد هــي    
 ٧اعـات اجملتمـع، وفقـاً للمـواد         مسؤوليات ينبغي أن يتشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة وقط        

   من االتفاقية؛١٣إىل 
مبنـع    أن يواصل الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين     يقرِّر  -٣  

الواليـة املـسَندة إليـه بـشأن منـع الفـساد، وأن        الفساد إسداء املـشورة إليـه ومـساعدته يف تنفيـذ    
دورة املـؤمتر الـسادسة، ويـشجِّع الفريـق العامـل،           يعقد الفريق اجتماعني على األقل قبل انعقـاد         

ــدَخالت،       ــة، علــى التمــاس ُم ــق العامــل املقبل ــاره خطــة عمــل اجتماعــات الفري واضــعاً يف اعتب
  حسب االقتضاء، من القطاع اخلاص، وفقاً لالتفاقية ونظامها الداخلي؛

لــسنوات  أن يواصــل الفريــق العامــل اتبــاع خطــة العمــل املتعــدِّدة ا أيــضاً يقــرِّر  -٤  
 وبدايـة الـدورة الثانيـة آلليـة االسـتعراض، وفـق مـا اتفـق عليـه               ٢٠١٥للفترة املمتـدَّة حـىت عـام        

  الفريق العامل؛
 بإجنازات الفريق العامل يف تيسري تبادل املعلومات بني الـدول           مع التقدير  ينوِّه  -٥  

 يف اجتماعيـه الثالـث       مبادراهتـا وممارسـاهتا اجليِّـدة بـشأن املواضـيع الـيت نظـر فيهـا                عناألطراف  
والرابع، ويشجِّع الدولَ األطراَف علـى مواصـلة تزويـد األمانـة مبعلومـات جديـدة وحمدَّثـة عـن                    

  هذه املبادرات واملمارسات اجليِّدة؛
ــة مــن جهــود ألداء الوظــائف املنوطــة هبــا باعتبارهــا      يرحِّــب  -٦   ــه األمان ــا تبذل  مب

جليِّـدة يف جمـال منـع الفـساد، مـع التركيـز علـى               مرصداً دولياً جلمع املعلومات عن املمارسـات ا       
───────────────── 

  .CAC/COSP/WG.4/2013/5و CAC/COSP/WG.4/2012/5 انظر )8(  
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منهجــة وتعمــيم املعلومــات املتلقَّــاة مــن الــدول األطــراف، بوســائل منــها إنــشاء موقــع شــبكي    
  مواضيعي جديد من أجل الفريق العامل؛

 إىل األمانة، رهناً بتوفر موارد من خارج امليزانيـة، أن تواصـل النـهوض        يطلب  -٧  
 تقوم، بناًء على طلب الفريق العامـل أو املـؤمتر، بتـوفري معلومـات               بوظائفها كمرصد دويل وأن   

عــن الــدروس املــستفادة وعــن مــدى قابليــة املمارســات اجليِّــدة للتطويــع، وكــذلك عــن أنــشطة  
  املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكن تقدميها إىل الدول األطراف بناًء على الطلب؛

ج، مبـساعدة مـن األمانـة واجلهـات املاحنـة،            إىل الدول األعضاء أن تـروِّ      يطلب  -٨  
حسب االقتضاء، للقيام بأنشطة ثنائيـة وإقليميـة ودوليـة ترمـي إىل منـع الفـساد وتـشمل تنظـيم                     

  حلقات عمل لتبادل التجارب واملمارسات اجليدة ذات الصلة؛
ــدولَ األطــراَف علــى أن تقــوم، فــضالً عــن دمــج سياســات     يــشجِّع  -٩    بــشدَّة ال

 يف اإلطار األوسع الستراتيجيات منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائيـة وخطـط          مكافحة الفساد 
ــرار املــؤمتر       ــل فيمــا خيــص الــربامج      ٣/٢إصــالح القطــاع العــام، وفقــاً لق ، باختــاذ إجــراء مماث

  واالستراتيجيات وخطط العمل اإلمنائية؛
ج العمـل علـى      األمانة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لـدم          مببادرة حييط علماً   -١٠  

ــم املتحــدة          ــك مــن خــالل إطــار األم ــا يف ذل ــا، مب ــة األوســع نطاق ــساد يف خطــة التنمي ــع الف من
  للمساعدة اإلمنائية؛

ــضوءَ   -١١   ــسلِّط ال ــسَّقة ملكافحــة     ي ــة ومن ــذ سياســات فعَّال ــة وضــع وتنفي  علــى أمهي
واال ملبـور    مـن االتفاقيـة، وحيـيط علمـا يف هـذا الـصدد بـإعالن كـ                 ٥الفساد مبا يتسق مع املـادة       

