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اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية  واملقرَّرات القرارات  -أوًال  
  املتحدة ملكافحة الفساد األمم

  القرارات  -ألف  
ة بعيف دورته الســــا اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد  -١

  ة:لي، القرارات التا٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦، من فيينااملعقودة يف 
    

  ٧/١القرار     
  تعاون الدويل واسترداد املوجوداتتعزيز املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض ال    

 إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،   

مبدأ املتأتية من أفعال الفساد شروع املصدر غري ذات املإىل أنَّ إعادة املوجودات  إذ يشري  
الدول األطراف أنَّ و )١(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،مبقتضى الفصل اخلامس من أساسي 

 املوجودات،ذه هبأن َيُمدَّ بعضها بعضًا بأكرب قدر من التعاون واملساعدة فيما يتعلق بإعادة ملزمة 

سواء أكانوا  فعالمرتكيب أ بأنَّ سلِّموإذ ي  ساد،  صًاالف شخا و اعتباريني، ينبغي أطبيعيني  أ
ه أنبلبات االتفاقية، وللقانون الوطين ومتط وفقًاوتالحقهم قضـــائيًّا أن حتاســـبهم ســـلطاهتم الوطنية 

ري مشــــروعة بصــــفة غينبغي بذل كل جهد ممكن إلجراء حتقيقات مالية فيما اكتســــبوه من أموال 
لدويل ألغراض االتعاون آليات عن طريق إجراءات املصـــــادرة الوطنية أو  تلك األموال واســـــترداد

  املصادرة أو تدابري االسترداد املباشر املالئمة،
لنظمها  وفقًا، تخذتبأن  يت تلزم الدول األطرافمن االتفاقية، ال ٣٠إىل املادة إذ يشــــري  و  
ضـــائية للجرائم املشـــمولة املالحقة القومبادئها الدســـتورية، ما قد يلزم من تدابري من أجل  ةالقانوني

لة ومعاقبتهم عليها على حنو فعال أنَّ يف االعتبار  ذ يأخذوإ، باالتفاقية وتقدمي مرتكبيها إىل العدا
  ،اح تنفيذ الفصلني الرابع واخلامس من االتفاقيةييسر جن ٣٠تطبيق املادة 

 وفقًا، بأن تتخذ فمن االتفاقية، اليت تلزم الدول األطرا ٣١إىل املادة  أيضـــــًاشـــــري يوإذ   
املتأتية  اإلجراميةت عائداالومصـــادرة  وحجز لنظامها القانوين ومبادئها الدســـتورية، تدابري لتجميد

ليت اســـتخدمت أو اواملمتلكات  ،أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات ،من أفعال الفســـاد
  ،لالتفاقية وفقًاة جمرَّمكانت معدة لالستخدام يف ارتكاب أفعال 

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   )١(  
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ف بأن ميدَّ بعضــــــها من االتفاقية اليت ُتلِزم الدول األطرا ٤٦إىل املادة  كذلك وإذ يشــــــري  
ت والدعاوى القضــــائية تبادلة يف التحقيقات واملالحقابعضــــًا بأكرب قدر من املســــاعدة القانونية امل

  املتعلقة باجلرائم املشمولة باالتفاقية،

ثَّ فيه الدول ح، الذي ٢٠١٥تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٤إىل قراره وإذ يشــــري   
سبًا ومتسقًا مع نظم طنية، ها القانونية الواألعضاء على أن ميدَّ بعضها بعضًا، حيثما كان ذلك منا

ة واإلدارية املتصلة جبرائم بأكرب قدر من املساعدة يف التحقيقات واإلجراءات املتعلقة باملسائل املدني
ضاء، تبادل املساعدة الفساد اليت يرتكبها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، بوسائل منها، عند االقت
وســائر  درهتا،دها ومصــاالقانونية من أجل الكشــف عن جرائم الفســاد واســتبانة املوجودات وجتمي

  من االتفاقية، ٤٦من املادة  ٣األغراض املذكورة يف الفقرة 
، الذي أوعز فيه إىل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٢إىل قراره  أيضًاوإذ يشري   

الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية املعين باســـــترداد املوجودات باســـــتهالل عملية 
للتعرف على املمارســات الفضــلى يف اســتبانة ضــحايا الفســاد، واســتهالل عملية لتبيُّن املمارســات 

لومات يف الوقت املناســب ووضــع مبادئ توجيهية يف هذا الفضــلى يف جمال التبادل االســتباقي للمع
شأن وفقًا للمادة  سويات  ٥٦ال ستخدام الدول األطراف للت شأن ا من االتفاقية، ومجع املعلومات ب

وسائر اآلليات البديلة، بغية النظر يف جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج 
مع التقدير املناقشات املواضيعية اليت عقدها الفريق العامل بشأن أكثر تنسيقًا وشفافية، وإذ يالحظ 

  )٢(هذه املواضيع،

لذي شــجَّع فيه ا، ٢٠١٥تشــرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٣إىل قراره وإذ يشــري كذلك   
ــــــع معلومات عن أطرها وإجراءاهتا ال قانونية مبا فيها الدول األطراف على أن تتيح على نطاق واس

أو أيِّ شــكل آخر  خدمة يف التســويات واآلليات القانونية البديلة، يف شــكل دليل عمليتلك املســت
ر اســتخدامه من جانب الدول األخرى، وشــجَّع الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعين  ييســِّ

ة املوجودات املجمدة واجلرمية على مواصـــلة تبادل اخلربات وتنمية املعارف بشـــأن إدار خدِّراتبامل
ا قد يلزم من مملحجوزة واملصـــادرة واملســـتردة وكيفية اســـتخدامها والتصـــرف فيها، واســـتبانة وا

  يف هذا الشأن، جيدةممارسات 
املعين باســـترداد  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــويةإىل اجتماعي  يشـــري وإذ  

ــدا املوجودات ــذين عق ــا يومي ، الل  ٢٥و ٢٤يومي و ٢٠١٦آب/أغســــــطس  ٢٦و ٢٥يف فيين
  ما،، واملداوالت اليت جرت خالهل٢٠١٧آب/أغسطس 

إىل إعالن الدوحة بشــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول  أيضــــًاوإذ يشــــري   
أعمال األمم املتحدة األوســع من أجل التصــدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز ســيادة 

                                                           
  .CAC/COSP/WG.2/2017/4و CAC/COSP/WG.2/2016/4انظر الوثيقتني   )٢(  
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الذي ذكرت فيه الدول األعضـــاء  )٣(،يل ومشـــاركة اجلمهورالقانون على الصـــعيدين الوطين والدو
عمليات نقل والفســـاد  ومنع ومكافحة أفعال أهنا ســـتســـعى جاهدة إىل تنفيذ تدابري فعالة لكشـــف

إىل اخلارج وغســـلها؛ وتدعيم التعاون الدويل واملســـاعدة املقدَّمة إىل الدول  هااملوجودات املتأتية من
األعضــــاء األخرى من أجل اســــتبانة تلك املوجودات وجتميدها أو حجزها، وكذلك اســــتردادها 
وإعادهتا، وفقًا ألحكام االتفاقية، وخصوصًا الفصل اخلامس منها، وأهنا ستسعى يف هذا الصدد إىل 

ــاعدة القانونية من أجل تســريع مواصــلة النقاش ح ول الطرائق املبتكرة الكفيلة بتحســني تبادل املس
  إجراءات استرداد املوجودات وزيادة فرص جناحها،

إىل خطة عمل أديس أبابا الصــــــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل  وإذ يشــــــري كذلك  
  جيدة يف جمال إعادة املوجودات، اليت ُشجِّع فيها املجتمع الدويل على وضع ممارسات  )٤(التنمية،

ملســـروقة املســـتردة االدويل بشـــأن إدارة املوجودات اخلرباء اجتماع بنتائج  وإذ حييط علمًا  
من عقد يف أديس أبابا  واملعادة والتصــرف فيها، حتقيقًا ألغراض منها دعم التنمية املســتدامة، الذي

  ، ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٦إىل  ١٤

شرين األول/أكتوبر  ٢٨ ؤرَّخامل ٤/٢قراراته إىل وإذ يشري     ٢٩ ؤرَّخامل ٥/٣و ٢٠١١ت
  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخنيامل ٦/٣و ٦/٢و ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

مة مبقتضــى ال املجرَّأنَّ نســبة كبرية من عائدات الفســاد املتأتية من األفع وإذ يالحظ بقلق  
ــــــاء املواالتفاقية،  ــــــو وارتش تســــــريب بديد ووظفني املحليني واألجانب واالختالس والتمنها رش

ع والرشــوة يف القطاع واإلثراء غري املشــرو املمتلكات واملتاجرة بالنفوذ وإســاءة اســتغالل الوظائف
 الدول األطراف الطالبة ، مل تتم بعُد إعادهتا إىلإعاقة سري العدالةاخلاص وغسل األموال واإلخفاء و

  ابقني وضحايا تلك اجلرائم أو التصرف فيها لصاحلهم،ومالكيها الشرعيني الس

نية، وجود آليات مالئمة البلدان حباجة إىل أن تكفل، وفق تشريعاهتا الوطأنَّ على  وإذ يشدِّد  
ءات املصادرة، وكذلك، إلدارة املوجودات واحلفاظ على قيمتها وحالتها ريثما يتم االنتهاء من إجرا

 املستبانة، اإلجراميةئدات عاالاسترداد  الرامية إىل املستندة إىل إدانة عند االقتضاء، اإلجراءات غري

 ٥/٣وارد يف القرارات مببادرة عملية لوزان ويرحب بإمتام التكليف ال ه مع التقديروإذ ينوِّ  
ق الكفاءة بشأن وضع مبادئ توجيهية عملية ودليل إرشادي مفصل اخلطوات لتحقي ٦/٣و ٦/٢و

اد املوجودات التابع ، بالتعاون الوثيق مع املركز الدويل الســــترداملســــروقة يف اســــترداد املوجودات
ملكتب األمم املتحدة  دعم من مبادرة استرداد املوجودات املسروقة، التابعةملعهد بازل للحوكمة وب

قة بشــأن اســترداد املوجودات واجلرمية والبنك الدويل، مما يوفر ُنهجا فعالة ومنســَّ  خدِّراتاملعين بامل
  من أجل املمارسني من الدول الطالبة والدول املتلقية للطلب،

                                                           
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣(  
  .٦٩/٣١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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ية إىل مكافحة الفساد، وإذ باألمهية البالغة للتعاون الدويل الفعال يف اجلهود الرام وإذ يسلِّم    
سوغة من أجل ميالحظ العقبات اليت تواجه التعاون الدويل من جراء فرض متطلبات كثرية غري 

  تنفيذ ما يرد من طلبات املساعدة القانونية املتبادلة،

طالبة والدول الدول الكل من اليت تواجهها  إزاء الصعوبات العملية وإذ يساوره القلق    
  املتلقية للطلب يف التعاون الدويل واسترداد املوجودات،

ول األطراف قد أنَّ التكلفة الباهظة السترداد املوجودات يف بعض الد وإذ يالحظ بقلق    
من أجل اليت رفعت  جعلت استرداد تلك املوجودات صعبًا، ممَّا أفضى إىل التخلي عن بعض القضايا

  إعادة العائدات اإلجرامية،

وإذ يشجع  ،لدويلاجلماعي لتوطيد التعاون ا العملالدول األطراف على تعزيز  وإذ يشجِّع    
ل املساعدة القانونية، وفقًا املتلقية للطلبات على االستجابة ملا تتلقاه من طلبات لتباداألطراف الدول 
 ازدواجية التجرمي،من االتفاقية، يف حال انتفاء  ٤٦للمادة 

 خدِّراتاملتحدة املعين بامل باملوارد التقنية اليت يوفرها مكتب األمم مع التقدير حييط علمًا وإذ    
  د املوجودات،واجلرمية ومبادرة استراد املوجودات املسروقة وكذلك املركز الدويل الستردا

  األغراض األساسية لالتفاقية هي:أنَّ  وإذ يضع يف اعتباره    
  ؛كثر كفاءة وفعاليةتعزيز وتدعيم التدابري الرامية إىل منع الفساد ومكافحته بصورة أ  (أ)

لعمل على منع اترويج وتيسري وتدعيم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال   (ب)
  الفساد ومكافحته، مبا يشمل استرداد املوجودات؛

  متلكات العمومية.ن العمومية واملاهة واملساءلة واإلدارة السليمة للشؤوزنتعزيز ال  (ج)
تحدة ملكافحة مجيع الدول األطراف على أن تقوم، يف إطار اتفاقية األمم امل ثُّحي  -١  
اعتباري أو طبيعي يرتكب  شخصأيِّ لتشريعاهتا الوطنية، باختاذ تدابري حمددة ملحاسبة  وفقًاو )١(الفساد
جرامية عن طريق العائدات اإل واستردادفعل من أفعال الفساد أو يكون مسؤوال عن ارتكابه  أيَّ

  عاون يف هذا الشأن؛مالذ آمن، وبتدعيم التأيِّ حرمانه وحرمان العائدات املتأتية من جرائمه من 
ادئها ملب وفقًااألطراف على أن تقوم، حســــــب االقتضــــــاء و الدول أيضــــــًاحيثُّ   -٢  

ى أن يشــمل ذلك تبســيط القانونية الوطنية، بإزالة العراقيل اليت حتول دون اســترداد املوجودات، عل
ة طلبات املســاعدة، اإلجراءات القانونية، مع منع التعســف يف اســتخدامها، وعدم التباطؤ يف معاجل

ع االعتراف باملبادئ مو بغية تعزيز التعاون الدويل مبوجب الفصــــــلني الرابع واخلامس من االتفاقية،
دنية أو اإلدارية للفصل يف األساسية ملراعاة األصول القانونية يف اإلجراءات القانونية واإلجراءات امل

 حقوق امللكية؛
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ت القضـــائية الدول األطراف إىل أن تنظر يف احلد من احلصـــانات واالمتيازا يدعو  -٣  
لنظمها  ًاوفقظائفهم، حســـــب االقتضـــــاء واملمنوحة ملوظفيها العموميني من أجل االضـــــطالع بو

ماهلم، يف حال خضــوعهم القانونية الوطنية ومبادئها الدســتورية، مبا ال يؤثر على كفاءة أدائهم ألع
  ية؛أن أفعال جمرَّمة مبوجب االتفاقلتحقيقات جنائية ومالحقات قضائية حملية بش

ساس قانو حيثُّ  -٤   ستخدام االتفاقية كأ ة القانونية ين للمساعدالدول األطراف على ا
ــــــيما يف حالة عدم وجود معاهدات ثنائية أو  ددة األطراف، متعمعاهدات أخرى املتبادلة، وال س

