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                                                                             القرارات والمقر رات التي اعتمدها مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة    

 لمكافحة الفساد
 
اعتمد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااااا في او تل الوام ة الم   اة في  -1

، ووافق على مشاااااااااااارو   التالي والم ر التالية ، ال را ات  2019كان ن األول/ايساااااااااااامبر   20إلى  16أب ظبي، من 
 :ال را  التالي لت صى الجمعية ال امة باعتمااه

  
  عتمادهالالجمعية العامة مقدم إلى مشروع قرار  -ألف 

مشاااارو  بأن ت تمد الجمعية ال امة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااا   ي صااااي  - 2
 ال را  التالي: 

  
  مشروع القرار   
  الدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد   

 ال امة،            إن  الجمعية  
كاان ن  4        المؤ  خ  61/ 55و  1999كاان ن األول/ايسااااااااااااامبر  22        المؤ  خ  205/ 54إلى قرا اتهاا إذ تشااااااااااااا ر  

 كان ن األول/   21        المؤ  خ  186/ 56و   2000كان ن األول/ايساااااامبر   20        المؤ  خ  188/ 55و   2000األول/ايساااااامبر 

        المؤ  خ  4/ 58، وإذ تشااااا ر أيىاااااا إلى قرا اتها  2002كان ن األول/ايسااااامبر   20        المؤ  خ   244/ 57و   2001ايسااااامبر 
تان ن   22        المؤ  خ  242/ 59و   2003تان ن األول/ايسامبر  23        المؤ  خ  205/ 58و   2003 تشارنن األول/أتت رر   31

 كان ن األول/   20        المؤ  خ  209/ 61و   2005كان ن األول/ايساااااامبر   22        المؤ  خ  207/ 60و   2004األول/ايساااااامبر 

 كااان ن األول/  19        المؤ  خ  226/ 63و  2007كااان ن األول/ايسااااااااااااامبر  19        المؤ  خ  202/ 62و  2006ايسااااااااااااامبر 

تان ن األول/ايساااامبر   20        المؤ  خ  169/ 65و   2009كان ن األول/ايساااامبر   24        المؤ  خ   237/ 64و  2008 ايساااامبر 
تاااااااان ن   18        المؤ  خ  195/ 68و  2012كاااااااان ن األول/ايسااااااااااااامبر  20          المؤ  خ ن  192/ 67و  189/ 67و  2010

 كان ن األول/   19        المؤ  خ  208/ 71و   2014كان ن األول/ايساااااامبر   18        المؤ  خ  199/ 69و   2013األول/ايساااااامبر 

        المؤ  خ  9/ 23، وقرا ات مجلس ح  ق اإلنساان 2018كان ن األول/ايسامبر   17        المؤ  خ  190/ 73و   2016ايسامبر 
 ( 3) ، 2017حزنران/ي نيل   23         المؤ  خ    25/ 35و  ( 2) 2015تم ز/ي ليل   2         المؤ  خ    11/ 29و  ( 1) 2013حزنران/ي نيل   13

، الم   ن "الدو ة 2018كان ن األول/ايسااااااااااااامبر  17        المؤ  خ   73/191إلى قرا ها                  وإذ تشااااااااااااا ر أيىاااااااااااااا   
 2021االستو ائية للجمعية ال امة من أجل مكافحة الفساا"، الذي قر ت فيل أن ت  د في ال صف األول من عام 

 رامية إلى م ع ومكافحة الفساا وت زنز الت اون الدولي،او ة استو ائية للجمعية بشأن التحديات والتداب ر ال

 كاااان ن األول/ 14إلى بااادف نفااااذ اتفااااقياااة األمم المتحااادة لمكاااافحاااة الفساااااااااااااااااا في وإذ تشاااااااااااااا ر كاااذلااا   
                                                                                  وهي أتور الصاك   مام ال  وعالمية في مجال الفسااا، وإذ تسالم بالحاجة إلى م اصالة التشاجيع  ( 4) ،2005 ايسامبر

                                                                               فاقية أو االنىمام إل ها وعلى ت ف ذ االلتزامات ال امئة ع ها ت ف ذا  كامال  وف اال ،على التصديق على االت 

__________ 

 (، الفصل الخامس، ال سم ألف. A/68/53) 53ال ثائق الرسمية للجمعية ال امة، الدو ة الوام ة والست ن، الملحق  قم انظر   (1) 

 (، الفصل الخامس، ال سم ألف.A/70/53) 53الدو ة السب  ن، الملحق  قم  المرجع نفسل،   (2) 

 (، الفصل الخامس، ال سم ألف. A/72/53) 53والسب  ن، الملحق  قم الدو ة الوانية المرجع نفسل،   (3) 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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أن جميع الدول مساااااؤولة عن م ع الفسااااااا وال ىااااااف عليل وأن عل ها أن تت اون  وإذ تىاااااع في اعتبا ها  
حظ مع الت دير  فيما ب  ها على تح  ق ذل  بدعم ومشاااااااااااااا كة من أفراا وجماعات من خا م ال ذا  ال ام، وإذ تال

 الجه ا التي تبذلها الدول من أجل ت زنز مشا كتها الف الة في هذا الشأن،

من االتفاقية من أن على الدول األطراف أن تؤاي التزاماتها بم تىااااى   4بما جاف في المااة وإذ تساااالم  
التدخل في الشاااؤون  االتفاقية على نح  يتساااق مع مبدأي تسااااوي الدول في السااايااة وساااالمة أ ادااا ها ومبدأ عدم 

 ،2015أيل ل/سبتمبر  25المؤ خ  70/1الداخلية للدول األخرى، وإذ تش ر إلى قرا ها 

أنال ال ي جاد في االتفااقياة ماا يبيد ألي اولاة طرف أن تماا ل في إقليم اولاة وإذ تىااااااااااااااع في اعتباا هاا  
 ، المحليتؤاي ال ظائف الم  طة حصرا بسلذات تل  الدولة األخرى بم تىى قان نها   أخرى والية قىائية وال أن

جميع اإلعالنات الساياساية اإلقليمية ذات الصالة التي أصاد تها الدول األعىااف وإذ تالحظ مع الت دير  
 في األمم المتحدة بشأن مكافحة الفساا،

افحة الفسااااااا وت زنز الت اون الدولي لهذا ال ر  على أهمية الدو ة االساااااتو ائية في م ع ومك           وإذ تشاااااد  ا  
 ،االتفاقية اللتزامات ال امئة عنالكامل والف ال لت ف ذ للبسبل م ها الترونج 

تت اول دااااارو ة التشاااااجيع على إقامة  ( 5) 2030على أن خذة الت مية المساااااتدامة ل ام                   وإذ تشاااااد  ا أيىاااااا   
                                                                                                مجتم ات مسااااااااالمة ال ي هم ح ف ها أحد من أجل تح  ق الت مية المسااااااااتدامة، وإتاحة إمكانية وصاااااااا ل الجميع إلى 
ال دالة ور اف مؤساااساااات ف الة وخادااا ة للمساااافلة ومااااملة للجميع على جميع المسااات نات، وإذ ت ل ها خذ  ة ما  

تهدا اسااااات را  المجتم ات وأم ها، مما ي    المؤساااااساااااات وال يم الديم راطية يو ره الفسااااااا من مشااااااتل ومخاطر  
 واألخالق وال دالة، ون ر  للخذر الت مية المستدامة وسيااة ال ان ن، 

أن ت  د الدو ة االسااااااااااتو ائية للجمعية ال امة بشااااااااااأن التحديات والتداب ر الرامية إلى م ع   ت ر  -1 
، في م ر 2021نيساان/أبرنل  28إلى   26لدولي لمدة ثالثة أيام، في الفترة من ومكافحة الفسااا وت زنز الت اون ا

 األمم المتحدة في ن  ن   ؛

 أن تك ن الترت بات الت ظيمية للدو ة االستو ائية على ال ح  التالي:           ت ر  أيىا   -2 

 00/13 إلى السااااااعة 00/10تتك ن الدو ة االساااااتو ائية من جلساااااات عامة ت  د من السااااااعة  )أ( 
 ؛00/18إلى الساعة  00/15ومن الساعة 

يشاااااااااااامل افتتات الدو ة االسااااااااااااتو ائية إاالف  ئيس الجمعية ال امة واألم ن ال ام و ئيس مؤتمر  )ب( 
المتحاادة الم  ي   الاادول األطراف في اتفاااقيااة األمم المتحاادة لمكااافحااة الفساااااااااااااااااا والمااديرة الت ف ااذيااة لمكتاا  األمم

                              بالمخد   ات والجرنمة ببيانات؛

تتىمن الجلسات ال امة اإلاالف ببيانات من الدول األعىاف والدول والجهات التي لها مركز  )م( 
المراقا  لادى الجمعياة ال ااماة، وكاذلا  بيااناات من عادا محادوا ممن يختاا هم  ئيس الجمعياة ال ااماة، في حادوا 

تي سااااااااااتحىاااااااااار الدو ة يساااااااااامد بل ال قر ورالتشاااااااااااو  مع الدول األعىاااااااااااف، من ممولي الم ظمات الم  ية ال ما
                                                                                                            االساااتو ائية، تمامااايا  مع الف رت ن الفرع ت ن )ا( و)ا( أاناه مع إيالف االعتبا  ال اج  للت ازن الج رافي والمسااااواة  

وسااااااتك ن المدة الزم ية المحداة  ( 6)                                                                     ب ن الج ساااااا ن؛ وت دااااااع قائمة بالمتكلم ن وف ا  لةعراف المتب ة في الجمعية،
                                                                       ئق لفرااى ال ف ا وسبع اقائق للبيانات الم دلى بها باسم مجم عة من الدول؛إلل اف تل  البيانات خمس اقا

__________ 

 . 1/ 70قرا  الجمعية ال امة   (5) 

ف المتبع لدى الجمعية ال امة، ت ظر الدول األعىاف في األمم المتحدة في قائمة المتكلم ن من الم ظمات غ ر الحك مية التي وف ا لل ر  (6) 
 ال تتمتع بمركز استشا ي لدى المجلس االقتصااي واالجتماعي على أسال مبدأ عدم االعترا .
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                                                                          ي دعى ممول  الم ظمات غ ر الحك مية ذات المركز االسااااااتشااااااا ي لدى المجلس االقتصااااااااي  )ا( 
 واالجتماعي إلى المشا كة في الدو ة االستو ائية وفق ال رف المتبع في الجمعية ال امة؛

الجمعياة ال ااماة، وفق ال رف المتبع لادى الجمعياة ال ااماة، قاائماة باأسااااااااااااامااف ممولي            ي  اد  ئيس  ( )ا  
الم ظمات غ ر الحك مية وم ظمات المجتمع المدني والمؤساساات األتاايمية وال ذا  الخاا ارخرنن ذوي الصالة،  

 اال، ومع إيالف االعتبا   الذين يج ز لهم حى   الدو ة االستو ائية، مع مراعاة مبدأي الشفافية والتمو ل الج رافي ال 
                                                                                                          ال اج  للمشااااااااا كة المجدية للمرأة، وف ا  لل رف المتبع لدى الجمعية ال امة، ون دم تل  ال ائمة إلى الدول األعىاااااااااف 

 ( 7) لل ظر ف ها على أسال مبدأ عدم االعترا ؛ 

د مجااد اا   -3  المتحاادة  الاادو  المح  ي الااذي يؤاياال مؤتمر الاادول األطراف في اتفاااقيااة األمم                تؤكاا  
لمكافحة الفساااااااااااا في ت زنز قد ات الدول األطراف والت اون ب  ها على تح  ق األهداف المحداة في اتفاقية األمم 

 وفي التشجيع على ت ف ذها واست را  الت دم فيل؛ ( 4) المتحدة لمكافحة الفساا

قيااة ال ملية التحى رنة اع تها إلى مؤتمر الدول األطراف أن يت لى زمام                      تؤكد مجد اا  أيىا    -4 
 للدو ة االستو ائية بت اول جميع األم   الت ظيمية والم د عية في مداوالت مفت حة؛

جميع كيانات م ظ مة األمم المتحدة الم  ية، بما في ذل  البرامج والصاااااااااااا اايق، وال كاالت   تدع   - 5 
م ظمات اإلقليمية واون اإلقليمية ذات الصاااالة، المتخصااااصااااة واللجان اإلقليمية، وكذل  الم ظمات الحك مية الدولية وال 

 إلى المشا كة في الدو ة االستو ائية؛ 

إلى المكت  الم ساااع لمؤتمر الدول األطراف أن ي ظم جميع اإلجرافات التي سااا تخذها   تذل  -6 
مداوالت المؤتمر في إطا  التحىااا ر للدو ة االساااتو ائية، وأن يت اول جميع المساااائل الت ظيمية والم دااا عية، في  

 مفت حة ومفافة، ب سائل م ها ت   ن ميسرنن للمشاو ات غ ر الرسمية ح ل مشرو  اإلعالن السياسي؛

إلى المكت  الم ساااااااع لمؤتمر الدول األطراف أن يىاااااااع، بالتشااااااااو  مع الدول             تذل  أيىاااااااا   -7 
                                                                       األعىاف، خذة عمل وجدوال  زم ي ا للمىي قدما بالمشاو ات ح ل اإلعالن السياسي؛

د -8  األعمااال  أن االجتماااعااات التي ساااااااااااااات  ااد ب ن او ات مؤتمر الاادول األطراف بشاااااااااااااااأن       تؤكاا  
                                                                                                        التحىاا رنة للدو ة االسااتو ائية سااتك ن مفت حة أمام مشااا كة جميع الدول األطراف والمراقب ن، وف ا  لل ظام الداخلي 

 للمؤتمر وال رف المتبع؛  

                                      مخد   ات والجرنمة أن ي فر دااااااااااااروب الخبرة طلبها إلى مكت  األمم المتحدة الم  ي بال       تكر    -9 
 الف ية والدعم الت  ي الالزمة؛  

                                                                             إلى مؤتمر الدول األطراف أن ي د، في ال قر الم اساا ، إعالنا  سااياسااي ا م جزا  وعملي   تذل  -10 
ه في                                                                                                الم حى ي ت فق عليل مسااااااب ا بت افق ار اف في مفاودااااااات حك مية اولية ت   د تحر  عاية المؤتمر لكي ت تمد

 او تها االستو ائية؛

إلى مؤتمر الادول األطراف أن ي  اد او ة اسااااااااااااااتو اائياة ب ر  إقرا  اإلعالن             تذلا  أيىااااااااااااااا   -11 
 الفساا؛                                                                         السياسي إلحالتل الح ا  إل ها لت تمده في او تها االستو ائية المت ل ة بمكافحة

و تهااا االسااااااااااااااتو ااائيااة عن                                                  إلى مؤتمر الاادول األطراف أن ي اادم ت رنرا  إل هااا في ا تذلاا  كااذلاا  -12 
 األعمال التحى رنة التي ادذلع بها من أجل هذه الدو ة؛ 

__________ 

                                                                تهم ال هائية. وع دما ي  تر  على إا ام اسم ما، ت  م الدولة ال ى                                                        ت  ر  على الجمعية ال امة قائمة الممول ن الم ترحة وقائم (7) 
                                                                                                                الم تردة، بصفة ط عية، بإطال  مكت   ئيس الجمعية ال امة على األسال ال ام العتراداتها ون ذلع المكت  أي اولة من الدول  

 األعىاف على أي م ل مات يتل اها، ع دما تذل  هي ذل . 
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التأت د على أهمية االدااذال  ب ملية تحىاا رنة ماااملة للجميع تتىاامن مشاااو ات ف ية        تكر    -13 
مساتييىاة، وتدع  مؤتمر الدول األطراف إلى ع د ثالثة اجتماعات ب ن الدو ات بحد أقصاى، حسا  االقتىااف، 

                                                                                                 مىاي قدما  بتل  المشااو ات، وتشاجع اله ئات والكيانات وال كاالت المتخصاصاة التاب ة لم ظ مة األمم المتحدة لل
والم ظمات الدولية والم ظمات اإلقليمية والمجتمع المدني واألوساا  األتاايمية وأصاحاب المصالحة ارخرنن على  

ال ظام الداخلي ذات الصالة وال رف المتبع، وتذل                                                           المسااهمة مسااهمة كاملة في ال ملية التحىا رنة، وف ا  ل  اعد
                                                                                                     إلى مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة أن يجمع هذه المساهمات، بما في ذل  الت صيات المحداة 

 بشأن المسائل الم ر  أن تت اولها في او تها االستو ائية تل ، وأن يذلع المؤتمر عل ها؛

ر الدول األطراف أن ت د ت رنرا عن سااااابل تح  ق التىاااااافر ب ن أعمال إلى أمانة مؤتم  تذل  -14 
وأن ت رداااااال على    2021ونتائج او تها االسااااااتو ائية والمؤتمر الم بل للدول األطراف الذي ساااااا ف ي  د في عام 

 وت تمده؛ االجتماعات الم ترت ع دها فيما ب ن الدو ات لكي ت اقشل الدول األطراف

إلى ال ظر في أن لديها  جميع الدول األعىاااااف والدول والكيانات التي لها مركز مراق  تدع  -15 
 يك ن تمو لها في الدو ة االستو ائية على أ فع مست ى ممكن؛

 ئيساااااها إلى ع د اجتما  اعم  فيع المسااااات ى على هامح الدو ة االساااااتو ائية لم اقشاااااة  تدع  -16 
 م ع الفساا ومكافحتل وت ث ق الت اون الدولي؛  التحديات ال ائمة والتداب ر الالزمة ل

                                                                                 مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة على أن ي ظم،  ه ا  بت افر م ا ا من        تشج  ع -17 
خا م الم زانية، م تدى للشاااااباب لم اقشاااااة سااااابل مسااااااهمتهم في الجه ا الرامية إلى م ع ومكافحة الفسااااااا، وتدع   

اب، يختا ه  ئيسااااها، للمشااااا كة في الدو ة االسااااتو ائية، بما يشاااامل اإلاالف ببيان عن نتائج                      مموال  عن م تدى الشااااب 
 االستو ائية؛  م اقشات الم تدى خالل الجزف االفتتاحي للدو ة

تو ائية ونجري التحىاااا ر لها                      بأن ت   د الدو ة االساااا  73/191ما نص عليل قرا ها                 تؤكد مجد اا   -18 
  في حدوا الم ا ا المتاحة.