بشأن استراتيجيات مكافحة الفساد ويطلب إىل األمانة استبانة املمارسـات اجليِّـدة فيمـا يتـصل          
بوضع االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد وتعمـيم هـذه املمارسـات بـني الـدول األطـراف                 

  وتقدمي املساعدة يف هذا الشأن بناء على الطلب؛
ية الـضرورية هليئـات مكافحـة الفـساد لتمكينـها            بأمهية ضمان االسـتقالل    يسلِّم  -١٢  

  من أداء مهامها بفعالية ومبنأى عن أيِّ تأثري ال مسوِّغ له؛ 
بـإعالن جاكرتـا بـشأن املبـادئ الالزمـة هليئـات مكافحـة الفـساد،                حييط علما     -١٣  

اكرتـا  الذي وضعه املؤمتر الدويل املعين باملبادئ الالزمة هليئـات مكافحـة الفـساد، املعقـود يف ج               
  ؛٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ و٢٦يومي 
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 أنَّ عدداً كبرياً من الدول األطراف قد أبلغ األمني العام بتعيني سلطات             يالحظ  -١٤  
خمتــصَّة ميكــن أن تــوفِّر املــساعدة للــدول األطــراف األخــرى يف وضــع وتنفيــذ تــدابري حمــدَّدة ملنــع   

ويهيب بالدول األطراف أن تقدِّم هذه املعلومـات         من االتفاقية،    ٦الفساد، وفق ما تقتضيه املادة      
  ؛ بعُدحدَّثتها املعلومات املوجودة، إذا مل تكن قد قدَّمتها أو بتحديثأو تقوم عند احلاجة 

زاهـة علـى نطـاق جهـاز          بالدول األطراف أن تويل اهتماماً خاصاً لتعزيز الن       يهيب    -١٥  
 والنيابة العامة واحملامـاة والقـضاء وإدارات احملـاكم          العدالة اجلنائية بأكمله، مبا يشمل أجهزة الشرطة      

مــه األمانــة إىل الــدول األطــراف مــن  ودوائــر الــسجن ومراقبــة الــسلوك، وينــوِّه مــع التقــدير مبــا تقدِّ 
  مساعدة بناًء على الطلب من أجل دمج تدابري مكافحة الفساد يف مؤسسات نظام العدالة اجلنائية؛

 األمانة لوضع دليل يتضمن مقترحات من أجل        يت قامت هبا  باملبادرة ال حييط علماً     -١٦  
الــدول األطــراف لتيــسري تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل تعزيــز نزاهــة القــضاء واســتقالليته ونزاهــة النيابــة  

  العامة؛
ــة مــع     حيــثُّ  -١٧   ــدولَ األطــراَف علــى ضــمان اتــساق نظامهــا للخدمــة العمومي  ال

ــها   ــة ومن ــة يف االتفاقي ــادئ املبّين ــيني     املب ــشفافية واملوضــوعية يف التع ــاءة وال ــار الكف ــزام مبعي  االلت
زاهة واألمانة والتحلِّـي بـروح املـسؤولية واالمتثـال ملـدونات قواعـد الـسلوك اخلاصـة                    وتعزيز الن 

  باملوظفني العموميني؛
ــب  -١٨   ــع      يطلـ ــى مجيـ ــف علـ ــدريب والتثقيـ ــروِّج للتـ ــراف أن تـ ــدول األطـ  إىل الـ

طاع اخلاص عند االقتـضاء، يف جمـال منـع الفـساد وأن جتعـل هـذا               مستويات القطاع العام، والق   
  التدريب وهذا التثقيف جزءاً ال يتجزَّأ من استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة الفساد؛

 بالدول األطراف أن تستخدم االتفاقية كإطـار لوضـع ضـمانات حمـدَّدة        يهيب  -١٩  
  لقطاعات اليت قد تكون أكثر عرضةً له؛ومكيَّفة حسب االحتياجات ملكافحة الفساد يف ا

 من االتفاقية، على أن تـسعى  ٨ من املادة ٥الدولَ األطراَف، وفقاً للفقرة   يشجِّع    -٢٠  
ــدعيم ُنظــم           ــداخلي، إىل إنــشاء وت ــية لقانوهنــا ال ــا للمبــادئ األساس ــد االقتــضاء ووفق ــدةً، عن جاه

دف اسـتبانة وحـسم جوانـب التـضارب يف          إلقرارات الذمَّة املالية تطبق على املوظفني العموميني هبـ        
  املصاحل، ويطلب إىل األمانة أن تواصل دعم الدول األطراف يف هذا الشأن؛

 الدول األطراف على التخفيـف مـن وطـأة اخلطـر العـاملي للفـساد يف                 يشجِّع بشدَّة   -٢١  
ــادرة إنــشاء التحــالف العــاملي ل     ـــزاهة يف تنظــيم التظــاهرات الرياضــية الواســعة النطــاق ويرحــب مبب لن

