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

    
ــه السادســة        ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف دورت ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال اعتمــد م

، ٢٠١٥نـوفمرب  /تشرين الثاين ٦إىل  ٢املعقودة يف مدينة سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، من 
  :القرارات التالية

  
 ٦/١القرار 

      مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      يؤكِّد من جديدإذ   

الفســاد، وال ســيما املبــادئ التوجيهيــة لآلليــة وخصائصــها الــواردة يف الفصــل الثــاين مــن اإلطــار   
  املرجعي،
الـذي   ٢٠٠٩نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١٣املـؤرَّخ   ٣/١قـراره   وإذ يؤكِّد من جديد أيضـاً   

سية آللية استعراض التنفيذ، والذي قـرَّر فيـه، يف مجلـة أمـور، أن يقـوم، أثنـاء       يشكل الوثيقة األسا
دورة االســـتعراض الثانيـــة، باســـتعراض الفصـــلني الثـــاين (التـــدابري الوقائيـــة) واخلـــامس (اســـترداد 

  )١(املوجودات) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
الــيت  ٢٠١١أكتــوبر /تشــرين األول ٢٨املؤرَّخــة  ٤/٦و ٤/٥و ٤/١قراراتــه  وإذ يســتذكر  

املـؤرَّخ   ٥/١قدَّم فيها املزيد من اإلرشادات بشأن اآللية وأعمال فريـق اسـتعراض التنفيـذ، ومقـرَّره     
  بشأن األعمال التحضريية لتقييم أداء اآللية، ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩

ــرُّ    ــة دورة        وإذ ُيق ــة يف بداي ــاً يف االتفاقي ــت أطراف ــيت كان ــدول ال ــن ال ــدداً كــبرياً م ــأنَّ ع ب
االستعراض األوىل أجنزت استعراضـاهتا القطريـة وأنَّ عـدة دول أخـرى بلغـت مرحلـة متقدِّمـة يف        

  )٢(هذه العملية،

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد عة املعاهداتجممواألمم املتحدة،   )١(  
دولة من الدول اليت كانت أطرافا يف االتفاقية يف بداية دورة  ٨٦حىت تاريخ اعتماد هذا القرار، أجنزت   )٢(  

  االستعراض األوىل استعراضاهتا القطرية.
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اسـتعراض تنفيـذ الفصـلني الثالـث والرابـع ال يـزال جاريـاً يف العديـد مـن           أنَّ وإذ يالحظ  
الدول األطراف اليت انضمت إىل االتفاقية بعد بدء دورة االستعراض األوىل، يف حـني أمتَّـت دول   

  أخرى استعراضاهتا القطرية،
  قاً فعاالً،على ضرورة التأكُّد من أنَّ مجيع الدول األطراف تطبِّق اآللية تطبي وإذ يشدِّد  
التـزام الـدول األطـراف بعمليـة االسـتعراض القطـري، وإذ حيـيط         وإذ يالحظ مع التقـدير   

علماً باملعلومات املنبثقة عن اسـتعراض تنفيـذ الفصـلني الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والرابـع         
  (التعاون الدويل) من االتفاقية،

ــاره   ــة طــرف ســوف تقــدِّ   وإذ يضــع يف اعتب ــة  أنَّ كــل دول ــة االســتعراض الثاني م يف مرحل
معلومات عـن التقـدُّم احملـَرز بشـأن املالحظـات الـواردة يف تقـارير استعراضـها القطـري السـابقة،           

  وعن مدى تقدمي املساعدة التقنية الالزمة واملطلوبة املبيَّنة يف تقرير استعراضها القطري،
أن ُتسـتخدم أيضـاً لتشـجيع وتيسـري     بأنَّ نتـائج عمليـة االسـتعراض القطـري ينبغـي       وإذ يسلِّم  

  التعاون التقين بني الدول األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية وبني مقدِّمي تلك املساعدة،
تأييــده التبــاع هنــج قُطــري، قيــادةً وتنفيــذاً، يف تطبيــق بــرامج املســاعدة   وإذ يعيــد تأكيــد  

 ٣/٤لـة لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة، عمـالً بقـراره       منسَّقاً، باعتباره وسـيلة فعا التقنية تطبيقاً متكامالً و
  ،٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣املؤرَّخ 

باحلاجة إىل تيسري مشاركة خرباء حكـوميني مـن مجيـع الـدول األطـراف علـى        وإذ يسلِّم  
  أوسع نطاق ممكن يف اجتماعات اهليئات الفرعية،

اجلاريـة املبذولـة مـن الـدول األطـراف الـيت ال تـزال قيـد         للجهـود   وإذ يعرب عـن تقـديره    
االستعراض والدول األطراف املستعرِضة هلـا واألمانـة مـن أجـل التعجيـل بإمتـام عمليـة اسـتعراض         

  تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية،
كافحـة  استهالل الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل ُيعلن  -١  

  ؛٣/١مع قرار املؤمتر  ومتاشياً لآللية، املرجعي اإلطار من ١٣الفساد، عمال بالفقرة 
إىل فريق استعراض التنفيذ أن َيشـَرع يف بدايـة دورتـه السـابعة يف اختيـار       يطلب  -٢  

الدول األطراف املستعَرضة واملستعرِضة يف دورة االستعراض الثانية، وذلك بسحب القرعة وفقـاً  
  التنفيذ؛ استعراض آللية املرجعي اإلطار من ١٩و ١٤ني للفقرت

بالدول األطراف اليت ال تزال قيد االستعراض وبالدول املستعرضـة هلـا أن    يهيب  -٣  
تواصل التعاون من أجل إمتام استعراض تنفيذ الفصلني الثالـث والرابـع مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة       

 املناسـب  الوقـت  يف الـدول  هـذه  تزويـد  تواصـل  أن األمانـة  إىل ويطلـب  )١(ملكافحـة الفسـاد،  
  الصدد؛ هذا يف الفعالة باملساعدة
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إىل األمانة، بالتشاور مع الـدول األطـراف وبتوجيـه مـن فريـق اسـتعراض        يطلب  -٤  
التنفيــذ، أن تواصــل حتســني قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الشــاملة اخلاصــة بالــدورة الثانيــة آلليــة   

ســاس بشــموليتها أو باملنهجيــة املتَّبعــة أثنــاء دورة االســتعراض األوىل،   اســتعراض التنفيــذ، دون م
  ودون املساس باستهالل الدورة الثانية؛

إىل فريق استعراض التنفيذ أن يعقد اجتماعات فيمـا بـني الـدورات ُتفـتح      يطلب  -٥  
 آلليـة  املرجعـي  اإلطـار  مـن  ١٩أمام مجيع الـدول األطـراف بغـرض سـحب القرعـة وفقـاً للفقـرة        

 يف القرعـة  سـحب  إعـادة  تطلـب  أن يف الطـرف  الدولـة  حبـق  املسـاس  دون التنفيـذ،  اسـتعراض 
  الالحقة؛ العادية دورته يف أو الدورات بني ما فترة يف للفريق الالحق االجتماع
أن خيضع ُخمس الدول األطـراف لالسـتعراض يف كـل سـنة مـن السـنوات        يقرِّر  -٦  

  الثانية؛اخلمس اليت تستغرقها دورة االستعراض 
أن تقـوم الـدول املنضـمَّة إىل االتفاقيـة بعـد الـدورة السادسـة للمـؤمتر          يقرِّر أيضاً  -٧  

بإمتام استعراض تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف موعد ال يتجاوز سـنتني مـن تـاريخ    
فاقيــة إيــداع صــك انضــمامها وأن تشــارك يف اســتعراض تنفيــذ الفصــلني الثــاين واخلــامس مــن االت

  خالل السنة األخرية من دورة االستعراض الثانية؛
ــاون مــع      يهيــب  -٨   ــآزر، بالتنســيق والتع ــة أن تواصــل استكشــاف أوجــه الت باألمان

أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى يف جمـال مكافحـة الفسـاد، وتعزيـز أوجـه التـآزر تلـك        
 ٦والفقـرة   املرجعي، اإلطار من ٣١(ج) و ٢٧و ٥عند االقتضاء، حتقيقا لالمتثال التام للفقرات 

 اسـتعراض  فريـق  وأن تبلـغ  االتفاقيـة،  مـن  ٦٤واملـادة   احلكـوميني  للخـرباء  التوجيهيـة  املبـادئ  من
  الصدد؛ هذا يف املتخذة التنفيذ باإلجراءات

استعراض التنفيذ وسـائر  إىل األمانة أن تنظم جداول األعمال املؤقَّتة لفريق  يطلب  -٩  
اهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسـندة إىل  

وأن ختطط لعقد االجتماعات على مدى مخس فتـرات مـدة كـل منـها مخسـة أيـام        )٣(تلك اهليئات،
النظر يف إمكانيـة تنظـيم اجتماعـات     عمل خالل الفترة السابقة النعقاد الدورة السابعة للمؤمتر، مع

  بالتعاقب عندما ُيتوقع أن حيضر تلك االجتماعات نفس اخلرباء احلكوميني؛
إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أن ينظــر يف اعتمــاد خطــة عمــل متعــدِّدة         يطلــب  -١٠  

 حتديد املعلومـات  مع ،٢٠١٩-٢٠١٦السنوات من أجل مواصلة أعماله التحليلية خالل الفترة 
 واملالحظــات املطروحــة والتحــديات اجليِّــدة واملمارســات الناجحــة بالتجــارب علقــةاملت

 لتنفيـذ  القطريـة  االستعراضـات  عـن املسـتقاة مـن    تنبثـق  الـيت  التقنيـة،  املسـاعدة  مـن  واالحتياجات

                                                         
  .٤/٢و ٣/٢و ٣/١و ١/٤كما ترد يف قرارات املؤمتر   )٣(  
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 الرئيسـي  املوضوع لتكون واخلامس، والرابع والثالث الثاين لالتفاقية، األربعة الفصول من واحد
  مستأنفة؛ أو عادية دورة لكل

ــذ أن يقــوم بتحليــل املعلومــات املتعلقــة    يطلــب أيضــاً    -١١   إىل فريــق اســتعراض التنفي
بالتجارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة والتحـديات املطروحـة واملالحظـات واالحتياجـات مـن         

مبراعــاة املســاعدة التقنيــة، الــيت تنبثــق عــن االستعراضــات القطريــة أثنــاء دورة االســتعراض األوىل، 
 مـن  جمموعـة  يقـدِّم  وأن املرجعـي،  اإلطار من ٣٥تقرير التنفيذ املواضيعي الذي أُعدَّ وفقاً للفقرة 

 الثالث الفصلني تنفيذ بشأن املستفادة الدروس على القائمة واالستنتاجات امللزِمة غري التوصيات
  السابعة؛ دورته يف وإقرارها فيها للنظر املؤمتر إىل االتفاقية من والرابع

ــجِّع  -١٢   ــأن       يشـ ــة بشـ ــات طواعيـ ــادل املعلومـ ــلة تبـ ــى مواصـ ــراف علـ ــدول األطـ الـ
املمارسات اجليِّدة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتَّخذة بعد إجنـاز تقـارير استعراضـها القطـري،     

مانـة  مبا يف ذلك املعلومات املتصلة باملساعدة التقنية، وعلى النظر يف تقدمي هـذه املعلومـات إىل األ  
  لنشرها على موقعها الشبكي؛

ــائج استعراضــها القطــري لتعزيــز أطــر     يهيــب  -١٣   بالــدول األطــراف أن تســتخدم نت
  مكافحة الفساد لديها بسبل منها االستعانة باملساعدة التقنية، عند الطلب؛

الـدول األطـراف علـى أن تضـع أو تـنقِّح، عنـد االقتضـاء، طبقـاً لنظمهـا           يشجِّع  -١٤  
تعاجلـه،   فيمـا  تعـاجل،  الفسـاد  ملكافحـة  وطنيـة  عمـل  خطـط  أو/لوطنيـة، اسـتراتيجيات و  القانونيـة ا 

 خطـط  أو/االسـتراتيجيات و  هلـذه  تـروِّج  وأن القطرية، استعراضاهتا خالل املستبانة االحتياجات
 هنـج  وفـق  التقنيـة  املسـاعدة  لتقـدمي  ومتكاملـة  منسـقة  بـرامج  وتنفيـذ  لوضـع  أداة باعتبارهـا  العمل
  وتنفيذاً؛ قيادةً قطري،

ــدعو  -١٥   ــة إىل أن تشــترك يف إبــالغ املمــثلني     ي ــدول األطــراف املستعَرضــة واألمان ال
احملليني للجهات الدولية املقدمة للمساعدة التقنية الثنائيـة واملتعـددة األطـراف واملـاحنني الـدوليني،      

املسـاعدة التقنيـة   وكذلك املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، عند االقتضـاء، باالحتياجـات مـن    
  املستبانة يف االستعراض القطري؛

على أمهية سد االحتياجـات ذات األولويـة مـن املسـاعدة التقنيـة املسـتبانة        يشدِّد  -١٦  
يف إطار االستعراضات القطرية، ويدعو مقدِّمي املساعدة التقنيـة إىل مراعـاة تلـك األولويـات إمَّـا      

  دراجها يف الربامج احلالية؛لوضع برامج جديدة للمساعدة التقنية أو إل
إىل األمانة أن تبحث مبزيـد مـن التعمُّـق أوجـه القصـور املبيَّنـة يف مـذكِّرة         يطلب  -١٧  

وحتديـد مـدى إمكانيـة معاجلـة أوجـه       )٤(األمانة عن االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل اآللية
                                                         

  انظر املرفق األول هبذا التقرير.  )٤(  
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ومراعــاة هــذا القصــور عنــد القصــور هــذه مــن خــالل االقتصــاد يف التكــاليف أو تقــدمي التربعــات 
 اإلطـار  مـن  السـابع  للبـاب  وفقاً ،٢٠١٩-٢٠١٨تقدمي امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  املرجعي.
    

  ٦/٢القرار 
      تيسري التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات اجلرمية

  يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف   
أنَّ إرجاع املوجودات املتأتية من مصـدر غـري مشـروع هـو مبـدأ أساسـي يف        إذ يستذكر  

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،   ــاره أنَّ الفصــل اخلــامس مــن تلــك    )٥(اتفاقي وإذ يضــع يف اعتب
  ذ االتفاقية،االتفاقية هو أحد الفصول البالغة األمهية للنجاح يف تنفي

من االتفاقيـة، الـيت ُتلـزِم الـدول األطـراف بـأن َيُمـدَّ بعضـها          ٥١املادة  وإذ يستذكر أيضاً  
  بعضاً بأكرب قدر من العون واملساعدة فيما يتعلق بإرجاع املوجودات،

التزامات الدول األطراف، ويعقد العزم علـى تنفيـذ االلتزامـات الـواردة      وإذ يؤكِّد جمدَّداً  
ل اخلامس من االتفاقية ملنع التحويالت الدوليـة للعائـدات اإلجراميـة وكشـفها وردعهـا،      يف الفص

  وتعزيز التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات،
أنَّ الفساد جبميع أشكاله، مبا يشمل اإلثراء غري املشروع، يشـكِّل حتـدياً    وإذ يؤكِّد جمدَّداً  

ــها، ويقــ    ــدول وأمن ــام اســتقرار ال ــة، وُيضــر   خطــرياً أم ــة والعدال ــيم األخالقي وِّض املؤسســات والق
  بالتنمية املستدامة وسيادة القانون،

ــرُّ    ــرة      وإذ ُيق ــب، مبقتضــى الفق ــة للطل ــة الطــرف املتلقي ــادة   ٤حبــق الدول ــن امل ــن  ٥٧م م
االتفاقية، يف أن تقتطع، عند االقتضاء، ما مل تقرِّر الدول األطراف خالف ذلك، نفقـات معقولـة   

اإلجـراءات القضـائية املفضـية إىل إرجـاع املمتلكـات        عمليات التحقيق أو املالحقة أوتكبدهتا يف
  املصاَدرة أو تتصرف فيها،

الـذي أنشـئ مبوجبـه     ٢٠٠٦ديسـمرب  /كـانون األول  ١٤املـؤرَّخ   ١/٤قـراره   وإذ يستذكر  
 ١املؤرَّخ  ٢/٣العضوية املعين باسترداد املوجودات، وقراره الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح 

الذي أكَّد فيه جمدَّداً والية الفريق العامل، وإذ حييط علمـاً باملسـامهات املقدَّمـة     ٢٠٠٨فرباير /شباط
من مبادرة استرداد املوجودات املسروقة املشتركة بني البنـك الـدويل ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين       

واجلرمية، ومبادرات املركز الدويل السترداد املوجـودات واملبـادرات املماثلـة الراميـة إىل      باملخدِّرات

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  
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حتسني قدرة الدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذاً فعـاالً، وال سـيما التوصـيات املقدَّمـة يف إطـار هـذه           
  املبادرات من أجل حتسني عملية استرداد املوجودات،

ــراره  وإذ يســتذكر أيضــاً    ــ ٥/٣ق ــاين  ٢٩ؤرَّخ امل ــوفمرب /تشــرين الث بشــأن تيســري   ٢٠١٣ن
التعاون الدويل على استرداد املوجودات، الذي أعـاد فيـه بيـان أمهيـة التبـادل التلقـائي للمعلومـات،        