  
  القرارات -باء 

 اعتمد المؤتمر في او تل الوام ة، الم   اة في أب ظبي، ال را ات التالية: -3
  

  8/1القرار   
  والمصادرة                             الموجودات المجم دة والمحجوزة  تعزيز التعاون الدولي على استرداد الموجودات وإدارة  

                                                               إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، 
، وهي  2005كان ن األول/ايساامبر  14في  ( 8) ببدف نفاذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااا           إذ يرح      

الصا  األتور مام ال وعالمية بشاأن الفسااا، وإذ يسالم بالحاجة إلى م اصالة التشاجيع على التصاديق على االتفاقية 
 أو االنىمام إل ها وعلى ت ف ذها بشكل كامل وف ال،

بم اساااااابة االحتفال   2018أيا /ماي    23                                         بالم اقشااااااة الرفي ة المساااااات ى التي أ جرنر في                وإذ يحيط علما   
                                        ف الية  االتفاقية باعتبا ها م صاااااااة لت بئة                                                                     بالذكرى الخامساااااااة عشااااااارة العتماا االتفاقية، والتي أ ت  دت خاللها مجد اا  

 ال مل على المست ن ن السياسي وال ام من أجل مكافحة الفساا،

__________ 

 (8) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
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تح  ق ف الية أتبر في م ع وكشااف التزامل بالت ف ذ الكامل ألحكام االتفاقية من أجل                     وإذ يؤك  د من جديد  
                                                                                                  عملياات ال  ال الادولي للممتلكاات التي اتتساااااااااااااابار عن طرنق ا تكااب ف ال مجر م وف اا  لالتفااقياة وت زنز الت ااون  

الفساااااااااااااااا ظااهرة عبر وط ياة تمس كال المجتم اات  أن                                                 الادولي على اسااااااااااااااترااا الم ج اات، بخاذا  ب  ن االعتباا 
                                    لي على م  ل ومكافحتل أمرا  درو نا، واالقتصااات، مما يج ل الت اون الدو 

وتيسا ر واعم الت اون الدولي والمسااعدة الت  ية في مجال م ع ومكافحة الفسااا،   زنزبأهمية ت            وإذ يسال  م 
 من االتفاقية، 1 المااة )ب( من                                                                  بما في ذل  استرااا الم ج اات، على ال ح  المب  ن في الف رة الفرعية

ذل    بالجه ا التي تبذلها الم ظمات الدولية المختصااااااااة وماااااااابكات المما ساااااااا ن، بما في               وإذ يحيط علما   
مباا ة اساااااترااا الم ج اات المساااااروقة والمركز الدولي الساااااترااا األم ال، التي تخدم أنشاااااذتها أهدافا عديدة م ها  
                                                                                                   داااامان التباال الف  ال للم ل مات وأفىاااال المما سااااات والخبرات في اسااااترااا الم ج اات وإاا ة عائدات الجرنمة 

                               التي جم  دت أو ح جزت أو ص ا ت،

                                                       ة الم ظمات التي ت ف  ر المساعدة الت  ية ور اف ال د ات،بأهمي            وإذ يسل  م 

                                ، الذي حث  فيل الدول األطراف على 2015تشاااااارنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ  6/3إلى قرا ه   وإذ يشاااااا ر 
إنشاااااااف أو ت زنز بليات محلية للت ساااااا ق ب ن ال كاالت والت اون ب ن األجهزة الحك مية، وداااااامان بل   مساااااات نات  

ة التي تىااااذلع بدو   في الجه ا الرامية م اساااابة فيما                                                                                          يت لق بتباال الم ل مات والت ساااا ق ب ن الساااالذات المختصاااا 
إلى م ع الفساااا ومالح ة مرتكبي جرائمل وكذل  في اسااترااا الم ج اات، وم ها، على سااب ل الموال ال الحصاار، 

 ة ال يابة ال امة،سلذات الت ظيم الرقابي وسلذات التح  ق ووحدات االستخبا ات المالية وأجهز 

بالت رنر المرحلي عن ت ف ذ ال اليات الم  طة بالفرنق ال امل الم  ي باساترااا الم ج اات، الذي             وإذ يرح     
                                                                             على أهمية اساااااترااا الم ج اات باعتبا ه عامال  مهم ا لحشاااااد الم ا ا المحلية الالزمة                                 ماااااد ا فيل الفرنق ال امل مجد اا  

مسااااتدامة وأوصااااى فيل بت زنز الت اون ب ن وحدات االسااااتخبا ات المالية والساااالذات الم  ية  لتح  ق أهداف الت مية ال 
 بمكافحة الفساا والسلذات المركزنة المسؤولة عن المساعدة ال ان نية المتباالة على الص  دين ال ط ي والدولي، 

الدول األطراف على                ، الذي حث  فيل 2017تشاااااارنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ  7/1إلى قرا ه   وإذ يشاااااا ر 
من   46من المااة  13                                                                               الحرا على تحديث الم ل مات الم د مة عن سااااااالذاتها المركزنة والمختصاااااااة، وف ا  للف رة

 االتفاقية، من أجل ت زنز الح ا  بشأن المساعدة ال ان نية المتباالة،

                               تداب ر، وف ا  لمباائ ق ان  ها   من االتفاقية، التي تلزم الدول األطراف باتخاذ   35إلى المااة         أيىاا   وإذ يشا ر  
                                                                                               المحلية، من أجل دااامان أن يك ن لدى الكيانات أو األماااخاا الذين أصاااابهم دااار  نتيجة لف ل فسااااا الحق  في  

 الحص ل على ت  نض ع ل،   فع اع ى قىائية دد الجهات المسؤولة عن إحداث ذل  الىر ، بغية 

دول األطراف على االسااتفااة التامة من إمكانية إبرام                    ، الذي مااج ع فيل ال7/1إلى قرا ه   تذل  وإذ يشاا ر 
من   5                                                             إعااة الممتلكات المصااااا ة والتصااار ف ف ها نهائيا بم تىاااى الف رة  من أجل                                 اتفاقات أو ترت بات مت فق عل ها 

اسااااااااتخدام وإاا ة الم ج اات المسااااااااتراة، مع   من االتفاقية، وعلى مراعاة أهداف الت مية المسااااااااتدامة في 57المااة 
االحترام التام لمبدأي تساااااااااوي الدول في الساااااااايااة والسااااااااالمة اإلقليمية وعدم التدخل في الشااااااااؤون الداخلية للدول 

 االتفاقية، من 4 األخرى، تماميا مع أحكام المااة

الم ج اات  المت ل ااة بااإاا ة ،من االتفاااقيااة 31من المااااة  3                             الت ف ااذ الف اا ال ألحكااام الف رة  أن وإذ يالحظ 
 يرتكب نها، لحرمان المجرم ن من عائدات الجرائم التي أمر أساسي                              المجم دة والمحج زة والمصاا ة، 
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إاا ة الم ج اات المحج زة والمصاااااااااااا ة والتصاااااااااارف ف ها بإعداا األمانة للد اسااااااااااة الم   نة "           وإذ يرح     
 ( 9)                                       لم ج اات المجم دة والمحج زة والمصاااا ة،" ومشاارو  المباائ الت ج هية غ ر الملزمة بشااأن إاا ة ابصاا  ة ف الة

                                                                                                            وإذ يحيط علما  بالف ائد ال ملية لهات ن ال ثي ت ن فيما يت لق بتحس ن التشرن ات ال ط ية وت ف ذ أحكام االتفاقية،

                                                                                     على داااارو ة أن تكفل الدول األطراف، داااامن حدوا إمكاناتها ووف ا  للمباائ األساااااسااااية ل  ان  ها              وإذ يشااااد  ا  
ية، وج ا بليات مالئمة إلاا ة الم ج اات والحفاظ على قيمتها وحالتها  نوما يتم االنتهاف من إجرافات المصااااا ة، المحل 

 وكذل ، ع د االقتىاف، اإلجرافات غ ر المست دة إلى إاانة الرامية إلى استرااا عائدات الجرنمة المستبانة، 

                                   ، الذي أماااااا  فيل إلى أهمية أن تت خذ 2017تشااااارنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ  7/5إلى قرا ه   وإذ يشااااا ر 
الدول األطراف تداب ر م اسابة، دامن حدوا إمكاناتها ووف ا للمباائ األسااساية ل  ان  ها المحلية، من أجل تشاجيع  

م ظماات غ ر الحك مياة وم ظماات األفراا والجمااعاات من خاا م ال ذاا  ال اام، موال م ظماات المجتمع المادني وال
المجتمع المحلي وال ذا  الخاا واألوسااا  األتاايمية، على المشااا كة ال شاايذة في م ع الفساااا ومكافحتل، ومن  

 أجل ت عية الجمه   ب ج اه وأسبابل ومدى خذ  تل والتهديد الذي يذرحل،

                           أن تت خذ تداب ر ف  الة على  ( 8) الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااااا ب يه    - 1 
 المت لق باسترااا الم ج اات؛ م ها                                                                            الص  د ال ط ي لكفالة الت ف ذ الف  ال ألحكام االتفاقية، وال سيما الفصل الخامس  

                                                                                      الادول األطراف على ات  خااذ التاداب ر الالزماة، وف اا  ل  ان  هاا المحلياة، من أجال ت ف اذ أحكاام  يشاااااااااااااجع  - 2 
من االتفاقية، المت ل ة بإاا ة الساااااالذات المختصااااااة للم ج اات المجمدة والمحج زة والمصاااااااا ة،    31ااة من الم   3الف رة 

 بهدف تأم  ها أو الحفاظ على قيمتها االقتصااية، وعلى ال ظر في إدفاف الشفافية على عملية اإلاا ة هذه؛ 

من االتفااقياة، ح وماا  31من الماااة  3باالادول األطراف أن ت ظر، بماا يتفق مع الف رة  يه ا  -3 
تان ذل  م اساابا ومتساا ا مع نظمها ال ان نية ال ط ية، في إمكانية إنشاااف ما يلزم من ال د ات البشاارنة والمؤسااسااية 

والمصااا ة، فىاال عن تحسا ن                                                                          لدى السالذات المختصاة المساؤولة عن إاا ة عائدات الجرنمة المجم دة والمحج زة  
األساااااااااال ال ان ني ال ط ي لكفالة الت ظيم الف ال إلاا ة هذه ال ائدات، بغية إعااة عائدات الجرنمة أو التصااااااااارف 

 االتفاقية؛  ف ها، بما يتفق مع الفصل الخامس من

دول، ومبدأ عدم                                                                       على دااااارو ة الت   د التام بمبدأ المسااااااواة في السااااايااة والساااااالمة اإلقليمية لل        يشاااااد  ا  - 4 
،  ور د تل  الفترة  إعااة الممتلكات المصاااااااااا ة أو التصاااااااارف ف ها   أث اف فترة التدخل في الشااااااااؤون الداخلية للدول األخرى  

ونشاااااااجع الدول األطراف، ح وما كان ذل  م اسااااااابا، على ال ظر ب جل خاا في إبرام اتفاقات أو ترت بات متفق عل ها،  
 من االتفاقية؛   57من المااة   5                                               كات المصاا ة والتصرف ف ها نهائيا، وف ا  للف رة تب ا للحالة، من أجل إعااة الممتل 

الدول األطراف على ال يام، في إطا  جه ا مشاااتركة، بتذب ق الد ول المساااتفااة في  يشاااجع -5 
لي جميع مجاالت الت اون على اساترااا الم ج اات، ب ساائل م ها ت زنز المؤساساات المحلية وتدعيم الت اون الدو 

بذرائق من ب  ها المشااااا كة في ماااابكات المما ساااا ن الدولية ذات الصاااالة، مول جهات ال صاااال الم  ية باسااااترااا  
الم ج اات في إطا  اتفاقية مكافحة الفسااااااااا، والمباا ة ال المية لجهات ال صااااااال، المدع مة من الم ظمة الدولية 

                                          مسااااااروقة، وماااااابكة كامد ن المشااااااتركة ب ن ال كاالت للشاااااارطة الج ائية )اإلنترر ل(، ومباا ة اسااااااترااا الم ج اات ال
 السترااا الم ج اات وسائر الشبكات المماثلة، وكذل  المباا ات اإلقليمية، حس  االقتىاف؛

بالدول األطراف أن ت ظر، في إطا  االحترام التام للمباائ األسااااساااية ل  ان  ها المحلية  يه   -6 
 ن ف الية الت سااا ق ب ن ال كاالت المحلية عن طرنق ال يام بأم   م ها  ورما يتساااق مع االتفاقية، في إمكانية تحسااا 

 ودع سياسات استراتيجية لمكافحة الفساا واسترااا عائدات الجرنمة؛ 

__________ 

 (9) CAC/COSP/WG.2/2018/3،  المرفق . 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2018/3
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الدول األطراف على ال ظر، بما يتمامى مع المباائ األساسية ل  ان  ها المحلية ونتسق   يحث -7 
لت اون ب ن ال كاالت أو ب ن األجهزة الحك مية الدولية في اساااااتبانة مع االتفاقية، في إنشااااااف أو م اصااااالة تذ نر ا

سايمكن الدول األطراف من تحسا ن عملية  عائدات الجرنمة وت  بها وتجم دها وحجزها ومصااا تها وإعااتها، مما
 تشف و ا  وم ع الفساا؛

المحلياة، ومع  باالادول األطراف أن ت ظر، بماا يتماامااااااااااااااى مع الم ااي ر الادولياة وق ان  هاا يه ا  -8 
تحسااااااا ن ال صااااااا ل  إيالف االحترام ال اج  لجميع الح  ق والىااااااامانات الم صااااااا ا عل ها في هذه ال  ان ن، في

المشارو  إلى مصااا  الم ل مات ذات الصالة، بما في ذل  ق اعد البيانات الدولية، مما سا ؤثر تأث را إيجابيا على  
 الشخصية؛ ف االحترام ال اج  للبيانات                                             ن عية ونجاعة جه ا ت     عائدات الجرنمة مع إيال

من االتفاقية، داامن  4الدول األطراف على ال ظر، مع إيالف االعتبا  ال اج  للمااة  يشااجع -9 
نذااق أطرهاا ال اان نياة المحلياة أو ترت بااتهاا اإلاا ناة، في مختلف ال مااذم الممك اة للتصاااااااااااااارف في عاائادات الجرائم 

ا في ذل ، على ساااااب ل الموال ال الحصااااار، تخصااااايص تل  ال ائدات لصااااا دوق المشااااام لة باالتفاقية وإاا تها، بم
اإليرااات ال ط ياة أو الخزاناة ال ااماة، وإعاااة اسااااااااااااااتوماا  األم ال ألغرا  خااصااااااااااااااة وت  نض دااااااااااااااحااياا الجرائم 
األساااسااية، ب سااائل م ها إعااة اسااتخدام الم ج اات ألغرا  اجتماعية تخدم مصاالحة المجتمع المحلي، بما في 

                                                               ن أجل إعااة عائدات تل  الجرائم وف ا  للفصل الخامس من االتفاقية؛ذل  م

عملية إاا ة الم ج اات  بالدول األطراف أن تكفل االساااااااااااتخدام الف ال لم ا ا الدولة فييه    -10 
                                                                                                 المجم دة والمحج زة والمصاااااااااااا ة، حساااااااااا  االقتىاااااااااااف ووف ا  ل ظمها ال ان نية المحلية، من خالل ت م ق الت اون  

ة وت زنز قد ات الساالذات المختصااة المسااؤولة عن إاا ة  الدا بهدف   هذه الم ج اات،                                                                         خلي ب ن الساالذات المختصاا 
 إمرا  هذه السلذات في المراحل المبكرة من عملية اإلعداا والتخذيط لحجز الم ج اات؛

والمصاااا ة والتصاارف إاا ة الم ج اات المحج زة                                        بالد اسااة التي أعد تها األمانة ب   ان "        يرح      -11 
                                                      "، ون ر    أن ي اصل الفرنق ال امل عملل من خالل ما يلي:ف ها بص  ة ف الة

م اصااالة جمع الم ل مات المت ل ة بأفىااال المما ساااات من الدول األطراف، بهدف اساااتكمال  )أ( 
 ة وتحديث الد اساااة                                                                                     مشاااارو  المباائ الت ج هية غ ر الملز مة بشااااأن إاا ة الم ج اات المجم دة والمحج زة والمصاااااا

 "؛ف الة إاا ة الم ج اات المحج زة والمصاا ة والتصرف ف ها بص  ةالم   نة "

م اصاااااااااااااالااة جه اه الراميااة إلى جمع الم ل مااات عن التحااديااات وال  ائق التي ت اجاال الاادول  )ب( 
يات محتملة األطراف، وكذل  أفىاااال المما سااااات في مجال اسااااترااا وإعااة عائدات الجرنمة، بغية اقترات ت صاااا 

 بشأن الت ف ذ التام والف ال للفصل الخامس من االتفاقية؛

 م اصلة ت ديم الت ا نر إلى مؤتمر الدول األطراف عن أنشذتل؛ )م( 

الدول األطراف على ت زنز ال مل المشاتر  من أجل ت  نة قد ات السالذات المختصاة  يشاجع -12 
مها ات الخبراف وتحسا  ها على أساال مساتمر بغية تحسا ن   المساؤولة عن اساترااا الم ج اات على االساتفااة من

 عملية استبانة وت    وحجز ومصاا ة عائدات الجرنمة؛ 

ان  ها المحلية                                                                بأن تت خذ الدول األطراف، ع د االقتىااااااااااف ووف ا للمباائ األسااااااااااساااااااااية ل   ي صاااااااااي  - 13 
يص الم ا ا الالزمة لىاااااااامان أن تك ن  ولالتفاقية، التداب ر الالزمة لتذ نر أو ودااااااااع إطا  قان ني م اساااااااا  وتخصاااااااا 

السااااااااااالذات المساااااااااااؤولة عن التح  ق في جرائم الفسااااااااااااا ومالح ة مرتكب ها وت    عائدات الجرنمة وحجزها وتجم دها  
                                                                                                                     ومصاا تها وت ف ذ التداب ر الالزمة إلعااتها وإاا تها، قاا ة  على أااف مهامها بف الية ورم أى عن أي   تأث ر ال مس     لل؛ 
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الدول األطراف على إزالة ال  بات التي تح ل اون ت ف ذ التداب ر المت ل ة باسااااااااترااا  شااااااااجعي  -14 
الم ج اات، خصاا صااا عن طرنق تبساايط إجرافاتها ال ان نية، ع د االقتىاااف ووف ا ل  ان  ها المحلية، وم ع إسااافة 

 استخدام هذه اإلجرافات؛

إلى األمااانااة أن ت  م، في حاادوا الم ا ا المتاااحااة، بت ااديم المسااااااااااااااااعاادة للفرنق ال اااماال  يذلاا  -15 
الحك مي الدولي المفت ت ال ىااااااا نة الم  ي باساااااااترااا الم ج اات واجتماعات الخبراف الحك مية الدولية المفت حة 

ق م هاا ت ف ر خادماات المشااااااااااااااا كاة من أجال ت زنز الت ااون الادولي في إطاا  االتفااقياة على أااف مهاامهماا، بذرائ 
 الترجمة الشف نة بالل ات الرسمية السر لةمم المتحدة؛

الدول األطراف وسااااااائر الجهات المانحة إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا   يدع  -16 
 وإجرافاتها. المتحدة                    ، وف ا  ل  اعد األمم الم ص ا عل ها في هذا ال را 

  
  8/2القرار   
  االحتفال بالذكرى العاشرة إلنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   

                                                               إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، 
نصااااار على  التي ( 10) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااا، 63من المااة  1إلى الف رة  إذ يشااااا ر 

 إنشاف مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية من أجل تشجيع ت ف ذ االتفاقية واست رادل، 

االساااات را "،  الم   ن "بلية 2009تشاااارنن الواني/ن فمبر  13المؤ خ  3/1إلى قرا ه                  وإذ يشاااا ر أيىااااا   
الذي اعتمد فيل اإلطا  المرج ي رلية اساااااات را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااا، وطل  إلى فرنق 
                                                                                                   اسات را  الت ف ذ أن يجري ت  يما لططا  المرج ي وكذل  للتحديات المصااافة أث اف االسات راداات ال  ذرنة، في 

 ن حص لة هذه الت  يمات،ختام كل او ة است رادية، وأن ي دم ت رنرا إلى المؤتمر ع

م اصاااااااالة عملية ت  يم أااف بلية اساااااااات را  الت ف ذ قبل انتهاف او ة االساااااااات را  الوانية  بأن يساااااااالموإذ  
اساااات ااا إلى الخبرات المكتساااابة حتى ارن في او ة االساااات را  األولى يمكن أن يسااااهم إسااااهاما كب را في تح  ق 