  الرياضة؛
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 بالدول األطـراف أن تطبِّـق إجـراءات فعَّالـة مـن أجـل تـرويج الـشفافية                   يهيب  -٢٢  
 مــن ٩واملنافــسة واختــاذ قــرارات موضــوعية يف نظــم االشــتراء العمــومي، متاشــياً مــع املــادة          

 االتفاقيـــة، وأن تأخـــذ يف االعتبـــار التوصـــيات املتعلقـــة مبكافحـــة الفـــساد الـــواردة يف القـــانون 
  )٩(النموذجي لالشتراء العمومي الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل؛

 مـن االتفاقيـة، علـى مواصـلة         ١٣ و ١٠ الدولَ األطراَف، وفقاً للمـادتني       حيثُّ  -٢٣  
اختــاذ تــدابري لتعزيــز الــشفافية يف جمــال اإلدارة العموميــة، مبــا يــشمل األخــذ بتــدابري فعَّالــة تيــسِّر 

الع العموم على املعلومات، ويطلب إىل األمانة أن توفِّر املساعدة التقنيـة، عنـد الطلـب، إىل          اطِّ
الدول األطراف الساعية إىل األخذ بتدابري أو تعزيز ما اختذ منها يف هـذا اجملـال، بالتعـاون عنـد                    

  االقتضاء مع اجلهات املاحنة املهتمة؛
 مـن   ١٢مـن املـادة     ) ج (٢ للفقـرة     الـدول األطـراف علـى التـرويج، وفقـاً          يشجِّع  -٢٤  

االتفاقية، لشفافية األشخاص االعتباريني، وعلى تبادل املمارسات اجليِّدة يف اسـتبانة أصـحاب حـق        
  االنتفاع من اهلياكل القانونية املستخَدمة الرتكاب جرائم الفساد أو إلخفاء أو نقل عائداهتا؛

 االتفاقيـة، علـى مواصـلة تـشجيع          مـن  ١٣الدولَ األطراَف، وفقاً للمادة     حيثُّ    -٢٥  
مــشاركة األفــراد واجلماعــات مــن خــارج القطــاع العــام، مثــل اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري   
احلكومية واملنظمات اجملتمعية، يف منع الفـساد ومكافحتـه، ويـشجِّع الـدولَ األطـراَف علـى أن                  

  تزيد من قدرات هؤالء األفراد وهذه اجلماعات يف هذا املضمار؛
أنـه ينبغـي للـدول األطـراف أن تواصـل تعزيـز تـدابري التوعيـة يف                  يؤكِّد جمـدَّداً      -٢٦  

مجيــع قطاعــات اجملتمــع وأن يــوىل اهتمــام خــاص للعمــل مــع الــشباب واألطفــال كجــزء مــن      
  استراتيجية ملنع الفساد؛

 باخلطوات اليت اختذهتا الدول األطراف للترويج، يف خمتلف مراحـل نظـام             ينوِّه  -٢٧  
زاهـة، ويـشجِّع علـى بـذل املزيـد مـن               للربامج اليت تغرس يف النفس مفاهيم ومبـادئ الـن          التعليم،

  اجلهود يف هذا اجملال؛
 بالتقــدُّم الــذي أحرزتــه األمانــة يف إطــار املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة    يرحِّــب  -٢٨  

اد مـن   الفساد، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، يف وضع مواد أكادميية شاملة ملكافحة الفـس             
أجـل اجلامعــات وســائر املؤســسات األكادمييــة، ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل دعمهــا للــدول  

 األطراف يف هذا امليدان؛
───────────────── 

 ١٩٢الفقرة ، (A/66/17) ١٧ والستون، امللحق رقم السادسةلوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا )9(  
  .األول  واملرفق
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   بإعداد األمانة لدورة أكادميية بشأن االتفاقية؛ينوِّه  -٢٩  
ــوِّه  -٣٠   ــدير  ين ــع التق ــصحفيني     م ــات وال ــن أجــل احلكوم ــة م  باســتحداث أداة مرجعي

ستناداً إىل االتفاقيـة، ويطلـب إىل األمانـة أن تقـوم، عنـد الطلـب ورهنـاً بتـوافر         لإلبالغ عن الفساد ا   
  موارد من خارج امليزانية، بتقدمي املزيد من الدعم للدول األطراف والصحفيني يف هذا الصدد؛

ملمارســات اجليِّــدة مــن ا باملبــادرة الــيت اختــذهتا األمانــة لوضــع جمموعــة يرحِّــب  -٣١  
  حلماية للمبلِّغني وكذلك للشهود والضحايا واخلرباء؛بشأن تدابري توفري ا