مـن املـادة    ٣دون املساس بالقانون الوطين، وإرجاع العائدات اإلجرامية سريعاً مبا يتَّفق مـع الفقـرة   
  دئ توجيهية عملية لتيسري استرداد املوجودات،من االتفاقية، ووضع مبا ٥٧

مــن االتفاقيـة، ويشــجِّع كـل دولــة طـرف، دون إخــالل     ٥٦املـادة   وإذ يسـتذكر كــذلك   
ــا أو         ــل، دون مســاس بتحقيقاهت ــا أن حتي ــز هل ــدابري جتي ــى الســعي إىل اختــاذ ت ــوطين، عل ــا ال بقانوهن

تأتية من األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقيـة  مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن العائدات امل
إىل دولــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عنــدما تــرى أنَّ إفشــاء تلــك املعلومــات قــد يســاعد   
الدولة الطرف املتلقية على استهالل أو إجراء حتقيقات أو مالحقات أو إجـراءات قضـائية أو قـد    

  خلامس من االتفاقية،يؤدي إىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقتضى الفصل ا
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال     وإذ يستذكر  

ــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة      األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعي
دول األعضـاء  الذي ذكرت فيه الـ  )٦(القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،

أهنا تعمل جاهدة من أجل تنفيـذ تـدابري فعالـة لكشـف الفسـاد ومنعـه ومكافحتـه، وكـذلك نقـل          
املوجودات املتأتية من الفسـاد إىل اخلـارج وغسـلها، وتـدعيم التعـاون الـدويل واملسـاعدة املقدَّمـة         

وكــذلك إىل الــدول األعضــاء يف جمــال التعــرُّف علــى تلــك املوجــودات أو جتميــدها أو حجزهــا،  
استردادها وإرجاعها، وفقاً للفصل اخلامس مـن االتفاقيـة، والعمـل يف هـذا الصـدد علـى مواصـلة        
مناقشــة طرائــق مبتكــرة لتحســني تبــادل املســاعدة القانونيــة مــن أجــل تســريع إجــراءات اســترداد   

  املوجودات وزيادة فرص جناحها،
الــدويل الثالــث لتمويــل خطــة عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن املــؤمتر    وإذ يســتذكر أيضــاً  
ــة، ــدة يف جمــال إرجــاع          )٧(التنمي ــى اســتحداث ممارســات جيِّ ــدويل عل ــع ال ــا اجملتم ــجِّع فيه ــيت ُش ال

  املوجودات،
الزيادة املطردة يف تدفقات األموال املتأتية من مصدر غري مشـروع مـن    وإذ يالحظ بقلق  

دة علـى التنميـة املسـتدامة    البلدان النامية علـى وجـه اخلصـوص، واخلطـر الـذي تشـكله تلـك الزيـا        
  وسيادة القانون وأمن الدول،

                                                         
  .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٦(  
  .٦٩/٣١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧(  
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مبـا قدَّمتـه الـدول األطـراف مـن عـون ومسـاعدة إىل الـدول الطالبـة يف جمـال            وإذ يرحِّب  
  استرداد العائدات اإلجرامية وإرجاعها،

مببادرة عملية لوزان بشأن املبـادئ التوجيهيـة العمليـة لتحقيـق      وإذ حييط علماً مع التقدير  
فــاءة يف اســترداد املوجــودات، الــيت وضــعتها ثالثــون دولــة طرفــاً، بالتعــاون الوثيــق مــع املركــز الك

الــدويل الســترداد املوجــودات وبــدعم مــن مبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة، هبــدف وضــع   
هنوج فعالة ومنسَّـقة السـترداد املوجـودات لصـاحل املمارسـني مـن الـدول الطالبـة والـدول املتلقيـة           

  ،للطلب
بأنَّ الدول ال تزال تواجه حتديات يف جمال استرداد املوجـودات ألسـباب منـها     وإذ يسلِّم  

اختالف نظمها القانونية، وحمدودية تطبيـق آليـات مثـل املصـادرة دون االسـتناد إىل حكـم إدانـة،        
، والتعقُّد الـذي تتَّسـم بـه التحقيقـات واملالحقـات القضـائية املشـتركة بـني عـدة واليـات قضـائية           

وعدم اإلملام بإجراءات املساعدة القانونية املتبادلـة لـدى الـدول األطـراف األخـرى، والصـعوبات       
  اليت تكتنف استبانة وكشف تدفُّق عائدات الفساد،

علــى وجــه اخلصــوص أنَّ نســبة كــبرية مــن عائــدات الفســاد، مبــا يف ذلــك      وإذ يالحــظ  
االتفاقيـة،   وغريها من األفعال اجملرمة مبقتضـى  العائدات املتأتية من الرشوة العابرة للحدود الوطنية

  مل يتم بعُد إرجاعها إىل الدول األطراف الطالبة ومالكيها الشرعيني السابقني وضحايا اجلرمية،
إزاء الصـعوبات العمليـة الـيت تواجههـا الـدول الطالبـة والـدول املتلقيـة          وإذ يساوره القلق  

  للطلب يف استرداد املوجودات،
بالصـــعوبات املشـــتركة الـــيت تواجههـــا الـــدول األطـــراف يف إثبـــات الصـــلة بـــني   وإذ يســـلِّم  

املوجودات املستبانة واجلرمية اليت تأتت تلك املوجودات مـن جـراء ارتكاهبـا، وإذ يشـدِّد علـى األمهيـة       
  البالغة لفعالية التحقيقات الوطنية والتعاون الدويل من أجل التغلُّب على تلك الصعوبات،

أنَّ التكلفة الباهظة السـترداد املوجـودات يف بعـض الواليـات القضـائية       قلقوإذ يالحظ ب  
قد جعلت استرداد تلك املوجودات صعباً، ممَّا أفضى إىل التخلي عـن بعـض القضـايا الـيت الـُتِمس      

  فيها إرجاع العائدات اإلجرامية إىل بلدان املنشأ،
ــدول األطــراف    وإذ يالحــظ   ــل يف جلــوء بعــض ال ــات   االجتــاه املتمث إىل التســويات واآللي

القانونية البديلـة األخـرى لتسـوية القضـايا املتعلقـة بالفسـاد عـرب احلـدود الوطنيـة، وإذ يسـلِّم بـأنَّ            
تلك اآلليات اجلديـدة، الـيت عـزَّزت إجـراءات اإلنفـاذ يف بعـض قضـايا الفسـاد يف خمتلـف أرجـاء           

املتمثلـة يف تعزيـز اسـترداد العائـدات     العامل، ينبغي أن ُتستخدم على حنـو يراعـي أهـداف االتفاقيـة     
  اإلجرامية والتعاون الدويل فيما بني مجيع الدول األطراف املعنية،
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تنــامي املمارســة املتمثلـــة يف جلــوء الــدول األطــراف إىل التســـويات       وإذ يالحــظ أيضــاً    
بالـدول   واآلليات القانونية البديلة األخرى يف قضايا الرشوة العـابرة للحـدود الوطنيـة، وإذ يهيـب    

ــيت تكــون منشــأ خمططــات        ــات القضــائية ال ــار الواجــب إلشــراك الوالي ــويل االعتب األطــراف أن ت
  الرشوة أو مكان رشو املوظفني األجانب،

إىل إيـالء االهتمـام العاجـل إىل مـا أشـارت إليـه دراسـة أجرهتـا مبـادرة اسـترداد            وإذ يدعو  
ئة من األمـوال املتحصَّـل عليهـا حـىت اآلن مـن      يف املا ٣املوجودات املسروقة من أنَّ نسبة ال تتعدى 

باليـني دوالر مـن دوالرات الواليـات     ٦,٢خالل التسويات على الصعيد العاملي، واليت تربو علـى  
املتحدة، هي الـيت أعيـدت إىل دول تلقَّـى موظفوهـا رشـوة وأجريـت فيهـا معـامالت منطويـة علـى           

  ية للفصل اخلامس من االتفاقية،فساد، مع العلم أنَّ اإلرجاع أحد األهداف األساس
ــا تتلقــاه مــن طلبــات       وإذ يشــجِّع   ــة للطلبــات علــى االســتجابة مل ــدول األطــراف املتلقِّي ال

  من االتفاقية يف حالة انتفاء ازدواجية التجرمي، ٤٦مساعدة مبقتضى املادة 
حيثُّ مجيع الدول األطراف علـى أن تتعـاون علـى اسـترداد العائـدات اإلجراميـة         -١  

شمولة بأحكام االتفاقية، مبا فيها األموال العمومية املختلسـة واملوجـودات املسـروقة، وعلـى أن     امل
متنع وتكشف عمليات حتويل العائدات اإلجرامية، مبا يف ذلك املوجودات غري املدونـة يف الـدفاتر   

ــا بضــمان إرجــاع       ــة مــن الفســاد، يف الــداخل واخلــارج، وعلــى أن تبــدي التزامــاً قوي تلــك املتأتي
 اتفاقيـة  من ٥٧املوجودات أو التصرف فيها، مبا يف ذلك إرجاعها إىل بلدان املنشأ، وفقاً للمادة 

  )٨(الفساد؛ ملكافحة املتحدة األمم
التعاون الدويل حبجـز  الدولَ األطراف على ضمان أن تسمح إجراءات  حيثُّ أيضاً  -٢  

املوجودات والتحفُّظ عليها لفترة تكفي للمحافظة عليها كاملةً يف انتظار ما تؤول إليـه اإلجـراءات   
يف دولة أخرى، وعلى فسح اجملال للتعاون علـى إنفـاذ األحكـام القضـائية األجنبيـة الصـادرة بشـأن        

  لطات القضائية؛املصادرة أو توسيع نطاق ذلك التعاون، بوسائل منها توعية الس
الـدولَ األطـراف، وفقـاً للفصـلني الثالـث واخلـامس مـن االتفاقيـة،          حيثُّ كـذلك   -٣  

  :على القيام مبا يلي
منع التحـويالت الدوليـة للعائـدات اإلجراميـة واألمـوال املتأتيـة مـن مصـدر غـري            (أ)  

  مشروع وكشفها وردعها على حنو أكثر فعالية؛
تدابري ترمي يف مجلة أمور إىل كفالة امتثـال املؤسسـات املاليـة واملؤسسـات     اختاذ   (ب)  

غري املالية املعيَّنة، من أجل استبانة العائدات اإلجرامية واألموال املتأتيـة مـن مصـدر غـري مشـروع      
  وتعقبها وحجزها واستردادها وإرجاعها؛

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(  
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ذ طلبـــات بالـــدول األطـــراف أن تنظـــر بســـرعة وعنايـــة خاصـــة يف تنفيـــ ُيهيـــب  -٤  
  املساعدة القانونية املتبادلة يف جمال استرداد املوجودات؛

الــدول األطــراف علــى أن تنظــر، عنــد االقتضــاء ومبــا يتوافــق مــع قانوهنــا  ُيشــجِّع  -٥  
الــوطين، يف اإلشــارة إىل مشــروع مبــادئ لــوزان التوجيهيــة مــن أجــل حتقيــق الكفــاءة يف اســترداد 

أن تواصل تبادل خرباهتا العملية ودجمها يف دليـل مفصَّـل غـري    املوجودات املسروقة يف ممارساهتا، و
ملزم أو دليل عملي السترداد املوجودات، بالتعاون مع الـدول املهتمـة ومقـدِّمي املسـاعدة التقنيـة      

  املهتمني، بناء على طلب األطراف املعنية ذات الصلة؛
ــوعز  -٦   ــوح العضــوية ا     ي ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ملعــين باســترداد  إىل الفري

  :املوجودات بأن يقوم مبا يلي
اســتهالل عمليــة اســتبانة املمارســات الفضــلى مــن أجــل اســتبانة ضــحايا الفســاد   (أ)  

  ومعايري التعويض؛
استهالل عمليـة اسـتبانة املمارسـات الفضـلى ووضـع مبـادئ توجيهيـة للمبـادرة           (ب)  

األطــراف مــن اختــاذ اإلجــراءات   بتبــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب مــن أجــل متكــني الــدول  
  االتفاقية؛ من ٥٦املناسبة وفقاً للمادة 

ــدول األطــراف          (ج)   ــات عــن اســتخدام ال ــع معلوم ــة، جبم ــن األمان ــدعم م ــام، ب القي
للتسويات واآلليات البديلة األخرى وحتليل العوامل اليت تؤثر علـى الفـروق بـني املبـالغ احملقَّقـة يف      

البديلة األخـرى واملبـالغ املعـادة إىل الـدول املتضـررة، بغيـة النظـر يف         التسويات واآلليات القانونية
جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج أكثـر تنسـيقا وشـفافية للتعـاون بـني      

  الدول األطراف املعنية وحتقيق الفعالية يف عمليات اإلرجاع؛
ــدول       (د)   ــإبالغ مــؤمتر ال ــة، ب ــدعم مــن األمان ــام، ب ــة   القي ــه املقبل األطــراف يف دورت

  بالنتائج اليت توصل إليها فيما خيص كل واحد من هذه األمور؛
بالدول األعضاء أن تنظر يف اإلعفاء إىل أدىن حـد مـن التكـاليف املعقولـة      يهيب  -٧  

اليت تقتطعها عنـد اسـترداد املوجـودات أو ختفيضـها، وال سـيما عنـدما تكـون الدولـة الطالبـة مـن           
ميـة، آخـذةً يف اعتبارهـا أنَّ إرجـاع املوجـودات الـيت احتيـزت علـى حنـو غـري مشـروع            البلدان النا

  تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة؛
الـدول األطـراف علـى تعزيـز التعـاون الـدويل واسـترداد املوجـودات مـن           يشجِّع  -٨  

 مـع  يتفـق  حنـو  اجلرميـة" علـى   ضحايا"اإلجرامية" و خالل تفسري مصطلحات من قبيل "العائدات
  االتفاقية؛ أحكام
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الــدول األطــراف الــيت تســتخدم التســويات واآلليــات القانونيــة البديلــة         حيــثُّ  -٩  
األخــرى حلــل القضــايا املتعلقــة بالفســاد علــى العمــل بالتعــاون مــع مجيــع الــدول األطــراف املعنيَّــة  

  بغرض تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات واسترداد العائدات اإلجرامية؛
الدول األطراف الـيت تسـتخدم التسـويات واآلليـات القانونيـة البديلـة        حيثُّ أيضاً  -١٠  

األخرى حلل القضايا املتعلقة بالفساد على أن تبـادر بتبـادل املعلومـات دون تقـدمي طلـب مسـبق،       
املـادة   مـن  ٤حبيث تشرك سائر الدول األطـراف املعنيـة يف العمليـة يف وقـت مبكـر، وفقـاً للفقـرة        

 االتفاقية؛ من ٥٦وللمادة  ٤٨املادة  (و) من ١الفرعية  ةوللفقر ٤٦
إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املـوارد املتاحـة، مبسـاعدة الفريـق العامـل يف       يطلب  -١١  

  أداء مهامه، بطرائق منها توفري خدمات الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛
الــدول األطــراف واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج   يــدعو  -١٢  

  امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

  ٦/٣القرار 
    تعزيز فعالية العمل على استرداد املوجودات

  الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   
أنَّ إرجاع املوجودات هو أحد األهداف الرئيسية واملبادئ األساسـية   إذ يضع يف اعتباره  

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،   ــأن ميــدَّ    )٩(التفاقي ــة ملزمــة ب وأنَّ الــدول األطــراف يف االتفاقي
  بعضها بعضاً بأكرب قدر من العون واملساعدة يف هذا الصدد،

نبغي، وفقاً ملقتضيات االتفاقية، أن خيضـع مـن يقومـون بأعمـال الفسـاد،      بأنَّه ي وإذ يسلِّم  
ــة،     ــة أم اعتباري ــانوا شخصــيات طبيعي ــواء أك ــام الســلطات املختصــة    س ــها للمســاءلة أم وملالحقت

القضائية، وأنه ينبغي بذل قصارى اجلهود إلجراء حتريـات ماليـة عـن املوجـودات الـيت اكتسـبوها       
ها عن طريق إجراءات املصادرة الوطنية أو التعـاون الـدويل يف جمـال    بصفة غري مشروعة واسترداد

  املصادرة أو تدابري االسترداد املباشر املالئمة،
إزاء مـــا تواجهـــه الـــدول األطـــراف مـــن صـــعوبات يف اســـترداد        وإذ يســـاوره القلـــق   

قيـق التنميـة   املوجودات، وإذ يأخذ يف اعتباره األمهية اخلاصة السـترداد العائـدات اإلجراميـة يف حت   
املســتدامة واالســتقرار، وإذ يالحــظ الصــعوبات الــيت تكتنــف تقــدمي معلومــات تقــيم الصــلة بــني     
عائدات الفساد يف الدول املتلقية للطلب واجلرمية املرتكبة يف الدولـة الطالبـة، وهـي صـلة يصـعب      

  إثباهتا يف كثري من احلاالت،
                                                         

  .٤٢١٤٦الرقم  ،٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا  )٩(  
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ــة     وإذ يشــجِّع   ــى االســتفادة التام ــدول األطــراف عل ــن أدوات اســترداد املوجــودات   ال م
املنصـوص عليهــا يف الفصــل اخلــامس مــن االتفاقيــة، مبــا فيهــا آليــات إنفــاذ أوامــر الــتحفُّظ وأوامــر  
املصادرة األجنبية، كوسيلة للحدِّ بقدر كبري من النفقات الـيت قـد تتكبَّـدها عـادةً الدولـة الطـرف       