اون المساااااال بم اصااااالة تل  األعمال على أي وجل في وقر الحق  نتائج مف دة، وأن تل  ال ملية ي ب ي أن تبدأ
 ، 2013تشرنن الواني/ن فمبر  29المؤ خ  5/1                                                    ب د انتهاف الدو ة االست رادية الوانية، وف ا  للم ر   

اإلطا  المرج ي رلية اساااااااااات را  الت ف ذ، وال ساااااااااايما المباائ الت ج هية ل لية  وإذ يىااااااااااع في اعتبا ه 
من اإلطا  المرج ي،  44فرنق است را  الت ف ذ، على ال ح  المحدا في ال سم الواني والف رة   وخصائصها ومهام

 على الت الي،  

والتي قدم ف ها مزندا من   2011تشااااارنن األول/أتت رر   28المؤ خة   6/ 4و   5/ 4و   1/ 4إلى قرا اتل    وإذ يشااااا ر  
بشااااأن األعمال التحىاااا رنة    1/ 5م ر ه  ، وإلى اإل مااااااات بشااااأن بلية اساااات را  الت ف ذ وعمل فرنق اساااات را  الت ف ذ 

 ، الذي استهل بل الدو ة الوانية ل لية، 2015تشرنن الواني/ن فمبر   6المؤ خ   1/ 6لت  يم أااف ارلية، وقرا ه  

أحد أهداف بلية اساات را  الت ف ذ ه  ت زنز وتيساا ر الت اون الدولي من أجل م ع الفساااا  بأن يساالموإذ  
                                                                ومكافحتل، بما في ذل  في مجال استرااا الم ج اات، وف ا  لالتفاقية،

بان  اا "أول اجتما  لرؤسااااااااف الصاااااااك   وارليات الدولية المكرساااااااة لم ع الفسااااااااا ومكافحتل            وإذ يرح    
وأماناتها لالحتفال بالذكرى الساااااااا  نة الخامسااااااااة عشاااااااارة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااااا وه ئاتها اإلاا نة 

__________ 

 (10) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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                                      يرح    أيىااااااا ، في هذا الصاااااادا، بالم اقشااااااة  ، وإذ2019أيا /ماي    14)اتفاقية م رندا("، في مدي ة مكساااااايك  في 
ية ال امة من أجل تساليط الىا ف              ،  ئيس  الجمع2018أيا /ماي    23الرفي ة المسات ى التي اعا إلى إجرائها، في 

                                                                 على االتجاهات المستجدة والتشجيع على ت ف ذ االتفاقية ت ف ذا  ف اال ،

                                                                      اساتمرا  التزام الدول األطراف ب ملية االسات را  ال  ذري، التي أات حتى ارن  مع الت دير وإذ يالحظ 
                       اساااااااات رادااااااااا  في إطا  او ة  29و                                      اساااااااات رادااااااااا  في إطا  او ة االساااااااات را  األولى  169إلى ال جات في إنجاز 

                                                                                           االسااااااااات را  الوانية، وإذ يحيط علما  بالم ل مات التي جم  ر حتى ارن من خالل اسااااااااات را  ت ف ذ الفصااااااااا ل 
الواااني )التااداب ر ال قااائيااة(، والوااالااث )التجرنم وإنفاااذ ال ااان ن(، والرابع )الت اااون الاادولي(، والخااامس )اسااااااااااااااترااا  

                                                                 زنا ة ق ذرنة أ جرنر واجتماعا مشاااااااتركا ع  دت في إطا  كلتا الدو ت ن    237ق  الم ج اات( من االتفاقية في سااااااايا
 اولة من أجل است را  ت ف ذ االتفاقية، 177ورتد ن  جهات وصل وخبراف حك م  ن من 

التاأخر الكب ر في االنتهااف من او تي االساااااااااااااات را  األولى والواانياة، ومادى تاأخر   وإذ يالحظ مع ال لق 
 ،6/1 نة بالجدول الزم ي المت قع المب ن في ال را  الدو ة الوانية م ا

بمساعي الدول األطراف ومما ساتها الحالية الرامية إلى ت زنز ت اونها مع أصحاب المصلحة            وإذ يسل  م 
المجتمع المااادني  الم    ن، بماااا في ذلااا  ال ذاااا  الخااااا واألفراا والجمااااعاااات من خاااا م ال ذاااا  ال اااام، موااال

                                                                             مياة وم ظماات المجتمع المحلي، في ساااااااااااااايااق ت ف اذ االساااااااااااااات را  والزناا ات ال  ذرناة، مع  والم ظماات غ ر الحك
لكل اولة طرف الحق الساايااي في ت رنر كييية إماارا  أصااحاب المصاالحة في عملية االساات را ،  أن  مالحظة

                                        وف ا  للمباائ األساسية لل  ان ن المحلية،

 ف اذ من جه ا هاائلاة في ال  اد الماادااااااااااااااي وعلى على ماا باذلتال األمااناة وفرنق اساااااااااااااات را  الت  وإذ يو ي 
عملهما باالساااااات اا إلى مباائ ت ج هية  اسااااااخة ووادااااااحة تت لق بتجميع الم ل مات وإعدااها وت ميمها في إجراف 

)ز(   3                                                                                           االسات راداات ال  ذرنة، بما في ذل  عر  ال تائج على المؤتمر، على ال ح  الم صا ا عليل في الف رة  
 ية است را  الت ف ذ،من اإلطا  المرج ي رل

نجات فرنق اساااااااااات را  الت ف ذ في اسااااااااااتبانة المما سااااااااااات الج دة التي تتب ها الدول األطراف  وإذ ي د  
والتحديات التي تصاااااااافها في ال فاف بالتزاماتها ال اماااااائة عن االتفاقية، ونشاااااار المما سااااااات الج دة، ورذل الجه ا 

  ية حس  االقتىاف،الالزمة للتصدي للتحديات وت ديم المساعدة الت 

ايمتري فالساااااااايس، األم ن السااااااااابق للمؤتمر و ئيس الفر  الم  ي بالفساااااااااا والجرائم  ذكرى  وإذ يساااااااات  د 
                                                                                                  االقتصااااااية بمكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة، الذي بفىاااال  ؤنتل في صاااا   االتفاقية وتصااااميم  

  مية غدت االتفاقية عالمية، بلياتها وتحملل المستمر ألعباف إاا ة عملياتها ال  

الذكرى السااااااااااا  نة ال امااااااااااارة إلنشااااااااااااف بلية اسااااااااااات را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة       ي ح ي  - 1 
                                                                                                 ونه ئ الدول األطراف ومكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة واألمانة وفرنق اساااات را  الت ف ذ   ( 10) الفساااااا، 

على جه اهم المت اصااااااالة والت دم الكب ر المحرز حتى ارن في اساااااااتكمال االسااااااات راداااااااات في إطا  الدو ت ن األولى 
 ا تصاحبل من تحديات في جميع أنحاف ال الم؛ والوانية من ارلية، مما أاى إلى تحس ن فهم ظاهرة الفساا وم 

الدول األطراف على أن ت اصاااال االساااات انة بفرنق اساااات را  الت ف ذ ب صاااافل م صااااة  يشااااجع -2 
                                                                                                          للتباال الذ عي للم ل مات المت ل ة بالتداب ر ال ط ية المتخذة أث اف االساااااات رادااااااات ال  ذرنة ور د االنتهاف م ها،  

تمدة والتحديات المصااافة والمما ساات الفىالى المساتبانة، وكذل ، ح وما ي تىاي  بما في ذل  االساتراتيجيات الم 
                                                                                                    األمر، متاب ة الت صاااايات الم بو ة عن ت ا نر االساااات رادااااات ال  ذرنة، مع مراعاة الحاجة إلى تح  ق الكفافة في 

 الفرنق؛ الم اقشات وعمليات ص ع ال را  في او ات
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ة المهمة والمف دة واإلدااااافات التكم لية اإلقليمية والتحديوات بت ا نر الت ف ذ الم اداااايعي         يرح    -3 
المت ل ة باالحتياجات من المساااااعدة الت  ية التي أعدتها األمانة لكي ي ظر ف ها فرنق اساااات را  الت ف ذ، ونشااااجع 

 الدول األطراف واألمم المتحدة وأصحاب المصلحة ارخرنن على االستفااة الكاملة من تل  ال ثائق؛

 36                                                                         الدول األطراف على إتاحة ت ا نر اساات راداااتها ال  ذرنة للجمه  ، عمال بالف رات  يشااجع -4 
 من اإلطا  المرج ي رلية است را  الت ف ذ؛ 39و 38و 37و

                                                             التزام الدول األطراف ب ملية االساااااات رادااااااات ال  ذرنة كدول مساااااات ر دااااااة  مع الت دير  يالحظ -5 
                                                            مشااا كة أصااحاب المصاالحة الم    ن في االساات رادااات ال  ذرنة، وف ا                                       واول مساات ر دااة على حد ساا اف، ونساال  م ب 

                                                                                                      للمباائ األساااسااية لل ان ن المحلي، ونحوها على أن تت  د بالم اع د الزم ية االسااترمااااية لالساات رادااات ال  ذرنة، 
                ذرنة، وعلى  على ال ح  ال ا ا في المباائ الت ج هية للخبراف الحك م  ن واألمانة بشااااأن إجراف االساااات رادااااات ال

 أن تتج  ، ب د  اإلمكان، التأخ ر في مختلف مراحل االست را ؛ 

                                                                             إلى األمانة أن ت اصل تزوند فرنق است را  الت ف ذ بتحل الت لة طر الزم ية المتصلة   يذل  -6 
بالمراحل الحاسااااااامة من عملية االسااااااات را ، بما في ذل  إحصاااااااافات بشاااااااأن عدا الدول األطراف المتأخرة عن  

                                                         اع د المحد اة لها، بغية تيس ر االدذال  ب ملية أتور ف الية؛الم  

الدول األطراف على ت زنز مشاااااااا كتها ال شاااااااذة، بما في ذل  مشاااااااا كة ممول ن عن  يشاااااااجع -7 
 السلذات المختصة الم  ية بم ع الفساا ومكافحتل، في اجتماعات فرنق است را  الت ف ذ؛

ز وتيسا ر واعم الت اون الدولي والمسااعدة الت  ية في الدول األطراف إلى م اصالة ت زن  يدع  -8 
 من االتفاقية؛ 43)ب( من االتفاقية، بغية تيس ر ت ف ذ الف رة  1                                               مجال م ع الفساا ومكافحتل، وف ا  للف رة الفرعية 

بمما ساااااااااااة األمانة المتمولة في ت ظيم وتيسااااااااااا ر اجتماعات ثالثية األطراف ب ن الدول          يرح    -9 
                                                                                 ت ر داااة والدول األطراف المسااات ر داااة على هامح او ات فرنق اسااات را  الت ف ذ، ونشاااجع الدول األطراف المسااا 

 األطراف على االستفااة من هذه المما سة المف دة من أجل ت زنز كفافة عملية االست را ؛

                                                                          على مجم عة الت صاااايات واالساااات تاجات غ ر الملز مة ال ائمة على الد ول المسااااتفااة   ي افق -10 
من   44، والف رة  6/1 من قرا ه 11                                                                    ف ذ الفصااااااااااااال ن الوالث والرابع من االتفاقية، والتي أ عدت وف ا  للف رة  بشاااااااااااااأن ت 

يمكن أن تك ن   أنها، بال ظر إلى 2017تشرنن الواني/ن فمبر   10المؤ خ   7/1  م ر هاإلطا  المرج ي وأقرها في  
لىامان االتسااق يمكن أن تساتخدم  هذه الت صايات واالسات تاجات غ ر الملزمة  بأنال ال مف دا للمما سا ن، ونسالم  

 الخيا  ال ح د لت ف ذ الم اا ذات الصلة من االتفاقية؛ غ ر أنل ال ي ب ي اعتبا ها في بلية است را  الت ف ذ، 

الحك م  ن لدو ة                                            أن ت حد  ث او نا ق ائمها التي تىااااااااااااام الخبراف  على الدول األطراف   يشاااااااااااااجع -11 
                                                                                                         االساات را  الوانية وأن ترمااد خبراف للدو ات التد نبية التي ت ظمها أمانة مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات 
والجرنمة لجهات ال صااااااال والخبراف الحك م  ن المشاااااااا ك ن في عملية االسااااااات را ، من أجل ت رنفهم بالم هجية  

 دات؛وت زنز قد تهم على المشا كة في االست را

إلى فرنق اساااات را  الت ف ذ أن ي اصاااال ع د او ات عااية مرة في الساااا ة على األقل،   يذل  -12 
على أساااااااااال جدول أعمال مؤقر مشاااااااااروت وررنامج عمل يصاااااااااد  في أقرب وقر ممكن من أجل تمك ن الدول 

الم ادااااايع الرئيساااااية  األطراف من التخذيط لتشاااااك ل ال ف ا واالسااااات داا للم اقشاااااات المركزة والف الة التي تت اول 
للدو ة، مع إمكانية ت ديل م اداااااايع الم اقشااااااة، بمراعاة ت ج هات المؤتمر، بغية تح  ق أتبر قد  من الف الية في 

 م اقشاتل ونتائج أعمالل،  ه ا بت افر الم ا ا المتاحة حاليا؛
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سااااات را  الدول األطراف، بمسااااااعدة األمانة، على أن تتباال ار اف ط عا في فرنق ا يشاااااجع -13 
، بشاأن السابل الممك ة للمىاي قدما واإلطا  المرج يالت ف ذ، اون المساال بال اليات الراه ة المسا دة إلى الفرنق 

 ب د انتهاف مرحلة االست را  األولى، ونذل  إلى الفرنق أن ي دم ت رنره إلى المؤتمر في او تل ال امرة؛

بدعم من األمانة، جمع الم ل مات ذات الصااااالة، إلى فرنق اسااااات را  الت ف ذ أن ي اصااااال،   يذل   - 14 
بما في ذل  ب اف الدول األطراف بشأن أااف بلية است را  الت ف ذ، من أجل أن ي اصل ت  يم أااف بلية است را  الت ف ذ  

، وفي هذا الصادا، 1/ 5من اإلطا  المرج ي والم ر    48في ال قر الم اسا ، على ال ح  الم صا ا عليل في الف رة 
من م ذ ق   5 اصاااااااااااااال ت اديم الت اا نر إلى مؤتمر الادول األطراف عن الت ادم المحرز، مع مراعااة متذلباات الف رة أن ي 

 بشأن ت  يم اإلطا  المرج ي في ختام كل او ة است رادية؛   1/ 3ال را  

األمانة على م اصاااالة ت زنز أوجل التمز  مع أمانات الم ظمات المت داة األطراف األخرى   يشااااجع  - 15 
الجه ا وتحسااااا ن أااف   الصااااالة ال املة في مجال مكافحة الفسااااااا، في إطا  والية كل م ها، لتفااي االزاواجية في ذات  

  تشاااارنن الواني/   10المؤ خ   4/ 7و   2015 تشاااارنن الواني/ن فمبر   6المؤ خ   1/ 6                                  مااااتى بليات االساااات را ، وف ا  ل را نل 
 ، ونذل  إلى األمانة أن ت دم إلى فرنق است را  الت ف ذ ت رنرا عن الت دم المحرز في هذا الشأن؛ 2017ن فمبر 

أعىاااااااف في مختلف بليات االساااااات را  المت داة األطراف  التي هي  الدول األطراف يشااااااجع -16 
ه ئااات اإلاا نااة لتلاا   ال اااملااة في مجااال مكااافحااة الفسااااااااااااااااا على أن تاادعم، في إطااا  م ظمااة كاال م هااا وااخاال ال

الم ظمات، الت اون والت سااااااااااااا ق بكفافة وفاعلية ب ن أمانات بليات االسااااااااااااات را  تل  وأمانة المؤتمر، مع احترام 
 واليات جميع بليات االست را ؛

تذ نر اساااتخدام تك  ل جيا الم ل مات واالتصااااالت   م اصااالةبالدول األطراف وراألمانة  يه   -17 
                           إجراف االست رادات ال  ذرنة،  وتيس ر                                               تخدام من أجل اعم ت ف ذ الدول األطراف االتفاقية   والتشجيع على ذل  االس

 ؛2015تشرنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ  6/7             وف ا  لل را  

فرنق اسااااات را  الت ف ذ على م اصااااالة ع د جلساااااات إحاطة إعالمية للم ظمات غ ر  يشاااااجع -18 
 ؛4/6                                                  على هامح او ات فرنق است را  الت ف ذ، وف ا  لل را  الحك مية بشأن نتائج عملية االست را ، وذل  

 ت رنرا عن ت ف ذ هذا ال را . التاس ةإلى األمانة أن ت دم إليل في او تل  يذل  -19 
  

  8/3القرار   
  لمكافحة الفساد في القطاع العام لدى الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة زاهةتعزيز الن  

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،  
اتبا  نهج مامل ومت دا التخصصات، بما يت افق  ي تىيان بأن م ع جميع أمكال الفساا ومكافحتها  إذ يسلم  

                                                                       واأل طر ال ان نية ال ط ية للدول األطراف، ب ساائل م ها ت ف ذ الفصال الواني   ( 11) لمتحدة لمكافحة الفسااا مع اتفاقية األمم ا 
من االتفااقياة، وه  ماا يتذلا  من الادول األطراف، في جملاة أم  ، اتخااذ التاداب ر التشااااااااااااارنعياة والت ظيمياة   36والماااة 

 من االتفاقية،   36و   7و   6تل، بما يتسق مع الم اا الم اسبة وكفالة وج ا ه ئات متخصصة لم ع الفساا ومكافح 

يتجزأ من  على المكانة البا زة التي أولتها االتفاقية لم ع الفسااا باعتبا ه يمول جزفا ال الىا ف وإذ يسالط 
نهج مااااامل لمكافحة الفساااااا، كما يتجلى في التزامات الدول األطراف بم ج  الفصاااال الواني من االتفاقية باتخاذ 

 تداب ر تهدف إلى م ع الفساا،

__________ 

 (11) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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على أن جه ا الدول األطراف الرامية إلى ت ف ذ االتفاقية ي زز كل م ها ارخر، ونسااااااهم في وإذ يشاااااادا  
، التي اعتمدتها الجمعية ال امة 2030ما تبذلل تل  الدول من جه ا  امية إلى ت ف ذ خذة الت مية المستدامة ل ام 

، وإذ يشااااا ر إلى جميع أهداف الت مية المساااااتدامة المد جة في 2015أيل ل/سااااابتمبر  25خ المؤ   70/1في قرا ها  
                                                                  المتمول في التشااااجيع على إقامة مجتم ات مسااااالمة ال ي هم ح ف ها أحد من   16تل  الخذة، بما في ذل  الهدف 

ف الة وخاداااااا ة   أجل تح  ق الت مية المسااااااتدامة، وإتاحة إمكانية وصاااااا ل الجميع إلى ال دالة، ور اف مؤسااااااسااااااات
 للمسافلة وماملة للجميع على جميع المست نات،

، في داااااا ف االساااااات را  الجا ي لت ف ذ الفصاااااال الواني من االتفاقية أث اف الدو ة الوانية رلية وإذ يشاااااادا 
                                                                                                   اسااات را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااا، على أهمية التزام الدول األطراف ب داااع أ طر وساااياساااات 

                               يحث  الدول األطراف على المشاا كة  ا ساات ور اف قد ات تشارنعية ومؤساساية تفي بمتذلبات ذل  الفصال، وإذومم
 ب شا  في الدو ة الوانية من أجل استكمال است راداتها ال ذرنة في ال قر الم اس ، 