 مـن خـالل      األمانة إىل إطالع الـدول األعـضاء علـى التقريـر الـذي أُعـدَّ               يدعو  -٣٢  
زاهــة املؤســسية، بالتعــاون مــع أعــضاء جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم    مبــادرة الــن

زاهـة ومكافحـة الفـساد يف منظومـة      ات الـن املتحدة املعـين بالتنـسيق، بـشأن تعزيـز اتِّـساق سياسـ       
  األمم املتحدة مع مبادئ االتفاقية؛

 الــدولَ األطــراَف علــى أن حتــرص علــى التــبكري بتقــدمي تقاريرهــا عــن  يــشجِّع  -٣٣  
تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية، مع التركيز على تقيـيم               

ئيــة القائمــة وجتميــع املمارســات اجليِّــدة واســتبانة االحتياجــات الالزمــة مــن فعاليــة التــدابري الوقا
املــساعدة التقنيــة، وحيــيط علمــا باملعلومــات الــيت ســبق أن قدَّمتــها بعــض الــدول األطــراف إىل   

  الفريق العامل، بناًء على طلبه؛
ــن      يطلــب  -٣٤   ــساعدة م ــدِّمي امل ــع مق ــق م ــاون الوثي ــة أن تواصــل، بالتع  إىل األمان

هات املتعدِّدة األطراف والثنائية، تقدمي املساعدة التقنية للدول األطـراف، بنـاًء علـى طلبـها،                اجل
من أجل املضي يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيـة، مبـا يـشمل التحـضري للمـشاركة يف عمليـة                     

  االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين؛
عـاون والتنـسيق فيمـا بينـهم يف       بالشركاء يف جمـال التنميـة أن يكثِّفـوا الت          يهيب  -٣٥  

  توفري املساعدة التقنية املطلوبة ملنع الفساد؛
 الدولَ األطراَف على االستمرار يف توفري املـوارد املاليـة وغريهـا للتلبيـة            يشجِّع  -٣٦  

الفعَّالة لالحتياجات من املساعدة التقنية اليت حدَّدهتا الـدول األطـراف مـن أجـل تنفيـذ الفـصل                   
  تفاقية؛الثاين من اال

 على أمهية املواد اإلرشادية واخلربات املتعلقة مبنع الفساد املتـوافرة لـدى             يشدِّد  -٣٧  
ات واجلرميـة وكـذلك املـواد واخلـربات املتـوافرة لـدى كـل               خـدِّر مكتب األمم املتحدة املعين بامل    
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ائر أنـواع   من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، يف نطـاق واليتـه، ومقـدِّمي املـساعدة الثنائيـة وسـ                  
  املساعدة وموفري املعارف؛

 علــى أمهيــة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    يــشدِّد  -٣٨  
بالتمويل الكايف والـوايف لكـي يـتمكَّن مـن االسـتجابة للطلـب املتزايـد علـى خدماتـه، ويـشجِّع                      

 مــن االتفاقيــة، ٦٢ املــادة عــات إىل احلــساب املــشار إليــه يفالــدولَ األعــضاء علــى أن تقــدِّم تربُّ
 مـن أجـل تزويـد       )١٠(الذي ُيدار يف إطار صندوق األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،               

البلدان النامية والبلدان اليت مترُّ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية باملساعدة التقنية الـيت قـد حتتاجهـا مـن       
  االتفاقية؛أجل بناء قدراهتا على تنفيذ الفصل الثاين من 

 إىل األمانة أن تقدِّم تقريراً عن تنفيـذ هـذا القـرار إىل الفريـق العامـل يف             يطلب  -٣٩  
  اجتماعاته املنعقدة يف فترة ما بني الدورتني وإىل املؤمتر يف دورته السادسة؛

 الــدول األطــراف وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج   يــدعو  -٤٠  
  .دَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لألغراض احمل

    
    ٥/٥القرار     
 تشجيع مسامهة الشباب واألطفال يف منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام    

     والنـزاهة القانون
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
 وخــصوصاً الفــصل )١١(اقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،  أنَّ اتفإذ يــضع يف اعتبــاره  

  الثاين منها، تسعى إىل ترويج وتعزيز التدابري الرامية إىل منع الفساد ومكافحته مبزيد من الفعالية،
 من االتفاقيـة تطلـب مـن الـدول األطـراف أن             ١٣من املادة   ) ج (١ أنَّ الفقرة    وإذْ يالحظ   

الفــساد، وكــذلك بــربامج توعيــة عامــة تــشمل املنــاهج الدراســية    تقــوم بأنــشطة إعالميــة ملكافحــة  
   واجلامعية،
ــد    ــد تأكيـــ ــرة وإذْ ُيعيـــ ــراره  ١٦ الفقـــ ــن قـــ ــؤر٤/٣َّ مـــ ــشرين األول٢٨خ  املـــ /  تـــ
، اليت ناشد فيها الدول األطراف أن تويل عناية خاصة إلتاحـة الفـرص إلشـراك                ٢٠١١ أكتوبر