  من االتفاقية؛ ٤٦من املادة  ٧للفقرة  وفقًا
ه يهيب  -٥   ية وقوانين فاق طار االت بأن تقوم، يف إ لدول األطراف  هتا جبميع ا ا وإجراءا

ا مالحقة مرتكبيها قضـــائيًّوشـــمولة باالتفاقية وجترميها والتحقيق فيها الوطنية، مبنع أفعال الفســـاد امل
ــــــبة الالزمة للمعاقبة عل ى هذه األفعال يف ومعاقبتهم، على أن يشــــــمل ذلك إنفاذ التدابري املناس

ــــــخاص االعتباريني الذينالقطاعني العام واخلاص، ومنها  ــــــبة األش وانني مكافحة ينتهكون ق حماس
  وليهم التنفيذيني وموظفيهم والوسطاء وغريهم؛الفساد الوطنية ومسؤ

التفاقية، من ا ٥٢بالدول األطراف أن تتخذ، مبا يتســـــق مع املادة  أيضـــــًايهيب   -٦  
عة لواليتها القضـــائية تدابري متماشـــية مع قوانينها الوطنية من أجل إلزام املؤســـســـات املالية اخلاضـــ

عهود إليهم، أو ملااألفراد ب، أو نيابة عن، بإجراء فحص دقيق للحســــابات اليت ُيحتفظ هبا من جان
ملقرَّبني، وأن تعزز كان معهودًا إليهم، بوظائف عمومية بارزة، وأفراد ُأســـرهم وشـــركائهم االذين 

  اللوائح الوطنية يف هذا الشأن حسب االقتضاء؛
 ٤٠و ١٤و ١٢بالدول األطراف أن تتخذ، مبا يتماشـــــى مع املواد  يهيب كذلك  -٧  

من االتفاقية، تدابري مناســــــبة تتســــــق مع قوانينها الوطنية واملعايري الدولية، مبا يف ذلك، عند  ٥٢و
لتعزيز  )٥(،املعايري الدولية بشــــأن مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشــــاراالقتضــــاء، 

شفافية لدى األشخاص شمل مجع ال املعلومات عن املالك املنتفعني وإزالة العراقيل  االعتباريني، مبا ي
غري املسوغة اليت قد تنشأ من تطبيق قوانني السرية املصرفية ومنع حتويل العائدات املتأتية من اجلرمية 

ــــــتبانة املعامالت املالية املريبة من خالل التطبيق الفعال للممارســــــات املتعلقة بالتزام ا حلرص واس
  الواجب يف التعامالت؛

ــــــتفادة التامة من إمكانية إبرام اتع يشــــــجِّ  -٨   فاقات أو الدول األطراف على االس
من  ٥بالفقرة  عمًاليا ترتيبات متفق عليها من أجل إعادة املمتلكات املصادرة أو التصرف فيها هنائ

إدارة املوجودات وســــــتخدام من االتفاقية، وعلى مراعاة أهداف التنمية املســــــتدامة يف ا ٥٧املادة 
سيادة واملحافظة على ساوي الدول يف ال ستردة مع االحترام التام ملبادئ ت ضيها وعدم  امل سالمة أرا

   ؛تفاقيةمن اال ٤التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، متاشيا مع أحكام املادة 
                                                           

  .)٢٠١٧فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية (باريس،   )٥(  
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دلة املقدمة تباترفض طلبات املســـــــاعدة القانونية امل بالدول األطراف أالَّ يهيب  -٩  
اين، خاصة إذا السترداد املوجودات مبقتضى أحكام الفصل اخلامس لغري ما سبب سوى جنسية اجل

  سبب آخر ال تقره االتفاقية؛يِّ كان حيمل جنسية مزدوجة أو أل
لدول األطراف إىل أن تعمـل، وفق نظمهـا القـانونيـة الوطنيـة و يدعو  -١٠   هتا ا ما التزا

املصادرة، وأن حترص  ى إدارة املوجودات إدارة فعالة، مبا يشمل املوجوداتالدولية ذات الصلة، عل
  تفقد قيمتها على حنو غري مناسب حلني إعادهتا أو التصرف فيها؛  على أالَّ

ة آليات مناسبتتخذ خطوات ملموسة تكفل وجود أن بالدول األطراف  يهيب  -١١  
يف دولة أخرى، وأن  إلدارة املوجودات واحلفاظ على قيمتها وحالتها ريثما تتم إجراءات املصادرة

أو توسِّع نطاق ألجنبية، االضبط والتقييد وأحكام املصادرة القضائية تسمح بالتعاون على إنفاذ أوامر 
 الضبطعتراف بأوامر ري تسمح باالهذا التعاون، بوسائل منها توعية السلطات القضائية واختاذ تداب

  ؛قانون الوطين ذلكأجاز الغري املستندة إىل إدانة، حيثما  القضائية والتجميد وأحكام املصادرة
در ممكن من بالدول األطراف أن تقدِّم كل منها إىل األخرى أكرب ق أيضـــًايهيب   -١٢  
عاون  قًاالت مادة  وف بذل املزيد من اجل ٥١لل ية، وأن ت فاق مان إمن االت عادة املمتلكات هود لضــــــ

كن أن تســـمح به مييف حدود أقصـــى ما باختاذ تدابري  ٥٧املصـــادرة أو التصـــرف فيها وفقًا للمادة 
  القانونية الوطنية من أجل ما يلي: نظمها

كشفها وردعها والدولية للعائدات اإلجرامية املتأتية من الفساد  التحويالتمنع   (أ)  
 على حنو أكثر فعالية؛

واســـتردادها  اســـتبانة العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـاد وتعقبها وضـــبطها  (ب)  
صــارف واملؤســســات وإعادهتا، على أن يشــمل العمل يف هذا الشــأن اختاذ تدابري تعزز امتثال امل

   ؛املالية غري املصرفية اليت حتددها يف هذا الشأن لتلك التدابري
فاذ، على إىل أحكام قضــائية قابلة لإلن احلرص، عند االقتضــاء وهبدف التوصــل  (ج)  

الحقة مرتكيب األفعال مصــــالحيات قانونية تقديرية تكفلها قوانينها الوطنية عند  أن ُتماَرس أيُّ
  ن بشأن تلك اجلرائم؛لالتفاقية ممارسة ُتعظم من فعالية تدابري إنفاذ القانو وفقًاة جرَّمامل

ري اإللزامية ن مبادئ لوزان التوجيهية غالدول األطراف على االســتفادة م يشــجِّع  -١٣  
فصـــل اخلطوات، بشـــأن الكفاءة يف اســـترداد املوجودات املســـروقة ودليلها اإلرشـــادي الداعم امل
ية، بتوفري فاق لدويل على  وكالمها متاح على اإلنترنت، عند تنفيذ التزامها، مبوجب االت التعاون ا

  استرداد املوجودات؛
الدقيقة عن  ن تواصل تبادل املمارسات الفضلى واملعلوماتبالدول األطراف أ يهيب  -١٤  

  ملوجودات من االتفاقية؛االتجارب الناجحة للتعاون فيما بينها يف تنفيذ األحكام ذات الصلة باسترداد 
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اقية، بإعداد وتبادل من االتف ٦١من املادة  ٢للفقرة  وفقًاعلى أمهية القيام،  يشدِّد  -١٥  
ايري ومنهجيات وضع تعاريف ومعل ات حتليلية بشأن الفساد ومعلوماتما يلزم من إحصاءات وخرب

  اد ومكافحته؛موحدة قدر اإلمكان، وتوفري معلومات عن املمارسات الفضلى يف جمال منع الفس
 ٥٧ن املادة م ٤أنه جيوز للدولة الطرف املتلقية للطلب، مبقتضـــــى الفقرة يالحظ   -١٦  

 معقوًال مقابًاللك، ذمن االتفاقية، أن تقتطع، عند االقتضــــــاء وما مل تقرِّر الدول األطراف خالف 
ية املفضـــــية إىل إعادة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضـــــائاليت نفقات لل

اقتطاع تلك  حيثُّ الدول األطراف على التنازل عنوات املصـــــــادرة أو التصــــــرف فيها، املمتلك
لبلدان النامية، آخذًة من اتكون الدولة الطالبة النفقات أو ختفيضــها إىل احلد األدىن، خاصــة عندما 

رف فيها يســـهم يف يف اعتبارها أنَّ إعادة املوجودات اليت احتيزت على حنو غري مشـــروع أو التصـــ
  قيق التنمية املستدامة؛حت

اجلرمية على الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات و يشــــــجِّع  -١٧  
ــــــتبانة  صــــــادرةت املجمَّدة واملحجوزة واملمواصــــــلة تبادل اخلربات املتعلقة بإدارة املوجودا واس

 وضـــع مبادئ يف والنظر ،املوارد القائمةوباالعتماد على  املمارســـات الفضـــلى، حســـب االقتضـــاء
  توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة؛

سترداد بالدول األطراف أن تواصل العمل على استحداث ممارسات جيدة ال يهيب  -١٨  
 خدِّراتدة املعين باملاملوجودات تساهم يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة ويشجع مكتب األمم املتح

   تعترض استردادها؛سترداد املوجودات والتحديات اليتواجلرمية على استبانة املمارسات اجليدة ال
مي والعاملي إىل تعزيز التعاون بني الوكاالت على الصــــــعيد الوطين واإلقلي يدعو  -١٩  

  االتفاقية؛ من ٥٧للمادة  وفقًالتعقب املوجودات واستردادها وإعادهتا أو التصرف فيها، 
ة وتتبُّع إلكترونية ملعاجل امبالدول األطراف، اليت تســــــتخدم أدوات ونظ يهيب  -٢٠  

والنظم من أجل  طلبات املســــاعدة الدولية، أن تواصــــل تزويد األمانة مبعلومات عن تلك األدوات
  تعميمها على نطاق أوسع؛

القانونية اهتا وإجراءالدول األطراف على القيام مبا يلي، دون مساس بنظمها  حيثُّ  -٢١  
  واإلدارية الوطنية:

 مراحل مبكرة الوثيق فيما بينها وتبادل املعلومات وتنســــــيق التدابري يفالتعاون   (أ)  
تفاقية وإجراء بغرض الكشف عن اجلرائم املنصوص عليها يف اال ،ءمن التحقيق، حسب االقتضا

  ؛٤٨املادة حتقيقات ومالحقات قضائية موازية حسب مقتضى احلال وفقًا ألحكام 
لتمكن من لمســبق بشــأن املســائل اجلنائية  النظر يف تبادل املعلومات دون طلب  (ب)  

  ألحكام الفصل الرابع؛ وفقًاتقدمي املساعدة 
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العائدات اإلجرامية الســــعي إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن حتيل املعلومات املتعلقة ب  (ج)  
 عمالً أو اإلدارية  من أجل تيســـــري اســـــترداد املوجودات من خالل اإلجراءات اجلنائية أو املدنية

  ؛والفصل الرابع من االتفاقية ٥٦دة باملا
مجع ى عل، األطراف ، بالتشـــــاور مع الدولتواصـــــل العملإىل األمانة أن  يطلب  -٢٢  

ما ترفعه نونية وإجراءات قاما تضــــــعه الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من املعلومات ع
مراعاة التفاقية، مع الســـترداد العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـاد مبوجب امن دعاوى قضـــائية 

لية اســتعراض تنفيذ آل خالل دوريت االســتعراض األوىل والثانيةاملجموعة املعلومات مجلة أمور منها 
ويشــجع الدول ، دراســاتاألفرقة والاملعلومات اليت جتمعها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد و

هذا الصـــــــدد،  ــــــع معلومات يف  طاق واس باوذلك األطراف على أن تتيح على ن دل من أجل ت
  املمارسات اجليدة؛

طاهتا املركزية الدول األطراف على كفالة حتديث املعلومات املقدَّمة عن ســـل حيثُّ  -٢٣  
دة ر بشـــــأن املســـــاعمن االتفاقية، من أجل تعزيز احلوا ٤٦من املادة  ١٣واملختصـــــة وفقًا للفقرة 

  القانونية املتبادلة؛
ماد املبادئ الدول األطراف على أن تنظر، حيثما أمكن ذلك، يف اعت أيضــــًا حيثُّ  -٢٤  

ل التعاون الدويل وإتاحتها التوجيهية واإلجراءات املتعلقة باملســاعدة القانونية املتبادلة وســائر أشــكا
رية ذات الصــــــلة مبوجب دنية واإلدالالطالع العام، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باإلجراءات امل

 إجراء مشـــــاورات يف لطلبات، يفظر، كبلدان طالبة وبلدان متلقية لوأن تن، من االتفاقية ٤٣املادة 
وفقًا ألحكام االتفاقية  احلاالت املناســـبة قبل الشـــروع يف تبادل املســـاعدة القانونية أو رفض تبادهلا

ديدة بشـــأن املســـاعدة عاهدات الثنائية واإلقليمية اجلامل والتشـــريعات الوطنية، وأن تنظر يف تضـــمني
  ا؛لقائيًّاملمارسات املتعلقة بإتاحة املعلومات تأحكامًا بشأن القانونية املتبادلة 

وطنية املتبعة الإىل األمانة إدراج قســـــم خاص باإلجراءات املدنية واإلدارية  يطلب  -٢٥  
ونية املتاحة من خالل م الفســــــاد يف املكتبة القانرائيف التحقيقات املتعلقة جبالدول األطراف لدى 

التابعة ملكتب األمم املتحدة  بوابة األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفســـاد (بوابة "تراك")
  املعين باملخدِّرات واجلرمية، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛

وإعداد  قدمية تواجلرمية مواصــــل خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل يطلب  -٢٦  
ــــــترداد املوجودات، مبا يف ذلك  ت معرفية وأدوات منتجاتوفري مبادرات لبناء القدرات يف جمال اس

ية هذا الشـــــــأن تقن ييف  خارج امليزان نا بتوافر موارد من  ناء على الطلب وره ية ، ب ة، من أجل تلب
قطرية، ويدعو مبادرة بانة أثناء االســـتعراضـــات الاالحتياجات املطلوبة من املســـاعدة التقنية املســـت

  ؛املبادرات من هذا القبيلوإعداد  تقدمي املوجودات املسروقة إىل مواصلة
اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشــــــاركة لتعزيز  بتوصــــــياتيرحب   -٢٧  

ها ويدعو االجتماع إىل إىل النظر يف تنفيذ األطرافالتعاون الدويل يف إطار االتفاقية ويدعو الدول 
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داول األعمال املقبلة، ويقرر أن يواصل االجتماع أعماله عن طريق تبادل املعلومات جلاقتراح بنود 
  عن املمارسات الفضلى والتحديات املتعلقة جبملة أمور منها ما يلي:

املتصلة ملتبادلة طلبات املساعدة القانونية اتأخري تلبية لرفض والشائعة سباب األ  (أ)  
  جبرائم الفساد املشمولة باالتفاقية بغية اقتراح حلول مبتكرة بشأهنا؛