  يف سعيها إىل استرداد املوجودات،
ول األطراف، وخاصة الدول الطالبـة والـدول املتلقيـة للطلبـات، أن     جبميع الد وإذ يهيب  

تتعــاون علــى اســترداد العائــدات اإلجراميــة املشــمولة بأحكــام االتفاقيــة، وتبــدي التزامــاً راســخاً    
  من االتفاقية، ٥٧بكفالة إرجاع هذه العائدات أو التصرُّف فيها وفقاً للمادة 

مببادرة عملية لوزان بشأن املبادئ التوجيهية العملية للكفـاءة يف   وإذ حييط علماً مع التقدير  
استرداد املوجودات، اليت وضعتها ثالثون دولة طرفـاً بالتعـاون الوثيـق مـع املركـز الـدويل السـترداد        
املوجودات وبدعم من مبادرة استرداد املوجـودات املسـروقة املشـتركة بـني البنـك الـدويل ومكتـب        

ين باملخـدِّرات واجلرميـة، والـيت هتـدف إىل إتاحـة ُنهـوج فعالـة ومنسَّـقة السـترداد          األمم املتحـدة املعـ  
  املوجودات من أجل املمارسني املنتمني إىل الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات،

مـا زالـت تواجـه حتـديات يف اسـترداد املوجـودات ُتعـزى        بأنَّ الدول األطراف  وإذ يسلِّم  
جزئيــا إىل االختالفــات القائمــة بــني الــنظم القانونيــة، وتعقُّــد التحقيقــات وعمليــات املالحقــة          
القضائية املشتركة بني عدة واليات قضائية، وعـدم اإلملـام بـإجراءات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة       

ا يف ذلــك القــدرة علــى تطبيــق أدوات مــن قبيــل املصــادرة غــري    لــدى الدولــة املتلقيــة للطلــب، مبــ 
املســتندة إىل حكــم إدانــة وغريهــا مــن اإلجــراءات اإلداريــة أو املدنيــة الــيت تفضــي إىل املصــادرة،   

  والصعوبات اليت تكتنف تعقُّب عائدات الفساد،
ــرُّ    ــدول ا     وإذ ُيق ــدى ال ــة الســلطات، ل ــة لضــمان اســتقاللية وفعالي ــة احليوي ــة باألمهي لطالب

والدول املتلقيـة للطلبـات علـى حـد سـواء، املكلَّفـة بالتحقيقـات واملالحقـات القضـائية يف قضـايا           
ــالزم         ــانوين ال ــل إرســاء اإلطــار الق ــدَّة وســائل مث ــدات تلــك اجلــرائم بع الفســاد، والســترداد عائ

يف هـذا  وختصيص املوارد الالزمة، وإذ يالحظ الدور الذي ميكن أن تضـطلع بـه املسـاعدة التقنيـة     
  الصدد،

إىل مسؤولية الدول األطراف الطالبة واملتلقية للطلبات يف التعـاون علـى كفالـة     وإذ يشري  
اســترداد نســبة كــبرية مــن العائــدات املتأتيــة مــن الفســاد أو إرجاعهــا أو التصــرف فيهــا علــى حنــو 

  آخر، وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية،
خلاصــة الــيت ينطــوي عليهــا اســترداد عائــدات الفســاد يف إىل التحــدِّيات ا وإذ يشــري أيضــاً  

احلاالت اليت يتورَّط فيها أفراد يتولون، أو كانوا يتولون، وظـائف عموميـة بـارزة وكـذلك أفـراد      
  أُسرهم ومعاونوهم املقرَّبون،
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على األمهية البالغة لتعبئة اإلرادة السياسية من أجل تنفيذ الفصل اخلـامس مـن    وإذ يشدِّد  
  قية تنفيذاً فعاالً،االتفا

جبميع الدول األطراف، الطالبة واملتلقيـة للطلبـات علـى السـواء، أن تواصـل إبـداء        وإذ يهيب  
اإلرادة السياسية على العمل معاً مـن أجـل اسـترداد العائـدات اإلجراميـة املشـمولة بأحكـام االتفاقيـة،         

ة إىل الـدول األطـراف الطالبــة أو   وجتـاوز العوائـق الـيت تعتـرض اسـترداد املوجـودات وإرجاعهـا بفعاليـ        
  من االتفاقية، ٥٧املالكني الشرعيني السابقني أو ضحايا اجلرمية، وفقاً للمادة 

إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال     وإذ يستذكر  
ــة واالقتصــادية وت    عزيــز ســيادة األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدي للتحــديات االجتماعي

الذي أعلنت فيه الدول األعضـاء   )١٠(القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
األعضــاء أهنــا تســعى جاهــدة إىل تنفيــذ تــدابري فعالــة لكشــف ومنــع ومكافحــة الفســاد وعمليــات 

إىل حتويل األموال املتأتية منه إىل اخلـارج وغسـلها، وإىل تعزيـز التعـاون الـدويل وتقـدمي املسـاعدة        
ــتردادها     ــا، وكـــذلك السـ ــدها أو حجزهـ ــودات أو جتميـ ــاء لكشـــف تلـــك املوجـ الـــدول األعضـ

  وإرجاعها، وفقا ألحكام اتفاقية مكافحة الفساد،
بفائــدة قيــام الــدول األطــراف بتبــادل املعلومــات املتعلقــة باملمارســات يف جمــال   وإذ ينــوِّه  

  امها والتصرُّف فيها،إدارة املوجودات اجملمَّدة واحملجوزة واملصاَدرة واستخد
 أنشأ مبوجبـه  الذي ،٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤املؤرَّخ  ١/٤قراره  وإذ يستذكر  

 يشـري إىل  وإذ املوجـودات،  باسـترداد  املعـين  العضـوية  املفتـوح  الـدويل  احلكـومي  العامـل  الفريـقَ 
تشــرين  ١٣املــؤرَّخ  ٣/٣و ،٢٠٠٨فربايــر /شــباط ١املــؤرَّخ  ٢/٣لقراراتــه  املســتمرة األمهيــة
أن  فيهـا  قـرَّر  الـيت  ،٢٠١١أكتـوبر  /تشـرين األول  ٢٨املـؤرَّخ   ٤/٤و ،٢٠٠٩نـوفمرب  /الثـاين 
  عمله، العامل الفريق يواصل

الدور املهم الذي ميكن أن يضطلع به اجملتمـع املـدين يف اسـترداد املوجـودات      وإذ يالحظ  
  وإرجاعها،

جيِّدة واستخالص دروس وفق مـا يـرد يف تقـارير    بروز ممارسات  مع التقدير وإذ يالحظ  
ــادلَ تلــك        ــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات، وتب ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال الفري

  املمارسات اجليِّدة،
املـوارد التقنيـة الصـادرة عـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين          وإذ يالحظ مـع التقـدير أيضـاً     

ــادرة    ــة ومب ــب،     باملخــدِّرات واجلرمي ــدويل واملكت ــك ال ــة للبن اســترداد املوجــودات املســروقة التابع
  واملركز الدويل املعين باسترداد املوجودات التابع ملعهد بازل للحوكمة،

                                                         
  .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٠(
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الــدول األطــراف علــى أن تقــوم، يف إطــار جهــود مشــتركة، بتطبيــق         يشــجِّع  -١  
لك بوسائل منـها إنشـاء   الدروس املستفادة يف مجيع جماالت التعاون على استرداد املوجودات، وذ

أطر قانونية وتعزيز املؤسسات الوطنية وتدعيم التعاون الدويل من خـالل املشـاركة يف الشـبكات    
الدولية املعنية بإنفاذ القـوانني، مثـل جهـات الوصـل املعنيـة باسـترداد املوجـودات يف إطـار اتفاقيـة          

واملبادرة العاملية جلهات الوصـل املدعومـة مـن املنظمـة الدوليـة       )١١(األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
للشرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول) ومبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، وشـبكة كامـِدن املشـتركة          
بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات، واملبــادرات اإلقليميــة، مثــل املنتــدى العــريب الســترداد          

  األموال، حسب االقتضاء؛
على أمهية إبداء مجيع الدول األطـراف إرادةً سياسـية راسـخة ومتواصـلة،     شدِّد ي  -٢  

والتزامهـا طبقـاً التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، بشـأن جتـرمي الفسـاد ومالحقـة مـرتكيب             
  جرائم الفساد قضائيا وبشأن التعاون الفعال على استرداد العائدات املتأتية من جرائم الفساد؛

ــام اســترداد املوجــودات،        عيشــجِّ  -٣   ــات أم ــل العقب ــى أن تزي ــدول األطــراف عل ال
بوســائل منــها تبســيط اإلجــراءات القانونيــة مــع منــع إســاءة اســتخدامها، ويشــجِّع أيضــاً الــدول     
األطراف على أن َتُحدَّ، حسب االقتضاء، من احلصانات القانونية الوطنية وفقـاً لنظمهـا القانونيـة    

  ومبادئها الدستورية؛
الــدول األطــراف علــى النظــر، حســب االقتضــاء ووفقــاً للقــانون     يشــجِّع أيضــاً  -٤  

ــة بشــأن كفــاءة العمــل علــى اســترداد      الــوطين، يف اإلشــارة إىل مشــروع مبــادئ لــوزان التوجيهي
ــل       ــا يف دلي ــة وجتمَِّعه ــادل خرباهتــا العملي ــلَ تب ــى أن تواِص املوجــودات املســروقة يف ممارســاهتا وعل

و يف دليــل عملــي الســترداد املوجــودات، وذلــك بالتعــاون مــع الــدول املهتمــة مفصَّــل غــري ملــزِم أ
  ومقدِّمي املساعدة التقنية املهتمني، بناء على طلب األطراف املعنية ذات الصلة؛

بالــدول األطــراف أن تتعــاون تعاونــاً وثيقــاً علــى إرجــاع املوجــودات         يهيــب  -٥  
  من االتفاقية؛ ٥٧والتصرف فيها وفقاً للمادة 

الدول األطراف على وضع التنمية املسـتدامة يف االعتبـار لـدى اسـتخدام      يشجِّع  -٦  
  وإدارة املوجودات املستردة؛

الــدول األطــراف إىل القيــام، وفقــاً لتشــريعاهتا وسياســاهتا الوطنيــة، جبمــع    يــدعو  -٧  
ا أو ونشر بيانات عن حجم املوجـودات الـيت حجزهتـا والياُتهـا القضـائية أو صـادرهتا أو أرجعتـه       

  تصرَّفت فيها؛

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(
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الدول األطراف على أن تكفل، مبا يتَّفق مع الفصل اخلامس من االتفاقيـة،   حيثُّ  -٨  
وجــود أطــر قانونيــة ومؤسســية وافيــة لــديها مــن أجــل مالحقــة مــرتكيب جــرائم الفســاد قضــائيا،    

اس وكشف عمليات االحتيـاز والتحويـل غـري املشـروعة للموجـودات املتأتيـة مـن الفسـاد، والتمـ         
التعـاون القـانوين الـدويل وإبدائـه، مبـا يف ذلـك املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، لتـأمني وجـود آليــات            

 ما السترداد -إليها  تستند أالَّ االقتضاء عند وميكنها إدانة أحكام إىل عملها يف تستند -مناسبة 
 إىل املستندة اخلارج يف الصادرة األوامر وإنفاذ مصادرهتا، خالل من للفساد عائدات من ُيستبان
 ويشـجِّع  األطـر،  هـذه  إنفـاذ  وضـمان  االتفاقيـة،  ملقتضـيات  وفقاً إليها املستندة وغري إدانة أحكام
  الصدد؛ هذا يف التقنية املساعدة تقدمي على

الدول األطـراف علـى إنشـاء أو تعزيـز آليـات وطنيـة للتنسـيق داخـل          حيثُّ أيضاً  -٩  
وللتعاون فيما بينها، وضـمان مسـتويات مناسـبة مـن تبـادل املعلومـات والتنسـيق بـني         احلكومات 

الســلطات املختصــة، الــيت هلــا دور يف اجلهــود الراميــة إىل منــع الفســاد ومالحقــة مــرتكيب جــرائم   
الفســاد قضــائيا وكــذلك يف اســترداد املوجــودات، مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل الــذكر ال احلصــر،     

  قايب وسلطات التحقيق ووحدات االستخبارات املالية والنيابة العامة؛سلطات التنظيم الر
الدول األطراف على أن تنظر يف إنشاء نظم فعالة إلقرارات الذمة املاليـة   يشجِّع  -١٠  

 قـد  مـا  اختاذ ويف من االتفاقية، ٥٢املادة  من ٥للموظفني العموميني املعنيني، مبا يتَّفق مع الفقرة 
 القـانون  متطلبـات  مع يتفق مبا املعلومات، تلك بتبادل املختصة لسلطاهتا سماحلل تدابري من يلزم

  األخرى؛ األطراف الدول مع الوطين،
الــدول األطــراف علــى أن تنفِّــذ مــا يلــزم مــن تــدابري لتمكينــها مــن  أيضــا يشــجِّع  -١١  
على معلومات موثوقة عن امللكية الفعلية للشركات أو اهلياكل االعتباريـة أو غريهـا مـن    احلصول 

اآلليات القانونية املعقَّدة، مبا يشمل االحتادات املالية والشركات القابضـة، الـيت ُيسـاء اسـتخدامها     
علومـات،  يف ارتكاب جرائم فساد أو التستُّر عليها أو إخفاء العائدات وحتويلـها، وتبـادل تلـك امل   

  مبا ييسِّر إجراءات التحقيق وتنفيذ الطلبات؛
الدول األطراف على أن تتـيح علـى نطـاق واسـع معلومـات عـن        يشجِّع كذلك  -١٢  

أطرها وإجراءاهتا القانونية، مبا فيها األطر املستخدمة يف التسويات واآلليات القانونيـة البديلـة، يف   
على سـائر الـدول اسـتخداَم تلـك املعلومـات،      شكل دليل عملي خاص أو أيِّ شكل آخر يسهِّل 

  وعلى أن تنظر، عند االقتضاء، يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى؛
الدول األطـراف علـى النظـر يف اغتنـام فـرص التعـاون السـاحنة مـن خـالل           يشجِّع  -١٣  

يــة، شـبكات املمارســني القائمــة، مثــل جهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات يف إطــار االتفاق 
واملبــادرة العامليــة جلهــات الوصــل املدعومــة مــن اإلنتربــول ومبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة، 
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وشبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت السـترداد املوجـودات، واالسـتفادة مـن املعلومـات املقدَّمـة       
  املتبادلة؛ على صعيد وحدات االستخبارات املالية، يف سياق تقدمي طلبات املساعدة القانونية

الدول األطراف على تعـيني جهـات معنيـة بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة        يشجِّع أيضاً  -١٤ 
ومسؤولني أو مؤسسات حكومية، حسب االقتضاء، للعمل بصفة خرباء تقنيني يف جمـال التعـاون   
الدويل واسترداد املوجودات، من أجل مساعدة اجلهـات املنـاظرة علـى أن تسـتويف بطريقـة فعالـة       

  تضيات املساعدة القانونية املتبادلة دون تأخري غري ضروري؛مق
الدول األطـراف علـى ضـمان أن تسـمح إجـراءات التعـاون الـدويل حبجـز          حيثُّ  -١٥  

كاملـةً، يف انتظـار مـا     املوجـودات  تلـك  للمحافظـة علـى  لفتـرة تكفـي    جتميـدها  أو/املوجـودات و 
 أوامر احلجز والتجميد إنفاذ يف بالتعاون حوالسما أخرى، دولة يف املصادرة إجراءات تؤول إليه
 تسـمح  تـدابري  يشـمل اختـاذ   مبـا  التعـاون،  هـذا  نطـاق  أو توسـيع  األجنبيـة  املصـادرة  وأحكـام 

 حيثمـا  إدانـة،  إىل أحكـام  املسـتندة  غـري  املصـادرة  وأحكـام  والتجميـد  بـأوامر احلجـز   بـاالعتراف 
  ذلك؛ أمكن

الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى      يشجِّع  -١٦  
االســـتمرار يف تبـــادل اخلـــربات وتطـــوير املعـــارف بشـــأن إدارة املوجـــودات اجملمَّـــدة واحملجـــوزة   
واملصادرة واملستردة واستخدامها والتصرُّف فيها، واستبانة ما يلزم مـن ممارسـات فضـلى يف هـذا     

املــوارد القائمــة تتنــاول مســائل إدارة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة،    الشــأن، باالســتفادة مــن 
  ألهداف منها املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة؛

املـادة   مـن  ٤أنـه جيـوز للدولـة الطـرف املتلقيـة للطلـب، مبقتضـى الفقـرة          يالحظ  -١٧  
 نفقـات  ذلـك،  خـالف  فاألطـرا  الدول تقرِّر مل وما االقتضاء عند تقتطع، أن االتفاقية، من ٥٧

 إىل إرجـاع  املفضـية  القضـائية  اإلجـراءات  أو املالحقـة  أو التحقيـق  عمليـات  يف تكبـدهتا  معقولـة 
 يف اإلعفـاء مـن   النظـر  على األطراف الدول حيثُّ لكنه فيها، أو أن تتصرف املصادرة املمتلكات
  األدىن؛ احلد إىل ختفيضها يف أو النفقات تلك اقتطاع