───────────────── 
  .٥٨/٤ار اجلمعية العامة  قر من٤ الفقرة انظر )10( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )11( 
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الفـساد، وطلـب فيهـا إىل األمانـة أن تـساعد       الشباب باعتبـارهم عناصـر فاعلـة رئيـسية يف منـع             
  الدول األطراف يف القيام بذلك،

 استنتاجات الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع               وإذْ يستذكر   
، ومنـها  ٢٠١٣أغـسطس  / آب٢٨ إىل ٢٦الفساد، يف اجتماعه الرابع الذي ُعقد يف فيينـا مـن      

اف أن تواصل تدعيم تـدابري إذكـاء الـوعي والتثقيـف يف مجيـع        خصوصاً أنه ينبغي للدول األطر    
قطاعات اجملتمع، وإيالء اهتمام خـاص للعمـل مـع الـشباب واألطفـال باعتبـار ذلـك جـزءاً مـن                 

  استراتيجية منع الفساد،
املناقـشات الـيت أجراهـا الفريـق العامـل خبـصوص االعتـراف بأمهيـة                وإذْ يستذكر أيـضاً       

   الفساد، وإذ يالحظ أنَّ التجرمي والعقاب وحدمها ليسا كافيني،التثقيف يف جمال مكافحة
 ضــرورة قيــام الــدول بتــصميم اســتراتيجيات ال ترمــي إىل التحقيــق يف أفعــال وإذْ يــرى  

الفساد ومعاقبة مرتكبيها فحسُب، بل ترمي كذلك إىل تعزيز مشاركة اجملتمع املدين والتـرويج              
  ،االتفاقيةلثقافة احترام القانون، وفقاً ألغراض 

 بأنَّ التثقيف يؤدِّي دوراً جوهرياً يف مكافحـة الفـساد، مـن حيـث إنـه جيعـل        وإذْ يسلِّم   
  ،ااسد سلوكاً غَري مقبولٍ اجتماعيالسلوك الف

 بضرورة اختاذ تدابري مناسبة للترويج لثقافـة احتـرام القـانون لـدى الـشباب               وإذْ يعترف   
  ة والشفافية،واألطفال، بناًء على املناقشة واملشروعي

 ر فيـه  ، الـذي قـرَّ    ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤خ   املـؤرَّ  ١/٨قـراره   وإذْ يستذكر     
ــد         ــد ُعق ــساد، وق ــضلى يف جمــال مكافحــة الف ــسة خــرباء الســتعراض املمارســات الف ــد جل عق

   عمالً بذلك القرار،٢٠٠٩فرباير / شباط١١ إىل ٩اجتماع يف الدوحة من 
ــضاً     ــستذكر أي ــرة وإذْ ي ــراره  مــ١٧الفق ــدولَ األطــراف،    ٤/٣ن ق ــا ال ــيت ناشــد فيه  ال

يتَّسق مع املبادئ األساسية لنظمها التعليميـة والقانونيـة، أن تـشجِّع علـى خمتلـف مـستويات                   مبا
  نظمها التعليمية إدراَج برامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النـزاهة،

ألطفــال باعتبــارهم  الــدولَ األطــراَف إىل التــسليم بأمهيــة إشــراك الــشباب وا يــدعو  -١  
اسـتبانة واعتمـاد القـيم واملبـادئ والتـصّرفات      بعناصر فاعلة رئيسية يف تعزيز السلوك األخالقي، بدءاً    

  )١١(اليت تتيح بناَء جمتمعٍ منصف وخال من الفساد، وفقاً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
ــشّجع   -٢   ــة    ُي ــربامج تربوي ــرويج ل ــى الت ــدولَ األطــراَف عل ــزِّال ــرام   تع ــة احت ز ثقاف

  القانون والنـزاهة، وخصوصاً الربامج املعنية بالشباب واألطفال؛
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 الدولَ األطراَف إىل مواصلة بذل جهودها الراميـة إىل نـشر ثقافـة تعـزِّز                يدعو  -٣  
ــواطنني يف        ــشاركة امل ــستوى م ــادة م ــة وزي ــدابري الوقائي ــدعيم الت ـــزاهة، وت ــانون والن ــرام الق احت

   إىل منع الفساد؛اجلهود الرامية
، يف التجـارب    اجلهـات املعنيَّـة    الدولَ األطـراَف أن تتـشارك، بالتـشاور مـع            يناشد  -٤  

الناجحة يف إشراك الشباب واألطفـال يف اجلهـود الراميـة إىل اسـتحداث أدوات تربويـة ُتعـزِّز ثقافـة                     
  احترام القانون والنـزاهة؛