ا الفســـاد والتدابري التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضـــاي  (ب)  
  ؛جلنائية واملدنية واإلداريةاملمكنة حلماية سرية املعلومات املقدمة يف سياق املساعدة يف التدابري ا

وح العضـــوية الفريق العامل احلكومي الدويل املفت اتاجتماع بنتائج أيضـــًا يرحب  -٢٨  
عمال املقبلة ويقرر أن داول األجلاملعين باســـترداد املوجودات ويدعو الفريق العامل إىل اقتراح بنود 

  عن طريق مجلة أمور منها ما يلي:عمله يواصل الفريق العامل 
وية حتديد هيف ومات عن املمارســــات الفضــــلى مجع املعلالعمل على مواصــــلة   (أ)  

املمارســات، على  والتوســع يف حتليل تلك لالتفاقية وفقًاالضــحايا مبختلف أنواعهم وتعويضــهم 
بني  ابادهلوتيســـري ت التماس املعلومات من الدول األطرافحســـب االقتضـــاء، أن يشـــمل ذلك، 

لة اليت ماث عاة األعمال امل قاش للخرباء مع مرا قات ن عات  خالل متت اخلرباء وتنظيم حل ما اجت
  ؛واملناقشات السابقة وأفرقة اخلرباءالفريق العامل 

تأثريها على  (ب)   ثة و ثال جه األطراف ال حديات اليت توا يل للت اســــــترداد  إجراء حتل
  ؛املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس

غري  ع بيانات عن املمارســات الفضــلى بغية وضــع مبادئ توجيهيةمواصــلة مج  (ج)  
ية لدول  إلزام ـــــــب لتمكني ا ناس بادل املعلومات يف الوقت امل ختامن  األطرافلت ذ اإلجراءات ا

  من االتفاقية؛ ٥٦املناسبة، وفقًا للمادة 
املمارسني  إجراء حتليل بشأن كيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات  (د)  

مات على حنو اســــترداد املوجودات بغية وضــــع مبادئ توجيهية من أجل تبادل املعلواملختصــــني ب
  (ج) أعاله؛ ٢٨استباقي ويف الوقت املناسب وفق املذكور يف الفقرة 

تآزر حيثُّ  -٢٩   لة جهودها الرامية إىل حتديد أوجه ال نة على مواصــــــ بني عمل  األما
  األفرقة؛  تلك اهليئات الفرعية التابعة للمؤمتر، مع احترام واليات

أو معلومات ات إىل األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد القائمة، مجع إحصاء يطلب  -٣٠  
يف حال عدم وجود ة ملساعدة القانونيتبادل اعن استخدام االتفاقية كأساس قانوين لأخرى مناسبة 

من نتائج يف  ستعراض التنفيذآلية اواجبة التطبيق، باالستعانة مبا تتوصل إليه  ترتيبات ثنائية وإقليمية
حيثما  ترداد املوجوداتاإلجراءات املدنية واإلدارية واسهذا الشأن، وكذلك استخدامها فيما يتعلق ب

  علومات؛هذه املالنظم القانونية الوطنية، وأن تعرض عليه كان ذلك مناسبا ومتسقا مع 
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الفريق العامل عدة إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبسا أيضًايطلب   -٣١  
ء احلكوميني الدوليني جتماع اخلرباوا احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات

توفري خدمات مبا يشمل ا، يف إطار االتفاقية يف أداء مهامهمعاون الدويل املفتوح العضوية لتعزيز الت
  الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛

رج امليزانية الدول األطراف وســــــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خا يدعو  -٣٢  
   .دة وإجراءاهتالألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتح

    
  ٧/٢ القرار  

، ميع أشكاله على حنو أكثر فعالية، مبا يشمل، يف مجلة أمورمنع ومكافحة الفساد جب  
، استنادا إىل هنج شامل متعدد احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات

  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وفقًاالتخصصات، 
  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إنَّ  
إزاء  اإلعراب عن قلقه أمر ذو أولوية، وإذ يكررمكافحة الفساد جبميع أشكاله أنَّ ب قرُّإذ ي 

  ، ل والتهديدات اليت يثريها الفسادخطورة املشاك
أعربت اليت  )٦(إىل الفقرة الثالثة من ديباجة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وإذ يشري 

ــــــاد املتقفيها الدول األطراف عن قل قد متثِّل  علقة مبقادير هائلة من املوجوداتها إزاء حاالت الفس
  ،نسبة كبرية من موارد الدول

ألول/ديســــمرب كانون ا ١٩ خؤرَّامل ،٧١/٢٠٨إىل قرار اجلمعية العامة  أيضــــًاوإذ يشــــري   
 على التمتع قد يترتب على الفســــــاد من تأثري ســــــليب ما الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء ،٢٠١٦

  ، راد املجتمع حرماناآثار الفساد قد تكون أشد وقعا على أكثر أفأنَّ ب، وإذ يسلم حبقوق اإلنسان
  ،ةوالالمساواؤدي إىل تفاقم الفقر يأنَّ الفساد ميكن أن  قلقب الحظوإذ ي 
  ، ةو مبدأ أساسي من مبادئ االتفاقيإعادة املوجودات هأنَّ إىل  وإذ يشري 
الدول من  لزممنع ومكافحة الفســـاد جبميع أشـــكاله يســـتالعمل على على أنَّ  وإذ يشـــدِّد 

  ائلة من املوجودات، مبقادير هاحلاالت املتعلقة أن تتصدى له، مبا يشمل، يف مجلة أمور، األطراف 
 الذي أعده، بلِّغنياملرجعي للممارسات اجليدة يف جمال محاية امل الدليلبصدور إذ يرحِّب و 

   ة املعين باملخدِّرات واجلرمية،مكتب األمم املتحد

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ  )٦(  
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صاداأنَّ على  شددوإذ ي  ، مما جيعل تالفساد ظاهرة عرب وطنية متس كل املجتمعات واالقت
ــــــملا، مبا ريًّضــــــرو  على منعه ومكافحته أمرًاالتعاون الدويل تعلقة ، احلاالت امل، يف مجلة أموريش

   مبقادير هائلة من املوجودات،
د من ن بارتكاب جرائم فســــاواملتهماألشــــخاص  احتماالت أن يفر أســــفبوإذ يالحظ  

  إخفاء موجوداهتم،  يفرمبا ينجحون من العواقب القانونية ألفعاهلم، ويفلتون العدالة، ومن مثَّ 
اجلنائية، دون  اهة يف مجيع مراحل نظام العدالةزنعلى أمهية كفالة ال وإذ يســــــلط الضــــــوء 

  ، ألطرافالقانونية للدول ا للمبادئ األساسية للنظم وفقًاواملساس باستقالل القضاء 
  ، ة نبذ الفسادوميون يف نشر ثقافبالدور اهلام الذي يؤديه املوظفون العم وإذ يسلِّم 
 ية والقطاع اخلاصلمجتمع املدين واألوســــاط األكادميل هلاما الدور وإذ يالحظ مع التقدير 

  واإلبالغ عنها، جرائم الفساد وكشفها استبانة  ووسائط اإلعالم يف
مكافحة الفساد واجلهود اجلارية الرامية إىل منع  مضاعفةالدول األطراف على  حيثُّ  -١  

يتماشــى مع  التخصــصــات ومتعدد، اســتنادًا إىل هنج شــامل نطاقهبصــرف النظر عن وجبميع أشــكاله 
  ؛ري ذلك من السبلوغثقافة نبذ الفساد مبا يشمل نشر  )٦(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

زمة ملنع الفساد الدول األطراف على زيادة جهودها واختاذ التدابري الال أيضًا حيثُّ  -٢  
، املوجوداتقادير هائلة من مبأعمال الفساد اليت تتعلق على ، ع التركيز الالزم، يف مجلة أمورومكافحته، م

 حتقيق ، مما يسهم يفلى مجيع املستويات وجبميع أشكالهالتزامها مبنع ومكافحة الفساد عتقويض دون 
  ؛ءة وفعاليةبكفاتنفيذ االتفاقية ، عن طريق ١٦أهداف التنمية املستدامة، وال سيما اهلدف 

، حكامهاأل وفقًاعلى أن تواصـــــل تطبيق االتفاقية، طراف الدول األ كذلك حيثُّ  -٣  
، مبا اجلناة قضــــــائيا مالحقةو اوالتحقيق فيهلالتفاقية  وفقًاة جرَّمأفعال الفســــــاد املمن أجل منع 

مد العائدات اإلجرامية أن جتو احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات،، يف مجلة أمور، يشمل
الشروع يف ارتكاب جرمي لالتفاقية، وأن تنظر يف اختاذ تدابري لت وفقًاوحتجزها وتصادرها وتعيدها، 

  ؛ امبا يشمل احلاالت اليت تكون مجاعات إجرامية منظمة ضالعة فيه، تلك اجلرائم
ضرورية هليئات مكاف ضمانالدول األطراف على  حيثُّ  -٤   حة الفساد االستقاللية ال

لتمكينها من أداء  ة،للمبادئ األساسية لنظمها القانوني وفقًا، املتخصصة يف ذلك الشأنوالسلطات 
  مهامها بفعالية ومبنأى عن أيِّ تأثري ال مسوِّغ له؛

خاص األشـــــمســـــاءلة بالدول األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة لضـــــمان  هيبي  -٥  
مبقادير هائلة  املتعلقة احلاالت، يف مجلة أمور، يشــمل، مبا عن جرائم الفســاد االعتباريني والطبيعيني
  داد املوجودات؛ شجع الدول األطراف على النظر يف اجلوانب القانونية السترمن املوجودات، وي
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 ذمة املاليةفعالة إلقرارات ال تنشــــــئ بعد نظما، اليت مل الدول األطراف يشــــــجِّع  -٦  
يتَّفق مع الفقرة  ، مبابيل، على النظر يف إنشــاء نظم من ذلك القملوظفني العموميني املعنينيبا اخلاصــة

لسماح لسلطاهتا املختصة ليف اختاذ ما قد يلزم من تدابري على النظر من االتفاقية، و ٥٢من املادة  ٥
، عند طراف األخرى، مع الدول األالوطينبتبادل تلك املعلومات، مبا يتفق مع متطلبات القانون 

ســـــتردادها، إذا بات بشـــــأهنا وااالقتضـــــاء، من أجل التحري عن العائدات اإلجرامية وتقدمي مطال
  ؛ تدابري من هذا القبيل تتكن قد اختذ مل

 ١٢ملادة ا(ج) من  ٢للفقرة  وفقًا، أن تعززالدول األطراف على  أيضـــًا يشـــجِّع  -٧  
، يانات القطاع اخلاصلدى ك ، الشـــفافيةالوطنية من االتفاقية واملبادئ األســـاســـية لنظمها القانونية

ضـــالعني الطبيعيني الشـــخاص االعتباريني وهوية األ لتحديد اختاذ تدابريعند االقتضـــاء، ، يشـــمل  مبا
  ؛ إنشاء وإدارة الشركات يف

ألشــخاص الدول األطراف إىل تبادل املمارســات الفضــلى يف حتديد هوية ا دعوي  -٨  
ت إدارة شركاو اءالغط شركات ، مبا يف ذلكالضالعني يف إنشاء الشركاتالطبيعيني واالعتباريني 

التستر فساد أو جرائم  رتكابميكن أن يساء استغالهلا الوالترتيبات املماثلة األخرى، اليت األموال 
ية منها عائدات الإلخفاء عليها أو  لدان أو متويهها أو نقلها املتأت فر األمان ملرتكيب جرائم توإىل ب

   ؛العائداتالفساد و/أو هلذه 
، الوطنيةة مبادئ نظمها القانونيمبا يتســق مع بالدول األطراف أن تضــمن،  يهيب  -٩  

جبملة سبل من بينها إعمال  ةاختاذ تدابري مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومي
  ؛ ت املناسب عن اإليرادات والنفقاتتدابري من قبيل اإلبالغ يف الوق

ل الرابع للفص قًاوف، زيز التعاون يف املسائل اجلنائيةلى تعالدول األطراف ع يشجِّع  -١٠  
  ؛ ن املوجوداتاحلاالت املتعلقة مبقادير هائلة م، يشمل، يف مجلة أمور، مبا من االتفاقية

نطاق ممكن  تبادل املســـاعدة القانونية على أوســـعالدول األطراف على أن ت حيثُّ  -١١  
ـــــادجراءات القيف التحقيقات واملالحقات واإل ـــــمل، مبا ضـــــائية املتعلقة بالفس ر، يف مجلة أمو ،يش

يف ، ، عند االقتضاءنظرإىل الالدول األطراف  احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات، ويدعو
ازدواجية حال انتفاء  املســاعدة على نطاق واســع يفلتمكينها من تقدمي اختاذ ما قد يلزم من تدابري 

  ؛ من االتفاقية ٤٦للمادة  وفقًا، التجرمي
نع ملق مع االتفاقية، الدول األطراف على اختاذ التدابري الالزمة، مبا يتس أيضًا حيثُّ  -١٢  
املتعلقة احلاالت ، موريف مجلة أإىل اخلارج وغســلها، مبا يشــمل، املتأتية من الفســاد  األموال حتويل

 لدىات املالية املؤســســ لة دون اســتخداممبقادير هائلة من املوجودات، على أن يشــمل ذلك احليلو
اعدة على اســترداد تلك واملســالعائدات املتأتية من الفســاد يف حتويل أو تلقي مجيع األطراف املعنية 
   ؛إىل الدولة الطالبةاملوجودات وإعادهتا 
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املطلوبني بشأن  ليملتس اقانونيًّ ًاأساساعتبار االتفاقية  علىالدول األطراف  يشجِّع  -١٣  
الســعي إىل إبرام  تهاد يفاالج على، وعندما جتيز ذلك نظمها القانونية الوطنية ،رائم املشــمولة هبااجل

ليم، إذا مل تكن قد فعلت تعزيز فعالية إجراءات التســلأو اتفاقات وترتيبات ثنائية لتســليم املطلوبني 
  ؛ذلك بعد
ــــــي من أنَّ  من جديد ؤكدي  -١٤   ــــــاس اقية، مبادئ االتفإعادة املوجودات هو مبدأ أس

أكرب قدر من  بعض م بعضــــها إىلقدِّيعلى أن وأن تنفذ االتفاقية على ث مجيع الدول األطراف حيو
ت املتعلقة مبقادير هائلة يشمل، يف مجلة أمور، احلاالالتعاون واملساعدة يف استرداد املوجودات، مبا 

 مالذًا دعال ي مباللموجودات، تيســـري االســـترداد الفعلي وذلك جبملة ســـبل منها ، من املوجودات
عائدات آمنا ل لدول األطراف إىل إيالء اهتمام خاص إلعااإلجرامية، ويل دة املوجودات إىل دعو ا