زاهة  افة ال  على أهمية م ع المما ساات الفاسادة ومكافحتها في ال ذا  ال ام، وإ سااف ث   الىا ف وإذ يسالط 
في ذل  ال ذا ، بال ظر إلى ما للفساااا من بثا  اقتصااااية واجتماعية وخيمة، بما في ذل  ف دان الم اط  ن للو ة 

 في ال ذا  ال ام، 

                                                                   الم   ن "متاب ة إعالن مراتح بشااااااااأن م ع الفساااااااااا"، الذي أ ه   فيل بالدول  7/6إلى قرا ه  وإذ يشاااااااا ر  
                                                                  زاهة والشااافافية والمساااافلة وسااايااة ال ان ن في اإلاا ة ال م مية، وف ا  لى ت زنز ال  األطراف أن تتخذ تداب ر ترمي إ

 للمباائ األساسية ل ظمها ال ان نية، 

زاهة في ال ذا  ال ام تتذل  اتبا  اسااااااااتراتيجيات بأن الجه ا المسااااااااتدامة الرامية إلى ت زنز ال           وإذ ي ر   
 وسع نذاقا،تشتمل على إطا  اإلاا ة ال امة والح كمة األ

زاهاة ه  أحاد أغرا  االتفااقياة، وأنال داااااااااااااارو ي لىااااااااااااااماان الح كماة أن ت زنز ال   وإذا ياأخاذ في اعتباا ه 
 الرم دة وإ ساف ث افة ت بذ الفساا،

زاهة في ال ذا  ال ام في جميع مراحل او ة الساااااياساااااة ال امة، ب ساااااائل م ها،  بأهمية ت زنز ال            وإذ ي ر   
تحل ل لمخاطر الفساااااا في السااااياسااااات واإلجرافات الداخلية بهدف م ع الفساااااا حساااا  االقتىاااااف، االدااااذال  ب 

 وكشفل ومجازاة مرتكبيل، 

إلى أهمية أن تتخذ الدول األطراف تداب ر م اساااااااابة، داااااااامن حدوا إمكاناتها ووف ا للمباائ  وإذ يشاااااااا ر  
األسااااساااية ل  ان  ها المحلية، من أجل تشاااجيع األفراا والجماعات من خا م ال ذا  ال ام، مول م ظمات المجتمع 

األتاااايميااة، على الماادني والم ظمااات غ ر الحك ميااة وم ظمااات المجتمع المحلي وال ذااا  الخاااا واألوساااااااااااااااا  
زاهة، وإذكاف ال عي المشاا كة ال شايذة في م ع الفسااا ومكافحتل، بما في ذل  عن طرنق اعتماا تداب ر م  ية بال  

 يذرحل،  ال ام ب ج ا الفساا وأسبابل وجسامتل والتهديد الذي

 د ات والمؤسسات على ما تتسم بل المساعدة الت  ية من أهمية بال ة في مجال ب اف وت زنز ال وإذ يشدا 
 في الدول األطراف بهدف الترونج لت ف ذ أحكام الفصل الواني من االتفاقية، 

اإلسااااهامات التي يمكن أن ت دمها الم ظمات والمؤسااااسااااات الدولية الم  ية، مول  وإذ يالحظ مع الت دير 
اا، في مجاالي المساااااااااااااااعدة مكتا  األمم المتحادة الم  ي بالمخاد ات والجرنماة واألتاايمياة الدولياة لمكاافحاة الفساااااااااااااا 

 زاهة في ال ذا  ال ام في الدول األطراف،الت  ية والتد ن ، ب اف على طل  الدول األطراف، بغية ت زنز ال  

بما يتساااااااااااااق مع  ( 11) جميع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااااااا،       يحث   -1 
ة ل ظمها ال ان نية، على أن تلتزم باتخاذ إجرافات ملم سااااااااة التزاماتها بم ج  االتفاقية ووف ا للمباائ األساااااااااسااااااااي 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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تهدف إلى م ع الفساااااااا في ال ذا  ال ام، وت زنز الت اون الداخلي ب ن اله ئات الم  ية بمكافحة الفساااااااا وسااااااائر  
 زاهة ال امة؛ اله ئات والمؤسسات ال م مية على اعتماا وت ف ذ تداب ر ف الة في مجال ال  

                                                                                     الدول األطراف على أن تساااااااااااااتحادث، وف اا  ل اد اتهاا الماالياة وأ طرها ال اان نياة المحلياة، برامج   يشاااااااااااااجع  - 2 
زاهة في اله ئات ال م مية، بح ث تك ن هذه البرامج مت اساابة مع اله ئات ال م مية ذات الصاالة من مخصااصااة م  ية بال  

 دف إلى م ع أعمال الفساا وكشفها و اعها؛ ح ث الحجم ومست ى الت   د والهيكل ومجاالت ال مل، بغية ودع إطا  يه 

زاهااة في اله ئااات ال م ميااة، مع مراعاااة الاادول األطراف إلى ودااااااااااااااع برامج م  يااة بااال   ياادع  -3 
خصااائصااها ومسااؤولياتها المؤسااسااية، واسااتحداث م اي ر ت ظيمية مت ل ة باألخالقيات وق اعد للساال   يمك ها، في 

 ب المصالد؛جملة أم  ، أن تم ع وتدير حاالت تىا  

زاهة في المؤسااااااسااااااات ال م مية، الدول األطراف على اعتماا تداب ر محداة لت زنز ال  يشااااااجع  -4 
 بح ث يصبد لدى هذه المؤسسات بليات الستبانة مخاطر الفساا وت  يمها والتخييف م ها بف الية؛

لالزماااة لتحل ااال باااالااادول األطراف أن تكفااال تمتع اله ئاااات ال م مياااة باااال الياااة وال اااد ة ا      ي ه ااا  -5 
 زاهة؛  بال مخاطر الفساا وت  يمها والحد م ها، وأن ترصد بانتظام ال تائج التي تح  ها البرامج الم  ية

جميع الدول األطراف، ع د االقتىااااااااااااااف ووف ا ل ظمها ال ان نية، على ت ف ر الم ا ا يشاااااااااااااجع  -6 
   زاهة وت ف ذها وت  يمها؛الالزمة ل دع برامج محلية م  ية بال  

اعتماا                                                                      الدول األطراف على أن ت ظر، وف ا  للمباائ األسااااااااااساااااااااية ل ظمها ال ان نية، في       يحث   -7 
زاهة واألمانة والمسااااااؤولية في جميع ج ان  اإلاا ة ال امة، وأن ت ظر في اسااااااتراتيجيات تهدف إلى ت زنز ث افة ال  

 مسافلة والشفافية والحياا؛اعتماا إجرافات تجسد االستجابة والم ث قية والتحس ن الت ظيمي وال

                             زاهة، وف ا  للمباائ األساسية  الدول األطراف على أن تد م في نذاق برامجها الم  ية بال   أيىا        يحث   - 8 
ل ظمهااا ال ااان نيااة، مااا يلزم من تااداب ر لت زنز امتوااال الم ظف ن ال م م  ن لمااا ه  م ذبق من م اااي ر السااااااااااااال   وتااداب ر  

 زاهة ال امة في ت امالتهم مع ال ذا  الخاا والمجتمع المدني واألوسا  األتاايمية واألفراا؛                         مكافحة الفساا وقي م ال  

زاهااة في جميع مسااااااااااااات نااات  الاادول األطراف على ت زنز البرامج الف ااالااة الم  يااة بااال            يحااث  كااذلاا   - 9 
ة في ال قار الم ااسااااااااااااا  للم ظف ن  زاهاة ت ادم ماا يكفي من التاد نا  والمشااااااااااااا   الحك ماة، والتاأتاد من أن البرامج الم  ياة باال  
زاهة ال امة وتذبي ها، وكذل  إتاحة م ل مات واداحة وحديوة عن الساياساات  ال م م  ن بهدف تمك  هم من فهم م اي ر ال  

 زاهة ال امة؛ وال  اعد واإلجرافات اإلاا نة الم م ل بها في ه ئاتهم فيما يتصل بالمحافظة على م اي ر  في ة لل  

ت زز الدول األطراف الح ا  ااخل ه ئاتها ال م مية بشااااااااأن المسااااااااائل المت ل ة بأن  ي صااااااااي -10 
زاهة، وخصاا صااا عن طرنق اسااتحداث ق  ات إلجراف الم اقشااات وإسااداف المشاا  ة بشااأن الم ىااالت األخالقية بال  

 زاهة؛والش اغل ال امة المت ل ة بال  

زاهة،                                                                                على أنل ي ب ي لكبا  الم ظف ن ال م م  ن أن يباا وا هم أوال  باالمتوال لم اي ر ال    يشدا -11 
زاهاة ي ب ي أن تحظى باالادعم وااللتزام من جاانا  كباا  الم ظف ن ال م م  ن الاذين ي ب ي  وأن البرامج الم  ياة باال  

زاهة في ه ئاتهم ومؤسااااساااااتهم، وأن يتخذوا  أن يما ساااا ا ال يااة الشااااخصااااية في صاااا ن البرامج الف الة الم  ية بال  
 زاهة ب ن الم ظف ن ال م م  ن الخاد  ن إلاا تهم؛  الخذ ات الالزمة من أجل ت زنز ث افة ال  

الدول األطراف، في حدوا إمكاناتها ووف ا للمباائ األساااااسااااية ل  ان  ها المحلية، على  يشااااجع -12 
زاهة، بأساااال   م ها تمك  هم من  ت زنز مشاااا كة اله ئات ال م مية مع أصاااحاب المصااالحة الم    ن في ت زنز ال  

 ها؛ ال ص ل ف ليا إلى الم ل مات المت ل ة ب دع السياسات ال امة في هذا المجال وت ف ذ
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زاهة في عالقاتل مع الدول األطراف على إماااارا  ال ذا  الخاا في ت زنز ال              يشااااجع أيىااااا    -13 
ال ذا  ال ام، ع د االقتىاااااف، ب سااااائل م ها تشااااجيع أوسااااا  األعمال التجا نة على اسااااتحداث برامج وسااااياساااات 

 زاهة ت ظم هذه ال القات؛زاهة تىع م اي ر وادحة لل  م  ية بال  

باالادول األطراف أن ت تمااد بليااات قااا ة على ت ف ر تاداب ر ف ااالاة ومت اااساااااااااااااابااة و ااعاة  يه اا  -14 
 زاهة ال امة التي يرتكبها الم ظف ن ال م م  ن؛  تصدي لحاالت اإلخالل بم اي ر ال  لل

من االتفاقية، ق  ات لطبال  عن االمااااتباه  8                                    بأن ت شاااائ الدول األطراف، وف ا  للمااة  ي صااااي -15 
زاهة، بما في ذل ، ع د االقتىااااف، عن طرنق ت ف ر إمكانية ت ديم بالغات سااارنة  خالل بم اي ر ال  في حاالت اإل

االداااااااذال  بتل  التح ي ات  إلى ه ئات تتمتع بال الية وال د ة الالزمة الساااااااتهالل تح ي ات مسااااااات لة بشاااااااأنها، أو
 من االتفاقية بشأن حماية المبل  ن؛   33المست لة، بما يتسق مع المااة 

بالدول األطراف أن تسااتخدم تك  ل جيات الم ل مات واالتصاااالت، ع د االقتىاااف وفي  يه   -16 
يتماامااااااااااااااى مع قرا   إطاا  الم ا ا المتااحاة، بهادف ت زنز ت ف اذ الفصاااااااااااااال الوااني من االتفااقياة بف االياة وكفاافة، بماا

 ؛ 2016تشرنن الواني/ن فمبر  6، المؤ خ 6/7المؤتمر 

أن ت اصال، في حدوا واليتها، جمع الم ل مات عن التداب ر التشارنعية واإلاا نة  إلى األمانة   يذل   - 17 
زاهاة في ال ذاا  ال اام، باالتشاااااااااااااااو  مع الادول األطراف ومع مراعااة أم   م هاا أن تؤخاذ ب  ن  المتخاذة بهادف ت زنز ال  

                                      ألمم المتحدة لمكافحة الفسااااااا، وأن ت تات                                                                              االعتبا  الم ل مات الم جم ة أث اف الدو ة الوانية رلية اسااااات را  ت ف ذ اتفاقية ا 
 هذه الم ل مات للفرنق ال امل الم  ي بم ع الفساا في اجتماعاتل الم بلة، في حدوا متذلبات اإلبال  الحالية؛  

المانحة إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا   الجهاتالدول األطراف وسااااااائر   يدع  -18 
  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.    ا  المحداة في هذا ال را ، وف 

  
  8/4القرار   
  حماية الرياضة من الفساد   

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، 
، والم   ن "الفساااااااااااااااا في مجاال 2017تشاااااااااااااارنن الوااني/ن فمبر  10، المؤ خ 7/8قرا ه                  إذ يؤكاد مجاداا   

الرناداااااااة"، الذي أهاب فيل بالدول األطراف أن ت زز جه اها وتزند ت ساااااااي ها بغية التخييف بف الية من مخاطر 
 الفساا في مجال الرنادة،

في ت سااااااااا ق اإلجرافات التي تتخذها  ( 12) بأهمية او  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااا وإذ يسااااااااالم 
زاهة والشاااافافية والمسااااافلة وم ع                                                                             الحك مات لمكافحة الفساااااا بجميع أمااااكالل، وإذ يؤكد مجداا  أهم تها في ت زنز ال  

 الفساا، بما في ذل  في مجال الرنادة،

ل مسااعد لتح  ق الت مية المساتدامة، وإذ يسالم بت امي مسااهمة الرناداة في  أن الرناداة عام          مجداا   وإذ يؤكد  
تح  ق ال دالة والسااالم من خالل تشااجي ها على التسااامد واإلنصاااف واالحترام ومساااهمتها في تمك ن ال ساااف والشااباب 

 الندمام االجتماعي، واألفراا والمجتم ات المحلية، وكذل  في بل   األهداف المت ل ة بمجاالت الصحة والت ليم وا 

__________ 

 (12) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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                                                                                 بأن للم ظمات الرنادااااااية في سااااااياق الحركة األولمبية ح  قا  والتزامات تت لق باالساااااات اللية، وإذ يساااااالم  
وتتىاااااامن حرنة ودااااااع ق اعد الرنادااااااة والتحكم ف ها، وتحديد ايكل م ظماتها وح كمتها، والحق في التصاااااا نر 

 الح كمة الرم دة، بحرنة اون أي تأث ر خا جي، ومسؤولية دمان تذب ق مباائ

تتجسااد  بأن الفساااا في مجال الرنادااة ي    المباائ األساااسااية للروت األولمبية، كما                وإذ يساالم أيىااا   
 في الم واق األولمبي،

إمكانات الرناداااااة  ا  دااااا ي أن الفسااااااا والجرنمة الم ظمة واالقتصاااااااية يمكن أن ببالغ ال لق   وإذ يالحظ 
أهداف الت مية المساااتدامة وغاياتها ال ا اة في خذة الت مية المساااتدامة ل ام نفساااها واو ها في اإلساااهام في تح  ق 

2030، (13 ) 

بأهمية حماية األطفال والشااااباب في مجال الرنادااااة من الت ر  لخذر االساااات الل واإليذاف  وإذ يساااالم 
 يكفل لهم تجررة إيجابية ور ئة بم ة تساعد على نم هم نم ا صحيا، بما

من أن التحديات التي يشاااااااكلها الفسااااااااا يمكن أن ت    قد ة الرناداااااااة على ت زنز    ال لقوإذ يسااااااااو ه  
 المساواة ب ن الج س ن وتمك ن المرأة،

اإلسهام البالغ ال يمة للحركة األولمبية والحركة األولمبية للم  ق ن في ترسيخ الرنادة ك س لة  وإذ يؤكد 
المول األعلى المتمول في الهدنة األولمبية، وإذ ي ر بالفرا    فرندة لت زنز الساااااااالم والت مية، ورخاصاااااااة من خالل

                                     يرح  مع الت دير بكل ما ي رت   ت ظيمل  التي أتاحتها األل اب األولمبية واألل اب األولمبية للم  ق ن الساب ة، وإذ
ذه من او ات أل اب أولمبية وأل اب أولمبية للم  ق ن، وإذ يه   بالدول األطراف التي سااااااااااا ف تساااااااااااتىااااااااااايف ه

األل اب وغ رها من األحداث الرناداية الكبرى في المسات بل، وكذل  ساائر الدول األطراف، أن ت مل على ت زنز  
 التداب ر الرامية إلى التصدي لمخاطر الفساا المتصلة بهذه األحداث، 

 كبرى،زاهة في عملية اختيا  أماتن ان  اا األحداث الرنادية البأهمية دمان الشفافية وال   وإذ يسلم 

بالدو  األسااااااااااااساااااااااااي الذي تؤايل الدول األطراف، بمسااااااااااااعدة من مكت  األمم المتحدة الم  ي   وإذ ي ر 
 بالمخد ات والجرنمة، في م ع ومكافحة الفساا في مجال الرنادة،

 زاهة فيل، بالدو  الحاسم لةمم المتحدة في مكافحة وم ع الفساا في مجال الرنادة وت زنز ال   وإذ يسلم 

في مكافحة الفساا في مجال  ( 14) بمساهمات سائر الم ظمات والمحافل الحك مية الدولية           سلم أيىا  وإذ ي  
 زاهة فيل،الرنادة وت زنز ال  

أن المسااااااااااااااؤولياة عن ت ف اذ اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الفسااااااااااااااااا ت ع على عااتق الادول  وإذ يالحظ 
المساافلة وم ع الفسااا في مجال الرناداة ه  مساؤولية ي ب ي  زاهة والشافافية و األطراف ب  ما ال مل على ت زنز ال  

 أن يتشا   ف ها جميع أصحاب المصلحة الم    ن،

في هذا الساااياق مسااااهمات الم ظمات الرناداااية واو  الرنادااا  ن ووساااائط اإلعالم والمجتمع   وإذ يبرز 
                             من الفسااااا، وإذ يبرز أيىاااا  ما  المدني واألوساااا  األتاايمية وساااائر كيانات ال ذا  الخاا في حماية الرناداااة

 للشراتات ب ن ال ذاع ن ال ام والخاا من او   ئيسي في هذا الصدا،

__________ 

 . 1/ 70قرا  الجمعية ال امة   (13) 
                                                                                                                         مول مجلس أو ورا، وأمانة الك م  لث، وم ظمة الدول األمرنكية، وم ظمة الت اون والت مية في الم دان االقتصااي. وانظر أيىا  إعالني  (14) 

 وغ رهما. 2017تم ز/ي ليل  8و 2013أيل ل/سبتمبر   6و 5                              قااة مجم عة ال شرنن المؤ  خ ن 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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باساااتمرا  أهمية الشاااراتات ب ن أصاااحاب المصااالحة المت داين لمكافحة وم ع الفسااااا في مجال  وإذ ي ر 
 الشراتات، تل الرنادة، وإذ ي  ه بمساهمات مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد ات والجرنمة في 

بال مل الذي يىااااااااااااااذلع بل مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد ات والجرنمة في مجال م ع   وإذ يرح  
الجرنمة وال دالة الج ائية ومكافحة الفسااااا، بما في ذل  من خالل اساااتحداث أاوات ذات صااالة، وم اا إ ماااااية، 