إىل األمانـة أن تقـوم، يف حـدود املـوارد املتاحـة، مبسـاعدة الفريـق العامـل          يطلب  -١٨  
احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجـودات يف أداء مهامـه، بطرائـق منـها تـوفري      

  خدمات الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛
األخــرى إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج الــدول األطــراف واجلهــات املاحنــة  يــدعو  -١٩  

  امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
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  ٦/٤القرار 
تعزيز استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد، بوسائل منها التعاون 

    دالدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
تـنص علـى اسـتخدام اإلجـراءات      )١٢(أنَّ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    إذ يدرك  

ــك مناســباً         ــا كــان ذل ــة كوســيلة ملكافحــة الفســاد واســترداد املوجــودات، حيثم ــة واإلداري املدني
  النظم القانونية الوطنية،ومتسقاً مع 

أنَّ التعــاون الــدويل هــو أحــد الوســائل الرئيســية الــيت تكفــل للــدول  وإذ يضــع يف اعتبــاره  
األطـــراف يف االتفاقيـــة أن ميـــدَّ بعضـــها بعضـــاً بـــأكرب قـــدر مـــن املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة يف  

  ة باالتفاقية،التحقيقات واملالحقات والدعاوى القضائية املتعلقة باجلرائم املشمول
من االتفاقية الـيت تشـجع الـدول األطـراف علـى أن       ٤٣من املادة  ١الفقرة  وإذ يستذكر  

تنظــر، حيثمــا كــان ذلــك مناســباً ومتســقاً مــع نظامهــا القــانوين الــوطين، يف أن ميــدَّ بعضــها بعضــاً 
  بالفساد، باملساعدة يف التحقيقات واإلجراءات املتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية املتصلة

من االتفاقية اليت تنص على أنَّ على كل دولة طرف، وفقـاً   ٥٣املادة  وإذ يستذكر أيضاً  
لقانوهنا الوطين، أن تتخذ ما قد يلزم من تـدابري تسـمح لدولـة طـرف أخـرى برفـع دعـوى مدنيـة         

ثبيـت  أمام حماكمها لتثبيـت حـق يف ممتلكـات اكُتسـبت بارتكـاب فعـل جمـرَّم وفقـاً لالتفاقيـة أو لت         
ملكية تلك املمتلكات؛ وما قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها بأن تأمر َمـْن ارتكـب أفعـاالً جمرَّمـة     
وفقاً لالتفاقية بدفع تعويض لدولـة طـرف أخـرى تضـررت مـن تلـك اجلـرائم؛ ومـا قـد يلـزم مـن            

صـادرة، بـأن   تدابري تأذن حملاكمها أو لسلطاهتا املختصة، عنـدما يـتعني عليهـا اختـاذ قـرار بشـأن امل      
تعتــرف مبطالبــة دولــة طــرف أخــرى مبمتلكــات اكُتســبت بارتكــاب فعــل جمــرم وفقــاً لالتفاقيــة،     

  باعتبارها مالكةً شرعية هلا،
من االتفاقية توضِّح أنه جيوز، رهناً باملبادئ القانونية للدولـة   ٢٦أنَّ املادة  وإذ يستذكر كذلك  

جنائيةً أو مدنيةً أو إداريـةً؛ وُتلـزِم الـدولَ األطـراف     الطرف، أن تكون مسؤوليةُ الشخصيات االعتبارية 
بأن تكفل إخضاع الشخصيات االعتبارية اليت ُتلقَى عليها املسؤوليةُ وفقاً هلذه املادة لعقوبات جنائيٍة أو 

  غري جنائية، فعالٍة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها العقوبات النقدية،
ــرة  وإذ يســتذكر   ــادة   ٢الفق ــن امل ــن اال ٤٦م ــدمي     م ــى وجــوب تق ــنص عل ــيت ت ــة ال تفاقي

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أمت وجــه ممكــن مبقتضــى قــوانني الدولــة الطــرف املتلقيــة للطلــب  

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٢(
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ومعاهــداهتا واتفاقاهتــا وترتيباهتــا ذات الصــلة، فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات واملالحقــات واإلجــراءات  
مـن   ٢٦هـا شخصـيةٌ اعتباريـة، وفقـاً للمـادة      القضائية اخلاصة بـاجلرائم الـيت جيـوز أن حتاَسـب علي    

  االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة،
مبا للمساعدة التقنية مـن أمهيـة بالغـة يف بنـاء القـدرات املؤسسـية والبشـرية لـدى         وإذ ُيقرُّ   

  الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ أحكام االتفاقية من خالل التعاون الدويل الفّعال،
 اللـذين  ،٢٠١٣نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٩املـؤرَّخني   ،٥/٣و ٥/١راريه ق وإذ يستذكر  
 عنـد  الـدويل،  املسـتوى  علـى  بينها فيما تتعاون أن على االتفاقية يف األطراف الدولَ فيهما شجَّع

 وإىل الفسـاد،  جـرائم  عـن  الكشـف  إىل الراميـة  واإلداريـة  املدنية اإلجراءات خيصُّ فيما اإلمكان،
 أعـدهتما  اللـذين  بـالتقريرين  علماً مع التقدير حييط وإذ ومصادرهتا، وجتميدها املوجودات استبانة
  )١٣(التوصيات، تلك تنفيذ يف احملرز التقدم بشأن األمانة

الثالــث املفتــوح وإذ يرحِّــب باســتنتاجات وتوصــيات اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل    
املشاركة لتعزيز التعاون الدويل مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، املعقـود يف فيينـا         

 الوطنيـة  السلطات شجع الذي االجتماع وهو )١٤(،٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ١٠و ٩يومي 
 حيثمـا  الـدويل،  نالتعاو يف بعضاً باملساعدة، وأن تشارك بعضها على أن ميدَّ األطراف الدول يف

 املتعلقـة  واإلجـراءات  إطار التحقيقات يف الوطنية، القانونية نظمها مع ومتَّسقاً مناسباً ذلك كان
  بالفساد، الصلة ذات واإلدارية املدنية باملسائل
إليهـا الفريـق العامـل احلكـومي     باالسـتنتاجات والتوصـيات الـيت توصَّـل      وإذ يرحِّب أيضاً  

 ١٢و ١١الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، يف اجتماعه املعقود يف فيينا يـومي  
 حنـو  علـى  تنظـر،  بـأن  األطـراف  الدولَ العامل الفريُق فيها أوصى اليت )١٥(،٢٠١٤سبتمرب /أيلول
 عنـد  أو، متوازيـة  ومدنيـة  جنائيـة  اءاتإجـر  تنفيـذ  إجـازة  يف الوطنيـة،  القانونيـة  نظمهـا  مع يتَّسق

الـدول   فيهـا  وشـجَّع  اجلنائيـة؛  اإلجـراءات  يف املـدين  بـاحلق  املـدعني  موقـف  دعـم  يف االقتضـاء، 
 أو املدنيـة،  اإلجـراءات  يف جمانية قانونية مشورة لبعض بعضها يسدي أن يف النظر على األطراف

  القانوين، التمثيل يف بعضاً بعضها يساعد أن يف
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال     وإذ يستذكر  

ــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة      األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعي
وهـو اإلعـالن الـذي أبـدت فيـه       )١٦(القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشـاركة اجلمهـور،  

                                                         
)١٣(  CAC/COSP/EG.1/2014/2 وCAC/COSP/EG.1/2015/2.  
  .CAC/COSP/EG.1/2014/3ترد يف الوثيقة   )١٤(
  .CAC/COSP/WG.2/2014/4ترد يف الوثيقة   )١٥(
  .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٦(
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الــدولُ عزَمهــا علــى االلتــزام باستكشــاف ســبل التعــاون الــدويل فيمــا بينــها يف اإلجــراءات املدنيــة 
  واإلدارية املتعلقة مبصادرة املمتلكات،

ــرُّ    ــد       وإذ ُيق ــزال تواجــه حتــديات يف اســترداد املوجــودات عن ــدول األطــراف ال ت ــأنَّ ال ب
اإلداريــة يف مكافحــة الفســاد، مبــا يف ذلــك التعــاون الــدويل، وهــو  اســتخدام اإلجــراءات املدنيــة و

األمر الذي يعزى جزئيا إىل اختالف النظم القانونيـة وتعقُّـد التحقيقـات واملالحقـات الـيت جتـري       
ــن       ــد مـ ــل التجريـ ــة، مثـ ــة الفعالـ ــق األدوات احملليـ ــة تطبيـ ــددة، وحمدوديـ ــائية متعـ ــات قضـ يف واليـ

م إدانة السـتردادها، عـالوة علـى اإلجـراءات اإلداريـة أو املدنيـة       املوجودات غري املستند إىل أحكا
بـإجراءات الـدول األخـرى يف جمـال     األخرى الـيت تفضـي إىل مصـادرة املوجـودات وعـدم اإلملـام       

  املساعدة القانونية املتبادلة،
اجلهـوَد اجلاريـة الـيت تضـطلع هبـا املنظمـاُت واملنتـديات اإلقليميـة          وإذ يالحظ مع التقـدير   

لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة الفساد من خالل اسـتخدام اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة املتعلقـة      
  بالفساد،
الــدول األعضــاء علــى أن ميــدَّ بعضــها بعضــاً، حيثمــا كــان ذلــك مناســباً      حيــث  -١  

علقـة  ومتسقاً مع نظمها القانونية الوطنية، بأكرب قدر من املساعدة يف التحقيقات واإلجـراءات املت 
باملســائل املدنيــة واإلداريــة املتصــلة جبــرائم الفســاد الــيت ترتكبــها شخصــيات طبيعيــة أو اعتباريــة،   
ــة الكشــف عــن جــرائم الفســاد       ــة، بغي ــة املتبادل ــها، عنــد االقتضــاء، املســاعدة القانوني بوســائل من

 ٣فقـرة  واستبانة املوجودات وجتميدها ومصادرهتا، عالوة على األغراض األخرى املـذكورة يف ال 
  )١٧(الفساد؛ ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من ٤٦املادة  من

 ٥٣بالدول األطراف أن تنفذ تنفيـذاً فعـاالً الفقـرةَ الفرعيـة (أ) مـن املـادة        يهيب  -٢  
 طـرف  لدولـة  للسـماح  تـدابري  مـن  يلـزم  مـا  اختاذ خالل من الوطنية، لقوانينها وفقاً االتفاقية، من

 شخصـيات  بارتكـاب  اكُتسـبت  ممتلكات يف حق لتثبيت حماكمها مأما مدنية دعوى برفع أخرى
  املمتلكات؛ تلك ملكية لتثبيت أو فساد جرائَم اعتبارية أو طبيعية

بالــدول األطــراف أن تنفــذ تنفيــذاً فعــاالً، وفقــا لقوانينــها الوطنيــة،   يهيــب أيضــاً  -٣  
 تـدابري  مـن  يلـزم  مـا  اختـاذ  خـالل  مـن  االتفاقيـة  مـن  ٥٣الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من املادة 

 دفـع  أجـل  مـن  أخـرى  أطـراف  دول ترفعهـا  الـيت  املدنيـة  بالدعاوى باالعتراف حملاكمها للسماح
 ممتلكـات  ملكيـة  يف احلـق  تثبيـت  أجـل  ومـن  فسـاد  جـرائم  سـببتها  الـيت  األضـرار  عـن  تعويضـات 
  اجلرائم؛ اعتبارية هذه أو طبيعية شخصيات ارتكاب طريق عن اكُتسبت مصاَدرة

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٧(
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الدول األطـراف إىل أن تنظـر، عنـد اختاذهـا تـدابَري ترمـي إىل تنفيـذ املـادة          يدعو  -٤  
 بـأن  أخـرى  أطـراف  لـدول  السـماح  يف الوطنيـة،  لقوانينـها  وفقـاً  فعـاالً،  تنفيـذاً  االتفاقيـة  من ٥٣

 أجهزهتـا  أو منها تتألف اليت االحتادية الوحدات أو السياسية تقسيماهتا الفرعية عن نيابة تتصرف
  األخرى؛ كياناهتا أو هيئاهتا أو وكاالهتا أو

ــب  -٥   ــاع       يرحِّ ــن اجتم ــر الصــادر ع ــواردة يف التقري ــتنتاجات والتوصــيات ال باالس
الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات، املعقــود يف فيينــا 

 عنـد  تنظـر،  أن ىعلـ  األطـراف  الـدول  ويشـجع  )١٨(،٢٠١٤سـبتمرب  /أيلـول  ١٢و ١١يـومي  
 ومتثيـل  جمانيـة  قانونيـة  مشـورة  تـوفري  يف الوطنيـة،  القانونيـة  نظمهـا  مـع  يتسـق  حنو وعلى اإلمكان
 يف جنائيـة  إجـراءات  يف تتـدخل  أو مدنية دعوى ترفع اليت األخرى األطراف للدول جماين قانوين

 ممتلكـات  يف ملكيـة  حـق  تثبيـت  بغـرض  أو املتكبدة األضرار عن تعويضات دفع بغرض حماكمها
  فساد؛ جرائم ارتكاب خالل من اكُتسبت مصادرة
الدول األطراف، حيثما اقتضت الضرورة، علـى النظـر يف إمكانيـة إبـرام      يشجِّع  -٦  

ــة      ــة بشــأن األمــور املدني ــة أو ثنائي معاهــدات أو اتفاقــات أو ترتيبــات متعــددة األطــراف أو إقليمي
واإلدارية املتعلقة بالفساد، مبا يف ذلك التعاون الدويل، بغية تعزيـز األسـاس القـانوين الـذي ُيسـتند      
إليه يف املوافقة، بسرعة وفعاليـة، علـى طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت ختـص شخصـيات          

  طبيعية أو اعتبارية؛
طواعيـة، عنـد اإلمكـان،     الدول األعضاء إىل االسـتمرار يف موافـاة األمانـة    يدعو  -٧  

مبعلومات عن اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفسـاد مـن أجـل حتديـد نطـاق املسـاعدة الـيت        
ــدة         ــدمي املعلومــات عــن املمارســات اجليِّ ــى تق ــدميها بشــأن تلــك اإلجــراءات عــالوة عل ميكــن تق

 ونشـر  مجـعَ  ُتواصل أن مانةاأل إىل ويطلب االتفاقية، من ٥٣واألدوات اليت هلا صلة بتنفيذ املادة 
 الفرعيـة املعنيـة،   وهيئاتـه  املؤمتر إىل الصدد هذا يف تقارير تقدمي منها وسائل بعدة املعلومات تلك

 تلـك  لتـوفري  الالزمـة  واآلليـات  التقنيـة  املسـاعدة  مـن  االحتياجـات  بشـأن  على اقتراحـات  تشتمل
 يف التعـاون  بتيسـري  الكفيلـة  والسـبل  املمارسـات  أفضلَ حتدِّد دراسة إجراء على عالوة املساعدة،

  املوارد؛ بتوافر رهنا اجملال، هذا
بالـدول األعضـاء أن ُتبلــغ األمانـةَ جبهـات الوصــل املعينـة مـن مســؤولني أو        يهيـب   -٨  

مؤسسات، حسب االقتضاء، فيما خيص استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفسـاد،  
يطلــب إىل األمانــة أن جتمــع تلــك املعلومــاِت وتتيحهــا لكــل الــدول مبــا يف ذلــك التعــاون الــدويل، و

  األطراف وأن تقدم تقريراً يف هذا الصدد إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية املعنية؛

                                                         
)١٨(  CAC/COSP/WG.2/2014/4.  
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الدول األعضاء إىل العمل مـع األمانـة واملنظمـات الدوليـة األخـرى املعنيـة        يدعو  -٩  
ــة حســب   مبكافحــة الفســاد، ومــع املــاحنني ومقــدمي املســاعدات    ومنظمــات اجملتمــع املــدين املعني

ــز اســتخدام         ــة إىل تعزي ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــرويج األنشــطة الثنائي ــن أجــل ت االقتضــاء، م
اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمل مـن أجـل تبـادل    

  ونشر اخلربات واملمارسات اجليِّدة ذات الصلة؛
الدول األطراف واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج         يدعو  - ١٠  

امليزانية من أجل حتقيق األغراض املذكورة يف هذا القـرار، وذلـك وفقـاً لقواعـد األمـم املتحـدة       
  وإجراءاهتا.