أو تعويض  بقنيإىل أصــــحاهبا الشــــرعيني الســــا إرجاع تلك املمتلكاتأو الدولة الطرف الطالبة، 
  ؛يف إطار االتفاقية، ايا اجلرميةضح

ألفعال احرمان مرتكيب على لدول األطراف أن تعمل على اأنَّ  من جديد يؤكد  -١٥  
، مبا يتسق مع القانون نمالذ آمأيِّ من جرائمهم والعائدات املتأتية من لالتفاقية  وفقًاة جرَّمامل

  ؛ الوطين
عمليات غسل اد واملتأتية من الفسللعائدات إزاء التدفقات املالية  يعرب عن القلق  -١٦  
قضاء على احلوافز إىل ال حثيثا ، والسعياألطراف على مكافحة تلك اجلرائم دولث الحي، واألموال

ســدين والعائدات املتأتية الفا، مما حيرم إىل اخلارجحتويل العائدات املتأتية من الفســاد املشــجعة على 
  ؛ مالذ آمنأيِّ من جرائمهم من 

ادئ األساسية للمب وفقًاحدود إمكاناهتا ويف ، تعززأن  على لدول األطرافا حيثُّ  -١٧  
يةلق ها الوطن عام، مثل اجلفراد ومشـــــــاركة األ، وانين خارج القطاع ال ملدين اماعات من  ملجتمع ا

ية و خلاصنظمات املواملنظمات غري احلكوم طاع ا ية والق مل على ، يف املجتمع نع الفســـــــاد مالع
  ؛ د هبااملخاطر اليت يهدوفداحته بوجوده وأسبابه ومدى  الناستوعية مكافحته وو

وبرامج وى نظم ســرية لتقدمي الشــكالدول األطراف على النظر يف إقامة ا يشــجِّع  -١٨  
وير هذه النظم ، وتط، عند االقتضـــاء، وضـــع تدابري فعالة حلماية الشـــهودخاصـــة باملبلغني وكذلك

  ؛والربامج والتدابري وإذكاء الوعي هبا
ارســــات واملمعن التجارب معلومات أن تقدم طواعية الدول األطراف إىل  يدعو  -١٩  
ــتر التدابري اجلنائية واملدنيةبشــأن الفضــلى  ــبل تعزيز التعاون الدويل واس يف جمال داد املوجودات وس

طلب ين املوجودات، ومة مبقادير هائلة ، مبا يشــمل، يف مجلة أمور، احلاالت املتعلقمكافحة الفســاد
قدمة من الدول األطراف، جلرمية جتميع املعلومات املوا خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 .يف حدود املوارد املتاحة
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  ٧/٣القرار     
 ملساعدة التقنية لدعم التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادا تعزيز  

  ،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
 ؤرَّخامل ٦/١ وقراره ٢٠٠٩تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ؤرَّخامل ٣/١ هإىل قرارإذ يشــــــري   

 ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب   ٦

متعدد التخصصات، وبأنَّ مكافحة مجيع أشكال الفساد تقتضي اتِّباع هنج شامل  وإذ يسلِّم  
  يات،قوية ومتخصِّصة على مجيع املستومستقلة ويتضمن إقامة أطر تنظيمية ومؤسسات 

بالدور املهم الذي تؤديه املساعدة التقنية يف التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة  رُّ إذ يقو  
  )٧(ملكافحة الفساد،

، الذي أوصـــى فيه ٢٠١١تشـــرين األول/أكتوبر  ٢٨ ؤرَّخامل ٤/١قراره  دًاوإذ يؤكِّد جمدَّ  
قنية يف ردودها على التحتدِّد مجيع الدول األطراف، عند االقتضـــــاء، احتياجاهتا من املســـــاعدة  بأن

ولوية ومتصــلة بتنفيذ قوائم التقييم الذايت املرجعية الشــاملة، مع تفضــيل أن تكون مرتَّبة حســب األ
  أحكام االتفاقية اليت جيري تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية،

ر بتعزيز املســاعدة التقنية يف جمال مكافحة الفســاد باعتبارها عنصــرًا من عناصــوإذ يرحِّب   
إقامة جمتمعات مســاملة ال ُيهمَّش  للتشــجيع علىوكوســيلة  )٨(،٢٠٣٠خطة التنمية املســتدامة لعام 

فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعَّالة وخاضــعة للمســاءلة 
  وشاملة للجميع على مجيع املستويات،

باملعلومات املحدَّثة عن االحتياجات من املســـــاعدة التقنية اليت حددهتا  أيضـــــًا وإذ يرحِّب  
ُقدِّمت هبا إىل فريق اســتعراض التنفيذ  بالصــيغة اليتالدول األطراف من خالل عملية االســتعراض، 
نا يف الفترة من  ثامنة املعقودة يف فيي يه  ٢٣إىل  ١٩يف دورته ال ، وكما وردت ٢٠١٧حزيران/يون

  )٩(التحليلية اليت أعدَّهتا األمانة بشأن املساعدة التقنية،يف التقارير 
عدة التقنية من أجل بأنَّ عددًا كبريًا من الدول األطراف ال يزال يطلب املســــا وإذ يســــلِّم  

  تنفيذ االتفاقية،

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٨(  
  )٩(  CAC/COSP/2017/3 وCAC/COSP/2017/7.  
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أمهية التنســـيق بني اجلهات املاحنة واجلهات اليت تقدِّم املســـاعدة التقنية والبلدان  وإذ يدرك  
ناب االزدواجية يف  فادة من املوارد وزيادة جوانب الكفاءة واجت ــــــت ية من أجل تعظيم االس املتلقِّ

  اجلهود وتلبية احتياجات البلدان املتلقية،
، الذي أيَّد فيه اتباع ٢٠٠٩ن الثاين/نوفمرب تشــري ١٣ ؤرَّخامل ٣/٤قراره  دًاوإذ يؤكِّد جمدَّ  

كامًال ومنسَّقًا، باعتباره وسيلة هنج ُقطري، قيادًة وتنفيذًا، يف تنفيذ برامج املساعدة التقنية تنفيذًا مت
  فعَّالة لتعزيز تنفيذ االتفاقية، 

لعام، رج القطاع االدور اهلام الذي يؤديه األفراد واجلماعات من خاوإذ يضــــع يف اعتباره   
ناء القدرات وتقدمي مثل املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي، يف ب

  املساعدة التقنية بناء على طلب البلد املتلقي،
يذكِّر   ملادة  وإذ  بالتزامها مبوجب ا لدول األطراف  ية،  ٦٠ا فاق ليت تنص على أن امن االت

كن من املســاعدة ضــها إىل بعض، حســب قدراهتا، أكرب قدر ممتنظر الدول األطراف يف أن يقدِّم بع
  كافحة الفساد،مالتقنية، وخصوصًا لصاحل البلدان النامية، يف خططها وبراجمها الرامية إىل 

اجلوانب ب التعريفالدول األطراف وســـــائر مقدِّمي املســـــاعدة التقنية على  حيثُّ  -١  
  ؛ونشر املعرفة هبا فساداملوضوعية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال

ا، ، حســب قدراهتبعضــًاالدول األطراف على أن تواصــل تزويد بعضــها  يشــجِّع  -٢  
الدعم  ال خمتلفة مثلبأشكبأكرب قدر ممكن من املساعدة التقنية، وخصوصًا لصاحل البلدان النامية، 

لفصـل السـادس من ا املادي وبناء القدرات وتوفري التدريب، بناء على الطلب، مبا يتسـق مع أحكام
  )٧(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

قدِّمي املساعدة الدول األطراف على تبادل اخلربات الفنية، مبا يف ذلك مع محيثُّ   -٣  
دة التقنية يف جمايل التقنية، وعلى تبادل التجارب والدروس املســــــتفادة فيما يتعلق بتقدمي املســــــاع

  لالتفاقية؛مكافحة الفساد ومنعه تطبيقًا 
التقنية املستبانة يف  أمهية تلبية االحتياجات ذات األولوية من املساعدة يؤكِّد جمددًا  -٤  

 لتنظيما ك األولويات إمَّإىل مراعاة تل التقنيةإطار االستعراضات القطرية، ويدعو مقدِّمي املساعدة 
   اعدة التقنية؛رية للمسأو بإدراجها يف الربامج اجلا للمساعدة التقنية بشأهنا برامج جديدة

ة على اســتخدام الدول األطراف واجلهات املاحنة ومقدِّمي املســاعدة التقني يشــجِّع  -٥  
لى الصـــعيد االتفاقية، وحســـب االقتضـــاء ســـائر الصـــكوك الدولية ذات الصـــلة، كإطار للحوار ع

  القطري من أجل تيسري تنفيذ الربامج؛
بايشــــــجِّع   -٦   مع  ملخدِّرات واجلرمية على تعزيز احلوارمكتب األمم املتحدة املعين 

من اجلهات املقدمة للمســـاعدة واملاحنة املتعددة والثنائية األطراف وتنشـــيط التنســـيق والتآزر معها 
جل  ية أ لك تلب مبا يف ذ ية،  عال يد من الف ية مبز عدة التقن لدول األطراف من املســـــــا جات ا يا احت
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ض، وكذلك بالتشجيع على التعاون فيما بني بلدان االحتياجات املستبانة من خالل عملية االستعرا
  اجلنوب من خالل التنسيق اإلقليمي؛ 

اصــــــل، بالتعاون إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يويطلب   -٧  
ملســـاعدة التقنية إىل الدول ااألطراف، تقدمي  ةواملتعدِّد ةلمســـاعدة الثنائيل اجلهات املقدمةالوثيق مع 

ن خارج امليزانية، من مألطراف، وخصـــوصـــًا البلدان النامية، بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد ا
  أجل املضي ُقدمًا يف تنفيذ االتفاقية؛ 

لذين يشـــاركون ابتنظيم األمانة دورات تدريبية دورية للخرباء  يرحِّب مع التقدير  -٨  
ســــتعراض تنفيذ امن اإلطار املرجعي آللية  ٣٢يتســــق مع الفقرة  على حنو ،يف عملية االســــتعراض

  ؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
املرجعية،  الدول األطراف إىل أن تواصــــــل، لدى ملء قائمة التقييم الذايتيدعو   -٩  

ما جيري فري املعلومات عحتديد االحتياجات من املســــــاعدة التقنية الالزمة لتنفيذ مواد االتفاقية وتو
  تقدميه فعليًّا من أشكال املساعدة التقنية؛

ــــــتمرار يف تبادل املعلومات طوعًا ع يشــــــجِّع  -١٠   ن تقدمي الدول األطراف على االس
من املســـاعدة التقنية  املســـاعدة التقنية وعن احتياجاهتا من هذه املســـاعدة، مبا يف ذلك االحتياجات

ــتعراض، وعلى ا ــتبانة من خالل عملية االس علومات لنشــرها على لنظر يف تزويد األمانة هبذه املاملس
  موقعها الشبكي؛

ر يف تنســيق الدول األطراف املســتعَرضــة، وعند الطلب األمانة، على النظيشــجِّع   -١١  
لُقطري، حبيث تشمل انشر اخلالصات الوافية لالستعراضات الُقطرية وتعميمها رمسيًّا على الصعيد 

غ املمثلني املحليني نية، ويدعو الدول األطراف املســـتعَرضـــة إىل إبالاالحتياجات من املســـاعدة التق
ألطراف، وكذلك األفراد ا ةواملتعدد ةوالثنائي ةاملاحنة الدوليوللجهات املقدِّمة للمســــــاعدة التقنية 

مية واألوســـــــاط واجلماعات من خارج القطاع العام، مثل املجتمع املدين واملنظمات غري احلكو
  ؛باحتياجاهتا من املساعدة التقنيةمات املجتمع املحلي، األكادميية ومنظ

ســــــاعدة الدول األطراف على إدراج االحتياجات ذات األولوية من امل يشــــــجِّع  -١٢  
ـــــتراتيجياهتا الوطنية ملكافحة ا ـــــتعراض يف اس لفســـــاد وخطط التنفيذ التقنية الواردة يف تقارير االس

  املصاحبة هلا؛ 
ــــــحيثُّ   -١٣   وارد لدعم ائر اجلهات املاحنة على مواصــــــلة توفري املالدول األطراف وس

ال املســــــاعدة التقنية، مبا اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف جم
التقنية املنسَّقة، بناء على  يتسق مع واليته، بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية، وعلى مواصلة تقدمي املساعدة

ــــــاعدة التقنية الثنائية  ذلك من خالل املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية وبرامج االطلب، مبا يف ملس
  ذات الصلة؛
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الدولية على والدول األطراف وســــائر اجلهات املاحنة الوطنية واإلقليمية  يشــــجِّع  -١٤  
تفاقية مان تنفيذ االضـــمنح أولوية عالية لتقدمي املســـاعدة التقنية يف جمال مكافحة الفســـاد من أجل 
  زدواجية يف اجلهود؛تنفيذًا فعاًال بطريقة مستدامة ومنسَّقة تسهم يف تكامل الربامج وجتتنب اال

ـــتنادًا إ يؤكِّد من جديد  -١٥   ـــتعراض التنفيذ، اس ىل نتائج عملية أمهية أن ينظر فريق اس
األولوية  الت ذاتاالســــتعراض، ومبا يتســــق مع اإلطار املرجعي آللية اســــتعراض التنفيذ، يف املجا

ائدة فيما يتعلق باملساعدة لتقدمي املساعدة التقنية، وكذلك يف املعلومات املجمَّعة عن االجتاهات الس
زويد فريق اســــتعراض التقنية الالزمة واملقدَّمة، ويشــــجِّع الدول األطراف على أن تواصــــل طوعًا ت

ات الراهنة واملتوقعة وغري االحتياج التنفيذ، مبا يتســق مع اإلطار املرجعي املتَّفق عليه، مبعلومات عن
ية االســتعراض، ويشــجِّع امللباة من املســاعدة التقنية، مبا فيها االحتياجات املســتبانة من خالل عمل

  لتقنية؛االدول األطراف على استخدام هذه املعلومات يف إعداد برامج املساعدة  أيضًا
 االعتبار يفدِّرات واجلرمية بأن يأخذ مكتب األمم املتحدة املعين باملخيوصــــــي   -١٦  

اض التنفيذ، يف إعداد جماالت األولوية اخلاصـــة باملســـاعدة التقنية، املســـتبانة يف ســـياق آلية اســـتعر
  ا؛ وتنفيذ براجمه املواضيعية واإلقليمية والُقطرية، وعند االقتضاء يف تنقيحه

سب ة، حالدول األطراف إىل النظر يف العمل مع سائر أصحاب املصلحيدعو   -١٧  
 إعداد وتنفيذ برامج االقتضاء، مبا فيهم القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واملجتمع املدين، يف

 لالزمة لتنفيذ مواد االتفاقية؛ااملساعدة التقنية، بناء على طلب البلد املتلقي، استنادًا إىل االحتياجات 