البرنامج ال المي لت ف ذ إعالن الدوحة: ص ب ترسيخ ث افة احترام وت ديم المساعدة الت  ية، بما في ذل  في سياق  
 ال ان ن، والبرنامج ال المي لحماية الرنادة من الفساا والجرنمة،

إلى مااذكرة التفاااهم المبرمااة ب ن اللج ااة األولمبيااة الاادوليااة ومكتاا  األمم المتحاادة الم  ي   وإذ يشاااااااااااااا ر 
                                                        ، والتي ت فر إطااا ا  للت اااون ب ن الكيااان ن في م ع ومكااافحاة 2011بااالمخااد ات والجرنمااة، الم ق ااة في أيااا /ماااي  

 الذل ،                                                                             الفساا في مجال الرنادة، بس بل م ها ت ف ر ب اف ال د ات والمساعدة الت  ية، ع د

، والم   ن  2018ساااااااااااااامبر كااان ن األول/اي  6المؤ خ  73/24إلى قرا  الجمعيااة ال ااامااة  وإذ يشاااااااااااااا ر 
                                                                                                          "الرنادااة باعتبا ها عامال  مساااعدا  لتح  ق الت مية المسااتدامة"، واإلمااا ات ال ا اة فيل إلى المخاطر التي يشااكلها  

 الفساا على الرنادة،  

، 2019تم ز/ي ليل  23المؤ خ  2019/16إلى قرا  المجلس االقتصاااي واالجتماعي                وإذ يشا ر أيىاا   
ادااااااااة في اسااااااااتراتيجيات م ع الجرنمة وال دالة الج ائية المت ل ة بالشااااااااباب"، الذي أبدى فيل والم   ن "إامام الرن 

 المجلس قل ل إزاف المخاطر التي تهدا الشباب من جراف الفساا والجرنمة في مجال الرنادة،

الرنادااة ألغرا  الت مية  بت رنر األم ن ال ام بشااأن ت زنز اإلطا  ال المي لتسااخ ر                  علما  مع الت دير  وإذ يحيط  
 ( 16) الذي اقترت فيل تحديث خذة عمل األمم المتحدة بشأن تسخ ر الرنادة ألغرا  الت مية والسالم،  ( 15) والسالم، 

بالمؤتمرنن الدول  ن، الم   دين تحر ع  ان "حماية الرناداااااااة من الفسااااااااا"، اللذين ع دا في  وإذ يرح  
يالحظ إساااااااهامهما في تح  ق  ، وإذ2019أيل ل/سااااااابتمبر  4و 3 مي ، ون 2018حزنران/ي نيل  6و 5ف   ا ي مي 

 الت دم على الص  د الدولي، وإذ ي ر ب تائجهما،

بالدول األطراف ت زنز جه اها وزنااة ت سااااي ها على نح  محايد ومااااامل للجميع تحر       ي ه   -1 
وم ها   ( 17) يع مساااااااااا ات ال مل، عاية األمم المتحدة ور  ر ذل  من السااااااااابل، من أجل ت زنز أوجل التمز  ب ن جم

على سااااب ل الموال ال الحصاااار الشااااراتات ال ائمة ب ن أصااااحاب المصاااالحة المت داين ب ر  داااامان ال ظر في 
من مااااااأنل أن يساااااااهم في ت ف ذ خذة الت مية   الجه ا على نح  م حد بغية حماية الرنادااااااة من الفساااااااا، وه  ما

الرناداااااة ك سااااا لة فرندة لت زنز الساااااالم وال دالة والح ا    وتساااااليط الىااااا ف على او  ( 13) ،2030المساااااتدامة ل ام 
 خالل فترة األل اب األولمبية واألل اب األولمبية للم  ق ن ور دهما؛ 

الدول األطراف وه ئاات م ظ مة األمم المتحادة واللج اة األولمبياة الدولياة واللج اة الدولياة  يدع  -2 
لةل اب األولمبية للم  ق ن وسااااااائر الجهات صاااااااحبة المصاااااالحة، بما في ذل  الم ظمات واالتحااات والرابذات 

ت زنز  إلى ذا  الخاا،  الرناداااااااية والرنادااااااا  ن ووساااااااائط اإلعالم والمجتمع المدني واألوساااااااا  األتاايمية وال 
أنشاااذة الت عية وتذ نر قد اتها وت ديم المسااااعدة الت  ية، حسااا  االقتىااااف ور اف على الذل ، ب ر  التصااادي 

 للفساا في مجال الرنادة؛

__________ 

 . A/73/325ال ثي ة  (15) 
 . A/61/373انظر ال ثي ة  (16) 
ميااين ال دالة الج ائية  بما في ذل  ما يت لق م ها باالمتراف، وتىا ب المصالد، والح كمة الرم دة، والت اون ب ن الم ظمات ال املة في (17) 

 الرنادة. ئم األخرى، وس ف التصرف، وس ف السل   في مجالوإنفاذ ال ان ن والرنادة، والجرا

http://undocs.org/ar/A/RES/73/24
http://undocs.org/ar/A/RES/73/24
http://undocs.org/ar/A/73/325
http://undocs.org/ar/A/61/373
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الدول األطراف على أن ت اصااال زنااة قد اتها، ع د اإلمكان، على ت زنز الت اون ب ن  يشاااجع  -3 
ن بهدف التصااااادي على نح  أتور ف الية لجرائم الفسااااااا في مجال الرناداااااة، التي سااااالذاتها الم  ية بإنفاذ ال ان  

، تباال المحليةتتفاقم على وجل الخصاااااا ا بف ل ت ل ل الجرنمة الم ظمة، وأن تىاااااامن، اون اإلخالل ب  ان  ها 
من  الم ل مات المت ل ة بالفساااااااااا واالحتيال وغساااااااال األم ال في مجال الرنادااااااااة في ال قر الم اساااااااا  على كل

 الص  د ال ط ي واإلقليمي والدولي، وأن ت  م بذل  باستخدام التك  ل جيات الحديوة ذات الصلة؛

الدول األطراف على إنفاذ تشاااااارن اتها ال ط ية التي تجرم الرماااااا ة وسااااااائر أمااااااكال يحث  -4 
يا، مع مراعاة الفساااا من خالل م ع أف ال الفساااا المت ل ة بالرنادااة والتح  ق ف ها ومالح ة مرتكب ها قىااائ

على وجل الخصاااااا ا، واون مسااااااال  (12)األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااامن اتفاقية  21و 15و 12الم اا 
 من االتفاقية؛ 4 بالمااة

الدول األطراف على ت زنز الت اون ب ن سااااااااالذاتها الم  ية بإنفاذ ال ان ن والم ظمات  يشاااااااااجع -5 
الفسااااا في مجال الرناداااة والكشاااف ع ها في ال قر الم اسااا    الرناداااية بغية ال يام على نح  ف ال بم ع جرائم

والتصااااادي لها، وكذل  تيسااااا ر تباال الخبرات ونشااااار الم ل مات وت عية الم ظمات الرناداااااية واألوساااااا  الم  ية  
 بالرنادة بجسامة جرائم الفساا؛

لمحااافاال إلى مكتاا  األمم المتحاادة الم  ي بااالمخااد ات والجرنمااة أن ي  ااد المزنااد من ايذلاا   -6 
الدولية في ف   ا، باالساااااتفااة من نتائج المؤتمرنن الدول  ن الم   اين تحر ع  ان "حماية الرناداااااة من الفسااااااا"، 

 من أجل ت عية أصحاب المصلحة الم    ن وت زنز الت اون فيما ب  هم؛

الدول األطراف إلى ال ظر في إنشاااااااف فر  ف   ا لمجم عة أصاااااادقاف تسااااااخ ر الرنادااااااة  يدع  -7 
غرا  الت مية والسااالم، وه  فرنق غ ر  ساامي للب وات الدائمة لدى األمم المتحدة في ن  ن    وج يف، يشااكل أل

، 7/8                                                                                               م برا  لت زنز الح ا  وتباال ار اف والم ل مات بشااااااااااأن المسااااااااااائل ذات الصاااااااااالة بهذا ال را ، وقرا  المؤتمر 
 ( 18) مة؛وأنشذة وواليات مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد ات والجرن 

                                                                               بالدول األطراف، ح وما أمكن ووف ا  للمباائ األسااااساااية ل ظمها ال ان نية، إبال  األمانة  يه   -8 
بأساااااااااماف وع اونن السااااااااالذات التي يمكن أن تسااااااااااعد الدول األطراف األخرى على وداااااااااع وت ف ذ تداب ر محداة 

 للتصدي للفساا في مجال الرنادة؛

الجرنماااة أن ي  م، في حااادوا واليتااال إلى مكتااا  األمم المتحااادة الم  ي باااالمخاااد ات و  يذلااا  -9 
ورالتشااو  ال ث ق مع الدول األطراف ورالت اون مع أصاحاب المصالحة المهتم ن، بإعداا ا اساة م ادايعية مااملة 
عن حماية الرناداااااة من الفسااااااا، بما في ذل  ال ظر في كييية تذب ق االتفاقية لم ع ومكافحة الفسااااااا في مجال 

 نبية واألالة اإل مااااااية واألاوات المتاحة للحك مات والم ظمات الرنادااااية، ونشاااار الرنادااااة، وتحديث الم اا التد
الم ل مات والمما ساااااااات الج دة، ووداااااااع مشاااااااا نع، وت ديم المسااااااااعدة الت  ية، ب اف على الذل ، لدعم ت ف ذ هذا  

 الرنادة؛ ال را  وت ط د تداب ر مكافحة الفساا في مجال

لمصااااااااالحة الم    ن على التصااااااااادي للمخاطر التي ت اجل الدول األطراف وأصاااااااااحاب ا  يحث -10 
                                                                                            الفئات الىاااعيفة، وخصااا صاااا  األطفال والرنادااا  ن الشاااباب، من جراف الفسااااا في مجال الرناداااة، وذل  ب ر  

 زاهة، وته ئة ج  من عدم التسامد إزاف الفساا في  نادات الشباب والياف  ن؛ت زنز الحياة الصحية ومباائ ال  

األطراف وأصااااااااحاب المصاااااااالحة الم    ن، بغية ت زنز المساااااااااواة ب ن الج ساااااااا ن   الدول يدع  -11 
وتمك ن المرأة، إلى التشااجيع ال شااط على زنااة مشااا كة المرأة وتمو لها في األنشااذة والبرامج والمباا ات المتصاالة 

__________ 

 . 24/ 73انظر قرا  الجمعية ال امة   (18) 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/24
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بل م ها وداااع برامج ت ع نة ق نة تتصااا  دى للح اجز                                                                                      بالرناداااة وفي اله ئات اإلاا نة للمؤساااساااات الرناداااية، بسااا 
 المت ل ة ب    الج س ال اجمة عن الفساا في مجال الرنادة؛

 33و  32و 8الدول األطراف والم ظمات الرناداااااااية على أن ت  م، مع مراعاة الم اا  يشاااااااجع -12 
                                                                                                     من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااا على الخصا ا ووف ا  لتشارن اتها ال ط ية وفي ساياق الرناداة، بال ظر 

شاف بليات إبال  في مجال الرنادة، وودع تداب ر ف الة لحماية المبل  ن والشه ا، والت عية بتل  التداب ر،  في إن 
 واالساااتفااة من الم شااا   الصااااا  عن مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد ات والجرنمة واللج ة األولمبية الدولية

 :Reporting Mechanisms in Sportن بشاااااااااااااأن وداااااااااااااع وت ف ذ بليات اإلبال  في مجال الرناداااااااااااااة، الم    

A Practical Guide for Development and Implementation  وم شاااااااااااااا   مكتاا  األمم المتحاادة الم  ي ،
 ؛ال ل مرج ي بشأن المما سات الج دة في مجال حماية المبل  نبالمخد ات والجرنمة الم   ن 

الدول األطراف وأصاحاب المصالحة الم    ن، بما في ذل  اللجان الم ظمة، في ساياق  يشاجع -13 
ت ظيم األحداث الرناداااية على اتخاذ الخذ ات الالزمة إلنشااااف نظم اماااتراف عم مي م اسااابة ت  م على الشااافافية 

م ع الفسااااااااااااا،  والت افس وعلى م اي ر الم دااااااااااا عية في اتخاذ ال را ات وتتسااااااااااام بف ال تها في عدة مجاالت م ها
اساتراتيجية لد ف الفسااا في  الذي يتىامن واالساتفااة من م شا   مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد ات والجرنمة

 The United Nationsالم   ن  ،اتفاااقيااة األمم المتحاادة لمكااافحااة الفسااااااااااااااااا في إطااا  األحااداث ال ااامااة الكبرى 

Convention against Corruption: A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major 

Public Eventsواالستفااة من أااتل الداعمة؛ ، 

، بتشااااااااااااااجيع الم ظمااات المحليااة                                                 الاادول األطراف على أن ت  م، وف ااا  ل ظمهااا ال ااان نيااة  يحااث -14 
الرناداااية على جميع المسااات نات وأصاااحاب المصااالحة الم    ن ب  ة على ت زنز وتحسااا ن المما ساااات األخالقية 
والشااااااافافية في مجال الرناداااااااة، بما في ذل  بتحديد مدة والية كبا  المساااااااؤول ن في الم ظمات الرناداااااااية، ع د 

وإعداا الم ل مات ذات الصاااالة بما يشاااامل ق ان ن، االقتىاااااف، وودااااع وت ف ذ سااااياسااااات م ع تىااااا ب المصااااالد، 
وق اعد ول ائد، وت ا نر سااا  نة عن األنشاااذة، وت ا نر عن األحداث الرئيساااية، وت ا نر مالية سااا  نة، وملخصاااات 
الت اا نر أو ال را ات المتخاذة خالل اجتمااعاات المجلس الت ف اذي/اللج اة الت ف اذياة، وال ملياات االنتخاابياة ونتاائجهاا، 

ت ف ذ تل  الساااااياساااااات واإلجرافات، وإتاحة تل  الم ل مات للجمه  ، ونشاااااجع الم ظمات الرناداااااية على و صاااااد 
برنامج أخالقيات بشاااااأن االساااااتفااة من الم شااااا   الصااااااا  عن مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد ات والجرنمة 

 An Anti-Corruption Ethics and Complianceالم   ن  ،مكافحة الفسااا واالمتوال من أجل اوائر األعمال

Programme for Business: A Practical Guide؛ 

الدول األطراف، من أجل التصادي للمشااتل المت ل ة بالتالع  بالم افساات والمراه ات  يشاجع -15 
 للساياساات ال ط ية، والمما ساات الف الة  غ ر ال ان نية وأنشاذة غسال األم ال ذات الصالة، على إجراف ت  يم او ي 

ومكافحة الفسااا في مجال الرناداة، وعلى االساتفااة  وال ان ن ال ط ي بغية ت رنر مدى كفافتها وف ال تها في م ع
، ال م ذجية المت ل ة بالمالح ة ال ىاااااااااااائية للتالع  بالم افساااااااااااات الج ائي أحكام ال ان ن الذي يت اول من الكت   

 ، والد اسةModel criminal law provisions for the prosecution of competition manipulationالم   ن  
 ،                                                                                                   م ظ   عالمي إزاف نه ج التجرنم لمكافحة التالع  ب تائج المبا نات والرهانات غ ر ال ان نية/غ ر ال ظاميةبشأن 

 :Criminalization Approaches to Combat Match-Fixing and Illegal/Irregular Betting الم   نة

A Global Perspective  الصااااااااااااااااا ة عن مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد ات والجرنماة واللج اة األولمبياة ،
الدل ل المرج ي الدولية، والم شاا  نن الصاااا نن عن مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد ات والجرنمة والم   ن ن 

االساااااااتراتيجيات ال ط ية لمكافحة الفسااااااااا: ال ل و، للمما ساااااااات الج دة في التح  ق في التالع  ب تائج المبا نات
 ؛عملي بشأن صياغتها وت ف ذها
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األطراف على ت زنز الت اون الدولي للتصاااادي للمراه ات غ ر ال ان نية،   الدول           يشااااجع أيىااااا   -16 
 بال ظر إلى الب د ال ابر للحدوا لتل  المسألة؛ 

شاااااا كة في اختيا  البلدان المىااااايفة بالدول األطراف دااااامان أن تما ل الم ظمات الم يه   -17 
 أعمالها بذرن ة مفافة ورما يتفق مع ال  اعد واإلجرافات ال اجبة التذب ق؛

إلى المادير الت ف اذي لمكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد ات والجرنماة تزوناد األم ن ال اام   يذلا   - 18 
بشااااااأن الرنادااااااة   24/ 73ي ت رنره عن ت ف ذ ال را   وعن هذا ال را  كمساااااااهمة ممك ة ف   8/ 7بم ل مات عن ت ف ذ ال را  

                                                                                                             باعتبا ها عامال  مساعدا  لتح  ق الت مية المستدامة، الذي سي دم إلى الجمعية ال امة في او تها الخامسة والسب  ن؛ 

الدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا   يدع  -19 
                                                              المحداة في هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.