 مـشاركة الـشباب واألطفـال،      على أمهيـة قيـام الـدول األطـراف بتعزيـز           يشّدد  -٥  
  حسبما يكون مناسباً، يف إعداد السياسات العامة الرامية إىل منع الفساد؛

 بأن تعزز الدول األطراف عالقات الـشراكة مـع قطـاع التعلـيم هبـدف               يوصي  -٦  
وضع برامج تدريبية ملكافحة الفساد متعددة التخصصات وذات منحى عملي، ُتعـىن بالـشباب              

  هم بظاهرة الفساد؛وترمي إىل توعيت
 بتوصية الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع                 يرحِّب  -٧  

الفساد، يف اجتماعه الرابع، بـأن تواصـل األمانـة عملـها لـدعم الـدول األطـراف يف اسـتحداث                
  برامج تربوية تعىن مبكافحة الفساد يف كل مراحل عملية التعليم؛

َف وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج إطـار            الدولَ األطرا  يدعو  -٨  
  .امليزانية من أجل الغايات احملددة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
      ٥/٦القرار     
    القطاع اخلاص    

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
 منـع   ملـسألة  )١٢(ية البارزة اليت أولتها اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد              باألمه إذ يسلِّم   

  الفساد بتخصيصها الفصل الثاين منها بكامله لتدابري منع الفساد يف كال القطاعني العام واخلاص،
 مـن االتفاقيـة مـن أجـل منـع الفـساد ومكافحتـه               ١٢على أمهية تنفيذ املـادة      وإذ يشدِّد     

  اص،يف القطاع اخل

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )12( 
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 مـن االتفاقيـة     ١٢ أمهية الترويج ألفضل املمارسات يف تنفيذ املادة         وإذ يضع يف اعتباره     
  والتشارك يف تلك املمارسات،

 بأنه، يف حني تقع املسؤولية عن تنفيذ االتفاقيـة علـى عـاتق الـدول األطـراف،              وإذ يسلِّم   
ا كبريا يف القطـاع اخلـاص، إذ هـو          فإنَّ الفساد ال ميّس بتأثريه احلكومات فحسُب، بل إنَّ له تأثري          

  يعرقل النمو االقتصادي ويشوِّه املنافسة ويطرح خماطر قانونية كبرية وخماطر تضّر بالسمعة،
 )١٣( الــزَّخم الــذي تولَّــد مــن خــالل إعــالن بــايل بــشأن قطــاع األعمــال،  وإذ يــستذكر  

مـة املبـادئ اخلاصـة      والذي يتضمَّن التزام كيانات القطاع اخلاص بـأمور منـها العمـل علـى مواء              
بقطـــاع األعمـــال التجاريـــة مـــع القـــيم األساســـية اجملـــسَّدة يف االتفاقيـــة، واســـتحداث آليـــات  
الستعراض امتثال الشركات هلذه القيم، وتعزيز عالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلـاص              

  من أجل مكافحة الفساد،
 الفــساد، ومــن شــأنه أن   أنَّ القطــاع اخلــاص يقــوم بــدور مهــم يف مكافحــة  وإذ يالحــظ  

  يستفيد كثريا من املشاركة االستباقية يف مكافحة الرشوة على الصعيدين الداخلي واخلارجي،
بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة ومكتـب           بالتعاونوإذ حييط علماً      

يـة التـشجيع علـى      مبادرة االتفاق العاملي فيما يتعلـق بالعمـل مـع منـشآت األعمـال التجاريـة بغ                
وضع سياسات عامة بشأن مكافحة الفساد تعـزِّز الـشفافية واملـساءلة، وخـصوصا التـشارك يف                 

  تطوير أداة التعلُّم اإللكتروين التفاعلية للقطاع اخلاص،
 باملبـــادرات الـــيت اضـــطلع هبـــا مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  وإذ حيـــيط علمـــاً أيـــضاً  

اكات املستدامة مع القطاع اخلاص من أجل مكافحـة الفـساد،          باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز الشر   
  مبا يف ذلك بالتعاون الوثيق مع املنظمات األخرى ذات الصلة،

، الـذي قـرَّر فيـه       ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ ؤرَّخ املـ  ١/٨قـراَره   وإذ يستذكر     
لـذي ُعقـد    عقد اجتماع بشأن أفضل املمارسات يف جمال مكافحة الفـساد، واجتمـاع اخلـرباء ا              

  يف الدوحة عمالً بذلك القرار،
 إىل الــدول األطــراف أن تعمــل علــى التــرويج التفاقيــة األمــم املتحــدة   يطلــب  -١  

 وتــدابري مكافحــة الفــساد يف أوســاط األعمــال التجاريــة بغيــة تعزيــز دور   )١٢(ملكافحــة الفــساد
  تكافئة للجميع؛القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد وضمان توفري بيئِة تعاُملٍ ُمنِصفة وم