ج امليزانية ارد من خارالدول األطراف وســــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري مويدعو   -١٨  
  .لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا وفقًالألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، 

    
  ٧/٤القرار     
  تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعدِّدة األطراف املعنية اليت هي مسؤولة     

   عن آليات االستعراض القائمة يف جمال مكافحة الفساد
 األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول  

هي أكثر الصــــــكوك مشوًال وعامليًة  )١٠(بأنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد إذ يقرُّ  
نضمام إليها االالتصديق عليها أو تشجيع الدول على بشأن الفساد، وإذ يسلِّم باحلاجة إىل مواصلة 

  وفعاًال،وتنفيذها تنفيذًا كامًال 
، الذي أهاب فيه باألمانة أن ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦املؤرَّخ  ٦/١إىل قراره  وإذ يشري  

تواصل استكشاف أوجه التآزر، وحسب االقتضاء تعزيزها، بالتنسيق والتعاون مع أمانات سائر 

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املجلد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠(  
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 ٣١(ج) و ٢٧و ٥ات اآلليات املتعدِّدة األطراف املعنية مبكافحة الفساد، مبا يتماشى متامًا مع الفقر
 ،من املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني ٦من اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ االتفاقية، والفقرة 

  من االتفاقية، وأن تبلغ فريق استعراض التنفيذ باإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد، ٦٤واملادة 
ألطراف املعنية اليت هي اظمات املتعددة أنَّ تعزيز أوجه التآزر بني املن وإذ يأخذ يف اعتباره  

إطار والياهتا وضمن  يفإالَّ مسؤولة عن آليات االستعراض يف جمال مكافحة الفساد ال ميكن أن يتم 
  لك اآلليات،حدود خصوصيات تلك اآلليات وصالحياهتا واملمارسات املطوَّرة أثناء إعمال ت

كوك الدولية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة تزايد انضــمام البلدان إىل خمتلف الصــ وإذ يالحظ  
، كاتفاقية من هذا القبيلالفســــــاد واألنشــــــطة اإلجرامية، واليت تركِّز على جماالت مواضــــــيعية 

ستعراض  )١١(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، األمم كما يالحظ إمكانية وضع آليات ا
  لتلك الصكوك يف املستقبل،

رمية إىل تنظيم حلقة مبادرة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل أيضــــًاوإذ يالحظ   
زيز أوجه التآزر ، على ســبيل التعلُّم من النظراء، بشــأن تع٢٠١٦عمل مشــتركة يف أيلول/ســبتمرب 

نات منظمة الدول وتبادل املمارســات اجليدة يف جمال اســتعراض مكافحة الفســاد، بالتعاون مع أما
  ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجملس أوروبا،األمريكية ومنظم

التآزر يف التعاون مع  بورقة االجتماع اليت أعدهتا األمانة بشأن تعزيز أوجه وإذ حييط علمًا  
  ،أمانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة يف جمال مكافحة الفساد

صلة تعزيز التدابري املمكن اختا وإذ يالحظ مع التقدير   سيق بني أمانات اذها من أجل موا لتن
الل تبادل املمارسات اآلليات الدولية واملتعددة األطراف املعنية باستعراض مكافحة الفساد، من خ

 شـــادات الصـــادرة عنواإلراجليدة املتعلقة باجلوانب التنظيمية، واجلداول الزمنية لالســـتعراضـــات، 
  األمانات، تلك

املتحدة ملكافحة  نَّ الغرض من آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األممأ وإذ يضــــــع يف اعتباره  
  ف على تنفيذ االتفاقية، منها، هو مساعدة الدول األطرا ٦٣الفساد، وفقًا لالتفاقية، وخباصة املادة 

ووفقــًا التفــاقيــة  ٦/١إىل األمــانــة، ضــــــمن واليتهــا املحــدَّدة يف قراره  يطلــب  -١  
واإلطار املرجعي آللية اســــتعراض تنفيذ االتفاقية، أن تواصــــل  )١٠(داملتحدة ملكافحة الفســــا األمم

لة يف جمال  مانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى ذات الصــــــ لدول األطراف وأ حوارها مع ا
مكافحة الفســــاد هبدف تيســــري أوجه التآزر وتعزيزها، حســــب االقتضــــاء، وحتســــني أداء آليات 

كافحة الفســـــاد مل ومنتجاتبإعداد أدوات  األطرافدول االســـــتعراض، والقيام بالتشـــــاور مع ال
ونشــــــرهــا، مع تفــادي االزدواجيــة يف اجلهود، واحلــد من العــبء الواقع على الــدول األطراف 

                                                           
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، املجلد   )١١(  
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ضيعية مماثلة، وكفالة جناعة تكلفة  ضية خمتلفة ذات جماالت موا ستعرا املستعَرضة باستخدام آليات ا
إىل األمانة أن تقدِّم تقريرًا إىل فريق اســتعراض التنفيذ بشــأن التقدُّم املحَرز  أيضــًااآلليات، ويطلب 
  يف هذا الصدد؛

ــــــاور مع الدول األ يدعو  -٢   طراف، األمانة إىل أن تبحث، عند االقتضــــــاء، وبالتش
ية، مبا يشــــــمل إعداد مذكِّرات تفاهم مع أمانات ية اختاذ ترتيبات تعاون اآلليات املتعددة  إمكان

بني اآلليات املتعددة  راف األخرى ذات الصلة، وفقًا لإلطار املرجعي، بشأن تعزيز أوجه التآزراألط
ب إىل األمانة أن تبلغ اجلوانب املعنية باستعراض مكافحة الفساد بغية جتنب ازدواجية اجلهود، ويطل

  فريق استعراض التنفيذ بالتقدُّم املحَرز يف هذا الصدد؛
نة أن تواصـــــــل جهودها يف مجع املعلومات من األمانات األ يهيب  -٣   خرى باألما

احلفاظ على ســرية  وتبادهلا مع تلك األمانات، مبا يشــمل املعلومات عن تكاليف تلك اآلليات، مع
سري أوجه التآزر يف جمال أن تتبادل معها ممارساهتا اجليدة بشأن تي أيضًاتلك املعلومات، ويهيب هبا 

  الصكوك القانونية الدولية ملكافحة الفساد؛ استعراض تنفيذ
تعدِّدة بالدول األطراف اليت هي أعضـــــاء يف خمتلف آليات االســـــتعراض امل يهيب  -٤  

هليئات اإلدارية لتلك امع األطراف العاملة يف جمال مكافحة الفســاد أن تشــجِّع، يف إطار منظماهتا و
ض تلك وأمانة مؤمتر أمانات آليات االستعرا املنظمات، التعاون والتنسيق بصورة كفؤة وفعالة بني

  الدول األطراف، مع احترام واليات مجيع آليات االستعراض؛
دود املوارد املتاحة، إىل األمانة أن تنفذ األنشـــطة املبيَّنة يف هذا القرار يف ح يطلب  -٥  

  وأن تبلغ فريق استعراض التنفيذ مبا تضطلع به من أعمال يف هذا الشأن.
    

  ٧/٥القرار     
    تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد    

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
عات وأمنها، خطورة ما يطرحه الفســاد من مشــاكل وخماطر على اســتقرار املجتم إذ تقلقه  
رِّض التنمية املستدامة والعدالة ويعيقوِّض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية  حيث إنه

  وسيادة القانون للخطر،
ية األمم املتحدة ملكافحة  وإذ يســــــلِّط   فاق ها ات بارزة اليت أولت نة ال الضــــــوء على املكا
ملســألة منع الفســاد يف إطار هنج شــامل ملكافحته، حيث كرَّســت الفصــل الثاين منها  )١٢(الفســاد

 برمَّته لتدابري منع الفساد،
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وإذ يشـــري إىل أنَّ تلك اخلطة  )١٣(،٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املســـتدامة لعام  حِّبوإذ ير  
تتناول ضــــرورة التشــــجيع على إقامة جمتمعات مســــاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية 
املســتدامة، وإتاحة إمكانية وصــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة 

 وشاملة للجميع على مجيع املستويات،

تنفيذ   ة لألمم املتحدة يفلتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة العامبا أيضــًاوإذ يرحِّب   
 ،٢٠١٥اين/نوفمرب تشـــرين الث ٦ ؤرَّخامل ٦/٦و ٢٠١٣تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ؤرَّخامل ٥/٤قراريه 

  املعنونني "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"،
املتحدة ملكافحة  الثاين من اتفاقية األمم، يف ضــوء االســتعراض اجلاري للفصــل وإذ يشــدِّد  

يذ االتفاقية، الفســــاد، وهو أحد الفصــــول املســــتعرضــــة خالل الدورة الثانية آللية اســــتعراض تنف
ع املبادئ أمهية بناء أطر تشــــريعية ومؤســــســــية تتســــق مع متطلبات ذلك الفصــــل وتتوافق م على

  األساسية للنظام القانوين لكل من الدول األطراف،
أنشــــأ مبوجبه  ، الذي٢٠٠٩تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ؤرَّخامل ٣/٢إىل قراره  يشــــريوإذ   

شورة ويقدِّم إليه املساعدة يف فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مؤقَّتًا مفتوح العضوية لكي يسدي إليه امل
  تنفيذ واليته فيما يتعلق مبنع الفساد،

باالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح  وإذ يرحِّب  
 ٢٤إىل  ٢٢العضوية املعين مبنع الفساد يف اجتماعيه املعقودين يف فيينا يف الفترة املمتدة من 

  )١٤(،٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١والفترة من  ٢٠١٦آب/أغسطس 
شرية يف الدول األطراف اء القدرات املؤسسية والبمبا للمساعدة التقنية يف جمال بن إذ يقرُّو  

  من أمهية بالغة يف تيسري تنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية،
بالعمل الذي اضــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية من  وإذ يرحِّب  

القضاء وتقدمي املساعدة إىل الدول األطراف من أجل النهوض  اهةزنأجل إنشاء الشبكة العاملية ل
اهة واملساءلة يف نظمها اخلاصة بالعدالة اجلنائية وفقًا التفاقية مكافحة الفساد ومبا يتسق مع زنبال

إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع 
ـــيادة القانون على الصـــعيدين من أجل التصـــدي ل لتحدِّيات االجتماعية واالقتصـــادية وتعزيز س

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع  )١٥(الوطين والدويل ومشــــــاركة اجلمهور،
  اجلرمية والعدالة اجلنائية،

                                                           
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٣(  
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اهة زنافة الثق حته وتعزيزمبا للقطاعني العام واخلاص من أمهية يف منع الفساد ومكاف وإذ ُيقرُّ  
واملعنون  ٢٠١١  وبرتشــرين األول/أكت ٢٨ ؤرَّخامل ٤/٣والشــفافية واملســاءلة، مبا يتســق مع قراره 

نوفمرب لثاين/اتشــــرين   ٦املؤرَّخ  ٦/٥ره "إعالن مراكش بشــــأن منع الفســــاد"، وإذ يشــــري إىل قرا
شراكات بني القطاعني ال ٢٠١٥ شأن الترويج لل سانت بطرسربغ ب عام واخلاص يف واملعنون "بيان 

  جمال منع الفساد ومكافحته"،
شري   ضمن حدود  وإذ ي سبة،  مكاناهتا ووفقًا إإىل أمهية أن تتخذ الدول األطراف تدابري منا

ارج القطاع العام، خللمبادئ األساسية لقوانينها الوطنية، من أجل تشجيع األفراد واجلماعات من 
ي والقطاع اخلاص كومية ومنظمات املجتمع املحلمثل منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احل

جل توعية اجلمهور أاملشاركة النشيطة يف منع الفساد ومكافحته، ومن  علىواألوساط األكادميية، 
  بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه، 

لدول األطراف على الترويج النضــــــمام مجيع دول العامل إىل  يشــــــجِّع  -١   تفاقية اا
ا أو تنضم إليها بعُد على وحيثُّ مجيع الدول اليت مل تصدِّق عليه )١٢(املتحدة ملكافحة الفساد، مماأل

  النظر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛
يب  -٢   تدابري امل ُيه عال ل يذ الف لدول األطراف أن تواصـــــــل وتعزز التنف نة با نع املبيَّ

  اف؛الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة عن مؤمتر الدول األطر يف
ملعين مبنع الفسـاد، أن يقوم الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـوية ا يقرِّر  -٣  

اســتخدام النظم اخلاصــة  عَقد يف فترة ما بني الدورات، بإدراج مســألةيف اجتماعاته املقبلة اليت ســُت
 ٧من املادة  ٤ تضــــــارب املصــــــاحل ومدى فعاليتها (الفقرة عن بإقرارات الذمة املالية واإلفصــــــاح

ألة الدروس ، ومســـ٢٠١٨من االتفاقية) كموضـــوع للمناقشـــة خالل عام  ٨من املادة  ٥ والفقرة
) كموضـــوع ٥جيات مكافحة الفســـاد وتقييمها وأثرها (املادة املســـتفادة بشـــأن وضـــع اســـتراتي

ترك حيز يف إطار ، مع اإلقرار بالتوصــية الصــادرة عن الفريق العامل ب٢٠١٩للمناقشــة خالل عام 
كن من تبادل جدول أعماله إلضـــــافة مواضـــــيع للمناقشـــــة أو تعديلها من أجل حتقيق أكرب قدر مم

  فريق العامل وفريق استعراض التنفيذ؛األفكار يف املناقشات اليت يعقدها ال
مبا يلز ُيهيب  -٤   حة الفســـــــاد  كاف ئات م لدول األطراف أن تكفل متتع هي م من با

ل كذلك تزويَد هذه االســــتقاللية والكفاءة، وفقًا للمبادئ األســــاســــية لنظمها القانونية، وأن تكف
صـــــني وتوفَري التدريب  ن وتاجه هؤالء املوظفحيالذي قد اهليئات باملوارد املادية واملوظفني املتخصـــــِّ

من  ٦من املادة  ٢ة لالضــــطالع بوظائفهم بفعالية ومبنأى عن أيِّ تأثري ال مســــوغ له، وفقًا للفقر
 الصـــادر عن ة الفســـاداالتفاقية، وحييط علمًا بإعالن جاكرتا بشـــأن املبادئ الالزمة هليئات مكافح

ــــــاد، املعقود يفاملؤمتر الدويل املعين باملبادئ الالزمة هليئات مك  ٢٧و ٢٦ جاكرتا يومي افحة الفس
  ؛٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 
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ليت تنص على أن من االتفاقية، ا ٦الدول األطراف بالتزامها مبوجب املادة يذكِّر   -٥  
و هيئات، حســب للمبادئ األســاســية لنظامها القانوين، وجود هيئة أ وفقًاتكفل كل دولة طرف، 
  اد، بوسائل مثل:االقتضاء، تتوىل منع الفس