  
  ٦/٥القرار 

  بيان سانت بطرسربغ بشأن الترويج للشراكات بني القطاعني العام 
    واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
، بــالرغم مــن كــون املســؤولية عــن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة          إذ يالحــظ  
الفسـاد   تقـع علـى عـاتق الـدول األطـراف، أنَّ مجيـع قطاعـات اجملتمـع املعنيـة مبكافحـة           )١٩(الفساد

تتقاسم املسؤولية عن تعزيز النـزاهة والشفافية واملسـاءلة ومنـع الفسـاد، إذ ال يطـال تـأثري الفسـاد       
احلكومات فحسب، بل ميكن أيضاً أن يكون له تأثري سـليب كـبري علـى القطـاع اخلـاص واجملتمـع       

ملنافسـة وطـرح   املدين، بعرقلة النمو االقتصادي واإلضرار باملستهلكني وقطـاع األعمـال وتشـويه ا   
  خماطر كبرية على مستويات الصحة والسالمة واجملتمع والقانون،

ــاً إىل     وإذ يــدرك   ــه، جنب أنَّ القطــاع اخلــاص يــؤدي دوراً هامــا يف منــع الفســاد ومكافحت
جنب مع احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلـك اجملتمـع املـدين، وإذ يشـدِّد علـى      

موسة لتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمـال مكافحـة   ضرورة اتِّخاذ خطوات مل
  الفساد،

 ١٢النهوض باجلهود اليت تبـذهلا الـدول األطـراف، وفقـاً للمـادة       وإذ يشدِّد على ضرورة  
  من االتفاقية، من أجل منع الفساد ومكافحته يف القطاع اخلاص،

 القطـاع "واملعنـون   ٢٠١٣نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٩املـؤرَّخ   ،٥/٦قراره  وإذ يستذكر  
  )٢٠(تنفيذه، عن األمانة وإذ حييط علماً مع التقدير بتقرير ،"اخلاص

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٩(
)٢٠(  CAC/COSP/2015/9.  
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ــراره  وإذ يســتذكر أيضــاً    ــاين  ٢٩املــؤرَّخ  ،٥/٤ق ــوفمرب /تشــرين الث ــون  ٢٠١٣ن واملعن
 يف اخلـاص  القطاع مشاركة أمهية إىل فيه أشار الذي ،"الفساد منع بشأن مراكش إعالن متابعة"

  الفساد، منع
مجيع الوثائق ذات الصلة الصـادرة عـن األمـم املتحـدة وغريهـا مـن        وإذ يأخذ يف االعتبار  

املنظمات، واليت تقرُّ، يف مجلة أمور، بأنَّه ال ميكـن بلـوغ ثقافـة عـدم التسـامح إزاء الفسـاد إالَّ إذا       
ادرات قطــاع عملــت احلكومــات بالشــراكة مــع قطــاع األعمــال واجملتمــع املــدين، وإذ يرحِّــب مببــ

األعمال الرامية إىل تعزيز اإلجراءات اجلماعية ملكافحة الفسـاد ووضـع ترتيبـات مؤسسـية لتعزيـز      
  االمتثال ملبادئ مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص،

ــذي حتقــق بفضــل لقــاءات حــول هــذا املوضــوع بــني أصــحاب       وإذ يســتذكر   ــزخم ال ال
اص عــن التزامهــا بتعزيــز الشــراكات بــني  مصــلحة متعــدِّدين، أعربــت فيهــا كيانــات القطــاع اخلــ  

القطــاعني العــام واخلــاص مــن أجــل مكافحــة الفســاد يف قطــاع األعمــال، وبالعمــل علــى مواءمــة  
مبادئ قطاع األعمال مع القيم األساسية املكرسـة يف اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، وبالتأكُّـد مـن أنَّ       

ــة ف    ــوفري محاي ــة للمــبلغني عــن املخالفــات  سياســات واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد تشــمل ت عال
الـدفع  "وتتوخى احلرص الواجب يف اختيار الوكالء أو الوسطاء ومعاجلة مسائل دفـع الرشـاوى و  

للمبـادئ املنقَّحـة املعمـول هبـا      الشـركات  امتثال الستعراض مدى آليات وبوضع ،"لتيسري األمور
  يف قطاع األعمال ملكافحة الفساد،

ــادل اخلــ      ــدة تب ــوِّه بفائ ــني     وإذ ين ــة بشــأن الشــراكات ب ــدة الوطني ربات واملمارســات اجليِّ
  القطاعني العام واخلاص يف تنفيذ أحكام االتفاقية،

ــوِّه أيضــاً    ــة      وإذ ين ــة يف إنشــاء وظــائف رمسي ــدان، املتمثل ــة يف بعــض البل ــة اإلجيابي بالتجرب
  خمصصة للدفاع عن مصاحل القطاع اخلاص لدى احلكومات (مثل أمناء املظامل)،

باملبــادرات الــيت اتَّخــذهتا دول أطــراف ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين     ينــوه كــذلكوإذ   
باملخــدِّرات واجلرميــة لتعزيــز الشــراكات املســتدامة مــع القطــاع اخلــاص بشــأن مكافحــة الفســاد،   

  بوسائل منها التعاون الوثيق مع منظمات أخرى معنية،
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملنشـــورات الـــيت أعـــدَّها  وإذ حيـــيط علمـــاً مـــع التقـــدير  

  باملخدِّرات واجلرمية بشأن بناء القدرات يف جمال منع الفساد ومكافحته يف القطاع اخلاص،
على أمهية تبادل اآلراء وأساليب العمل بني ممثلي القطاعني العام واخلاص مـن  وإذ يشدِّد   

ــة   ــاجلهود الرامي ــة    أجــل النــهوض ب ــة واإلقليمي ــها احملافــل الوطني إىل مكافحــة الفســاد، بوســائل من
  والدولية املعنية،
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بالتقرير عن املؤمتر الدويل املعين بالشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص    وإذ حييط علماً  
 والــذي ،٢٠١٥مــارس /آذار ٢٧و ٢٦يف مكافحــة الفســاد، الــذي عقــد يف موســكو يــومي   

 املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  والصـناعة  للتجـارة  الروسـي  االحتـاد  غرفـة  تنظيمـه  يف تشـاركت 
  الفساد، ملكافحة الدولية واألكادميية واجلرمية باملخدِّرات

يتَّفـق   على أمهية اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف لكي تتَّخـذ، مبـا   يؤكِّد جمدَّداً  -١  
 للقـانون  األساسـية  املبـادئ  ومـع  )٢١(الفسـاد،  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  مـن  ١٢مـع املـادة   
 هلـذه  ويـدعو الـدول األطـراف، حتقيقـاً     اخلـاص،  القطـاع  يف الفسـاد  منع إىل رامية تدابري الوطين،
الصـحيح   األداء حتكـم  السلوك لقواعد مدونات وضع على التشجيع منها بأمور القيام إىل الغاية،

 ومتنـع  الصـلة،  ذات املهـن  ومجيـع  لألنشـطة يف قطـاع األعمـال    والسـليم بـالتزام قواعـد الشـرف    
 التعاقديـة  العالقـات  ويف األعمال قطاع يف اجليِّدة التجارية باملمارسات وتأخذ املصاحل، تضارب

  والدولة؛ األعمال قطاع بني
بالـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة أن تتَّخـــذ التـــدابري املناســـبة، يف حـــدود   يهيـــب  -٢  

للمبادئ األساسية لقوانينـها الوطنيـة، مـن أجـل تعزيـز املشـاركة النشـيطة لألفـراد          مواردها ووفقاً
ــع الفســاد        واجلماعــات مــن خــارج القطــاع العــام، مثــل القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين، يف من

  ومكافحته وتوعية اجلمهور بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه؛
زيز التعـاون بـني السـلطات العموميـة علـى الصـعيد       الدول األطراف إىل تع يدعو  -٣  

الوطين واإلقليمي واحمللي، حسب االقتضاء ومبا يتماشـى مـع ُنظُمهـا القانونيـة الوطنيـة، والقطـاع       
اخلاص يف جمال مكافحة الفساد، وإىل إشراك طائفة واسعة مـن ممثلـي القطـاع اخلـاص يف اجلهـود      

  الرامية إىل منع الفساد؛
خذ الدول األطراف تدابري شاملة ملنـع األفعـال اجملرمـة يف االتفاقيـة     بأن تتَّ يوصي  -٤  

  واليت تؤثِّر سلباً على بيئة قطاع األعمال وعلى اجملتمع بأسره؛
بأن تعمل الدول األطراف على تعزيز الشفافية بـني كيانـات القطـاع     يوصي أيضاً  -٥  

لشخصـيات االعتباريـة والطبيعيـة الـيت     اخلاص، مبا يشمل عند االقتضـاء وضـع تـدابري متعلقـة هبويـة ا     
تقوم بإنشاء كيانات جتارية وإدارهتـا، وتـدابري كفيلـة بتحديـد هويـة املـالكني الفعلـيني لألمـوال، مبـا          

  االتفاقية؛ من ٥٢املادة  من ٢والفقرة  ١٢املادة  (ج) من ٢يتماشى مع الفقرة 
ــني القطــاعني ال    يهيــب  -٦   ــدعم الشــراكات ب ــدول األطــراف أن ت ــام واخلــاص  بال ع

ــول الرشــوة        ــة يف القطــاع اخلــاص أنَّ قب ــوظفني العمــوميني واجلهــات الفاعل لريســخ يف أذهــان امل
  والتماسها أمران غري مقبولني؛

                                                         
  ٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(
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الدول األطراف إىل أن تتَّخذ مـا قـد يلـزم مـن تـدابري لكـي تشـجِّع، وفقـاً          يدعو  -٧  
مع التحقيقـات الرمسيـة، مبـا يتماشـى مـع      لقانوهنا الوطين، على تعاون القطاع اخلاص تعاوناً فعَّاالً 

 يف الوطنيـة،  القانونيـة  لنظمهـا  وفقـاً  األطـراف،  الدول تنظر بأن ويوصي االتفاقية، من ٣٩املادة 
 وللمـبلِّغني  للشـهود  فعالـة  محايـة  لتوفري وتدابري برامج ووضع الشكاوى، لتقدمي سرية نظم إنشاء
  االتفاقية؛ من ٣٣و ٣٢املادتني  مع يتماشى مبا املخالفات، عن

بالدول األطراف أن تعزِّز الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال        يهيب  - ٨  
ــها النــهوض بالتحــاور       ــة، بأســاليب من ــادئ األساســية لنظمهــا القانوني منــع الفســاد، مبــا يتَّفــق مــع املب

ــنظم االشــت     ــرويج لإلصــالحات الالزمــة ل ــادرات للت ــذ تلــك  والتعــاون، ووضــع مب راء العمــومي وتنفي
اإلصــالحات، ومعاجلــة املمارســات الــيت تضــعف املناعــة أمــام إغــراء الفســاد، والتــرويج للممارســات   

  اجليِّدة وألخالقيات مناهضة للفساد وبرامج االمتثال هلا من أجل كيانات القطاع اخلاص؛
قتضــاء، بالــدول األطــراف أن تبسِّــط اإلجــراءات اإلداريــة، عنــد اال يهيــب أيضــاً  -٩  

  هبدف احلد من إمكانيات الفساد؛
الدول األطراف على تبادل اخلربات واملمارسات اجليِّدة الوطنيـة املتعلقـة    يشجِّع  -١٠  

  بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته؛
الـــدول األطـــراف إىل ضـــرورة إحاطـــة اجلمهـــور علمـــاً باســـتمرار، وفقـــاً   ينبـــه  -١١  

  شريعاهتا احمللية، بقضايا الفساد وبالتدابري املتَّخذة ملعاقبة مرتكيب جرائم الفساد؛لت
على أمهية تعزيز احلوار بني القطاعني العام واخلاص من أجل تيسـري اعتمـاد    يشدِّد  -١٢  

الدول األطراف، وفقاً للقوانني واللوائح احمللية، تدابري متصلة مبسك الدفاتر والسجالت، وكشوف 
 مـن  ١٢املـادة   مـن  ٣مـة املاليـة، ومعـايري احملاسـبة واملراجعـة، حلظـر األفعـال احملـدَّدة يف الفقـرة          الذ

  االتفاقية؛ من األفعال اجملرمة يف أيٍّ ارتكاب بغرض واملنفَّذة االتفاقية،
علـى املسـامهة   بالدول األطراف أن تشـجِّع ممثلـي القطـاعني العـام واخلـاص       يهيب  -١٣  

خبرباهتم وتبادهلا يف إطار بـرامج تدريبيـة وتثقيفيـة موحـدة ومكيَّفـة حسـب احلاجـة ترمـي إىل تنفيـذ          
  أحكام االتفاقية، وعلى املشاركة بنشاط يف وضع مثل هذه الربامج وتنفيذها؛

الــدول األطــراف علــى أن تواصــل، مبســاعدة مــن األمانــة وبالتعــاون مــع  يشــجِّع  -١٤  
ــام      املنظمــات اإل ــز الشــراكات بــني القطــاعني الع ــة حســب االقتضــاء، تعزي ــة املعني ــة والدولي قليمي

واخلــاص يف منــع الفســاد ومكافحتــه، بأســاليب منــها تــوفري فــرص لتبــادل اخلــربات واملمارســات   
  اجليِّدة ذات الصلة هبذا اجملال أو تشجيع القطاع اخلاص على توفريها؛

الـيت قامـت هبـا األمانـة لتعزيـز الشـراكات مـع         مع التقدير باملبـادرات  حييط علماً  -١٥  
القطــاع اخلــاص مــن أجــل مكافحــة الفســاد، بالتعــاون الوثيــق مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة    
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املعنيـــة، ويطلـــب إىل األمانـــة أن تســـتمر يف تقـــدمي املســـاعدة إلذكـــاء الـــوعي مببـــادئ االتفاقيـــة   
  القطاع اخلاص؛  يف

املاحنــة األخــرى إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج  الــدول األطــراف واجلهــات يــدعو  -١٦  
  امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

  
  ٦/٦القرار 

      متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
إزاء خطورة التهديدات الـيت يشـكلها الفسـاد علـى اسـتقرار اجملتمعـات        إذ يساوره القلق  

من خالل تقويض شرعية املؤسسات العموميـة الرئيسـية وفعاليتـها والقـيم الدميقراطيـة، وتعـريض       
  التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر،

واملكانـة البـارزة    )٢٢(كافحـة الفسـاد  الضوَء على أمهية اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل    وإذ يسلِّط  
اليت أولتـها ملسـألة منـع الفسـاد يف إطـار هنـج شـامل حملاربتـه، حيـث كرَّسـت الفصـل الثـاين منـها              

  برمَّته لتدابري منع الفساد،
عاملنـــا: خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام   باعتمـــاد اخلطـــة املعنونـــة "حتويـــل وإذ يرحِّـــب  
 مسـاملة  جمتمعـات  إقامـة  علـى  التشـجيع  ضـرورة  تتنـاول  اخلطـة  تلـك  أنَّ ويسـتذكر  )٢٣("٢٠٣٠

 وبنـاء  العدالـة،  إىل اجلميـع  املستدامة، وتيسُّـر احتكـام   التنمية حتقيق أجل من أحد فيها ُيهمَّش ال
  املستويات، كل على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات
بطرسربغ الذي اعتمدته الرابطة الدولية ألجهـزة مكافحـة   بإعالن سانت وإذ حييط علماً   

الفساد يف مؤمترها السنوي الثامن، الذي ُعقـد يف سـانت بطرسـربغ باالحتـاد الروسـي، يف الفتـرة       
  ،٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ١إىل  أكتوبر/تشرين األول ٣٠من 

ــرُّ    ــة وســهلة املنــ    وإذ ُيق ــة ناجع ــة بطريق ــأنَّ تقــدمي اخلــدمات العام ال وشــفَّافة وخاضــعة  ب
  للمساءلة هو أحد العناصر األساسية يف هتيئة بيئة مناهضة للفساد يف القطاع العام،

إزاء الصالت القائمة بني الفساد وغـريه مـن أشـكال اجلرميـة، وخباصـة       وإذ يساوره القلق  
  اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية،

                                                         
  ٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٢(
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٣(
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ة مــن أجنــع الوســائل ملكافحــة الفســاد وجتنــب  أنَّ التــدابري الوقائيــة هــي واحــد وإذ يؤكِّــد  
آثاره السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان، وإذ يشدِّد على ضرورة تعزيز هـذه التـدابري علـى مجيـع     

  املستويات،
ــدول        وإذ يســلِّم   ــاتق ال ــى ع ــع عل ــة تق ــذ االتفاقي ــالرغم مــن كــون املســؤولية عــن تنفي ، ب

لثقافة النـزاهة والشفافية واملسـاءلة ومنـع الفسـاد     األطراف، بأنه ينبغي تقاسم مسؤوليات الترويج
بــني اجلميــع وأن تشــمل تشــجيع أفــراد ومجاعــات مــن خــارج القطــاع العــام، مثــل اجملتمــع املــدين 
واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمـع احمللـي، علـى املشـاركة النشـطة يف هـذا اجملـال، وفقـاً         

  من االتفاقية، ١٣للمادة 
 ضــوء االســتعراض املقبــل لتنفيــذ الفصــل الثــاين أثنــاء الــدورة الثانيــة آلليــة  ، يفوإذ يشــدِّد  

استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، علـى أمهيـة بنـاء أطـر وقـدرات تشـريعية            
  ومؤسسية تفي مبتطلبات ذلك الفصل،

 ٣/٢ارات املـؤمتر  بالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة يف تنفيذ قر وإذ يرحِّب  
 ،٢٠١١أكتـوبر  /تشـرين األول  ٢٨املـؤرَّخ   ٤/٣و ،٢٠٠٩نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١٣املـؤرَّخ  

ــؤرَّخ  ٥/٤و ــاين  ٢٩امل ــوفمرب /تشــرين الث ــى ضــرورة    ٢٠١٣ن ــع الفســاد، ويشــدِّد عل ، بشــأن من
  املواظبة على بذل اجلهود يف هذا الصدد،

 ســيما إىل البلــدان الناميــة، أمــٌر بــالغ األمهيــة يف تعزيــز أنَّ تقــدمي املســاعدة التقنيــة، والوإذ ُيقــرُّ   
  القدرات اهليكلية واملؤسسية والبشرية، ومن ثَمَّ تيسري تنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية،

بأعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين مبنـع الفسـاد،     وإذ يرحِّب  
عية حول خمتلف أحكام الفصل الثاين اليت ُيستعرض تنفيـذها يف إطـار   وال سيما املناقشات املوضو