───────────────── 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كقوة جديدة يف : ئتالف األعمالا"املعتمد يف حدث خاص بعنوان  )13( 

  .لثانية ملؤمتر الدول األطراف، ُنظِّم خالل الدورة ا"السوق
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 الــدولَ األطــراَف علــى تعزيــز الــوعي يف مجيــع أوســاط القطــاع   بــشدَّة يــشجِّع  - ٢  
  اخلاص بشأن احلاجة إىل إرساء وتنفيذ أخالقيات مناسبة ملكافحة الفساد وبرامج لالمتثال هلا؛

ــشجِّع  -٣   ــساعدة      ي ــى أن تنظــر، حــسبما يكــون مناســبا، يف م ــراَف عل ــدولَ األط  ال
ــشركات يف جهو ــدريب       ال ــوفري الت ــال مــن خــالل ت ــى ســبيل املث ــال، وذلــك عل ــة باالمتث ــا املعني ده

  املتخصِّص والدعم ملوظفي الشركات املسؤولني عن االمتثال واملوظفني املسؤولني عن املشتريات؛
بالدول األطراف أن تعمل علـى تعبئـة قيـادات قطـاع األعمـال التجاريـة                يهيب    -٤  

زاهــة، مــع مراعــاة األحكــام ذات الــصلة الــواردة يف اتفاقيــة   لــنبغيــة االنــضمام إىل مواثيــق بــشأن ا
مكافحة الفـساد، وأن ُتعـزز التقيُّـد علـى حنـو أفـضل مبـدونات قواعـد الـسلوك الداخليـة ومبعـايري                        

  املسؤولية املؤسسية واالجتماعية؛
 بالدول األطراف أن تشجِّع على مشاركة أوساط األعمـال التجاريـة            يهيب أيضاً   -٥  
لفساد من خالل تـشجيعها علـى عـدَّة أمـور، منـها اسـتحداث وتنفيـذ مبـادرات حلظـر أيِّ                  يف منع ا  

زاهة املؤسسية، ووضع ضـوابط       شكل من أشكال الفساد، والترويج للممارسات اجليِّدة اخلاصة بالن        
رقابية ومدونات قواعد سلوك داخلية، وإنشاء جلان لشؤون األخالقيات، وتـصميم بـرامج تدريبيـة               

   وإعمال آليات داخلية لإلبالغ عن أفعال الفساد والتعاون مع التحقيقات الرمسية؛معيَّنة،
ــدعو   -٦   ــة     ي ــة، يف إمكاني ــها الداخلي ــاً لقوانين ــدولَ األطــراَف إىل أن تنظــر، وفق ال

إدراج قواعــد معياريــة يف تــشريعاهتا بــشأن تقــدمي حــوافز علــى التعــاون الفعَّــال مــع التحقيقــات 
  كام خمفَّفة يف جرائم الفساد؛الرمسية، مثل إصدار أح

ــسّرية،     يــشجِّع  -٧   ــشاء نظــم للــشكاوى ال ــدولَ األطــراَف علــى أن تنظــر يف إن  ال
وبــرامج خاصــة بــاملبلِّغني، وأن تنظــر حــسب االقتــضاء يف وضــع تــدابري فعَّالــة حلمايــة الــشهود، 

  وعلى زيادة الوعي هبذه التدابري بني األشخاص الطبيعيني واالعتباريني؛
الدولَ األطراَف على العناية بزيادة احلوار والتعاون بـني القطـاعني العـام               حيثُّ  -٨  

واخلاص يف إطار اجلهود املعنية مبكافحة الفساد، وعلى تعزيز عالقـات الـشراكة بـني القطـاعني         
  العام واخلاص حسب االقتضاء من أجل مكافحة الفساد يف قطاع األعمال التجارية؛

إىل أن حتدِّد ممارساهتا اجليِّـدة يف جمـال مكافحـة الفـساد              الدولَ األعضاَء    يدعو  -٩  
ــدا احتياجــات القطــاع اخلــاص، وذلــك مــثالً يف جمــال حظــر رشــو املــوظفني        الــيت تعــاجل حتدي
ــشتريات        ــة وامل ــصات العمومي ــور كاملناق ــع الوســطاء، أو تنظــيم أم ــات م العمــوميني، أو العالق

ــة اهلامــة، والتــشارك    ــة واألحــداث العمومي ــدول األطــراف   العمومي يف تلــك املمارســات مــع ال
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وســائر أصــحاب الــشأن املعنــيني، وذلــك يف حمافــل منــها اجتماعــات الفريــق العامــل احلكــومي  
  الدويل املفتوح العضوية املعين مبكافحة الفساد؛