على تنفيذ تلك  واإلشراف ،من االتفاقية ٥تنفيذ السياسات املشار إليها يف املادة   (أ)  
  السياسات وتنسيقه عند االقتضاء؛

  زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها؛  (ب)  
لدول األطراف على أن تنظر،  يشــــــجِّع  -٦   قًاا قانوهنا الوطين، يف ا وف تدابري ل ختاذ 

ــلطاهتا املختصــة والقطاع اخلاص، وأن تعمل على تقييم ه ذه التدابري دوريا لتشــجيع التعاون بني س
  منع الفساد والكشف عنه؛سبل من أجل حتسني 

بادئ الدول األطراف على النظر، حســــب االقتضــــاء ووفقًا للم أيضــــًايشــــجِّع   -٧  
اهة كيانات زنتســـتهدف صـــون وضـــع معايري وإجراءات ل الترويجاألســـاســـية لقانوهنا الوطين، يف 

سلوك  شآت التجارية قيام املن تكفلالقطاع اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد 
تضــارب  ومجيع املهن ذات الصــلة مبمارســة أنشــطتها على وجه صــحيح ومشــرِّف وســليم، ومنع

 العالقات التعاقدية املصـــاحل، وترويج اســـتخدام املمارســـات التجارية اجليِّدة يف قطاع األعمال ويف
  بني قطاع األعمال والدولة؛ 

اص يف منع الفساد أمهية مواصلة تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخل ُيعيد تأكيد  -٨  
  يف هذا املجال؛ ومكافحته، بأساليب منها تشجيع تبادل اخلربات واملمارسات اجليِّدة ذات الصلة

القانونية،  الدول األطراف على العمل، وفقًا للمبادئ األســـاســـية لنظمها يشـــجِّع  -٩  
على اســـتخدام على اعتماد وصـــون وتدعيم النظم اليت تعزز الشـــفافية ومتنع تضـــارب املصـــاحل، و

  األدوات املبتكرة والرقمية يف هذا املجال عندما يكون ذلك مناسبًا؛ 
بوسائل منها ذلك والتنمية األوسع نطاقًا،  بأمهية إدراج منع الفساد يف خطط ُيقرُّ  -١٠  

ستدامة وسائر األهداف ذات  ١٦اهلدف  العمل على حتقيق صلة الواردة يف امن أهداف التنمية امل ل
لتنســــيق وتبادل اإىل تعزيز  ترميمبادرات أخرى وتنظيم  )١٣("٢٠٣٠خطة التنمية املســــتدامة لعام 

  هذه املعلومات مع الشركاء اإلمنائيني؛
فقًا الدول األطراف على أن تتخذ، دون مســـاس باســـتقالل القضـــاء وو يشـــجِّع  -١١  

توافر فرص للفســـاد أمام  اهة واحليلولة دونزنللمبادئ األســـاســـية لنظمها القانونية، تدابري لتعزيز ال
اث طرائق أعضــاء اهليئات القضــائية، مبا يشــمل وضــع قواعد بشــأن ســلوكهم، ومن خالل اســتحد

اهة زنلعاملية لاحســـب االقتضـــاء، ويرحِّب يف هذا الصـــدد بالشـــبكة  اهة القضـــاءزنمبتكرة لتعزيز 
  القضاء اجلاري إنشاؤها؛



 
23/36 V.18-00226 

 

ا ووفقًا الدول األطراف على اختاذ تدابري، ضــــمن حدود إمكاناهت أيضــــًا يشــــجِّع  -١٢  
، القطاع العام رجواجلماعات من خاللمبادئ األســاســية لقانوهنا الوطين، من أجل تشــجيع األفراد 

كومية ومنظمات مثل املجتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســـــــاط األكادميية واملنظمات غري احل
بوجوده  العامعي والاملجتمع املحلي، على املشـــاركة النشـــيطة يف منع الفســـاد ومكافحته، وإذكاء 

  وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه؛
ن الوثيق مع إىل األمانة أن تواصـــــــل، يف إطار واليتها القائمة، وبالتعاو يطلب  -١٣  

يف    ألمهية التعاون، مبا، وإدراكًاةوالثنائي ةاألطراف واإلقليمي ةاملتعدد اجلهات املقدمة للمســـــاعدة
ألطراف، وخصــــوصــــًا ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، تقدمي املســـاعدة التقنية إىل الدول ا

ة، من أجل املضـــــي ُقُدمًا يف النامية، بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانيالبلدان 
احلاجة من أجل  تنفيذ الفصــل الثاين من االتفاقية، بأشــكال منها تقدمي مســاعدة مصــمَّمة حســب

  املشاركة يف عملية استعراضه؛
ذا يرًا عن تنفيذ هملتاحة، تقرإىل األمانة أن تقدِّم، يف حدود املوارد ا أيضــــًايطلب   -١٤  
  يف دورته الثامنة وإىل هيئاته الفرعية املعنية؛ القرار إليه
رج امليزانية الدول األطراف وســــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -١٥  

  .لألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

  ٧/٦القرار     
  متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد    

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إنَّ  
ار املجتمعات من إزاء خطورة التهديدات اليت يشكلها الفساد على استقر القلق يساوره إذ 

وتعريض التنمية  املؤسسات العمومية الرئيسية والقيم الدميقراطيةوفعالية خالل تقويض شرعية 
  املستدامة وسيادة القانون للخطر،

سلِّط وإذ  ضوء ي واملكانة البارزة اليت  )١٦(على أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ال
أولتها ملســألة منع الفســاد يف إطار هنج شــامل ملكافحته، حيث كرَّســت فصــلها الثاين برمَّته لتدابري 

  منع الفساد،
الدورة  بهي استهل ، الذ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/١قراره  تأكيد يعيد وإذ  

استعراض الفصل الثاين   ذلكيفالثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبا 
  منها (التدابري الوقائية)، 

                                                           
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املجلد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )١٦(  
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قية أثناء الدورة من االتفا، يف ضوء االستعراض اجلاري لتنفيذ الفصل الثاين يشدِّد وإذ 
سسية تفي مبتطلبات الثانية آللية استعراض تنفيذها، على أمهية بناء أطر وقدرات تشريعية ومؤ

  ذلك الفصل،
نون "القطاع واملع ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ؤرَّخامل ٥/٦إىل قراره  يشري وإذ  

انت بطرسربغ بشأن سواملعنون "بيان  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٥اخلاص"، وقراره 
  "، الترويج للشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته

 ٢٩ ؤرَّخ، امل٥/٤ هراربالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة يف تنفيذ ق يرحِّب وإذ  
واملعنون "متابعة  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٦، وقراره ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

  جلهود يف هذا الصدد،يشدِّد على ضرورة املواظبة على بذل اإذ إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، و
امية، أمٌر بالغ األمهية يف تعزيز بأنَّ تقدمي املساعدة التقنية، وال سيما إىل البلدان الن ُيقرُّ  وإذ 

  الثاين من االتفاقية، ؤسسية والبشرية، ومن َثمَّ تيسري تنفيذ أحكام الفصلالقدرات اهليكلية وامل
تفاقية اعلى الترويج النضمام مجيع دول العامل إىل  الدول األطراف يشجِّع  -١  
أو تنضم إليها بعُد على  وحيثُّ مجيع الدول اليت مل تصدِّق عليها )١٦(املتحدة ملكافحة الفساد، األمم

  النظر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛
لوقائية املبيَّنة يف بالدول األطراف أن تواصل وتعزز التنفيذ الفعال للتدابري ا ُيهيب  -٢  

  ف؛الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة عن مؤمتر الدول األطرا
وح العضوية املعين باجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل احلكومي الدويل املفت يرحِّب  -٣  

ممارساهتا اجليِّدة فيما ومبنع الفساد يف تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف بشأن مبادراهتا 
إىل  ٢٢يف الفترة من يينا يتعلق باملواضيع اليت نظر فيها الفريق العامل يف اجتماعيه املعقودين يف ف

  ؛٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤
مل يف على أمهية االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الفريق العا يشدِّد  -٤  

  تضاء؛االجتماعني املذكورين أعاله، ويشجِّع الدول األطراف على تنفيذها حسب االق
ملساعدة إىل املؤمتر اإسداء املشورة وتقدمي  أن يواصل الفريُق العامل عمله على يقرِّر  -٥  

ني على األقل قبل انعقاد يف تنفيذ الوالية املسَندة إليه بشأن منع الفساد، وأن يعقد الفريق اجتماع
  الثامنة؛ دورة املؤمتر

مبا أبدته الدول األطراف من التزام وما بذلته من جهود من أجل توفري  يرحِّب  -٦  
اجليِّدة يف جمال منع الفساد تقوم األمانة جبمعها وتنظيمها ونشرها يف سياق معلومات عن املمارسات 

أداء مهامها بوصفها مرصدًا دوليًّا، ويطلب إىل الدول األطراف أن تواصل توفري تلك املعلومات، 
ا، دوليًّ ويطلب إىل األمانة، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصل عملها باعتبارها مرصدًا
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وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل، بإدراج املعلومات ذات 
  الصلة فيه؛
 آللية استعراض تنفيذ وفقًا لإلطار املرجعي املتفق عليه ،األمانةعمل على أمهية  يشدِّد  -٧  

تنفيذ الفصل الثاين من  املواضيعية عنبشأن إعداد التقارير  ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  ؛ق العامل على هذه التقارير، ويطلب إىل األمانة إطالع الفريتفاقية، وإضافاهتا التكميلية اإلقليميةاال

ووفقًا  ، عند االقتضـــــاءوحتدِّث الدول األطراف على أن تضـــــع وتنقِّح يشـــــجِّع  -٨  
سية لنظمها القانونية ستراتيجيات و/للمبادئ األسا فحة الفساد تعاجل، أو خطط عمل وطنية ملكا، ا

هلذه االســـتراتيجيات  فيما تعاجله، االحتياجات املســـتبانة خالل اســـتعراضـــاهتا القطرية، وأن تروِّج
ملساعدة التقنية وفق او/أو خطط العمل باعتبارها أداة لوضع وتنفيذ برامج منسقة ومتكاملة لتقدمي 

  وتنفيذًا؛ هنج قطري، قيادًة
اهة والشفافية واملساءلة زنبالدول األطراف أن تتخذ تدابري ترمي إىل تعزيز ال ُيهيب  -٩  

نونية، بوسائل منها تعزيز لمبادئ األساسية لنظمها القاوفقًا لوسيادة القانون يف اإلدارة العمومية، 
 صاالت ووضع تدابرياملعلومات واالت تالفعالية يف تقدمي اخلدمات العمومية واستخدام تكنولوجيا

  فاقية؛جمرَّمة مبوجب االت أفعاًال تشكلونظم لتيسري اإلبالغ عن احلوادث اليت قد 
العدالة واملساءلة يف نظمها املتعلقة باهة زنأن تعزِّز العلى الدول األطراف  حيثُّ  -١٠  

والعدالة (د) من إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية  ٥ الفقرةومتاشيًا مع التفاقية لاجلنائية، وفقًا 
اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية 

مؤمتر الذي اعتمده  )١٧(وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢ الدوحة من يف ، املعقودلعدالة اجلنائيةاعشر ملنع اجلرمية و لثالثاألمم املتحدة ا

وينوِّه مع التقدير للمبادئ األساسية لنظمها القانونية،  وفقًامع مراعاة استقاللية القضاء، ، ٢٠١٥
يقدِّمه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية إىل الدول األطراف من مساعدة بناًء على   مبا

  ابري مكافحة الفساد يف مؤسسات نظام العدالة اجلنائية؛اهة وتدزنالطلب من أجل تعزيز ال
االشتراء عمليات  يفبالدول األطراف أن تعزز التدابري الرامية إىل منع الفساد  ُيهيب  -١١  

ل على املعلومات مبا العمومي وإدارة األموال العمومية، وأن تكفل، عالوة على ذلك، تيسُّر احلصو
  لفساد؛القطاع اخلاص يف منع ا إشراكوأن تشجِّع، حسب االقتضاء، على  ،فيه الكفاية
ــــتحداث ضــــمانات  أيضــــًا ُيهيب  -١٢   بالدول األطراف أن تتخذ االتفاقية إطارًا الس

ملنع الفساد، وال سيما يف جماالت حمدَّدة شديدة التعرُّض له، املطلوبة مصمَّمة حسب االحتياجات 

                                                           
 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٧(  
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الدول األطراف يف حتقيق ذلك، بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد ويطلب إىل األمانة أن تســاعد 
  من خارج امليزانية؛

 فقًا للمبادئ األساسيةعلى أمهية اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف، و جمدَّدًا يؤكِّد  -١٣  
منع مة بغرض تفاقية، واملصمَّمن اال ١٢املبينة يف املادة تدابري لتعزيز ال، لنظمها القانونية الداخلية
الدول  مساعدةاصل ويطلب إىل األمانة أن تو ، ومكافحته عند االقتضاء،الفساد يف القطاع اخلاص

  األطراف يف جهودها املبذولة يف هذا املجال بناء على طلبها؛
ون مع الدول األطراف على أن تواصل، مبساعدة من األمانة وبالتعا يشجِّع  -١٤  

لقطاعني العام واخلاص احسب االقتضاء، تعزيز الشراكات بني  ،املعنية املنظمات اإلقليمية والدولية
من  ١٢تنفيذ املادة ل ةحملييف منع الفساد ومكافحته، بأساليب منها تيسري اعتماد تشريعات أو لوائح 

واملمارسات  ملناسبةا وتوفري فرص لتبادل اخلرباتحيثما كان ذلك مناسبًا وضروريًّا، االتفاقية، 
  هذا املجال، وإذكاء الوعي مببادئ االتفاقية يف القطاع اخلاص؛يف  اجليِّدة

 رات واجلرميةبالعمل الذي يضـــــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ يرحِّب  -١٥  
القضـــاء والتعليم من  اهةزنيف إطار برناجمه العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، الذي تدعمه قطر، بشـــأن 

لة كتب أن يواصـــــــل، ، ويطلب إىل املاليت ينهض هبا املكتب خالل مبادرة التعليم من أجل العدا
 يف جماالت تدعيم التثقيف أنشــــطة بالتشــــاور الوثيق مع الدول األطراف، جهوده الرامية إىل تعزيز

ــــــيادة القانون ومكافحة الفســــــاد ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بالت املنظمات الدولية  عاون معس
  األخرى وسائر الشركاء املعنيني؛

تدريب والتثقيف يف جمال منع يطلب  -١٦   لدول األطراف أن تعزِّز ال الفســـــــاد،  إىل ا
ــــــ اد، ويطلب إىل مكتب ويرحِّب باإلجنازات اليت حتققت يف إطار املبادرة األكادميية ملكافحة الفس