 والتوصـيات  ، واالسـتنتاجات ٢٠١٥خطـة العمـل املتعـددة السـنوات للفتـرة املمتـدة حـىت عـام         
ومـن   ٢٠١٤سـبتمرب  /أيلول ١٠إىل  ٨من  فيينا يف املعقودين العامل الفريق اجتماعْي املعتمدة يف

بالنصــني  أيضــاً يرحِّــب وإذ ، علــى التــوايل،٢٠١٥ســبتمرب /أيلــول ٢أغســطس إىل /آب ٣١
 جمـال  يف اجليِّـدة  املمارسـات  بشـأن  الـدليل املرجعـي  ومهـا   اإلرشاديني اللـذين وضـعتهما األمانـة،   

  ،وتنفيذها الفساد ملكافحة الوطنية االستراتيجيات لوضع العملي الدليلو املبلغني محاية
ويج النضــمام مجيــع دول العــامل إىل اتفاقيــة  الــدولَ األطــراَف علــى التــر  يشــجِّع  -١  

وحيثُّ مجيع الـدول الـيت مل تصـدِّق عليهـا أو تنضـم إليهـا بعـُد         )٢٤(األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
  على أن تفكِّر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(
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نـة  بالدول األطراف أن تواصل وتعزز التنفيـذ الفعـال للتـدابري الوقائيـة املبيَّ     ُيهيب  -٢  
  يف الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة عن مؤمتر الدول األطراف؛

الـدول األطـراف بـأن تكفـل متتــع هيئـات مكافحـة الفسـاد مبـا يلـزم مــن           يوصـي   -٣  
ــة         ــاملوارد املادي ــدها ب ــل تزوي ــة، وأن تكف ــا القانوني ــادئ األساســية لنظمه ــا للمب االســتقاللية، وفق

لتمكينــها مــن أداء وظائفهــا بفعاليــة ومبنــأى عــن أيِّ تــأثري ال مســوغ لــه، واملــوظفني املتخصصــني 
  االتفاقية؛ من ٦املادة  من ٢وفقا للفقرة 

ـــزاهة والشــفافية      ُيهيــب  -٤   ــز الن ــة إىل تعزي ــدابري رامي ــدول األطــراف أن تتخــذ ت بال
ــانون يف اإلدارة   ــة،     واملســاءلة وســيادة الق ــا القانوني ــادئ األساســية لنظمه ــة، يف إطــار املب العمومي

بوسائل منها تعزيـز الفعاليـة يف تقـدمي اخلـدمات العامـة ووضـع تـدابري ونظـم لتيسـري اإلبـالغ عـن            
  احلوادث اليت قد ُتعترب مبثابة أفعال جمرَّمة مبوجب االتفاقية؛

اق جهـاز العدالـة اجلنائيـة    زاهـة علـى نطـ    بالـدول األطـراف أن تعـزِّز الـن     أيضـا  ُيهيب  - ٥  
 والعدالـة  اجلرميـة  منـع  إدمـاج  بشأن الدوحة إعالن (د) من ٥بأكمله، على النحو املطلوب يف الفقرة 

 واالقتصادية االجتماعية للتحدِّيات التصدِّي أجل من األوسع املتحدة األمم أعمال جدول يف اجلنائية
 اسـتقاللية  مراعـاة  مـع  )٢٥(اجلمهـور،  ومشـاركة  والدويل الوطين الصعيدين على القانون سيادة وتعزيز
 مـن  الطلـب  علـى  بنـاءً  مسـاعدة  مـن  األطـراف  الـدول  إىل األمانة تقدِّمه مبا وينوِّه مع التقدير القضاء،
  اجلنائية؛ العدالة نظام مؤسسات يف الفساد مكافحة تدابري دمج أجل

ــع الفســاد يف     كــذلك يهيــب  -٦   ــة إىل من ــدابري الرامي ــدول األطــراف أن تعــزز الت بال
عملية االشتراء العمومي وإدارة األموال العمومية، وأن تكفل، عالوة على ذلك، تيسُّـر احلصـول   
على املعلومات مبا فيه الكفاية وأن تشجع، حسـب االقتضـاء، علـى مشـاركة القطـاع اخلـاص يف       

  منع الفساد؛
احملافظـة علـى النــزاهة يف اجملـال الرياضـي مـن خـالل تعزيـز احلوكمـة          بأمهية ُيقرُّ   -٧  

الرشيدة يف هـذا اجملـال وختفيـف خمـاطر الفسـاد الـيت يواجههـا علـى الصـعيد العـاملي، ويطلـب إىل            
األمانــة أن تواصــل، بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة مــن منظمــات دوليــة وشــركاء وجهــات ماحنــة، 

ــة واألدوات لصــاحل احلكومــات واملنظمــات الرياضــية    إعــداد الدراســات واملــواد التدر  ــة واألدل يبي
لتمكينــها مــن زيــادة تعزيــز التــدابري املتخــذة يف هــذا اجملــال، وُيقــرُّ بالعمــل الــذي ســبق أن قــام بــه  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف هذا الصدد، وخصوصاً إعداد دراسات وأدلـة  

  وملبية الدولية واملركز الدويل لألمن الرياضي؛باالشتراك مع اللجنة األ

                                                         
  .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٢٥(
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إىل الــدول األطــراف أن تعــزِّز التــدريب والتثقيــف يف جمــال منــع الفســاد   يطلــب  -٨  
علــى مجيــع مســتويات القطــاع العــام، وأن تعمــل مــع القطــاع اخلــاص يف هــذا اجملــال، ويرحِّــب     

ــة ملكافحــة     ــادرة األكادميي ــة أن  باإلجنــازات الــيت حتققــت يف إطــار املب الفســاد، ويطلــب إىل األمان
مواد تعليمية أخرى شـاملة يف جمـال   تواصل، بالتعاون مع الشركاء املعنيني، إعداد مواد أكادميية و

مكافحة الفساد للجامعات ومؤسسات أخرى، ويطلـب إىل األمانـة أن تواصـل تقـدمي الـدعم إىل      
  الدول األطراف يف هذا امليدان؛

تحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يواصــل تــوفري  إىل مكتــب األمــم امل يطلــب  -٩  
وإعداد مبادرات لبناء القدرات، مبـا يف ذلـك منتجـات معرفيـة وأدوات تقنيـة جديـدة، بنـاء علـى         
الطلب ورهنا بتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، بشـأن تـدابري منـع الفسـاد، وحتديـد املمارسـات           

  ت والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف؛اجليِّدة املقاَرنة وتيسري تبادل اخلربا
ُيهيب بالدول األطراف أن تتخذ االتفاقية إطاراً السـتحداث ضـمانات مصـمَّمة      -١٠  

حسب االحتياجات ملنع الفساد، يف جماالت منها جماالت حمدَّدة شديدة التعرُّض لـه، ويطلـب إىل   
علــى طلبــها ورهنــا بتــوافر مــوارد مــن  األمانــة أن تســاعد الــدول األطــراف يف حتقيــق ذلــك، بنــاءً 

  خارج امليزانية؛
يدعو الدول األعضـاء إىل أن حتـدد ممارسـاهتا اجليِّـدة يف جمـال مكافحـة الفسـاد الـيت           - ١١  

تتعلق بتعزيز الشفافية والتنافس وتوخِّي املوضوعية يف اختاذ القرارات يف إطار نظم االشتراء العمـومي،  
  وأن تطلع الدول األطراف واألمانة على تلك املمارسات؛االتفاقية،  من ٩وفقا للمادة 

بأمهية إدراج مكافحة الفساد يف خطة التنمية األوسـع نطاقـا، بوسـائل منـها     ُيقرُّ   -١٢  
التنميـة   عاملنـا: خطـة   من اخلطة املعنونـة "حتويـل   الصلة ذات األخرى واألهداف ١٦تنفيذ اهلدف 

 وتبـادل  التنسـيق  تعزيـز  إىل الراميـة  األخـرى  املبـادرات  خـالل  ومـن  )٢٦(،"٢٠٣٠لعـام   املسـتدامة 
  الشركاء يف التنمية؛ مع املعلومات
مع التقدير بإجنازات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين   ينوِّه  -١٣  

وممارســاهتا مبنــع الفســاد يف جمــال تيســري تبــادل املعلومــات بــني الــدول األطــراف بشــأن مبادراهتــا   
 ٨اجليِّدة فيما يتعلق باملواضيع اليت نظـر فيهـا الفريـق العامـل يف اجتماعيـه املعقـودين يف فيينـا مـن         

 ويشـجِّع  ،٢٠١٥سـبتمرب  /أيلـول  ٢إىل  أغسـطس /آب ٣١ومـن   ٢٠١٤سـبتمرب  /أيلول ١٠إىل 
 بشـأن  ثـة وحمدَّ جديـدة  جيِّـدة  وممارسـات  مبعلومـات  األمانـة  تزويد مواصلة على األطراَف الدولَ

  االتفاقية؛ من الثاين تنفيذها للفصل

                                                         
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٦(
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مبا أبدته الدول األطراف من التزام وما بذلته من جهود مـن أجـل تـوفري     يرحِّب  -١٤  
معلومات عن املمارسات اجليِّدة يف جمال منع الفساد تقـوم األمانـة جبمعهـا وتنظيمهـا ونشـرها يف      

ىل الـدول األطـراف أن تواصـل تـوفري تلـك      سياق أداء مهامهـا بوصـفها مرصـداً دوليـا، ويطلـب إ     
ــها          ــة، أن تواصــل عمل ــن خــارج امليزاني ــوارد م ــوافر م ــا بت ــة، رهن ــب إىل األمان ــات، ويطل املعلوم
باعتبارها مرصـدا، وذلـك بالقيـام بـأمور منـها حتـديث املوقـع الشـبكي املواضـيعي للفريـق العامـل            

  املعين بإدراج املعلومات ذات الصلة؛
ــة     إىل األم يطلــب  -١٥   ــق مــع مقــدِّمي املســاعدة الثنائي ــة أن تواصــل، بالتعــاون الوثي ان

واملتعدِّدة األطراف، تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األطـراف، وخصوصـاً البلـدان الناميـة، بنـاًء      
على طلبها ورهنا بتوافر موارد من خارج امليزانيـة، مـن أجـل املضـي يف تنفيـذ الفصـل الثـاين مـن         

منــها تقــدمي مســاعدة مصــمَّمة حســب احلاجــة مــن أجــل املشــاركة يف عمليــة  االتفاقيــة، بأشــكال
  االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين؛

أنَّ عـدداً كـبرياً مـن الـدول األطـراف قـد أبلـغ األمـني العـام بتعـيني سـلطات             يالحظ  - ١٦  
األطراف األخرى يف وضع وتنفيذ تدابري حمدَّدة ملنع الفساد، وفق خمتصَّة ميكن أن توفِّر املساعدة للدول 

 أو املعلومـات  هـذه  تقـدِّم  أن األطـراف  بالـدول  وُيهيـب  االتفاقيـة،  من ٦املادة  من ٣ما تقتضيه الفقرة 
  بعُد؛ ذلك فعلت قد تكن مل إذا املوجودة، املعلومات بتحديث احلاجة عند تقوم

ــة تزويــد    يشــدِّد  -١٧   ــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة      علــى أمهي مكت
بالتمويل الكـايف والـوايف لتمكينـه مـن االسـتجابة للطلـب املتزايـد علـى خدماتـه، ويشـجِّع الـدولَ            

الـذي   االتفاقيـة،  مـن  ٦٢األعضاء علـى أن تقـدِّم تربُّعـات كافيـة للحسـاب املشـار إليـه يف املـادة         
 الناميـة  البلـدان  تزويـد  بغيـة  )٢٧(اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم صندوق إطار يف ُيدار

 قـدراهتا  بناء أجل من حتتاجها قد اليت التقنية باملساعدة انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا مترُّ اليت والبلدان
  االتفاقية؛ من الثاين الفصل تنفيذ على

إىل األمانــة أن تقــدِّم تقريــراً عــن تنفيــذ هــذا القــرار إىل املــؤمتر يف دورتــه    يطلــب  -١٨  
  السابعة وإىل هيئاته الفرعية املعنية؛

الــدولَ األطــراَف واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج  يــدعو  -١٩  
  وإجراءاهتا.امليزانية من أجل الغايات احملددة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة 

    

                                                         
  .٥٨/٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٧(
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  ٦/٧القرار 
التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ 

      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
 )٢٨(املتحدة ملكافحة الفسـاد، من اتفاقية األمم  ١الفقرة الفرعية (أ) من املادة  إذ يستذكر  

ــع         ــة إىل من ــدابري الرامي ــدعيم الت ــرويج وت ــة ت ــى أنَّ مــن األهــداف الرئيســية لالتفاقي ــنص عل ــيت ت ال
  ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأجنع،

من االتفاقيـة ُتلـزم الـدول األطـراف بـأن تسـعى،        ٧من املادة  ٤أنَّ الفقرة  وإذ يستذكر أيضا  
  انوهنا الوطين، إىل اعتماد وتعهُّد وتدعيم نظم تعزِّز الشفافية،وفقا للمبادئ األساسية لق

بأمهيــة تنفيــذ الفصــل الثــاين (التــدابري الوقائيــة) مــن االتفاقيــة، علــى النحــو الــذي وإذ ُيقــرُّ   
 بشـأن  مـراكش  إعـالن "املعنـون   ،٢٠١١أكتـوبر  /تشرين األول ٢٨املؤرَّخ  ٤/٣أكَّده يف قراره 

 املقبلـة  الثانيـة  الدورة خالل ُيستعَرض سوف الثاين الفصل تنفيذ بأنَّ أيضاًُيقرُّ  وإذ ،"الفساد منع
 ١٣املـؤرَّخ   ٣/١املـؤمتر   لقـرار  وفقـا  الفسـاد،  ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض آللية

  ،٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
علقـة بالفسـاد وتلقيهـا    أمهية احترام وتعزيز ومحاية حرية التمـاس املعلومـات املت   وإذ يؤكِّد  

ونشرها وتعميمها، وإذ يشدِّد علـى ضـرورة القيـام هبـذه األنشـطة وفقـا للقـوانني الوطنيـة للـدول          
  األطراف،
 إعـالن  متابعـة "املعنـون   ،٢٠١٣نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٩املؤرَّخ  ٥/٤قراره  وإذ يستذكر  
 تشـجيع "املعنون  ،٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩املؤرَّخ  ٥/٥وقراره  ،"الفساد منع بشأن مرَّاكش
  ،"والنـزاهة القانون احترام ثقافة وتعزيز الفساد منع يف واألطفال الشباب مسامهة

اســتخداَم اجلهــات املعنيــة تــدابَري مبتكــرة متعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات         وإذ يالحــظ  
  اليت تشملها االتفاقية، واالتصاالت يف مجع وتعميم معلومات عن املواضيع

بالنمو الكبري الذي شهده العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خـالل   وإذ يسلِّم  
  الرقمية، وباحلاجة إىل تقليص الفجوة )٢٩(العقد املاضي كما أوضح االحتاد الدويل لالتصاالت

                                                         
  ٤٢١٤٦الرقم  ،٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٨(
  " ICT Facts and Figures: The World in 2015انظر وثيقة االحتاد الدويل لالتصاالت املعنونة "  )٢٩(

  ).٢٠١٥(جنيف، 
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ــاره    ــام   وإذ يضــع يف اعتب ــدوَر اهل ــدول األطــراف يف    ال ــَع ال ــة وَتَوسُّ ــة اإللكتروني للحكوم
استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلدارة العمومية كوسـيلة لتعزيـز الثقـة يف    

  احلكومة،
من أهـداف التنميـة املسـتدامة إىل أمـور منـها كفالـة        ١٦بأنَّه يدعى يف اهلدف  وإذ يسلِّم  

  وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية،حصول اجلمهور على املعلومات، 
بالــدول األطــراف أن تســتمر يف تطــوير وتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا        يهيــب  -١  

األمـم   اتفاقيـة  مـن  ١٣املعلومات واالتصاالت من أجل حتسـني الفعاليـة والكفـاءة يف تنفيـذ املـادة      
 اإللكترونيـة  احلكومـة  اتآليـ  اسـتخدام  خـالل  مـن  مـثال  وذلـك  )٣٠(الفسـاد،  ملكافحـة  املتحـدة 
 احملمولـة  بواسـطة اهلواتـف   الذكيـة واخلـدمات اإلعالميـة    اهلواتـف  وتطبيقـات  اإلنترنت ومنصات

  االجتماعي؛ ووسائل التواصل
بأنــه ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تــدابري مناســبة، ضــمن حــدود         يســلِّم  -٢  

دئ األساسية لقانوهنا الوطين، لتشجيع أفـراد ومجاعـات مـن خـارج القطـاع      إمكاناهتا ووفقا للمبا
العــام، مثــل اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع احمللــي، علــى املشــاركة   
النشيطة يف منع الفساد وحماربته، ولتوعيـة اجلمهـور بوجـوده وأسـبابه ومـدى خطورتـه والتهديـد        

  الذي يطرحه؛
الـدول األطـراف بـأن تنظـر يف االسـتفادة مـن منصـات اإلنترنـت لتيسـري           يوصي  -٣  

