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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/580) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

منع ومكافحة املمارسات الفاسدة وحتويل األموال بشكل غري مشروع وإعادة األموال إىل بلداا األصلية  - ١٨٨/٥٥
 

إن اجلمعية العامة، 

ـــــة الفســـاد والرشـــــوة فــــي  إذ تشــري إىل قراراــا ١٧٦/٥٣ املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨ بشــأن تدابــري مكافحــ

املعامــــالت التجاريـــة الدوليــــة، و ٢٠٥/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ بشــأن منــع املمارســات الفاســدة وحتويــل األمــوال 

بشكل غري مشروع، و ٦١/٥٥ املؤرخ ٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ بشأن وضع صك قانوين دويل فعال ملكافحة الفساد، 

وإذ يسـاورها القلـــق إزاء خطــورة املشــاكل الناشــئة عــن الفســاد، الــيت قــد ــدد اســتقرار اتمعــات وأمنــها، وتقــوض القيــم 

الدميقراطية واألخالقية، وتعرض التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية للخطر، 

وإذ تسلم بأمهية التعاون الدويل والقوانني الدولية والوطنية القائمة ملكافحة الفساد يف املعامالت التجارية الدولية،  

وإذ تالحــظ مــع التقديــر مــا حــدث مؤخــرا مــن اعتمــــاد التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة 

وبروتوكوليها(١)، 

وإذ تسلم بالدور اهلام لدوائـر األعمـال التجاريـة، مبـا فيـها خصوصـا القطـاع اخلـاص، يف تعزيـز العمليـة الديناميـة املؤديـة إىل تنميـة 

ـــى الصعيديــن الوطــين والــدويل لتيســري  القطاعـات الزراعيـة والصناعيـة وقطـاع اخلدمـات، وباحلاجـة إىل يئـة بيئـة مواتيـة لألعمـال التجاريـة عل

النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف البلدان النامية، والبلدان األفريقية باألخص، واضعة يف احلسبان األولويات اإلمنائية للحكومات، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا مـا ميكـن أن يقـوم بـه القطـاع اخلـاص مـن دور هـام جـدا يف تعزيـز النمـو االقتصـادي والتنميـة، ومشـــاركة 

منظومـة األمـم املتحـدة النشـطة يف تسـهيل املسـامهة البنـاءة والتفـاعل املنظـم للقطـاع اخلـاص يف عمليـة التنميـة بتبـين املبـادئ واملعايـري العامليـة الــيت 

من قبيل األمانة والشفافية واملساءلة، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام عن منع املمارسات الفاسدة وحتويل األموال بشكل غري مشروع(٢)، 

                                                           
القرار ٢٥/٥٥، املرفقات األول إىل الثالث.  (١)
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تكرر إدانتها للفساد والرشوة وغسل األموال وحتويل األموال بشكل غري مشروع؛  - ١

تدعو إىل اختاذ مزيـد مـن التدابـري الدوليـة والوطنيـة ملكافحـة املمارسـات الفاسـدة والرشـوة يف املعـامالت الدوليـة وإىل  - ٢

التعاون الدويل دعما هلذه التدابري؛ 

تدعو أيضا، بينما تسلم بأمهية التدابري الوطنية، إىل مزيد من التعـاون الـدويل، عـن طريـق جـهات منـها منظومـة األمـم  - ٣

املتحدة، يف ما يتعلق باستنباط الطرائق والوسـائل الكفيلـة مبنـع التحويـالت غـري املشـروعة والتصـدي هلـا، وكذلـك إعـادة األمـوال احملولـة بطـرق 

غري مشروعة إىل بلداا األصلية، ويب جبميع البلدان والكيانات املعنية أن تتعاون يف هذا الصدد؛  

تطلب إىل اتمع الدويل أن يدعم جهود مجيع البلدان الراميـة إىل تعزيـز القـدرة املؤسسـية واألطـر التنظيميـة مـن أجـل  - ٤

منـع الفسـاد والرشـوة وغسـل األمـوال والتحويـل غـري املشـروع لألمـوال، فضـال عـــن إعــادة األمــوال احملولــة بطــرق غــري مشــروعة إىل بلداــا 

األصلية؛ 

تكرر طلبها إىل األمـني العـام، كمـا جـاء يف القـرار ٦١/٥٥، أن يعقـد اجتماعـا لفريـق خـرباء حكومـي دويل مفتـوح  - ٥

بـاب العضويـة لدراسـة وإعـداد مشـروع إطـار مرجعـي للتفـاوض علـى الصـك القـانوين املسـتقبلي ملكافحـة الفسـاد، وذلـك علـى أســـاس تقريــر 

األمـني العـام وتوصيـات جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورـا العاشـرة، وتدعـو فريـق اخلـرباء، علـــى األســاس نفســه إىل دراســة مســألة 

األموال احملولة بشكل غري مشروع وإعادة تلك األموال إىل بلداا األصلية؛ 

تقـرر إبقـاء هـذه املسـألة قيـد االسـتعراض، وتطلـب، يف هـذا الصـدد، إىل األمـني العـام أن يعـد، بالتشـاور مـــع الــدول  - ٦

األعضاء واهليئات املعنية يف منظومة األمم املتحـدة، ودون تكـرار املـواد الـواردة يف التقريـر الـذي طلبتـه اجلمعيـة العامـة مبوجـب القـرار ٦١/٥٥، 

تقريرا حتليليا يتضمن معلومات عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذا القـرار، كمـا يتضمـن، مـع مراعـاة القـرار ٢٠٥/٥٤، توصيـات ملموسـة تتصـل 

ـــر إىل اجلمعيــة العامــة خــالل دورــا السادســة  بـأمور تشـمل إعـادة األمـوال احملولـة بشـكل غـري مشـروع إىل بلداـا األصليـة، وأن يقـدم التقري

واخلمسني يف إطار البند املعنون �مسائل السياسات القطاعية: األعمال التجارية والتنمية�. 

 

اجللسة العامة ٨٧ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 
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