 باملنــشور الــصادر عــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   حيــيط علمــاً مــع التقــدير   -١٠  
ــة واملع  ــون باملخــدِّرات واجلرمي ــشآت      "ن ــال املن ــساد وامتث ــة ملكافحــة الف ــد أخالقي ــامج قواع برن

  ؛"دليل عملي: التجارية هلا
 الــدولَ األعــضاَء إىل تعزيــز وعــي القطــاع اخلــاص باحلاجــة إىل أدوات   يــدعو  -١١  

  تقنية وموارد للتصدِّي للمخاطر يف القطاعات األكثر تعرُّضاً للفساد أو ضعفاً إزاءه؛
عضاَء على تقـدمي قـدر كـاٍف مـن التربُّعـات للحـساب املـشار               الدولَ األ  يشجِّع  -١٢  

 من االتفاقية والذي ُيدار يف إطار صـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة            ٦٢إليه يف املادة    
 من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان املارَّة مبرحلة انتقاليـة باملـساعدة التقنيـة الـيت                 )١٤(اجلنائية،

  من االتفاقية؛١٢ليها لبناء قدراهتا على تنفيذ املادة قد حتتاج إ

   إىل األمانة أن تقدِّم له يف دورته السادسة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛يطلب  -١٣  
 الدولَ األطراَف وسائَر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية            يدعو  -١٤  

  .واعد األمم املتحدة وإجراءاهتالألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لق
    

      راتاملقرَّ  - باء  
    ٥/١ر املقرَّ    
      آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
كافحة الفساد مـن أمهيـة   إذ يشدِّد على ما آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل            

  يف دعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية ويف العمل على االمتثال العاملي لالتفاقية،
  وإذ حييط علماً مع التقدير بالعمل الذي تقوم به األمانة وفريق استعراض التنفيذ،  
 مــن ٤٤وإذ يؤكِّــد مــن جديــد املبــادئ التوجيهيــة لآلليــة وخصائــصها والفقــرة     

  )١٥(:ها املرجعيإطار
───────────────── 

  .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرَّخ ٥٨/٤قرار اجلمعية العامة  من ٤الفقرة انظر  )14( 
  .٣/١ مرفق القرار )15( 
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يقرِّر أن يبدأ فريق استعراض التنفيذ علـى الفـور، بـدعم مـن األمانـة، يف مجـع                     )أ(  
ــيم األداء وفقــا للفقــرة      ــصلة مــن أجــل تيــسري تقي  مــن اإلطــار ٤٨ومناقــشة املعلومــات ذات ال

  املرجعي، عقب اختتام دورة االستعراض األوىل؛
ــق االســتعراض يف     )ب(   ــدرج فري ــضاً أن ي ــرِّر أي ــدا يف جــدول   يق ــة بن ــه املقبل  دورات

  أعاله؛) أ(األعمال يتيح مناقشة املعلومات اليت ُتجَمع وفقاً للفقرة 
ــع       )ج(   ــدى مجـ ــاره، لـ ــذ يف اعتبـ ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ــضع فريـ ــذلك أن يـ ــرِّر كـ يقـ

 مـن   ٤١ و ٤٠بات املتابعة يف املـستقبل وفقـا للفقـرتني          أعاله، متطلَّ ) أ(املعلومات عمال بالفقرة    
      .املرجعياإلطار 

    ٥/٢ر املقرَّ    
مكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     

    ملكافحة الفساد
إنَّ مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، إذ يـستذكر قـرار                       

ــة  ــة العامـ ــانون األول٢٢ ألـــف، املـــؤرَّخ ٤٧/٢٠٢اجلمعيـ ــة ١٩٩٢ ديـــسمرب/ كـ ، بـــشأن خطـ
 من نظامـه الـداخلي، وإذ يرحِّـب بعـرض حكومـة      ٦ و٣املؤمترات، وإذ يأخذ يف اعتباره املادتني      

ــة يف        ــه الثامن ــَد دورت ــرِّر أن ُتعقَ ــة للمــؤمتر، يق ــدورة الثامن ــضافة ال ــة املتحــدة است ــارات العربي اإلم
  .٢٠١٩اإلمارات العربية املتحدة يف عام 

    
    ٥/٣ر املقرَّ    
 انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مكان    

    ملكافحة الفساد
إنَّ مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، إذ يـستذكر قـرار                       

ــة  ــة العامـ ــانون األول٢٢ ألـــف، املـــؤرَّخ ٤٧/٢٠٢اجلمعيـ ــة ١٩٩٢ديـــسمرب / كـ ، بـــشأن خطـ
 من نظامـه الـداخلي، وإذ يرحِّـب بعـرض حكومـة      ٦ و٣أخذ يف اعتباره املادتني    املؤمترات، وإذ ي  

  .٢٠٢١مصر استضافة دورة املؤمتر التاسعة، يقرِّر أن ُتعقََد دورته التاسعة يف مصر يف عام 