  
  8/5القرار   
 زاهة من خالل توعية الجمهورتعزيز الن  

 

 لمكافحة الفساا،إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  
بت ف ذ ساااااياساااااات وتداب ر  ( 19) بالتزام الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااا  إذ يرح  

 زاهة ومكافحة الفساا،وقائية م اسبة تهدف إلى ت زنز ال  

                           ي لز م تك يفها بحسااا  الساااياق                                                                         بت دا وت    ال  ه ج المتب ة إزاف التداب ر ال قائية ورأن تل  ال  ه ج قد  وإذ ي ر  
 مع أخذ االتفاقية في االعتبا  ب صفها ن ذة انذالق،                     أو ال ذا  أو ال  ذر،

ما للفساااااا من بثا  تىاااا ف ال د ة على ت زنز ساااايااة ال ان ن وال ساااايما بت  نىاااال لشاااارعية  وإذ يالحظ 
 المؤسسات ال م مية الرئيسية وف ال تها،

 فصل الواني من االتفاقية من أجل م ع الفساا ومكافحتل،درو ة ت ف ذ المن جديد  وإذ يؤكد 

بأن المسااااؤولية عن ت ف ذ االتفاقية ت ع على عاتق الدول األطراف، غ ر أن المسااااؤوليات عن  وإذ يساااالم 
زاهة والشافافية والمساافلة وم ع الفسااا مساؤوليات مشاتركة ب ن جميع أصاحاب المصالحة وقذاعات ت زنز ث افة ال  
                             ا  للفصل الواني من االتفاقية،المجتمع، وف 

من االتفاقية، التي تدع  الدول األطراف إلى وداااااااااااع برامج  7)ا( من المااة  1إلى الف رة  وإذ يشااااااااااا ر  
                                                                                                     ت ليمية وتد نبية لتمك ن الم ظف ن ال م م  ن من ال فاف بمتذلبات األااف الصاااااحيد والمشااااار  ف والساااااليم لل ظائف 

 خصص، من أجل ت ع تهم بمخاطر الفساا المالزمة ألااف وظائفهم،ال م مية، بما في ذل  التد ن  المت 

                                                                مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات والجرنماة وغ ره من الم ظماات  مساااااااااااااااهماة باأهمياةوإذ يساااااااااااااالم  
والمؤسسات الدولية ذات الصلة، من قب ل األتاايمية الدولية لمكافحة الفساا، في ت ديم المساعدة الت  ية والتد ن  

 زاهة، أجل ت عية الجمه   وت زنز ال   من

من االتفاقية، التي تدع  كل اولة طرف إلى أن تتخذ تداب ر م اسااابة، دااامن  13إلى المااة وإذ يشااا ر  
ي تم ن إلى ال ذا  ال ام،  ، لتشااااجيع أفراا وجماعات الالمحلي                                               حدوا إمكاناتها ووف ا  للمباائ األساااااسااااية ل ان نها 

__________ 

 (19) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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المدني والم ظمات غ ر الحك مية وم ظمات المجتمع المحلي، على المشااااااااااا كة ال شااااااااااذة في م ع مول المجتمع 
 الفساا ومكافحتل، وت عية الجمه   ب ج ا الفساا وأسبابل وجسامتل وما يمولل من خذر،

بأن ف الية تداب ر م ع الفساااااااااا ت طد الح كمة الرماااااااا دة في جميع ال ذاعات، وت زز الو ة  واقت اعا م ل 
 المؤسسات ال م مية، وت  ي  وت المسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات ال ذاع ن ال ام والخاا،  في

من الخذة من درو ة    16وما يت اولل الهدف   ( 20) ، 2030إلى اعتماا خذة الت مية المستدامة ل ام وإذ يش ر  
المساااتدامة، وإتاحة إمكانية وصااا ل                                                                          التشاااجيع على إقامة مجتم ات مساااالمة ال ي هم ح ف ها أحد من أجل تح  ق الت مية 

ا على                                                                                                    الجميع إلى ال دالة، ور اف مؤسااسااات ف الة وخاداا ة للمسااافلة وماااملة للجميع على جميع المساات نات، وإذ يشااد   
 من الخذة في الحد بد جة كب رة من الفساا والرم ة بجميع أمكالهما،   5- 16أهمية ال اية 

 تشاااااااااااااارنن األول/ 31، المؤ خ 58/4 ااااماااة في قرا هاااا ماااا قر تااال الجمعياااة ال وإذ يىااااااااااااااع في اعتباااا ه 
 كان ن األول/ايسمبر ليك ن ال  م الدولي لمكافحة الفساا، 9، من تحديد 2003 أتت رر

بالدول األطراف أن ت شااااار ال عي بمفه م الفسااااااا وأن تب ن أخذا ه وبثا ه وكذل  أهمية  يه   -1 
 زاهة والرقابة الذاتية وعدم التسامد مع الفساا؛حماية ال  

من االتفاقية ب ساائل م ها التشاجيع على مشاا كة  13الدول األطراف على ت ف ذ المااة  يشاجع -2 
ي م ع الفسااا ومكافحتل، وت عية الجمه   ب ج ا الفسااا وأسابابل وجساامتل ال ذا  الخاا واألوساا  األتاايمية ف

 وما يمولل من خذر؛

الاادول األطراف على اسااااااااااااااتخاادام االبتكااا ات التك  ل جيااة، وم هااا أاوات الحك مااة  يشااااااااااااااجع -3 
اإلسااهام اإللكترونية، وكذل  وسااائل الت اصاال االجتماعي، لت زنز ال عي ال ام ونشاار الم ل مات التي تهدف إلى 

 في عدم التسامد مع الفساا؛

الدول األطراف على الت عية باإلجرافات اإلاا نة الالزمة لالطال  على الم ل مات  يشاااااااااااااجع -4 
 ؛المحليةلل  ان ن     ا  المت ل ة ب  ان ن وررامج مكافحة الفساا، وإتاحتها للراغب ن ف ها وف 

الدول األطراف على أن ت ظر، حساا  االقتىاااف واون إخالل بحماية الخصاا صااية             يشااجع أيىااا   - 5 
                                                                                                                    والبيانات الشاخصاية، في اساتخدام ال  ظم التك  ل جية لت عية الجمه   بال  ان ن والل ائد المت ل ة بمكافحة الفسااا وتزونده  

 ما يلي:  المحلية اائ ال  ان ن لمب     ا  بم ل مات م اسبة ع ها، مع مالحظة أن تل  الم ل مات يمكن أن تشمل، وف  

 الم ل مات ذات الصلة عن ح  ق الم ظف ن ال م م  ن والجمه   وواجباتهم؛ )أ( 

 م ل مات عن ت  يم أااف البرامج الحك مية؛ )ب( 

 مهام ومسؤوليات وأاوا  م ظف ن عم م  ن محداين ومكات  عم مية محداة؛ )م( 

 بالحص ل على الخدمات ال م مية؛عملية ص ع ال را ات المت ل ة  )ا( 

بالدول األطراف ت عية الجمه   بكييية اساااااااااااتخدام ق  ات االتصاااااااااااال ال امة لتيسااااااااااا ر  يه   -6 
إبالغهم عن مما ساااااات الفسااااااا من خالل تساااااليط الىااااا ف على سااااابل اإلبال  عن حاالت الفسااااااا، وال يام، ع د 

 االقتىاف، ب شر ت ا نر إحصائية م اسبة عن الفساا؛

الدول األطراف على إذكاف وعي الجمه   ب ساااااااااائل اإلبال  عن حاالت الفسااااااااااا، كأن   حثي  -7 
 ؛المحليةت شر الم ل مات المت ل ة بح  ق المبل  ن ع ل ومسؤولياتهم وف ا للتشرن ات 

__________ 

 . 1/ 70قرا  الجمعية ال امة   (20) 

http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
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                                                                            الدول األطراف على وداع برامج ت ليمية وط ية لت زنز ث افة عدم التساامد مذل ا  مع  يشاجع -8 
 زاهتهم بغية الحد من مخاطر الفساا؛كأااة لت عية الشباب وت زنز ن مما سات الفساا، 

الدول األطراف على االساااااتفااة من برامج ب اف ال د ات والتد ن ، التي ي دمها         أيىاااااا   يشاااااجع -9 
                                                                                                     مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة وغ ره من الم ظمات والمؤساساات الدولية ذات الصالة، من قب ل 

 زاهة؛ال   اايمية الدولية لمكافحة الفساا، من أجل ت عية الجمه   وت زنزاألت

الاادول األطراف إلى أن ت  م، من خالل كياااناااتهااا الم  يااة، بت عيااة الجمه   بااالخذر  ياادع  -10 
                                                                                                 الذي يمولل الفسااااااااااااا، وإطالق حمالت وط ية، في حدوا إمكاناتها ووف ا  للمباائ األسااااااااااااساااااااااااية ل  ان  ها ال ط ية، 

 زاهة ومخاطر الفساا؛ت عية بأهمية ال  لل

على أهمية قيام الدول األطراف بت عية الجمه   بالخذر الذي يمولل الفساااااااا ور  اقبل        يشااااااد  ا -11 
 من خالل وسائل ال ر  ال ل ي، مول الل حات اإلعالنية والرسائل ال صية ال ص رة، واإلعالنات المذاعة؛

على داااارو ة اتخاذ الدول األطراف تداب ر م اساااابة لتشااااجيع المشااااا كة ال شااااذة               يشااااد  ا أيىااااا   -12 
                                                                                                     لةفراا والجماعات من خا م ال ذا  ال ام بح ث تت افر ظروف مؤاتية تتيد لهم اإلساهام إساهاما  ف اال  في تح  ق 

لمت ل ة بالفسااااا وتل  ها  أهداف االتفاقية، مول التداب ر التي تكفل احترام وت زنز وحماية حرنة التمال الم ل مات ا
ونشاارها وت ميمها، وتتيد كذل  إقامة مؤسااسااات المجتمع المدني ووسااائل اإلعالم ومما سااتها ل شاااطها على نح  
مساات ل واون أن تخشااى انت اما بسااب  ما تبذلل من جه ا في هذا الصاادا، بما يتمامااى مع الم اي ر الدولية ذات 

  ؛المحليةالصلة ووف ا لل  ان ن 

كان ن األول/ايساااااااااااامبر باعتبا ه ال  م الدولي  9الدول األطراف على االحتفال ب  م شااااااااااااجع ي  -13 
 لمكافحة الفساا كأااة لت عية الجمه   بمخاطر الفساا إن لم تكن قد قامر بذل  ب د.

  
  8/6القرار   
اتفاقية األمم المتحدة  تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بمنع الرشوة ومكافحتها على النحو المحدد في  

  لمكافحة الفساد 
 ،                                                             إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا 
بد من ت ف ذ االلتزامات الم صاااااااااااا ا عل ها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  أنل ال إذ يؤكد من جديد 

                                                                ا وف اال  من أجل م ع الفساا ومكافحتل بمزند من الف الية والكفافة،             ت ف ذا  تام   ( 21) الفساا

ن أو                                                                            أن  مرتكبي أف ال الرماااااا ة ال ابرة للحدوا ال ط ية، ساااااا اف أتان ا أمااااااخاصااااااا  طبي     يشاااااا ر إلىوإذ  
 االتفاقية،                                                                               اعتبا ن ن، ي ب ي أن تحاسبهم الدول األطراف كافة وف ا  ل  ان  ها المحلية ومتذلبات

الرم ة الدول األطراف بتجرنم وم اقبة أف ال  جميع                                   أن  الفصل الوالث من االتفاقية يلزم                      وإذ يؤك  د مجد اا   
                                                    ذ يؤك  د مجد اا  أيىاااا  التزام الدول األطراف ب داااع تل  على ال ح  المحدا في االتفاقية، وإال ابرة للحدوا ال ط ية  

 االلتزامات م دع ال فاذ، ونسلم في هذا الشأن بأهمية ت ف ذ الفصل الواني والرابع والخامس من االتفاقية،

أن من مااااااااأن ودااااااااع الدول األطراف التزاماتها بم ج  الفصاااااااال الوالث والرابع وإذ يىااااااااع في اعتبا ه  
 اذ أن يرا  المجرم ن،والخامس م دع ال ف

__________ 

 (21) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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من االتفاقية التي ت ىي بأن تؤاي الدول األطراف التزاماتها بم تىى االتفاقية  4المااة يش ر إلى وإذ  
على نح  يتساااق مع مبدأي المسااااواة في السااايااة وساااالمة أ ادااا ها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشاااؤون الداخلية 

الذي اعتمدت الجمعية بم جبل خذة الت مية المسااتدامة  70/1ل امة للدول األخرى، وإذ يشاا ر إلى قرا  الجمعية ا
، وإذ يشااااجع، في هذا الصاااادا، الدول األطراف على إزالة أي تداب ر ت   دية تؤثر ساااالبا على الت اون  2030ل ام 

 الدولي في مجال م ع الفساا ومكافحتل،

في االتفاقية ما يبيد ألي اولة طرف أن ت  م في إقليم اولة أخرى بمما سة   ليس أنل  وإذ يىع في اعتبا ه  
 ، المحلي ال الية ال ىائية وأااف ال ظائف التي ي ا  أااؤها حصرا بسلذة الدولة األخرى بم تىى قان نها 

مع ال يام االتفاقية، وإنفاذ في ت ف ذ الح اجز والتحديات الدولية  من الدول األطراف  بما ت اجهل   يسلموإذ  
                                                                                  إيجاا ت ازن م اسااااااا  ب ن أي حصاااااااانات أو امتيازات قىاااااااائية ومتذلبات إنفاذ االتفاقية، وف ا  ب في ال قر نفسااااااال  

 من االتفاقية، 30من المااة  2لاللتزامات الم ص ا عل ها في الف رة 

 في ذل  الرم ة،  ة في م ع الفساا ومكافحتل، بما بأهمية ت ف ذ الفصل ن الرابع والخامس من االتفاقي وإذ يسلم   

بالت دم الذي أحرزتل الدول األطراف في ت ف ذ الفصاااااااال الوالث من االتفاقية، ورخاصااااااااة فيما            وإذ يرح    
الدولية   المؤسااااااساااااااتيت لق بتجرنم  ماااااا  الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن األجان  وم ظفي 

، وخاصااة فيما يت لق بإنفاذ                                                                             ال م مية، مع التسااليم بىاارو ة بذل مزند من الجه ا للت صاال إلى ت ف ذ مااامل وف  ال
 جميع الدول األطراف لاللتزامات بم ج  االتفاقية، واالحترام الكامل ألحكامها، 

باألهمية البال ة للت اون الدولي الف ال في الجه ا الرامية إلى كشااااااااااف أف ال  ماااااااااا  الم ظف ن    وإذ يساااااااااالم  
الدولية ال م مية والتح  ق ف ها ومالح ة   ت المؤساااااااساااااااا ال م م  ن ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن األجان  وم ظفي 

من االتفاقية التي ت تىاااااااي من الدول األطراف أن ت دم ب ىاااااااها إلى    46مرتكب ها قىاااااااائيا، وإذ يشااااااا ر إلى المااة 
ب ض أتبر قد  من المساااعدة ال ان نية المتباالة في التح ي ات والمالح ات واإلجرافات ال ىااائية المتصاالة بالجرائم 

 االتفاقية، وكذل  تحس ن ف الية وكفافة الت اون في استرااا عائدات الجرنمة ال امئة عن تل  األف ال،  المشم لة ب 

بالدو  الذي يمكن أن يؤايل ال ذاا  الخااا في م ع ومكاافحاة جرائم  ماااااااااااااا  الم ظف ن  وإذ يحيط علماا 
ل م مياة، وراأهمياة ت زنز  الادولياة ا المؤسااااااااااااااساااااااااااااااتال م م  ن ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن األجاانا  وم ظفي 

                                                                               الفساا وأجهزة إنفاذ ال ان ن وكيانات ال ذا  الخاا ذات الصلة في هذا الصدا، وف ا    مكافحةالت اون ب ن أجهزة  
 الرم ة،  جرائم لل ان ن المحلي، مع م اصلة بذل جه ا إنفاذ ق نة دد الكيانات التي تختا  أن ترتك 

ات والم تااديااات الاادوليااة واإلقليميااة األخرى لم ع ومكااافحااة  ماااااااااااااا  بااالجه ا التي تبااذلهااا الم ظماا  وإذ ي  ه 
 والم ظف ن األجان  ال م م  ن وم ظفي المؤسسات الدولية ال م مية، ال ط   نالم ظف ن ال م م  ن 

من اتفااااقياااة األمم  16و 15باااالااادول األطراف أن تفي باااالتزامااااتهاااا بم جااا  المااااات ن       ي ه ااا   -1 
، بتجرنم  ماااااااااااااا  الم ظف ن ال م م  ن  ألحكاامهاا                                وأن ت  م، عمال  بااالتفااقياة ووف اا   ( 21) المتحادة لمكاافحاة الفساااااااااااااااا،

ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن األجان  وم ظفي المؤسااااااااااااااسااااااااااااااات الدولية ال م مية، بما في ذل  التمال وقب ل 
                                                                                               الرماوى من ق بل م ظف عم مي وط ي، وت زنز جه اها الرامية إلى ت ف ذ تل  ال  ان ن ت ف ذا  ف  اال ؛ 

االتفاقية،   من  26ي االتفاقية أن تفي بالتزاماتها بم ج  المااة بالدول األطراف ف              ي ه   أيىااااااااااا   - 2 
                             األف ال المجر مة في االتفاقية،                                                                           وأن ت  م، وف ا  ألحكامها، بت رنر مسااؤولية الشااخصاايات االعتبا نة عن المشااا كة في 

مؤسااسااات الدولية بما في ذل  جرائم  ماا  الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن، والم ظف ن ال م م  ن األجان  وم ظفي ال 
                                                         ودع ع  رات ج ائية أو غ ر ج ائية ف  الة ومت اسبة و ااعة؛                                                   ال م مية، وأن ت فذ تل  ال  ان ن ت ف ذا  ف  اال  مع 

 13و 12بااالاادول األطراف في االتفاااقيااة أن تفي بااالتزاماااتهااا بم جاا  الماااات ن            ي ه اا  كااذلاا  -3 
الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن   ب ر  م ع الفسااااااا في ال ذا  الخاا، بما في ذل   مااااا 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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األجان  وم ظفي المؤساااااااااااااساااااااااااااات الدولية ال م مية باتخاذ تداب ر تت افق مع ق ان  ها ول ائحها الت ظيمية المحلية 
                                                                                                     المت ل ة بمسا  الدفاتر والساجالت، والكشاف عن البيانات المالية، والمحاسابة ومراج ة الحساابات، ون ه   بالدول 

                                          راف أن ت فذ تل  التداب ر ت ف ذا  ف  اال ؛ األط

الدول األطراف على أن تساااااتف د من ال تائج التي تخلص إل ها اسااااات رادااااااتها ال ذرنة في   يشاااااجع  - 4 
من االتفاقية،    16و   15ت زنز أطر مكافحة الفساا لديها، بما في ذل  ت زنز ت ف ذ األحكام اإللزامية ال ا اة في الماات ن 

                                                                                     األطراف على أن ت ظر في االساااااااتفااة من فرنق اسااااااات را  الت ف ذ في تباال م ل مات محد ثة بشاااااااأن  ونشاااااااجع الدول 
 جه اها المت ل ة بذل ، وندع  األمانة إلى أن تجمع المما سات الج دة والد ول المستفااة في هذا الصدا؛ 

اب  ماااا  الدول األطراف على أن تكفل ب جل خاا تجرنم جميع أسااااال   ا تك يشااااجع أيىااااا -5 
الم ظف ن ال م م  ن والم ظف ن ال م م  ن األجاانا  وم ظفي المؤسااااااااااااااسااااااااااااااات الادولياة ال م مياة )ال عاد وال ر  
                                                                                                    والم د وااللتمال وال ب ل(، وكذل  األطراف الوالوة المساااتف دة واألف ال غ ر المبامااارة، وف ا  للشااارو  الم صااا ا 

 من االتفاقية؛ 2ت األمخاا المد جة في المااة عل ها في االتفاقية، وأن تشمل م اديع الجرائم جميع فئا

                                                                             على أهمية أن تبدي جميع الدول األطراف إ ااة  ساياساية  اساخة ومت اصالة في االلتزام،        يشاد  ا -6 
                                                                                                  طب ا  لالتفاقية، بتجرنم  ماااا  الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن األجان  وم ظفي المؤسااااسااااات 

 في هذا الشأن؛الدولية ال م مية ومحاسبة مرتكبي تل  الجرائم، مع مراعاة أهمية الت اون الدولي 

الدول األطراف على أن تتخذ جميع التداب ر الالزمة لم ع جرائم الرمااااااااااا ة وكشااااااااااافها  يشاااااااااااجع -7 
                                                                                ، وأن تىمن، وف ا  لتشرن اتها المحلية، إحالة الم ل مات التي تف د السلذات المختصة 16و  15بم ج  الماات ن 

التح  ق في تل  الجرائم  المسااؤولة عن ان ن في ال قر الم اساا  إلى ساالذات إنفاذ ال ألغرا  التح  ق واإلثبات
                           ومالح ة مرتكب ها قىائي ا؛  

مرتكبي  مااا  الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن   لم اقبةبالجه ا التي تبذلها الدول األطراف   ي  ه -8 
والم ظف ن ال م م  ن األجان  وم ظفي المؤسااااااااااسااااااااااات الدولية ال م مية بما يتسااااااااااق مع أحكام االتفاقية، باتبا   

 التس نات؛ذل  عن طرنق  في وسائل م ها ارليات ال ان نية البديلة وحل ال ىايا اون محاتمة، بما

محاتمة،  غ ر قائمة على الالدول األطراف التي تساااااااتخدم بليات قان نية بديلة وحل ال يشاااااااجع -9 
الم ظف ن ال م م  ن  ف ها التساااا نات، في م اقبة الىااااال  ن في قىااااايا  ماااا  الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن و  بما