التشاور مع اجلمهور العام، عند االقتضاء، بشـأن املسـائل املتعلقـة مبنـع الفسـاد ومكافحتـه، وفقـا        
  االتفاقية؛ من ١٣املادة  (أ) من ١للفقرة الفرعية 

 الـدول  ويشـجع  قيـة، االتفا مـن  ١٣املـادة   مـن  ٢على أمهية تنفيذ الفقـرة   يشدِّد  -٤  
 اجلهـات  إلبـالغ  اإلنترنـت  علـى  آليـات متاحـة لالسـتخدام    إنشـاء  علـى  الصدد هذا يف األطراف

 اجملرَّمـة  األفعال أحد تشكل قد حوادث أيِّ عن املعنية، مع إمكانية عدم إفشاء اهلوية، مبعلومات
  الوطنية؛ وقوانينها لالتفاقية وفقا

بالدول األطراف أن تتيح على اإلنترنت، مـع النظـر يف اسـتخدام أشـكال      يهيب  -٥  
البيانات املفتوحة ورهناً بالقيود ذات الصلة يف قوانينها الوطنية، أقصى قدر ممكـن مـن املعلومـات    
احلكومية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، وذلك حىت يتسىن حتسني الشـفافية واملسـاءلة والكفـاءة يف هـذا     

  الشأن؛
 االتفاقيـة  مـن  ٩املـادة   مـن  ١الدول األطراف علـى تعزيـز تنفيـذ الفقـرة      يشجِّع  -٦  

 االشـتراء  بعمليـات  املتعلقـة  املعلومـات  لتوزيـع  اإلنترنـت  علـى  منصـات  إنشـاء  منـها  أمـور  جبملـة 
                                                         

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٠(
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 واتبـاع  التنـافس  وضـمان  الشـفافية  وزيـادة  الفسـاد  ملنـع  العمومية، كوسيلة واملناقصات العمومي
  القانونية؛ لنظمها األساسية للمبادئ وفقا االشتراء قرارات صنع يف موضوعية معايري

الدول األطراف إىل أن تقوم، وفقا للمبـادئ األساسـية لقوانينـها الوطنيـة،      يدعو  -٧  
بإتاحة املعلومات، مبا فيها، على سبيل املثـال، املعلومـات املنصـوص عليهـا يف الفقـرة الفرعيـة (أ)       

 علـى  منصَّـات  خالل من اجلمهور أفراد أحد ُيوجِّهه طلب على بناء ،االتفاقية من ١٠من املادة 
املـادة   مـع  يتسق حنو على القانون عليها ينص اليت املعلومات إالَّ للقيود تلك ختضع اإلنترنت، وال

  االتفاقية؛ من ١٠
 ١٣املـادة   (د) مـن  ١جمدَّداً على أنه ينبغي للدول األطراف، وفقا للفقـرة   يؤكِّد  -٨  

 ونشـرها  وتلقّيهـا  بالفسـاد  املتعلقـة  املعلومات التماس حرية وحتمي وتعزز حتترم أن االتفاقية، من
  الوطنية؛ لقوانينها ووفقاً إمكاناهتا حدود ضمن وذلك وتعميمها،
أن تناقَش اهليئاُت الفرعية املعنيـة، أثنـاء أيٍّ مـن االجتماعـات املقبلـة الـيت        يطلب  -٩  
مؤمتُر الدول األطراف عقَدها ومبقتضى هذا القرار، كيفية التـرويج السـتخدام تكنولوجيـا    يطلب 

ــة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية يف القطــاع العــام ومكافحــة      املعلومــات واالتصــاالت لتنفيــذ االتفاقي
الفساد؛ وأنْ تضَع، بناًء على تلـك املناقشـة وحسـب االقتضـاء، قائمـة بأفضـل املمارسـات بشـأن         

  عزيز وتشجيع هذا االستخدام؛كيفية ت
الــدول األطــراف علــى أن تتــوىل دوريــا، ضــمن حــدود إمكاناهتــا ووفقــاً  يشــجِّع  -١٠  
 القانونية صكوكها تقييَم القانونية، األساسية لنظمها واملبادئ االتفاقية من ٥املادة  من ٣للفقرة 

 وتلقّيهـا  بالفسـاد  املتعلقـة  املعلومـات  التمـاس  حريـة  تعزيـز  بغيـة  الصـلة  ذات اإلداريـة  وتـدابريها 
  االتفاقية؛ من ١٣و ١٠املادتني  مع يتسق مبا وتعميمها، ونشرها
األمانـة إىل أن تواصــل، يف حـدود واليتــها ومواردهـا احلاليــة، حبـثَ مســألة      يـدعو   -١١  

ذلـك اسـتخدام مصـادر البيانـات     اعتماد خمتلف أدوات تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، مبـا يف    
املفتوحة، من أجل املضي يف تعمـيم معلومـات عـن تطـوير وظائفهـا، وعـن بوابـة األدوات واملـوارد         

  املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد والتقارير العلنية املقدمة إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية؛
ــل احلكــو     يرحِّــب  -١٢   ــق العام ــا الفري ــيت اضــطلع هب ــوح  باألعمــال ال ــدويل املفت مي ال

 ٢٨إىل  ٢٦العضـــوية املعـــين مبنـــع الفســـاد يف اجتماعيـــه اللـــذين ُعقـــدا يف فيينـــا يف الفتـــرة مـــن   
 بشـأن  )٣١(،٢٠١٥سبتمرب /أيلول ٢إىل  أغسطس/آب ٣١من  الفترة ويف ٢٠١٣أغسطس /آب

  االتفاقية. من ١٤و ١٣و ١١و ١٠و ٩املواد 
    

                                                         
  .CAC/COSP/WG.4/2015/4و CAC/COSP/WG.4/2013/5انظر الوثيقتني   )٣١(
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  ٦/٨القرار 
افية واملساءلة والكفاءة يف تقدمي اخلدمات منع الفساد من خالل تعزيز الشف

      العامة عن طريق تطبيق املمارسات الفضلى واالبتكارات التكنولوجية
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
الفسـاد وخمـاطره علـى اسـتقرار اجملتمعـات وأمنـها       إزاء فداحـة مشـاكل    إذ يساوره القلق  

بسبب تقويضه، للمؤسسات الدميقراطية والقيم الدميقراطية واألخالقية والعدالة، وهتديـده للتنميـة   
  املستدامة وسيادة القانون،

إزاء األثــر الســليب النتشــار الفســاد علــى التمتُّــع حبقــوق اإلنســان،    وإذ يســاوره القلــق أيضــاً   
  بأنَّ الفساد ميثِّل عقبة أمام تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها بفعالية،يسلِّم  وإذ

منه بأنَّ فعالية تدابري منع الفسـاد توطِّـد احلوكمـة الرشـيدة يف مجيـع القطاعـات،        واقتناعاً  
املؤسســـات العموميـــة، وتقـــوِّي روح املســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى مؤسســـات وتعـــزِّز الثقـــة يف 

  القطاعني العام واخلاص، وميكن أن تؤدي إىل حتسني النمو االقتصادي،
خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام  :عاملنـــا حتويـــل"باعتمـــاد اخلطـــة املعنونـــة  وإذ يرحِّـــب  
 املتمثلـتني  ف التنميـة املسـتدامة،  من أهدا ١٦من اهلدف  ٦و ٥الغايتني  وخصوصاً )٣٢("،٢٠٣٠

 وشـفافة  فعالـة  مؤسسات إنشاء ويف أشكاهلما، جبميع والرشوة الفساد من كبرية بدرجة احلد يف
  املستويات، مجيع على للمساءلة وخاضعة
وإذ يسـلِّم باملكانـة البـارزة الـيت      )٣٣(اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،     وإذ يستذكر  

االتفاقيةُ ملنع الفساد بتخصيصها الفصل الثاين برمتـه لتـدابري منـع الفسـاد يف القطـاعني      أولتها هذه 
  العام واخلاص على السواء،

بضرورة تيسري تبادل املعلومات بـني الـدول األطـراف عـن املمارسـات الناجحـة       وإذ ُيقرُّ   
  يف جمال منع الفساد،

فاقية تقع على عـاتق الـدول األطـراف،    ، على الرغم من أنَّ مسؤولية تنفيذ االتوإذ يسلِّم  
بأنه ينبغي جلميع قطاعات اجملتمع وأصحاب املصلحة املعنـيني مبكافحـة الفسـاد تقاسـم املسـؤولية      

مــن  ١٣إىل  ٧عــن تــرويج ثقافــة النـــزاهة والشــفافية واملســاءلة ومنــع الفســاد، وفقــاً للمــواد مــن   
  االتفاقية،

                                                         
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٣٢(
  .٤٢١٤٦الرقم  ،٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٣(
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والتشجيع علـى نبـذ الفسـاد يف القطـاعني العـام       أمهية ضمان النـزاهة وإذ يضع يف اعتباره  
  واخلاص،
ــرُّ    ــال وشــفافة وخاضــعة      وإذ ُيق ــة وســهلة املن ــة ناجع ــة بطريق ــأنَّ تقــدمي اخلــدمات العام ب

للمساءلة مبا يتفق مـع احتياجـات املـواطنني وتعقيبـاهتم هـو أحـد العناصـر األساسـية يف هتيئـة بيئـة           
  مناهضة للفساد يف القطاع العام،

يف هـذا الصـدد علـى أمهيـة الـدور الـذي تضـطلع بـه احلكومـات يف اسـتخدام            ؤكِّدوإذ ي  
تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت اســتخداماً فعَّــاالً يف وضــع سياســاهتا العموميــة ويف تقــدمي   
اخلدمات العامة الـيت تسـتجيب لالحتياجـات واألولويـات الوطنيـة، وتسـتند إىل أُسـس منـها هنـج          

 ٦٩/٢٠٤نية دعماً جلهود التنمية الوطنية، حسبما يـرد يف قـرار اجلمعيـة العامـة     تعدُّد اجلهات املع
  ،٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ١٩املؤرَّخ 

على أنَّ التوسُّع يف تطبيق االبتكارات التكنولوجيـة واخلـدمات اإللكترونيـة يف     وإذ يشدِّد  
من الفساد عن طريق ترويج ثقافـة   جمال تقدمي اخلدمات العامة ميكن أن يؤدي دوراً هاما يف احلدِّ

ــى         ــاس عل ــة لتيســري ســبل حصــول عمــوم الن ــة واألدوات الالزم ــن البيئ الشــفافية وميكــن أن حيسِّ
  املعلومات املتعلقة مبنع الفساد ومكافحته،

باألنشطة املهمة اليت تضطلع هبا كيانات األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك مكتـب      وإذ يرحِّب  
املخدِّرات واجلرمية، يف ترويج املمارسات الفضـلى يف جمـال تقـدمي اخلـدمات     األمم املتحدة املعين ب

  العامة بروح من الشفافية واملساءلة والكفاءة،
اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول األطـراف يف جمـال مكافحـة الفسـاد          بارتيـاح  يالحظ  -١  

تطبيـــق  لضـــمان تـــوخي الكفـــاءة واملســـاءلة والشـــفافية يف تقـــدمي اخلـــدمات العامـــة عـــن طريـــق  
  املمارسات الفضلى واالبتكارات التكنولوجية؛

يهيب بالدول األطراف أن تتَّخذ تدابري، مبا يتسق مع املبـادئ األساسـية لنظمهـا      -٢  
القانونية، بغيـة تعزيـز بـرامج تلـيب املتطلبـات األساسـية املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة            

يمة للشــؤون العموميــة واملمتلكــات العموميــة، مبــا يف مــن أجــل اإلدارة الســل )٣٤(ملكافحــة الفســاد
ذلــك تــوخي النــــزاهة والشــفافية واملســـاءلة يف اإلدارة العموميــة، وأن تعـــزِّز الكفــاءة يف تقـــدمي      

  اخلدمات العامة من خالل مثل هذه الربامج؛
الــدول األطــراف الــيت لــديها خــربة فنيــة ذات صــلة بتطبيــق االبتكــارات   يشــجِّع  -٣  
ية واخلدمات اإللكترونية يف جمال تقدمي اخلدمات العامة على أن تطلع الـدول األخـرى   التكنولوج

على ممارساهتا الفضلى، حسب االقتضاء وبناء على الطلب، وأن تنقل مـا لـديها مـن معـارف إىل     
                                                         

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٤(
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الدول األطراف األخـرى مـن خـالل قنـوات التعـاون املالئمـة، الثنائيـة منـها واإلقليميـة واملتعـدِّدة           
  اف؛األطر

الدول األطراف على مواصلة تـرويج تلـك املمارسـات الفضـلى يف جمـال       يشجِّع  -٤  
تقــدمي اخلــدمات العامــة باالســتعانة باخلــدمات اإللكترونيــة، وهــي ممارســات ميكــن أن تــؤدي إىل   

الـدول  زيادة الثقة يف املؤسسات العموميـة، ويطلـب إىل األمانـة، رهنـاً بتـوافر التمويـل، أن تـزوِّد        
األطراف بتجميـع لتلـك املمارسـات الفضـلى املتعلقـة باالسـتعانة باخلـدمات اإللكترونيـة يف جمـال          

  تقدمي اخلدمات العامة؛
كيانات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك مكتـب األمـم املتحـدة          يشجِّع  -٥  

ــرويج ونشــر املمارســات الفضــلى يف       ــى مواصــلة ت ــة، عل ــدمي  املعــين باملخــدِّرات واجلرمي  جمــال تق
اخلـدمات العامــة، وهــي املمارســات الـيت ترمــي إىل حتقيــق مجلــة أهـداف منــها تعزيــز الشــفافية يف    

  اإلدارة العمومية بغية املسامهة يف مكافحة الفساد؛
ــرز     يشــدِّد   -٦   ــة دور جــائزة األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة، باعتبارهــا أب علــى أمهي

ة العامـة ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة، يف اسـتبانة وتـرويج        اعتراف دويل بـالتميُّز يف جمـال اخلدمـ   
ــاطر          ــن خم ــل إىل أدىن حــدٍّ م ــيت تقل ــة ال ــال اإلدارة العمومي ــدة يف جم ــاهيم اجلدي ــارات واملف االبتك
الفساد، ويشجِّع األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى على مواصلة التشجيع واملكافـأة علـى   

  ها؛مثل هذه املبادرات وعلى تكرار
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وغـريه مـن املنظمـات الدوليـة      يشجِّع  - ٧  

واإلقليمية واجلهات املاحنة الثنائية املعنية اليت تقدِّم املساعدة التقنية وتبذل اجلهود من أجل بناء القـدرات  
لتقـدمي اخلـدمات العامـة بكفـاءة      يف جمال مكافحة الفساد، على أن تنظر يف تضمني برامج عملها برامَج

وبروح من الشفافية واملساءلة، بوسـائل منـها تطبيـق االبتكـارات التكنولوجيـة، وأن تعمـل علـى تيسـري         
  تبادل املمارسات الفضلى يف هذا امليدان فيما بني الدول األطراف؛

الــدول األطــراف واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج   يــدعو  -٨  
  زانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.املي
    

  ٦/٩القرار 
      تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
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كـانون   ١٤حيِّـز النفـاذ يف    )٣٥(بدخول اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد     إذ يرحِّب  
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

على أنَّ مكافحة الفساد هي أولوية للمجتمع الـدويل، مبـا فيـه الـدول اجلزريـة       وإذ يشدِّد  
  الصغرية النامية،

للدول اجلزرية الصغرية النامية تتطلب تزويـدها مبسـاعدة   بأنَّ الظروف اخلاصة  وإذ يسلِّم  
  تقنية مالئمة وإصالحات مستدامة وذات تكلفة معقولة ملكافحة الفساد،

بالبيان الصادر عـن املـؤمتر العـاملي املعـين باإلصـالحات يف جمـال مكافحـة         علماً وإذ حييط  
 ١٧مون مبوريشيوس، يف الفترة مـن  الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية، الذي ُعقد يف بوانت أوبي

الــذي أوصــى فيــه   )٣٦(وهــو البيــان املعنــون "بيــان موريشــيوس"،  ،٢٠١٥أغســطس /آب ٢١إىل 
 الـدورة  يف قـرار ُيعتمـد   يف الناميـة  الصـغرية  اجلزريـة  الـدول  شـواغل  يف املـؤمتر بـإيراد   املشـاركون 
  الفساد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف الدول ملؤمتر السادسة
 )٣٧(إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية الناميـة (مسـار سـاموا)،    وإذ يستذكر  

وهو عنوان الوثيقة اخلتامية املنبثقة عن املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصـغرية الناميـة   
 احملـيط  لبلـدان  بالنسـبة  باألمهيـة  تتسـم  والـيت  ،٢٠١٤سـبتمرب  /أيلـول  ٤إىل  ١املعقود يف أبيا مـن  

  اجلزرية، اهلادئ
األغــراض الرئيســية لالتفاقيــة، الــيت تشــمل تــرويج وتــدعيم التــدابري   وإذ يضــع يف اعتبــاره  

الرامية إىل منع الفساد ومكافحته، وتعزيز وتيسري التعاون الدويل واملسـاعدة التقنيـة يف جمـال منـع     
تعزيــز الرتاهــة واملســاءلة واإلدارة الســليمة  الفســاد ومكافحتــه، مبــا يشــمل اســترداد املوجــودات و 

  للشؤون العمومية واملمتلكات العمومية،
بالتقدُّم الـذي أحرزتـه الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف إجـراء إصـالحات          وإذ يرحِّب  