ء املعنيني، إعداد مواد أن يواصــــــل، بالتعاون مع الشــــــركا رميةاألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل
املؤسسات، وتقدمي  أكادميية ومواد تعليمية أخرى شاملة يف جمال مكافحة الفساد للجامعات وسائر

  الدعم إىل الدول األطراف يف هذا امليدان؛
مية يطلب  -١٧   باملخدِّرات واجلر حدة املعين  وفري صـــــــل تأن يوا إىل مكتب األمم املت

ادية بشــأن تنفيذ ومذكرات إرشــ وإعداد مبادرات لبناء القدرات، مبا يشــمل إعداد منتجات معرفية
موارد من خـارج  وأدوات تقنيـة جـديـدة، بنـاء على الطلـب ورهنـًا بتوافرمن االتفـاقيـة  ٦املـادة 

ادل اخلربات تيســـري تبو النســـبيةامليزانية، بشـــأن تدابري منع الفســـاد، واســـتبانة املمارســـات اجليِّدة 
  والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف؛

، بوســائل منها تنفيذ بأمهية إدراج منع الفســاد يف خطة التنمية األوســع نطاقًا ُيقرُّ  -١٨  
من أهداف التنمية املســـتدامة وســـائر األهداف ذات الصـــلة من اخلطة املعنونة "حتويل  ١٦اهلدف 
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ــــــتدامة لعا ومن خالل املبادرات األخرى الرامية إىل تعزيز  )١٨("،٢٠٣٠م عاملنا: خطة التنمية املس
  التنسيق وتبادل هذه املعلومات مع الشركاء اإلمنائيني؛

ــــــاعدة ل اجلهات املقدمةإىل األمانة أن تواصــــــل، بالتعاون الوثيق مع  يطلب  -١٩   لمس
خصــوصــًا البلدان النامية، ، والثنائية واملتعدِّدة األطراف، تقدمي املســاعدة التقنية إىل الدول األطراف

تنفيذ الفصــل الثاين من  بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من أجل املضــي يف
يف عملية  االتفاقية، بأشــــكال منها تقدمي مســــاعدة مصــــمَّمة حســــب احلاجة من أجل املشــــاركة

  االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين؛
بتعيني سلطات  أنَّ عددًا كبريًا من الدول األطراف قد أبلغ األمني العام يالحظ  -٢٠  

بري حمدَّدة ملنع الفساد، خمتصَّة ميكن أن توفِّر املساعدة للدول األطراف األخرى يف وضع وتنفيذ تدا
مات أن تقدِّم هذه املعلو من االتفاقية، وُيهيب بالدول األطراف ٦من املادة  ٣وفق ما تقتضيه الفقرة 

  ك بعُد؛إذا مل تكن قد فعلت ذل حسب االقتضاء، بتحديث املعلومات املوجودة، أو تقوم
بالتمويل  على أمهية تزويد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يشــــدِّد  -٢١  
لتمكينه من االستجابة للطلب املتزايد على خدماته، ويشجِّع الدول األعضاء على  واملناسب الكايف

من االتفاقية، الذي ُيدار يف إطار صندوق  ٦٢أن تقدِّم تربُّعات كافية للحساب املشار إليه يف املادة 
بغية تزويد البلدان النامية والبلدان اليت مترُّ اقتصــاداهتا  )١٩(املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، األمم

أجل تعزيز قدراهتا على تنفيذ الفصـــــل الثاين مبرحلة انتقالية باملســـــاعدة التقنية اليت قد حتتاجها من 
  االتفاقية؛ من

احلكومي فريق العامل إىل األمانة أن تقدِّم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار إىل ال يطلب  -٢٢  
وإىل املؤمتر  ني الدوراتبفيما املعين مبنع الفســاد يف اجتماعاته اليت ســتعقد الدويل املفتوح العضــوية 

  يف دورته الثامنة؛
رج امليزانية الدول األطراف وســــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -٢٣  

  .لألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
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  ٧/٧القرار     
  تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية    

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ   
واملعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٩إىل قراره  إذ يشري  

مع التقدير بتقرير  وإذ حييط علمًااألمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية"، 
  )٢٠(ن حالة تنفيذ ذلك القرار،األمانة ع
معات وأمنها، ما يطرحه الفساد من مشاكل وخماطر على استقرار املجت جسامة وإذ تقلقه 
عرِّض التنمية املستدامة يقوِّض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، وي حيث إنه

 وسيادة القانون للخطر،

التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة على ما تتسم به أهداف  وإذ يشدِّد  
، من ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥ ؤرَّخامل ٧٠/١، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠٣٠ لعام

 ينشدمن أهداف التنمية املستدامة  ١٦أمهية بالنسبة إىل الدول األعضاء، وإذ يشري إىل أنَّ اهلدف 
التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة 

فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات 
 )٢١(مجيع املستويات، وإذ يقرُّ بأنَّ اجلهود املبذولة من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  اهلدف، ذلكيف حتقيق  أيضًاتسهم 
زرية ول اجلمبا فيه الد مكافحة الفساد ينبغي أن تشكل أولوية للمجتمع الدويل، أنَّ ُيربزوإذ  

  الصغرية النامية،
ستلزم إجراء إصالحات تبأنَّ الدول اجلزرية الصغرية النامية تتسم خبصائص ظرفية وإذ يسلِّم  
  اجاهتا، التكلفة ملكافحة الفساد، ومساعدة تقنية مكيَّفة حسب احتي وميسورةمستدامة 
مكافحة  نفيذ اتفاقيةت بالتقدُّم الذي أحرزته الدول اجلزرية الصغرية النامية يف وإذ يرحِّب 
  نفيذها تنفيذًا فعَّاًال، ، وإذ يسلِّم، يف الوقت نفسه، بوجوب بذل املزيد من اجلهود من أجل تالفساد

هي زرية الصغرية النامية بأنَّ االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق الدول اجل وإذ يسلِّم 
اقية، بالرغم من حمدودية االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق مجيع الدول األطراف يف االتف نفس

  قدراهتا اإلدارية ومواردها عمومًا مقارنة بالدول األخرى، 

                                                           
  )٢٠(  CAC/COSP/2017/9.  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(  
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منع املمارسات اهة يف املؤسسات العمومية والقطاع العام وزنأمهية ترسيخ ال يربزوإذ  
د على كفاءة اخلدمات بالنظر إىل التأثري الشديد الذي خيلفه الفساالفاسدة فيهما والقضاء عليها 

  ة،العمومية وثقة املواطنني يف املؤسسات العمومية وتكاليف املعامالت العمومي
 تعزيز طراف، فإنَّالدول األتقع مسؤولية تنفيذ االتفاقية على عاتق  بينماأنه الحظ يوإذ   

يع قطاعات املجتمع مجفساد هي مسؤوليات يتعني أن تتقامسها اهة والشفافية واملساءلة ومنع الزنال
أثر سليب  أيضًاون له يكقد الفساد ال يؤثر فقط على احلكومات، بل نَّ املعنية مبكافحة الفساد، أل

حلاق األذى كبري على القطاع اخلاص واملجتمع املدين من خالل إعاقة النمو االقتصادي وإ
الصحة والسالمة ة بكبرية ذات صلخماطر تشكيل ة وتشويه املنافسة وباملستهلكني واألعمال التجاري

 ١٢للمادة  ف، وفقًاد على ضرورة زيادة جهود الدول األطراوخماطر قانونية واجتماعية، وإذ يشدِّ
ى النحو املبني يف فيه القطاع اخلاص، عل يتورطالفساد الذي ضروب من االتفاقية، ملنع ومكافحة 

  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٥ قرار املؤمتر
 إدارة موارد احلاجة إىل حتسني أطر مكافحة الفساد وتعزيز نظم احلوكمة يف ُيربزوإذ  

احلاجة إىل ولنامية، املحيطات واألراضي من أجل محاية البيئة وسبل عيش الدول اجلزرية الصغرية ا
  ر تغيُّر املناخ،مواجهة آثا الصمود يف ىبناء وتعزيز قدرة الدول اجلزرية الصغرية النامية عل

ع مكتب مبقيام جلنة موريشيوس املستقلة ملكافحة الفساد، بالتعاون  بحِّوإذ ير 
كافحة الفساد يف الدول ، بإنشاء منصة حبوث م(املكتب) املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية األمم

ملتعلقة حتديدًا بالدول املمارسات الفضلى ا اجلزرية الصغرية النامية، من أجل إجراء البحوث وتبادل
  اجلزرية الصغرية النامية،

 )٢٢(إىل إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)، وإذ يشري  
والوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية، املعقود يف أبيا يف الفترة 

  ، واليت تتسم باألمهية بالنسبة لبلدان املحيط اهلادئ اجلزرية، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١من 
نطقة املحيط مملكافحة الفساد يف  يبأعمال مشروع األمم املتحدة اإلقليم بحِّوإذ ير  

خدِّرات واجلرمية وبرنامج للتعاون الوثيق بني مكتب األمم املتحدة املعين بامل جاء مثرة اهلادئ، الذي
ألمم املتحدة بشأن مسائل يعد منوذجًا للتعاون بني هيئات اومن مث ميكن أن  األمم املتحدة اإلمنائي،

  مكافحة الفساد،
من األقران فيما  تعلُّمبأمهية دور الشراكات اإلقليمية والدولية، وجبدوى عملية ال وإذ يقرُّ  

  بني الدول اجلزرية الصغرية النامية،

                                                           
  .٦٩/١٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  
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يف كانون  )٢١(بانضــــــمام بليز إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يرحِّب  -١  
ــــمرب  ــــرين األول/أكتوبر ٢٠١٦األول/ديس حيثُّ الدول و، ٢٠١٧، وبانضــــمام نيوي إليها يف تش

  اقية أو تنضم إليها بعد على أن تفعل ذلك؛اجلزرية الصغرية النامية اليت مل تصدق على االتف
ز مشـــــاركتها بالدول األطراف من الدول اجلزرية الصـــــغرية النامية أن تعزِّ هيبُي  -٢  

تبذل قصــارى جهدها  النشــيطة يف آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد وأن
  لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضات؛

، يف التنميةاء الدول األطراف واجلهات املاحنة املهتمة، مبا يف ذلك الشــــــرك حيثُّ  -٣  
فاقية، مبا يف ذلك تنفيذ على دعم الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االت

  من أهداف التنمية املستدامة؛  ١٦اجلوانب اليت ستسهم يف حتقيق اهلدف 
 التنميةكاء يف الدول األطراف واجلهات املاحنة املهتمة، مبا يف ذلك الشر عشجِّي  -٤  

خدِّرات واجلرمية، يف ومبساعدة مكتب األمم املتحدة املعين بامل أن تواصل، بناًء على الطلب، ىعل
لفساد يف الدول اجلزرية مكافحة االرامية إىل صالحات اإل تنفيذالعمل على إطار واليته احلالية، دعم 

 يشملقليمية والدولية، مبا الصغرية النامية من خالل تقدمي املساعدة التقنية على الصعد الثنائية واإل
  ؛نفيذ هذه اإلصالحاتلت تلبية احتياجات املساعدة التقنية املحددة من خالل آلية استعراض التنفيذ

 نية مناسبة لبيئةفة اليت تتوافر لديها خربات واجلهات املاحنالدول األطراف  عشجِّي  -٥  
على بها، بناء على طل الدول اجلزرية الصــــغرية النامية، إطالعالدول اجلزرية الصــــغرية النامية على 

  قائمة واملقبلة؛من خالل آليات التعاون الثنائية واإلقليمية والدولية الممارساهتا الفضلى 
ت والبحوث ملعلومااتبادل لنامية على مواصلة الدول اجلزرية الصغرية ا عشجِّي  -٦  

  ؛لدان حتديدًالدى هذا النوع من الب تنفيذ االتفاقية الفضلى املتعلقة بكيفيةاملمارسات و
 ترسيخلرامية إىل االدول اجلزرية الصغرية النامية على مواصلة جهودها  أيضًاع شجِّي  -٧  

ألطراف األخرى ادعو الدول يلعام واخلاص، واهة ومنع الفساد والقضاء عليه يف القطاعني ازنال
طلبها يف هذا الصدد، مبا يف  واجلهات املاحنة املهتمة إىل دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية بناء على

املتحدة ذات الصلة،  ساعدة شركاء التنمية اآلخرين ووكاالت األمممبتوفري الدعم الالزم هلا ذلك 
  ؛جهةالوالية احلالية لكل يف إطار 
نع الفساد، كخطوة الدول اجلزرية الصغرية النامية على تعزيز أطرها اخلاصة مب حيثُّ  -٨  

، هبدف بناء القدرة ترمي إىل النهوض باحلوكمة الرشيدة يف جمال إدارة موارد األراضي واملحيطات
من املجتمع الدويل ية، بدعٍم مواجهة آثار تغيُّر املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامالصمود يف على 

  وهيئات األمم املتحدة املعنية؛
م يف تنفيذ هذا القرار إىل األمانة أن تقدِّم إليه تقريرًا بشأن ما ُيحَرز من تقدُّ يطلب  -٩  

  ؛ وما ُيواَجه من حتدِّيات
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واردة يف تقرير الدول اجلزرية الصغرية النامية على النظر يف التوصيات ال يشجِّع  -١٠  
  )٢٠(؛٦/٩األمانة عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر 

، وحيثُّ  هذا الشأنيفوالتحديات القائمة  ٦/٩ه م املحرز يف تنفيذ قراردُّبالتق يسلِّم  -١١  
اليت تركِّز على  ،ملساعدة التقنيةالدول األطراف على مواصلة دعم اجلهود الرامية إىل تقدمي ا

مبساعدة من مكتب و لبها، بناء على طمعاونتهااحتياجات الدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك 
االنضمام إليها، وكذلك يف  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف التصديق على االتفاقية أو

  الفعال لالتفاقية؛ ن أجل التنفيذمن املتطلبات التقنية م استيفاء املتطلبات التشريعية وغريها
رج امليزانية الدول األطراف وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -١٢  

  .لألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

  ٧/٨القرار   
 الفساد يف جمال الرياضة   

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ  
يف تنسيق اإلجراءات اليت  )٢٣(بأمهية دور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إذ يسلِّم 

  تتخذها احلكومات ملكافحة الفساد جبميع أشكاله، 
 ةواالجتماعي ةالتربويو ةالثقافي تأنَّ الرياضة تؤدي دورًا رئيسيًّا يف املجاال وإذ يالحظ 

  ،ةواالقتصادي
من أنَّ الفساد ميكن أن يقوِّض إمكانات الرياضة نفسها ودورها يف  القلق وإذ يساوره 

   )٢٤(،٢٠٣٠اإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
، مبا يشمل غسل لفساد واجلرمية االقتصاديةاخلطر الذي ميثله ا ببالغ القلق وإذ يالحظ 