نظمها  األجان  وم ظفي المؤساااااااساااااااات الدولية ال م مية، على أن تت اون، ح وما كان ذل  م اسااااااابا ومتسااااااا ا مع
ال ااان نيااة المحليااة وأحكااام االتفاااقيااة، مع جميع الاادول األطراف الم  يااة لت زنز تباااال الم ل مااات، واداااااااااااااا ااة في 

 قىائيا؛ الح ة مرتكب هااعتبا ها أن ذل  سي زز مكافحة جرائم الرم ة وم

وتداب ر م اسابة إلبال   يسا رة االساتخدامالدول األطراف إلى دامان وج ا ق  ات ساهلة  يدع  -10 
السلذات المختصة عن أعمال الرم ة المشتبل ف ها التي يرتكبها م ظف ن عم م  ن وط   ن وم ظف ن عم م  ن  

 يت افق مع نظمها ال ان نية المحلية؛  ت التجا نة، بماأجان  وم ظف  المؤسسات الدولية ال م مية في الم امال

، على المحلي                                                                        الدول األطراف على تشااااجيع ساااالذاتها الم  ية بإنفاذ ال  ان ن، وف ا  ل ان نها   يحث  - 11 
أن تك ن نشااااذة في التح  ق الف ال في قىااااايا  ماااا  الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن األجان   
وم ظفي المؤساااساااات الدولية ال م مية ومالح ة الىاااال  ن ف ها، بما في ذل  التمال الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن  

 للرم ة وقب لها؛  

  13و   7  ت ظم أنشااااذة للتد ن  وللت عية، بما يتسااااق مع الماات ن الدول األطراف على أن    يشااااجع  - 12 
        ت  ف ذ ال ط   ن والجمه   ال ام بال  ان ن المحلية المت ل ة بالرمااااااااا ة، التي  من االتفاقية، لت زنز إلمام الم ظف ن ال م م  ن 

 دف وقف جرائم الرم ة؛  من االتفاقية، بما ف ها ال  ان ن المت ل ة بالتمال الرم ة، به   16و   15أحكام الماات ن 
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محاتمة،  غ ر قائمة على الالدول األطراف التي تساااااااتخدم بليات قان نية بديلة وحل ال يشاااااااجع -13 
في ذل  التسااااااااااا نات، في حل قىاااااااااااايا  مااااااااااا  الم ظف ن ال م م  ن ال ط   ن والم ظف ن ال م م  ن األجان   بما

البر  ال ىاااايا التي تم وت شاااروم ظفي المؤساااساااات الدولية ال م مية، على أن تتباال الم ل مات في هذا الشاااأن 
االقتىااااااااف،  ي، وأن ت زز، ع دف ها، بما يتساااااااق مع االتفاقية ورما يتماماااااااى مع المتذلبات على الصااااااا  د ال ط  

 االتفاقية؛  من 16و 15 المالح ات ال ىائية بما يتسق مع االلتزامات الم ص ا عل ها في الماات ن

  ل  ان  هاااا                                                                   أهمياااة الت ااااون الااادولي وتبااااال الم ل ماااات فيماااا ب ن الااادول األطراف، وف اااا   يؤكاااد -14 
ف ن عم م  ن وط   ن وم ظف ن عم م  ن أجان  ، في الكشاااف عن ال ىاااايا التي ت ذ ي على  مااا  م ظةالمحلي 

وم ظفي مؤساااااساااااات اولية عم مية والتح  ق ف ها ومالح ة الىاااااال  ن ف ها، وكذل  ال ىاااااايا المت ل ة باساااااترااا  
 الم ج اات، على ال ح  المب ن في الفصل الوالث والرابع والخامس من االتفاقية؛ 

من  42                                         قىااائية لمكافحة جرائم الرماا ة وف ا  للمااة  على األهمية الحاساامة إلنشاااف والية ا      يشااد    -15 
وحساا  االقتىاااف، تشاااو  ساالذاتها   المحليةاالتفاقية، ونحث الدول األطراف على أن تكفل، تماماايا مع ق ان  ها 

المختصااااااة فيما ب  ها وال مل م ا بغية ت ساااااا ق إجرافاتها وتساااااا نة الم ازعات المت ل ة بال الية ال ىااااااائية المت ل ة 
 اداة أو اإلنفاذ في قىايا الرم ة التي ت ذ ي على واليات قىائية مت داة؛ بالم 

بالدول األطراف أن تتصاااااااارف في ال ائدات اإلجرامية المصاااااااااا ة المتأتية من قىااااااااايا  يه   -16 
 من االتفاقية؛ 57والمااة  المحلية                                         الرم ة وأن ت  دها وف ا  ل ظمها ال ان نية 

                                                             عتبا  االتفاقية أساااااسااااا  قان ني ا لتسااااليم المذل ر ن بشااااأن الجرائم الدول األطراف على ا  يشااااجع -17 
المشاااام لة بها، ع دما تج ز ذل  نظمها ال ان نية ال ط ية، وعلى االجتهاا في الساااا ي إلى إبرام اتفاقات وترت بات  

 ث ائية لتسليم المذل ر ن أو لت زنز ف الية إجرافات التسليم، إذا لم تكن قد ف لر ذل  ب د؛

الدول األطراف على أن تبرم اتفاقات أو ترت بات ث ائية أو مت داة األطراف م اسااااااابة  يشاااااااجع -18 
 ومالح ةالساااتخدام أساااال   التحري الخاصاااة في ساااياق الت اون الدولي للتح  ق في قىاااايا الرمااا ة عبر ال ط ية 

 م ها؛ 4م تىيات المااة من االتفاقية، اون مسال ب  50                                             مرتكب ها قىائي ا، على ال ح  المب ن في المااة 

، بما يتمامااااااى مع ق ان  ها المحلية، الم ل مات تح لالدول األطراف على أن              يشااااااجع أيىااااااا   -19 
ذات الصااااالة بجرائم الرمااااا ة األج بية، اون طل  مسااااابق، إلى السااااالذات المختصاااااة المهتمة في الدول األطراف 

                                                  ، ع دما ت ت د أن  تل  الم ل مات يمكن أن تساااااعد تل  من االتفاقية  46من المااة  4                           األخرى، وف ا  ألحكام الف رة  
 السلذات، اون مسال بالمساعدة ال ان نية المتباالة؛

من االتفاااقيااة، ماا قاد  39والمااااة  محليااة                                             الادول األطراف إلى أن تتخااذ، وف ااا  ل  ان  هااا ال يادع  -20 
ال ط ية في التح ي ات والمالح ات   تداب ر لتشااااااااجيع ال ذا  الخاا على الت اون الف ال مع الساااااااالذات منيلزم 

 ؛ 16و 15                                                                                        ال ىائية المت ل ة بالجرائم الم ر ة وف ا  لالتفاقية، بما في ذل ، على وجل الخص ا، المااتان 

                                                                                 بأن ت ظر الدول األطراف، وف ا  ل ظمها ال ان نية المحلية، في إنشااف نظم سارنة لت ديم   ي صاي -21 
 33و 32                                                             ة الشاااااه ا والخبراف والىاااااحايا والمبل    ن، بما يتساااااق مع الماات ن الشاااااكاوى وررامج وتداب ر ف الة لحماي 

 االتفاقية؛  من

الدول األطراف على أن ت زز ال عي في أوسااا  ال ذا  الخاا بشااأن الحاجة              يشااجع بشااد ة -22 
 األطرافالدول  إلى إ سااااااف وت ف ذ ق اعد أخالقية م اسااااابة لمكافحة الفسااااااا وررامج أو تداب ر لالمتوال لها، وندع  

إلى أن ت ظر، بما يتمامااااااى مع ق ان  ها المحلية، في ت ديم ح افز م اساااااابة من أجل ت ف ذ تل  البرامج أو التداب ر  
 على نح  ف ال؛ 
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، في إمكانية ت ديم ح افز م اساااااااابة المحلية                                          الدول األطراف إلى أن ت ظر، وف ا  ل  ان  ها  يدع  -23 
      وف ا   الم ر ةت اون ف ال مع الساااااااالذات ال ط ية في التح ي ات والمالح ات ال ىااااااااائية المت ل ة بالجرائم   إل ساااااااااف

 ؛ 16و 15لالتفاقية، بما في ذل ، على وجل الخص ا، المااتان 

ات الدقي ة عن بالدول األطراف أن ت اصاااااااااااال تباال المما سااااااااااااات الفىاااااااااااالى والم ل م يه   -24 
 من االتفاقية؛  16و 15التجا ب ال اجحة للت اون فيما ب  ها فيما يت لق بت ف ذ األحكام ذات الصلة بالماات ن 

الفىاااااااااالى المما سااااااااااات  م داااااااااا   2020عام في فرنق اساااااااااات را  الت ف ذ  يت اولأن         ي ر    -25 
من  16و 15ق ان  هاا الم فاذة للمااات ن وإنفااذ  هااتح ي اات ساااااااااااااايااق الادول األطراف في لادى والاد ول المسااااااااااااااتفاااة 

  الرم ة، وكذل  ت زنز الت اون الدولي في هذا الصدا. التمال يشملاالتفاقية، بما 
  

  8/7القرار   
  تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد في التصدي للفساد   

                                                                إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،  
التي ت ص   ( 22) بشاااأن ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااا، 65من المااة  1إلى الف رة  إذ يشااا ر 

التداب ر   ، ما يلزم من تداب ر، بما ف هاالمحلي                                                        على أن تتخذ كل اولة طرف، وف ا  للمباائ األسااااااااااااساااااااااااية ل ان نها 
                                                         التشرنعية واإلاا نة، لىمان ت ف ذ االتفاقية ت ف ذا  ف  اال ،

                                        إلى أن  أغرا  االتفاقية تتمو ل فيما يلي:       أيىا   وإذ يش ر 

 ترونج وتدعيم التداب ر الرامية إلى م ع ومكافحة الفساا على نح  أتفأ وأنجع؛ )أ( 

الت  ية في مجال م ع ومكافحة الفساااااا، بما  ترونج وتيساااا ر واعم الت اون الدولي والمساااااعدة  )ب( 
 في ذل  في مجال استرااا الم ج اات؛ 

 زاهة والمسافلة واإلاا ة السليمة للشؤون ال م مية والممتلكات ال م مية،ت زنز ال   )م( 

من االتفاقية، التي تت اول جمع الم ل مات المت ل ة بالفساااااااااااا وتباالها   61إلى المااة  تذل  وإذ يشاااااااااا ر 
التي ت تىااااااي من كل اولة من الدول األطراف أن ت ظر في  صااااااد سااااااياساااااااتها   3                       حل لها، وخصاااااا صااااااا  الف رة وت 

 وتداب رها الف لية لمكافحة الفساا وفي إجراف ت  يم لمدى ف الية تل  السياسات والتداب ر وكفافتها،

م جبال اإلطاا                  ، الاذي اعت ماد ب 2009تشاااااااااااااارنن الوااني/ن فمبر  13، المؤ خ 3/1إلى قرا ه  وإذ يشاااااااااااااا ر 
 المرج ي رلية است را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،

 سائر الصك   المت داة األطراف واإلقليمية ذات الصلة بم ع الفساا ومكافحتل،  الى ف على أهمية             وإذ يسل  ط  

ع د مؤتمر إقليمي بشاااااأن ف الية الجه ا التي تبذلها ه ئات مكافحة الفسااااااا ووحدات        أيىاااااا   وإذ يالحظ 
، 2018االسااتخبا ات المالية من أجل التصاادي للفساااا وغساال األم ال في أفرن يا في م  نشاا  ل، في أيا /ماي  

ية واعتماا إطا  بالت اون مع مصاارف الت مية األفرن ي، اسااتب  ر خاللل الحاجة إلى ودااع مؤماارات ل يال الف ال
 للرصد والت  يم لفائدة ه ئات مكافحة الفساا، 

__________ 

 (22) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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بالبيان الصاااااااا  عن المؤتمر اإلقليمي المذك   أعاله، والذي أوصااااااى فيل المشااااااا ك ن                 وإذ يحيط علما   
بتجسااا د نتائج المؤتمر اإلقليمي في قرا   سااامي ي تمده مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 فساا في او تل الوام ة، ال

 27بإعالن جاترتا بشااااأن المباائ الالزمة له ئات مكافحة الفساااااا، الصاااااا  في                       وإذ يحيط علما  أيىااااا   
، الذي اعا فيل المشااااااااااااا ك ن في مؤتمر جاترتا إلى المسااااااااااااافلة والمحافظة على 2012تشاااااااااااارنن الواني/ن فمبر 

  لة لىمان ف الية ه ئات مكافحة الفساا،االست الل السياسي وال ظيفي والت ف ذي والمالي ك س

بال مل الذي ادااااااذلع بل االجتما  األول لفرنق الخبراف ال المي الم  ي بالفساااااااا                     وإذ يحيط علما  كذل  
، واالجتما  2018كان ن األول/ايسمبر  5إلى  3المت لق بم ااير هائلة من الم ج اات، الذي ع د في ليما من 

                                                                             لمي الم  ي بالفسااااااااااا المت لق بم ااير هائلة من الم ج اات، الذي ع  د في أوسااااااااال  من الواني لفرنق الخبراف ال ا
                                                                    ، بشاااااأن ال ق ف على أفىااااال المما ساااااات المت ب ة من أجل ت زنز الت اون ب ن  2019حزنران/ي نيل  14إلى  12

 هائلة من الم ج اات، الخبراف بهدف زنااة الف الية في الجه ا الرامية إلى م ع ومكافحة الفساا المت لق بم ااير

                                                                                       أن  ه ا  أساااااال   متزايدة الت   د والتذ   ت ساااااتخدم لتفااي إجرافات مكافحة الفسااااااا، وإذ ي ر   وإذ يد   
 بالتحديات ال امئة التي ت اجل جه ا مكافحة الفساا وغ ره من الجرائم المشم لة باالتفاقية،

في األاوات والخبرات وال سااائل الالزمة لم اجهة على الحاجة إلى الت ساا ق والتشااا                    وإذ يساال  ط الىاا ف 
                                                                 التحدي المتمو  ل في مكافحة مختلف أمكال الفساا بمزند من الف الية،

                                                                                بأن  األمااخاا الذبي   ن واالعتبا ن ن الذين يشااا ك ن في أعمال الفساااا ي ب ي أن يخىاا  ا            وإذ يساال  م 
يتسااااااااااق مع متذلبات                                هم، وف ا  لل ان ن المحلي ورماللمسااااااااااافلة والمالح ة من جان  الساااااااااالذات المحلية في بلدان 

 الفساا،                                                                      االتفاقية، ورأن  المؤسسات ال امة والخاصة ي ب ي أن تتخذ إجرافات لمكافحة

                                   من االتفاقية ووف ا  للمباائ األساااسااية  65من المااة  2                                بأن ل، بمراعاة االتساااق مع الف رة  أيىااا           وإذ يساال  م 
                                                                          ي كال   اولاة، يحق لكال   اولاة طرف أن تك ن التاداب ر التي ت تمادهاا لم ع الفساااااااااااااااا الم م ل بال ف المحليلل اان ن 

 االتفاقية،                                                          ومكافحتل أتور صرامة أو مد ة من التداب ر الم ص ا عل ها في

على أن ت لي االعتبا    ( 22) الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااا يشااااااجع -1 
                                                                                                    المالئم وت اد  م الم ا ا الالزماة لت زنز ف االياة ه ئاات مكاافحاة الفساااااااااااااااا واله ئاات التي تت لى مسااااااااااااااؤولياات في هاذا 

من االتفاقية، من أجل التصااادي للتحديات ال امااائة في مجال م ع الفسااااا  6المجال، بمراعاة االتسااااق مع المااة 
 ومكافحتل بجميع أمكالل؛

                                                                           بالدول األطراف أن تساااااااتف د من ال تائج التي تخلص إل ها اسااااااات رادااااااااتها ال  ذرنة في يه    -2 
 ت زنز إطا  مكافحة الفساا لديها، بما في ذل  من خالل المساعدة الت  ية، ع د طلبها؛

مسااااااااااااااألاة ت زنز ف االياة ه ئاات مكاافحاة الفساااااااااااااااا في جادول أعماال الفرنق ال اامال  إا ام        ي ر    -3 
 اا؛الم  ي بم ع الفس

إلى األمانة أن تجري ا اساااة بشاااأن أفىااال المما ساااات والد ول المساااتفااة والتحديات   يذل  -4 
التي ت اجهها الدول األطراف فيما تبذلل من جه ا من أجل ت زنز ف الية ه ئات مكافحة الفساااااااااااااااا، وندع  الدول 

 األطراف إلى ت ديم م ل مات في هذا الصدا؛

                                                          لت ااون مع الفرنق ال اامل الم  ي بم ع الفساااااااااااااااا، أن ت اد  م إلى إلى األمانة، با       أيىااااااااااااااا    يذلا  -5 
                                                                                                           المؤتمر في او تل التاساااااا ة ت رنرا  بشااااااأن ما ي حر ز من ت د م وما ي  اج ل من تحد  يات في ت ف ذ هذا ال را  ألغرا  

 المتاب ة واالست را ؛
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الم زانية لةغرا  م ا ا من خا م  ت ف رالدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إلى  يدع  -6 
                                                            المحد اة في هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وأنظمتها.