هبدف تنفيذ الفصلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة، وإذ يسـلِّم، يف الوقـت نفسـه، بوجـوب بـذل          
  هود من أجل تنفيذمها على حنو كامل وفعَّال،املزيد من اجل

بأنَّ االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ال      وإذ يسلِّم  
ــالرغم مــن       ختتلــف عــن االلتزامــات الــيت تقــع علــى عــاتق مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة، ب

  قارنة بالدول األخرى،حمدودية قدراهتا اإلدارية ومواردها عموماً م

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٥(
)٣٦(  CAC/COSP/2015/CRP.10.  
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إىل أنَّ املشـــاركني دعـــوا، يف بيـــان موريشـــيوس، إىل أمـــور منـــها وضـــع وتنفيـــذ   وإذ يشـــري  
سياسات منسَّقة مناهضة للفساد، وتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم  

بيل األولوية، وتبادل اخلربات فيمـا  املتحدة ملكافحة الفساد، ومنع الفساد يف عمليات االشتراء على س
بني الدول اجلزرية الصغرية الناميـة بشـأن مسـائل منـها اإلصـالحات التشـريعية واملؤسسـية، مـن أجـل          

  تنفيذ أحكام االتفاقية فيما يتعلق بالتجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل،
الفسـاد ومكافحتـه وبأنَّـه جيـب      بأنَّ فعالية النظم القانونية الوطنية ضرورية ملنع وإذ يسلِّم  

  مواءمتها مع أحكام االتفاقية،
الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة الــيت مل ُتصــدِّق بعــُد علــى اتفاقيــة األمــم      حيــثُّ  -١  

  أو تنضم إليها على أن تقوم بذلك؛ )٣٨(املتحدة ملكافحة الفساد
تعـزِّز مشـاركتها    بالدول األطراف من الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة أن    يهيُب  -٢  

النشيطة يف آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وأن تبذل قصـارى جهـدها   
  لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضات؛

الدول األطـراف واجلهـات املاحنـة املهتمـة األخـرى علـى أن تـدعم، بنـاء          يشجِّع  -٣  
مكافحة الفساد يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، مبـا      على الطلب، تنفيذ اإلصالحات يف جمال 

  )٣٩(يف ذلك األولويات واإلصالحات احملدَّدة يف بيان موريشيوس؛
الدول األطراف واجلهات املاحنة املهتمـة األخـرى الـيت لـديها خـربة       يشجِّع أيضاً  -٤  

ميكـن تطبيقهـا علـى الظـروف اخلاصـة بالـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة علـى أن تـزود            ذات صلة 
تلك الدول اجلزرية بناء على طلبها مبا لديها مـن ممارسـات فضـلى باسـتخدام مـا هـو قـائم حاليـا         

  من آليات التعاون الثنائية واإلقليمية والدولية وما سينشأ منها مستقبالً؛
طراف واجلهات املاحنة املهتمة األخرى على أن تـدعم،  الدول األ يشجِّع كذلك  -٥  

بناء على الطلب، إقامة منصَّة يف موريشيوس ختصـص لإلصـالحات يف جمـال مكافحـة الفسـاد يف      
الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، وتتــوىل موريشــيوس إنشــاءها وتعهُّــدها بغــرض إجــراء البحــوث  

  الدول اجلزرية الصغرية النامية؛وتبادل املمارسات الفضلى املتعلقة حتديداً ب
الــدول األطــراف علــى دعــم الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف جهودهــا   حيــث  -٦  

يف اخلطـة املعنونـة    املنشـودة  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  مـن  ١٦الراميـة إىل تنفيـذ ورصـد اهلـدف     
  )٤٠("؛٢٠٣٠لعام  املستدامة التنمية عاملنا: خطة "حتويل

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٨(
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مانة أن تواصـل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة، بنـاء علـى الطلـب، لـدعم         إىل األ يطلب  -٧  
  اإلصالحات يف جمال مكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

ــُب  -٨   ــديها اخلــربات       يهي ــيت ل ــدول األطــراف ال ــا يف ذلــك ال ــدول األطــراف، مب بال
ــائ    ــة علــى الصــعيد الثن ــدعم  املناســبة، أن تســهم يف تقــدمي املســاعدة التقني ي واإلقليمــي والــدويل ل

اإلصــالحات يف جمــال مكافحــة الفســاد يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، مبــا يشــمل تلبيــة          
  االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة عن طريق آلية استعراض التنفيذ؛

َرز إىل األمانة أن تقدِّم إىل مؤمتر الدول األطراف تقريراً بشـأن التقـدُّم احملـ    يطلب  -٩  
  والتحدِّيات اليت ووجهت يف تنفيذ هذا القرار؛

الــدول األطــراف واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج  يــدعو  -١٠  
  امليزانية من أجل األغراض احملدَّدة يف هذا القرار.

  
  ٦/١٠القرار 

      التعليم والتدريب يف سياق مكافحة الفساد
  يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف   
بالوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة        إذ يرحب  

 يسـلِّط  وإذ )٤١("،٢٠٣٠عاملنا: خطة التنميـة املسـتدامة لعـام     حتويل"املعنونة  ٢٠١٥ملا بعد عام 
  العاملي، الصعيد على الفساد فحةمكا منها ألغراض الوثيقة هذه أمهية على الضوء

مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، املتعلـق بالتشـجيع علـى         ١٦على أمهية اهلدف  وإذ يشدِّد  
إقامة جمتمعـات مسـاملة ال ُيهمَّـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، وإتاحـة إمكانيـة             

اءلة وشاملة للجميع علـى مجيـع   احتكام اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمس
 ٣املستويات، وأمهية غاياته املنشودة، وال سـيما مـا يشـري منـها إىل الفسـاد، وخصوصـاً الغايـات        

  ،٦و ٥و ٤و
تسليط الضوء على الفساد يف خطـة التنميـة املسـتدامة، وال سـيما يف اهلـدف       وإذ ُيالحظ  

 والشـاملة  املسـتدامة  واالجتماعيـة  تصـادية االق التنميـة  حتقيـق  تعيـق  اليت العوامل من باعتباره ،١٦
  والظلم، األمن وانعدام العنف إىل وتفضي للجميع

خطة عمل أديـس أبابـا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل          وإذ يالحظ باهتمام  
أيــدهتا  والــيت ،٢٠١٥يوليــه /متــوز ١٦إىل  ١٣التنميــة، واملعقــود يف أديــس أبابــا يف الفتــرة مــن  

                                                         
  املرجع نفسه.  )٤١(
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رؤسـاء   فيهـا  والـيت أعـاد   ،٢٠١٥يوليـه  /متـوز  ٢٧املـؤرَّخ   ٦٩/٣١٣قرارهـا   يف العامـة  اجلمعيـة 
اإلنسـان   وحقـوق  احلريـة  أمهيـة  املـؤمتر التأكيـد علـى    يف السـامون  واملمثلـون  واحلكومـات  الـدول 

 مجيع على الفساد ومكافحة واألمن القانون والسلم وسيادة الرشيدة واحلوكمة الوطنية والسيادة
للمسـاءلة وشـاملة    وخاضـعة  فعالـة  دميقراطيـة  مؤسسـات  ووجـود  أشـكاله،  وجبميـع  املسـتويات 
 مـن  الـتمكني  يف حموريـة  عوامـل  باعتبارهـا  والـدويل  والـوطين  الـوطين  دون علـى الصـعيد   للجميع
  وشفافية، وكفاءة بفعالية املوارد واستخدام تعبئة

لدوحة بشأن إدماج منـع  بإعالن الدوحة ذي املنحى العملي املعنون "إعالن ا وإذ يرحِّب  
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات          
ــدويل ومشــاركة          ــوطين وال ــى الصــعيدين ال ــانون عل ــز ســيادة الق ــة واالقتصــادية وتعزي االجتماعي

ة والعدالــة اجلنائيــة، الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــ   )٤٢(اجلمهــور"،
 على يساعد أن ميكن والذي ،٢٠١٥أبريل /نيسان ١٩إىل  ١٢املعقود يف الدوحة يف الفترة من 

 وتعزيـز  اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرميـة  منـع  املبذولـة يف جمـال   اجلماعيـة  اجلهـود  تـدعيم  يف قُـدماً  املضـي 
  املستدامة، التنمية حتقيق يف واملسامهة القانون سيادة

تـوفِّر إطـاراً شـامالً للعمـل      )٤٣(أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد   وإذ يؤكِّد جمدَّداً  
املنسَّــق بــني الــدول األطــراف علــى منــع ومكافحــة الفســاد علــى الصــعيد الــوطين وللتعــاون علــى  

لبـها،  الصعيد الدويل، وإذ يسلم بأنه ينبغي توفري املسـاعدة التقنيـة للـدول األطـراف، بنـاء علـى ط      
  لتمكينها من تنفيذ مجيع تدابري مكافحة الفساد،

ــرة   وإذ يســتذكر   ــام الفق ــادة   ١أحك ــن امل ــادة  ١٣(ج) م ــة مكافحــة    ٦٠وامل ــن اتفاقي م
الفساد اليت تشجِّع الدول األطراف علـى مجلـة أمـور منـها االضـطالع بأنشـطة إعالميـة ملكافحـة         

ملناهج الدراسية واجلامعية، بغية تعزيـز العمـل   الفساد وبرامج للتوعية العامة يف هذا الشأن تشمل ا
الوقائي، وإذ يسلِّم مبا للتعليم واحلمالت اإلعالمية والتدريب واملساعدة التقنية من أمهيـة أساسـية   

  يف مكافحة الفساد،
واملعنـــون  ٢٠١١أكتـــوبر /تشـــرين األول ٢٨املـــؤرَّخ  ٤/٣قـــراره  وإذ يســـتذكر أيضـــاً  

 إدراج علـى  تشـجِّع  أن بالـدول األطـراف   فيـه  الذي أهـاب  ،"دالفسا منع بشأن مراكش إعالن"
 التعليمي، نظامها مستويات خمتلف على واملساءلة، النـزاهة ومبادئ مفاهيم تغرس تعليمية برامج
  والقانونية، التعليمية لنظمها األساسية املبادئ مع متاشيا

                                                         
  .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٤٢(
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ــراره  وإذ يســتذكر كــذلك    ــؤرَّخ  ٥/٥ق ــاين  ٢٩امل ــوفمرب /تشــرين الث ــون  ٢٠١٣ن واملعن
  والنـزاهة"، القانون احترام ثقافة وتعزيز الفساد منع يف واألطفال الشباب مسامهة "تشجيع
 املسـاعدة "واملعنـون   ٢٠٠٩نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١٣املؤرَّخ  ٣/٤قراره  وإذ يستذكر  

منـه، الـيت    ٨الفقـرة   سـيما  وال ،"الفسـاد  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  أجـل  مـن  التقنيـة 
يشجع فيها اجلهات املاحنة الوطنية واإلقليميـة والدوليـة علـى إيـالء املسـاعدة التقنيـة أولويـة عاليـة         

  من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً مستداماً ومنّسقاً،
واملعنـون   ٢٠١٥يوليه /متوز ٢املؤرَّخ  ٢٩/١١قرار جملس حقوق اإلنسان  وإذ يستذكر  

 املمكـن  مـن  بـأنَّ  اجمللـس  فيـه  سـلَّم  الـذي  ،"اإلنسـان  حبقـوق  التمتـع  علـى  السـلبية  الفسـاد  آثـار "
 تعليميـة  بـرامج  خـالل  مـن  املسـتدامة  والتنميـة  اإلنسـان  حقوق على السلبية الفساد آثار مكافحة
 الـيت  املتخصصـة  الدراسـية  واملنـاهج  القـدرات  بنـاء  أنشـطة  التقـدير  بعني والحظ للفساد مناهضة
  الصلة، ذات املؤسسات وضعتها
بقدرة التعليم احملفِّزة على العمل مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر جبميـع أشـكاله         وإذ يسلِّم  

وأبعاده، وحتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مسـتدامة وشـاملة للجميـع، وتعزيـز املسـاواة والعدالـة       
رامج تعليميـة وإعالميـة مـن    وإقامة جمتمعات عادلة ومنصفة، وإذ يسلِّم أيضاً باحلاجة إىل وضـع بـ  

  أجل نشر ثقافة الشفافية واملساءلة على مجيع مستويات اجملتمع،
املبـادرات األكادمييـة املتخصِّصـة الـيت هتـدف إىل تشـجيع أنشـطة         وإذ يالحظ مع التقـدير   

البحث والتبادل األكادميية ووضع وتوفري مواد أكادمييـة شـاملة تتعلـق مبكافحـة الفسـاد مـن أجـل        
ات وغريهـا مـن املؤسسـات األكادمييـة، وإذ يرحـب باملبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد،          اجلامع

  اليت ينسِّقها ويدعمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
بأنَّ التعلـيم املنـاهض للفسـاد يسـاعد علـى تـدعيم قـدرة الفـرد علـى اختـاذ            يسلِّم  -١  

افية ورفض الفساد على مجيع مستويات اجملتمـع واإلسـهام يف   قرارات أخالقية، وغرس ثقافة الشف
  فهم ما تقوم به السلطات العمومية من أنشطة مكافحة الفساد واحترام تلك األنشطة ومراقبتها؛

إىل الدول األطراف أن تواصل تعزيز مساعيها الراميـة إىل تـدعيم التعلـيم     يطلب  -٢  
د وبآثــاره الســلبية علــى اجملتمــع، مــن خــالل وضــع املنــاهض للفســاد وإذكــاء الــوعي العــام بالفســا
  برامج تعليمية تشارك فيها مجيع اجلهات املعنية؛

بأنَّ االستثمار يف أنشطة التعليم املناهضـة للفسـاد وتعزيـز قـدرات املهنـيني       يسلِّم  -٣  
يف هــذا اجملــال وســيلتان فعالتــان للمســامهة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة وصــون حقــوق اإلنســان     
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إىل الدول األطراف أن تعزِّز وتنفِّذ أنشطة تعليمية وبرامج تدريب مهنيـة   يطلب  -٤  
  بشأن منع الفساد، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية؛

بالدول األطراف أن تدعم مؤسساهتا الوطنية، مبا يف ذلـك علـى املسـتوى     يهيب  -٥  
ل منـع ومكافحـة الفسـاد، وفقـاً للتشـريعات الوطنيـة،       احمللي، عند االقتضاء، تدعيما فعاالً من أجـ 

وأن تنظــر، مــن مثَّ، يف تعزيــز مهــارات املهنــيني املختصــني يف مكافحــة الفســاد مــن خــالل بــرامج  
  للتدريب وبناء القدرات واملساعدة التقنية؛

بالدول األطراف أن تشجِّع التعليم والتدريب يف جمال منـع الفسـاد،    يهيب أيضاً  -٦  
إمكانياهتا، ويرحِّب بـاجلهود الـيت بذلتـها الـدول األطـراف بالفعـل يف هـذا السـياق، يف          يف حدود

جماالت منها تعليم وتدريب الشباب، مبراعاة املنظور اجلنساين، ويالحـظ اإلجنـازات الـيت حتقَّقـت     
 يف إطار املبادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد، ويشـجِّع مجيـع اجلهـات املعنيـة علـى مواصـلة تقـدمي          

  دعمها للدول األطراف يف هذا اجملال؛
الـدول األطـراف إىل دعـم بـرامج تـدريب مهنييهـا املختصِّـني يف مكافحـة          يدعو  -٧  

  الفساد والنظر يف االستعانة بالقدر الالزم بأنشطة بناء القدرات اليت أعدهتا املنظمات الدولية؛
ــار الفســاد الســلبية علــ     يســلِّم  -٨   ــأنَّ مــن املمكــن مكافحــة آث ى حقــوق اإلنســان  ب

والتنمية املستدامة من خالل برامج تعليمية مناهضـة للفسـاد، ويالحـظ بعـني التقـدير أنشـطة بنـاء        
القدرات واملناهج الدراسية املتخصصـة الـيت وضـعتها املؤسسـات ذات الصـلة مثـل مكتـب األمـم         

رنـامج األمـم املتحـدة    املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة واألكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد وب       
  اإلمنائي والشبكة العربية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد؛

بالدول األطراف أن تقدِّم، قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكـذلك مـع    يهيب  -٩  
إقليميــة، بــرامج تدريبيــة ومعــدات حديثــة للمهنــيني املختصــني يف جمــال مكافحــة  منظمــات دوليــة و

الفساد من مجيع قطاعات اجملتمع، وال سيما يف أقل البلـدان منـوا، مـن أجـل تعزيـز مهـارات هـؤالء        
  املهنيني وتدارك أوجه القصور احلالية يف املعرفة واملمارسة يف ميدان مكافحة الفساد؛

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، باعتباره أمانـة مـؤمتر    يطلب  -١٠  
ول األطراف يف االتفاقية، أن يواصل التعاون مع املنظمات الدوليـة املعنيـة األخـرى، باإلضـافة     الد

إىل شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، على مواصلة تطوير برامج التـدريب  
ــها تشــجيع مج        ــع ومكافحــة الفســاد، بوســائل من ــدرات يف جمــال من ــاء الق ــع املهــين وأنشــطة لبن ي

  املبادرات ذات الصلة وزيادة تعزيز وتوسيع املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد؛
الــدول األطــراف واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج   يــدعو  -١١  

 امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.