  األموال، على الرياضة، 
لروح األوملبية، كما تتجسد الفساد يف جمال الرياضة يقوِّض املبادئ األساسية لأنَّ ب وإذ يسلِّم 

  يف امليثاق األومليب، 
 ترسيخ اإلسهام البالغ القيمة للحركة األوملبية واحلركة األوملبية للمعوقني يف وإذ يؤكِّد 

الرياضة كوسيلة فريدة لتعزيز السالم والتنمية، وخباصة من خالل املثل األعلى املتمثل يف اهلدنة 
  األوملبية، وإذ يقرُّ بالفرص اليت أتاحتها األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني يف املاضي، 

ب األوملبية واأللعاب األوملبية وإذ يرحِّب مع التقدير بكل ما ُيرتقب تنظيمه من دورات األلعا
                                                           

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٣(  
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٤(  
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للمعوقني، وإذ يهيب بالدول األطراف اليت سوف تستضيف هذه األلعاب وغريها من األحداث 
الرياضية الكربى يف املستقبل، وكذلك سائر الدول األطراف، أن تعمل على تعزيز التدابري الرامية 

  إىل التصدي ملخاطر الفساد املتصلة هبذه األحداث،
ألمم املتحدة املعين ابالدور اهلام الذي تؤديه الدول األطراف، مبساعدة من مكتب  وإذ يقرُّ 

  باملخدِّرات واجلرمية، يف مكافحة الفساد يف جمال الرياضة، 
لفساد تقع على عاتق املسؤولية عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اأنَّ  وإذ يالحظ 

لفساد يف جمال الرياضة اهة والشفافية واملساءلة ومنع ازنال الدول األطراف بينما العمل على تعزيز
  هو مسؤولية ينبغي أن يتشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، 

لرياضيني ووسائط يف هذا السياق مسامهات املنظمات ذات الصلة بالرياضة ودور ا وإذ يربز 
 مكافحة الفساد يف يفاإلعالم واملجتمع املدين واألوساط األكادميية وسائر كيانات القطاع اخلاص 

ة هج القائمواخلاص والنُّ الدور الرئيسي للشراكات بني القطاعني العام أيضًا يربزجمال الرياضة، وإذ 
  على تعدد اجلهات املعنية يف هذا الصدد، 

ومكتب األمم املتحدة املعين  التفاهم املربمة بني اللجنة األوملبية الدولية مذكِّرةإىل  وإذ يشري  
لتعاون بني هاتني املؤسستني يف ، واليت توفر إطارًا ل٢٠١١عة يف أيار/مايو باملخدِّرات واجلرمية، املوقَّ
"أحكام القانون ملعنون مبنشورمها املشترك ا وإذ حييط علمًاجمال الرياضة،  منع ومكافحة الفساد يف

  ، اجلنائي النموذجية املتعلقة باملالحقة القضائية للتالعب باملنافسات"
ال الرياضة وتعزيز بالدور احلاسم لألمم املتحدة يف مكافحة ومنع الفساد يف جم وإذ يسلِّم 

  اهة فيه، زنال
يف مكافحة الفساد  )٢٥(نظمات واملحافل احلكومية الدوليةمبسامهات سائر امل أيضًاوإذ يسلِّم  

  اهة فيه، زنيف جمال الرياضة وتعزيز ال
االت تقويض من أنَّ التحدي الذي يشكله الفساد ميكنه يف بعض احل وإذ يساوره القلق 

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،  تعزيزقدرة الرياضة على 
واملعنون "متابعة إعالن  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٦إىل قراره  وإذ يشري  

اهة يف جمال الرياضة من خالل تعزيز زنمرَّاكش بشأن منع الفساد"، الذي سلَّم فيه بأمهية محاية ال
ي، احلوكمة الرشيدة يف جمال الرياضة وختفيف خماطر الفساد اليت تواجهها الرياضة على الصعيد العامل

وطلب إىل األمانة أن تواصل، بالتعاون مع اجلهات املعنية من منظمات دولية وشركاء وجهات 
حلكومات واملنظمات الرياضية ا متكن وأدواتإرشادية ماحنة، إعداد دراسات ومواد تدريبية وأدلة 

                                                           
األمريكية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. مثل جملس أوروبا، وأمانة الكومنولث، ومنظمة الدول   )٢٥(  

 وغريه. ٢٠١٧متوز/يوليه  ٨انظر إعالن قادة جمموعة العشرين املؤرَّخ 
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عين باملخدِّرات مبا قام به مكتب األمم املتحدة امل ونوَّهالتدابري املتخذة يف هذا امليدان،  من توطيد
  واجلرمية من أعمال بالفعل يف هذا الصدد، 

مؤمتر منظمة  ٢٠١٧متوز/يوليه  ١٥إىل خطة عمل قازان اليت اعتمدها يف  أيضًاوإذ يشري   
ظفني املسؤولني عن التربية األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة الدويل السادس للوزراء وكبار املو

لسياسات الصادر عن سيما حمور السياسات الرئيسي الثالث إلطار متابعة االبدنية والرياضة، وال 
  اهة يف الرياضة، زنمؤمتر وزراء الرياضة، بشأن محاية ال

، واملعنون "متابعة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ؤرَّخ، امل٥/٤إىل قراره  وإذ يشري كذلك  
ف املخاطر العاملية طراف بقوة على ختفيإعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، الذي شجَّع الدول األ

مية إىل إقامة حتالف عاملي للفساد يف تنظيم األحداث الرياضية الواسعة النطاق، ورحَّب باملبادرة الرا
  اهة يف الرياضة، زنلل

فساد يف جمال بوجود شراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين ملكافحة ومنع ال وإذ يقرُّ 
  اجلرمية يف هذه الشراكات،ومبسامهات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  مًاوإذ حييط علالرياضة، 
بأعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد،  وإذ حييط علمًا  

 وال سيما مناقشاته الفنية املتعلقة مبكافحة الفساد يف جمال الرياضة واالستنتاجات والتوصيات اليت
وإذ حييط  )٢٦(،٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢اعُتِمدت يف اجتماعه املعقود يف فيينا يف الفترة من 

باملواد اإلرشادية ذات الصلة اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  أيضًا علمًا
املرجعي للممارسات اجليدة  الدليل املرجعي للممارسات اجليدة يف جمال محاية املبلِّغني، والدليلأي 

يف التحقيق يف التالعب بنتائج املباريات، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: استراتيجية للحماية 
  ،من الفساد يف األحداث العامة الكربى

اهة والشفافية زنلايف تعزيز  )٢٣(أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يؤكِّد  -١  
 ؛أيضًاومنع الفساد، يف جمال الرياضة واملساءلة 

لفساد يف بالدول األطراف أن تكثف جهودها الرامية إىل منع ومكافحة ا ُيهيب  -٢  
ري إنفاذ القانون الصارمة، جمال الرياضة ويشدِّد، يف هذا الصدد، على أمهية التدابري التشريعية وتداب

فقًا للمبادئ األساسية ويق وتبادل املعلومات بالدول األطراف أن تعزز التعاون والتنس أيضًاوُيهيب 
  لنظمها القانونية؛ 

، وفقًا بالدول األطراف أن تعزز من جهودها وتزيد من تنسيقها أيضًا ُيهيب  -٣  
، مبا يشمل االستعانة يف لنظمها القانونية، بغية التخفيف بفعالية من خماطر الفساد يف جمال الرياضة

 ة والوطنية بني أصحاب املصلحة املتعددين؛ هذا الشأن بالشراكات العاملي

                                                           
 .CAC/COSP/WG.4/2016/5انظر الوثيقة   )٢٦(  
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دة املعين باملخدِّرات بأمهية قيام الدول األطراف، بالتعاون مع مكتب األمم املتح يقرُّ  -٤  
اسية لقوانينها الوطنية، واجلرمية، باختاذ تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقًا للمبادئ األس

 والقطاع اخلاص خارج القطاع العام، مثل املجتمع املدينمن أجل تشجيع األفراد واجلماعات من 
شاركة النشيطة يف منع واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املجتمعية، على امل

  الفساد، وتوعية اجلمهور بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتحدي الذي يطرحه؛ 
اعاة االقتضاء ويف إطار من مر الدول األطراف على أن تقوم، حسب يشجِّع  -٥  

سياق الرياضة، بالنظر  من االتفاقية على اخلصوص ووفقًا لتشريعاهتا الوطنية ويف ٣٣و ٣٢و ٨ املواد
 ذلك ُنُظم حممية لإلبالغ، يفُنُظم سرية لتقدمي الشكاوى وبرامج حلماية املبلغني، مبا  وتطويريف إنشاء 

  لوعي هبذه التدابري؛ وتدابري فعالة حلماية الشهود، وزيادة ا
طنية، للتحدي الدول األطراف على أن تتصدى، وفقًا لتشريعاهتا الو أيضًا يشجِّع  -٦  

املساواة بني اجلنسني  لتعزيزالذي ميكن أن يشكله الفساد يف جمال الرياضة يف بعض احلاالت بالنسبة 
  ومتكني املرأة؛ 

 سيما الدول األطراف على تشجيع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وال حيثُّ  -٧  
ية عند تنظيم منظمي األحداث الرياضية الكربى، على مراعاة األحكام ذات الصلة من االتفاق

ى التصدي ملخاطر األحداث العامة الكربى واالستفادة من هذه األحداث يف تعزيز ودعم العمل عل
  الفساد ذات الصلة؛ 

رات واجلرمية املعنون مبنشور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ يط علمًا مع التقديرحي  -٨  
، ويدعو ث العامة الكربى""اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: استراتيجية لدرء الفساد يف األحدا

  ؛ ةعماالد تهأداومنظمي األحداث الرياضية الكربى إىل االستفادة من هذا املنشور 
جيع اجلهات الدول األطراف إىل أن تقوم، وفقًا لتشريعاهتا الوطنية، بتش يدعو  -٩  

ية وضمان توافر ما يلزم املعنية ذات الصلة بالرياضة على تشجيع املمارسات األخالقية وتعزيز الشفاف
ة إىل فئات من موارد وموظفني متخصصني، ووضع ضوابط داخلية، وتصميم برامج تدريبية موجه

  يقات الرمسية؛ وتنفيذ آليات داخلية لإلبالغ عن أفعال الفساد والتعاون مع التحق حمدَّدة،
تشريعاهتا  الدول األطراف إىل أن تأخذ يف االعتبار، عند استعراض أيضًايدعو   -١٠  

املنافسات وسائر اجلرائم الوطنية، املشاكل واملسائل املتعلقة باملراهنات غري القانونية والتالعب ب
لصدد، بتشارك مكتب املتصلة بالرياضة عندما تقترن بالفساد، وحييط علمًا مع التقدير، يف هذا ا

نشر كتيب ودراسة حتت عنوان  ة املعين باملخدِّرات واجلرمية واللجنة األوملبية الدولية يفاملتحد األمم
  ؛ املنافسات""أحكام القانون اجلنائي النموذجية املتعلقة باملالحقة القضائية للتالعب ب

الدول األطراف إىل تقدمي معلومات إىل مكتب األمم املتحدة املعين  يدعو كذلك  -١١  
واجلرمية بشأن املسائل الواردة يف هذا القرار، حرصًا على استبانة االحتياجات املناسبة  باملخدِّرات
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يف مجع املعلومات املناسبة بشأن  ، والتباحث معه فيما إذا كان بوسعه املساعدةمن املساعدة التقنية
ساد يف جمال منع ومكافحة الف املعنية بالعمل على يةربامج املؤسسالسياسات والالتطورات املتصلة ب

  الرياضة وما قد تسفر عنه هذه األنشطة من نتائج، والكيفية اليت ميكنه أن يقدِّم هبا هذه املساعدة؛ 
ت املعنية من إىل األمانة أن تواصل، يف حدود واليتها وبالتعاون مع اجلها يطلب  -١٢  

طراف، إعداد دراسات املنظمات الدولية والشركاء واجلهات املاحنة وبالتشاور الوثيق مع الدول األ
مات ونشر املعلو وأدوات من أجل احلكومات واملنظمات الرياضية،إرشادية ومواد تدريبية وأدلة 
  تدابري مكافحة الفساد يف جمال الرياضة؛  لتوطيدواملمارسات اجليدة 

انية لألغراض املنظمات الرياضية إىل النظر يف توفري موارد من خارج امليز يدعو  -١٣  
  املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

رج امليزانية الدول األطراف وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -١٤  
  .عد األمم املتحدة وإجراءاهتالألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقوا

    
  املقرَّرات  -باء  

  قرَّر التايل يف دورته السابعة:اعتمد املؤمتر امل  -٢
    

  ٧/١املقرَّر     
 أعمال اهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر    

الثالثة  تها يلي يف جلسمؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مب قام  
  :٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠املعقودة يف عشرة 

، الذي طلب فيه إىل ٢٠١٥تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/١أشـــار إىل قراره   (أ)  
فريق اســـــتعراض التنفيذ أن ينظر يف اعتماد خطة عمل متعددة الســـــنوات من أجل مواصـــــلة أعماله 

أن تنظِّم جداول األعمال املؤقتة لفريق ، وطلب فيه إىل األمانة ٢٠١٩-٢٠١٦التحليلية خالل الفترة 
استعراض التنفيذ وسائر اهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة 
الواليات املســــــندة إىل تلك اهليئات، وطلب فيه إىل فريق اســــــتعراض التنفيذ أن يقدِّم إليه يف دورته 

امللِزمة واالستنتاجات القائمة على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ  السابعة جمموعة من التوصيات غري
  للنظر فيها وإقرارها؛ )٢٧(الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٧(  
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أحاط علمًا مبجموعة التوصــيات غري امللِزمة واالســتنتاجات القائمة على الدروس   )(ب  
فريق اســتعراض  اليت اســتعرضــها )٢٨(ني الثالث والرابع من االتفاقية،املســتفادة بشــأن تنفيذ الفصــل

  التنفيذ يف دورته الثامنة املستأنفة؛ 
سنوات  )(ج   ستعراض التنفيذ يف دورته  ،أقرَّ خطة العمل املتعددة ال اليت اعتمدها فريق ا

سابعة املستأنفة، يف اجتماعه املعقود  واجلدول الزمين لالجتماعات، الذي أقره املكتب املوسَّع )٢٩(ال
  ؛٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧يف 

ــــــتعراض التنفيذ  املمثَّلة يفدعا الدول األطراف   (د)   ىل اإلعراب إاجتماعات فريق اس
شأن أيِّ شأن تنفيذ خطة العمل وب طلب إىل األمانة أن و تأثري هلا على حضور اخلرباء، عن آرائها ب

  املسامهات.تقدِّم إليه يف دورته الثامنة تقريرًا عن هذه 
  

                                                           
  )٢٨(  CAC/COSP/2017/5. 
  )٢٩(  CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1.املرفق األول ، 