  
  8/8القرار   
                                    متابعة إعالن مر اكش بشأن منع الفساد  

                                                                إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، 

إزاف خذ  ة التهديدات التي يشاااااااكلها الفسااااااااا على اسااااااات را  المجتم ات من خالل ت  نض   ال لق  إذ يسااااااااو ه  
 مرعية وف الية المؤسسات ال م مية الرئيسية وال يم الديم راطية وت رنض الت مية المستدامة وسيااة ال ان ن للخذر،  

والمكانة البا زة التي أولتها   ( 23) على أهمية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااا الىااااااااا ف           وإذ يسااااااااال  ط 
 الفساا،                                                                                        لمسألة م ع الفساا في إطا  نهج مامل لمكافحتل، ح ث كر سر فصلها الواني برم تل لتداب ر م ع

ل الادو ة الواانياة رلياة                  ، الاذي اساااااااااااااتهال  با 2015تشااااااااااااارنن الوااني/ن فمبر  6        المؤ  خ  1/ 6قرا ه  تاأت اد  وإذ ي  اد  
 است را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، بما في ذل  است را  الفصل الواني م ها )التداب ر ال قائية(،  

، في داااااا ف االساااااات را  الجا ي لت ف ذ الفصاااااال الواني من االتفاقية أث اف الدو ة الوانية رلية           وإذ يشااااااد  ا 
 الفصل، ة ب اف أطر وقد ات تشرنعية ومؤسسية تفي بمتذلبات ذل است را  ت ف ذها، على أهمي 

والم   ن "ال ذا  الخاا"، وقرا ه  2013تشااااااارنن الواني/ن فمبر  29        المؤ  خ  5/6إلى قرا ه   وإذ يشااااااا ر 
والم   ن "بيان ساااااااانر بذرسااااااابر  بشاااااااأن الترونج للشاااااااراتات ب ن    2015تشااااااارنن الواني/ن فمبر  6        المؤ  خ  6/5

  ام والخاا في مجال م ع الفساا ومكافحتل"، ال ذاع ن ال

تشاااااااااااااارنن  29          ، المؤ  خ 5/4                                                         بااالت ااد م الااذي أحرزتاال الاادول األطراف واألمااانااة في ت ف ااذ قرا ه            وإذ يرحاا    
                                   والم   ن "متاب ة إعالن مر اتح بشااأن   2015تشاارنن الواني/ن فمبر  6        المؤ  خ  6/6، وقرا ه  2013الواني/ن فمبر 

                                                                         م ع الفساا"، وإذ يشد  ا على درو ة الم اظبة على بذل الجه ا في هذا الصدا، 

ر بالغ األهمية في ت زنز ال د ات ت ديم المساااااعدة الت  ية، وال ساااايما إلى البلدان ال امية، أم بأن          وإذ ي ر   
                                                                                  الهيكلية والمؤسسية والبشرنة، ومن ثم  تيس ر ت ف ذ أحكام الفصل الواني من االتفاقية، 

الدول األطراف على الترونج النىااااااااامام جميع اول ال الم إلى اتفاقية األمم المتحدة  يشاااااااااجع -1 
 ها أو ت ىام إل ها ب د على ال ظر في ال يام بذل  في                                    ونحث  جميع الدول التي لم تصاد  ق عل ( 23) لمكافحة الفسااا،

 أقرب وقر ممكن؛ 

                                                                                   بالدول األطراف أن ت اصاااااال وت ز  ز الت ف ذ الف  ال للتداب ر ال قائية المب   ة في الفصاااااال  يه   -2 
لمتحدة الواني من االتفاقية، ب سااااااااائل م ها م الجة الت صاااااااايات الم بو ة عن بلية اساااااااات را  ت ف ذ اتفاقية األمم ا

                                                                              لمكافحة الفساا والت صيات المب   ة في ال را ات الصاا ة عن مؤتمر الدول األطراف؛ 

باالجه ا التي يباذلهاا الفرنق ال اامال الحك مي الادولي المفت ت ال ىاااااااااااااا ناة الم  ي بم ع         يرحا    -3 
يت لق بالم ادايع   دة فيما                                                                                  الفسااا في تيسا ر تباال الم ل مات ب ن الدول األطراف بشاأن مباا اتها ومما سااتها الج    

 2018أيل ل/ساااااااااااااابتمبر  7إلى  5التي نظر ف هاا الفرنق ال اامال في اجتمااعيال الم   اين في ف   اا في الفترة من 
 ؛ 2019أيل ل/سبتمبر  6إلى  4ومن 

__________ 

 (23) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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على أهمية االسات تاجات والت صايات الصااا ة عن الفرنق ال امل في االجتماع ن المذك  نن          يشاد  ا  - 4 
 شجع الدول األطراف على ت ف ذها حس  االقتىاف؛  أعاله، ون 

أن ي اصااااال الفرنق ال امل عملل على إساااااداف المشااااا  ة وت ديم المسااااااعدة إلى المؤتمر في         ي ر     - 5 
                                                                                                                 ت ف ذ ال الية المس  دة إليل بشأن م ع الفساا، وأن ي  د الفرنق اجتماع ن على األقل قبل ان  اا او ة المؤتمر التاس ة؛  

ن أجال ت ف ر م ل ماات عن بماا أبادتال الادول األطراف من التزام وماا باذلتال من جه ا م       يرحا    -6 
                                                                                                    المما ساااات الج   دة في مجال م ع الفسااااا ت  م األمانة بجم ها وت ظيمها ونشااارها في ساااياق أااف مهامها ب صااافها 
                                                                                                   مرصاااااااادا  اوليا ، ونذل  إلى الدول األطراف أن ت اصاااااااال ت ف ر تل  الم ل مات، ونذل  إلى األمانة،  ه ا بت افر  

                                                                      ل عملها باعتبا ها مرصاااااااااادا  اوليا ، وذل  بال يام بأم   م ها تحديث الم قع م ا ا من خا م الم زانية، أن ت اصاااااااااا 
 الشبكي الم ادي ي للفرنق ال امل، بإا ام الم ل مات ذات الصلة فيل؛ 

                                                                               بأهمية عمل األمانة، وف ا  لططا  المرج ي المت فق عليل رلية اساااااااااااااات را  ت ف ذ اتفاقية         ي    ه -7 
ا، بشاأن إعداا الت ا نر الم ادايعية عن ت ف ذ الفصال الواني من االتفاقية، وإداافاتها األمم المتحدة لمكافحة الفساا

 الت ا نر؛  التكم لية اإلقليمية، ونذل  إلى األمانة إطال  الفرنق ال امل على هذه

                                                                           الدول األطراف على أن تىاع وت    د وتحد  ث، ع د االقتىااف ووف ا للمباائ األسااساية  يشاجع -8 
ن نياة، اسااااااااااااااتراتيجياات و/أو خذط عمال وط ياة لمكاافحاة الفساااااااااااااااا ت االج، فيماا ت االجال، االحتيااجاات ل ظمهاا ال اا

                                                                                                   المسااااتبانة خالل اساااات راداااااتها ال ذرنة، وأن ترو  م لهذه االسااااتراتيجيات و/أو خذط ال مل باعتبا ها أااة ل دااااع 
 وت ف ذا؛   وت ف ذ برامج م س ة ومتكاملة لت ديم المساعدة الت  ية وفق نهج قذري، قيااة

                                                                                بالدول األطراف أن تكفل تمت ع ه ئات مكافحة الفساا بما يلزم من االست اللية والكفافة،  يه   -9 
وف اا للمبااائ األسااااااااااااااااسااااااااااااااياة ل ظمهاا ال اان نياة، وأن تكفال كاذلا  تزوناد هاذه اله ئاات باالم ا ا الماااياة والم ظف ن 

صااااا ن وت ف ر التد ن  الذي قد يحتاجل هؤالف الم ظ ف ن لالداااااذال  ب ظائفهم بف الية ورم أى عن أي                                                     المتخصااااا  
من االتفاقية، ونحيط علما بإعالن جاترتا بشااااااأن المباائ الالزمة  6من المااة  2                                 تأث ر ال مساااااا     لل، وف ا  للف رة  

المؤتمر الدولي الم  ي بالمباائ الالزمة له ئات مكافحة الفسااا، الم   ا في  له ئات مكافحة الفسااا الصااا  عن
 ؛ 2012تشرنن الواني/ن فمبر  27و 26 رتا ي ميجات

من االتفااقياة، التي ت ص على أن تكفال كال  6الادول األطراف باالتزامهاا بم جا  الماااة        ياذك  ر -10 
                                                                                              اولة طرف، وف ا  للمباائ األساااااااااسااااااااية ل ظامها ال ان ني، وج ا ه ئة أو ه ئات، حساااااااا  االقتىاااااااااف، تت لى م ع  

 الفساا، ب سائل مول: 

من االتفاقية، واإلماراف على ت ف ذ تل  الساياساات  5 ذ الساياساات المشاا  إل ها في المااة ت ف )أ( 
 وت سي ل ع د االقتىاف؛ 

 زنااة الم ا ف المت ل ة بم ع الفساا وت ميمها؛   )ب( 

زاهة والشاااافافية والمسااااافلة وساااايااة بالدول األطراف أن تتخذ تداب ر ترمي إلى ت زنز ال   يه   -11 
                                                                                                         ال ان ن في اإلاا ة ال م مية، وف ا  للمباائ األسااااااااااساااااااااية ل ظمها ال ان نية، ب ساااااااااائل م ها ت زنز الف الية في ت ديم  

ر ونظم لتيساااااااا ر اإلبال  عن  الخدمات ال م مية واسااااااااتخدام تك  ل جيات الم ل مات واالتصاااااااااالت وودااااااااع تداب  
                                                   الح ااث التي قد تشكل أف اال مجر مة بم ج  االتفاقية؛ 

زاهة والمسااااااااافلة في نظمها المت ل ة بال دالة الج ائية،                                الدول األطراف على أن ت ز  ز ال        يحث    -12 
)ا( من إعالن   5الف رة                                         زاهة ال ىاااااف، وف ا  لالتفاقية وتماماااايا مع ب سااااائل م ها اسااااتحداث طرائق مبتكرة لت زنز ن 

                                                                                                 الدوحة بشااااااااأن إامام م ع الجرنمة وال دالة الج ائية في جدول أعمال األمم المتحدة األوسااااااااع من أجل التصااااااااد  ي 
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  (24)                                                                                                  للتحد  يات االجتماعية واالقتصاااية وت زنز سايااة ال ان ن على الصا  دين ال ط ي والدولي ومشاا كة الجمه  ،
إلى  12الوالث عشاااااااار لم ع الجرنمة وال دالة الج ائية، الم   ا في الدوحة من   الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة

                                                                                         ، مع مراعاة است اللية ال ىاف، وف ا  للمباائ األساسية ل ظمها ال ان نية، ون    ه مع الت دير  2015نيسان/أبرنل   19
                            ف من مساااااااااااااااعدة ب اف  على الذل                                                                            بما ي د  مل مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة إلى الدول األطرا

 زاهة وتداب ر مكافحة الفساا في مؤسسات نظام ال دالة الج ائية؛من أجل ت زنز ال  

                                                                          باالادول األطراف أن ت ز  ز التاداب ر الرامياة إلى م ع الفسااااااااااااااااا في عملياات االمااااااااااااااتراف يه ا   -13 
ر  الحصااا ل على الم ل مات بما فيل الكفاية،                                                                ال م مي وإاا ة األم ال ال م مية، وأن تكفل، عالوة على ذل ، تيسااا 

 الفساا؛                                                       وأن تشج  ع، حس  االقتىاف، على إمرا  ال ذا  الخاا في م ع

                                                               بالدول األطراف أن تتخذ االتفاقية إطا ا السااااتحداث داااامانات مصاااام مة حساااا   يه   أيىااااا -14 
                                                                                              االحتياجات المذل رة لم ع الفساااااااااا، وال ساااااااايما في مجاالت محد اة مااااااااديدة الت ر   لل، ونذل  إلى األمانة أن 

 تساعد الدول األطراف في تح  ق ذل ، ب اف على طلبها و ه ا بت افر م ا ا من خا م الم زانية؛ 

                                                                    أهمياة الجه ا التي تباذلهاا الادول األطراف، وف اا  للمبااائ األساااااااااااااااسااااااااااااااياة ل ظمهاا          مجاد اا         يؤكا  د -15 
                                                 من االتفاقية، والمصاااام مة ب ر  م ع الفساااااا في ال ذا   12، لت زنز التداب ر المب  ة في المااة المحليةال ان نية 

ساااعدة الدول األطراف في جه اها المبذولة الخاا، ومكافحتل ع د االقتىاااف، ونذل  إلى األمانة أن ت اصاال م
 في هذا المجال ب اف على طلبها؛ 

                                                                          الادول األطراف على أن ت ظر، وف اا  ل  ان  هاا ال ط ياة، في اتخااذ تاداب ر لتشااااااااااااااجيع يشااااااااااااااجع  -16 
الت اون ب ن ساالذاتها المختصااة وال ذا  الخاا، وأن ت مل على ت  يم هذه التداب ر او نا من أجل تحساا ن ساابل 

 الفساا والكشف ع ل؛ م ع

الدول األطراف على ال ظر، حساا  االقتىاااف ووف ا للمباائ األساااسااية ل  ان  ها  يشااجع أيىااا -17 
زاهة كيانات ال ذا  الخاا ذات الصاااالة، بما  ال ط ية، في الترونج ل دااااع م اي ر وإجرافات تسااااتهدف صاااا ن ن 
وجميع المهن ذات الصااالة بمما ساااة أنشاااذتها  في ذل  وداااع مدونات ق اعد سااال   تكفل قيام الم شااامت التجا نة 

                                                                                              على وجل صاااحيد ومشااار  ف وساااليم، وم ع تىاااا ب المصاااالد، وترونج اساااتخدام المما ساااات التجا نة الج   دة في 
 قذا  األعمال وفي ال القات الت اقدية ب ن قذا  األعمال والدولة؛ 

ورالت اون مع الم ظمات  الدول األطراف على أن ت اصاال، بمساااعدة من األمانة يشااجع كذل  -18 
اإلقليمية والدولية الم  ية، حساااااااا  االقتىاااااااااف، ت زنز الشااااااااراتات ب ن ال ذاع ن ال ام والخاا في م ع الفساااااااااا 

من االتفاقية، ح وما كان ذل   12ومكافحتل، ب ساااائل م ها تيسااا ر اعتماا تشااارن ات أو ل ائد وط ية لت ف ذ المااة 
                                                                     الخبرات الم اسااابة والمما ساااات الج   دة في هذا المجال، والت عية بمباائ   م اسااابا ودااارو نا، وت ف ر فرا لتباال

 االتفاقية في ال ذا  الخاا؛ 

                                                                               بالدول األطراف أن ت مل، وف ا  للمباائ األساااااسااااية ل ظمها ال ان نية، على اعتماا ن ظم  يه   -19 
خدام األاوات المبتكرة والرقمية ت زز الشاافافية وتم ع تىااا ب المصااالد، وصاا ن هذه ال ظم وتدعيمها، وعلى اساات 

 في هذا المجال ع دما يك ن ذل  م اسبا؛  

                                                                           بال مل الذي يىااااااااااذلع بل مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة في إطا          يرح    -20 
 ليم  زاهة ال ىاااااااف والت ليم من خالل مباا ة الت برنامجل ال المي لت ف ذ إعالن الدوحة، الذي تدعمل قذر، بشااااااأن ن 

من أجل ال دالة التي ي هض بها المكت ، ونذل  إلى المكت  أن ي اصاال، بالتشاااو  ال ث ق مع الدول األطراف، 

__________ 

 . 174/ 70مرفق قرا  الجمعية ال امة   (24) 
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جه اه الرامية إلى ت زنز أنشاااااااااااذة التو يف في مجاالت تدعيم سااااااااااايااة ال ان ن ومكافحة الفسااااااااااااا وم ع الجرنمة 
 ئر الشركاف الم    ن؛ وال دالة الج ائية بالت اون مع الم ظمات الدولية األخرى وسا

                                                                        إلى الاادول األطراف أن ت ز  ز التااد ناا  والتو يف في مجااال م ع الفساااااااااااااااااا، ونرحاا     يذلاا  -21 
باإلنجازات التي تح  ر في إطا  المباا ة األتاايمية لمكافحة الفساااااااااااا، ونذل  إلى مكت  األمم المتحدة الم  ي 

ف الم    ن، إعداا م اا أتاايمية وم اا ت ليمية أخرى ماااملة                                                   بالمخد   ات والجرنمة أن ي اصاال، بالت اون مع الشااركا
 في مجال مكافحة الفساا للجام ات وسائر المؤسسات، وت ديم الدعم إلى الدول األطراف في هذا الم دان؛ 

                                                                        إلى مكتاا  األمم المتحاادة الم  ي بااالمخااد   ات والجرنمااة أن ي اصاااااااااااااااال ت ف ر وإعااداا  يذلاا  -22 
من االتفاقية  6، بما يشااااااامل إعداا م تجات م رفية ومذكرات إ ماااااااااية بشاااااااأن ت ف ذ المااة مباا ات لب اف ال د ات

وأاوات ت  ية جديدة، ب اف على الذل  و ه ا بت افر م ا ا من خا م الم زانية، بشااأن تداب ر م ع الفساااا، واسااتبانة 
 ب ن الدول األطراف؛                                                                         المما سات الج   دة ال سبية وتيس ر تباال الخبرات والد ول المستفااة فيما

 16بأهمية إا ام م ع الفساااا في خذة الت مية األوسااع نذاقا، ب سااائل م ها ت ف ذ الهدف        ي ر   -23 
من أهداف الت مية المسااااااااتدامة وسااااااااائر األهداف ذات الصاااااااالة من الخذة الم   نة "تح نل عالم ا: خذة الت مية  

خرى الرامية إلى ت زنز الت سااا ق وتباال هذه الم ل مات مع  ومن خالل المباا ات األ ( 25) "،2030المساااتدامة ل ام 
 الشركاف اإلنمائ  ن؛  

                                                                          الدول األطراف على ات  خاذ تداب ر م اسااااااااااااابة، دااااااااااااامن حدوا إمكاناتها ووف ا للمباائ   يشاااااااااااااجع  - 24 
، من أجل تشااااااجيع األفراا والجماعات الذين ال ي تم ن إلى ال ذا  ال ام، مول المجتمع المحلية األساااااااسااااااية ل  ان  ها 

المدني وال ذا  الخاا واألوسا  األتاايمية والم ظمات غ ر الحك مية وم ظمات المجتمع المحلي، على المشا كة 
 والتهديد الذي يذرحل؛   ال شيذة في م ع الفساا ومكافحتل، وت عية عامة ال ال ب ج اه وأسبابل ومدى خذ  تل 

إلى األمااناة أن ت اصاااااااااااااال، باالت ااون ال ث ق مع الجهاات الم ادماة للمساااااااااااااااعادة الو اائياة  يذلا  -25 
                                                                                                    والمت د  اة األطراف، ت ديم المساااااااااعدة الت  ية إلى الدول األطراف، وخصاااااااا صااااااااا البلدان ال امية، ب اف على طلبها 

مىي في ت ف ذ الفصل الواني من االتفاقية، بأمكال م ها ت ديم  و ه ا بت افر م ا ا من خا م الم زانية، من أجل ال
                                                                                  مساعدة مصم مة حس  الحاجة من أجل المشا كة في عملية االست را  الخاصة بالفصل الواني؛ 

ة يمكن   يالحظ -26                                                                              أن  عداا كب را من الدول األطراف قد أبلغ األم ن ال ام بت   ن سلذات مختص 
 3                                                                                                     أن ت ف  ر المسااعدة للدول األطراف األخرى في وداع وت ف ذ تداب ر محد اة لم ع الفسااا، وفق ما ت تىايل الف رة  

أو ت  م بتحااادياااث الم ل ماااات                                                          من االتفااااقياااة، ونه ااا  باااالااادول األطراف أن ت اااد  م هاااذه الم ل ماااات 6من الماااااة 
 الم ج اة، حس  االقتىاف، إذا لم تكن قد ف لر ذل  ب د؛ 

                                                                              على أهمياة تزوناد مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات والجرنماة باالتم نال الكاافي        يشااااااااااااااد  ا -27 
        تبر عات  دمت والم اسااااا  لتمك  ل من االساااااتجابة للذل  المتزايد على خدماتل، ونشاااااجع الدول األعىااااااف على أن 

                                                                من االتفاقية، الذي ي دا  في إطا  ص دوق األمم المتحدة لم ع الجرنمة   62تافية للحساب المشا  إليل في المااة  
                                                                                            بغية تزوند البلدان ال امية والبلدان التي تمر  اقتصاااااااااتها بمرحلة انت الية بالمساااااااعدة الت  ية   ( 26) وال دالة الج ائية،

 االتفاقية؛  زنز قد اتها على ت ف ذ الفصل الواني منالتي قد تحتاجها من أجل ت 

                                                                                  إلى األمااانااة أن ت ااد  م ت رنرا عن ت ف ااذ هااذا ال را  إلى الفرنق ال اااماال الحك مي الاادولي   يذلاا   - 28 
 المفت ت ال ى نة الم  ي بم ع الفساا في اجتماعاتل التي ست  د فيما ب ن الدو ات وإلى المؤتمر في او تل التاس ة؛  

__________ 

 . 1/ 70قرا  الجمعية ال امة   (25) 

 . 4/ 58من قرا  الجمعية ال امة   4انظر الف رة  (26) 
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الدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا   دع ي  -29 
                                                              المحد اة في هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.

  
  8/9القرار   
  2030تعزيز استرداد الموجودات دعما لخطة التنمية المستدامة لعام   

 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،                إن  مؤتمر الدول  
  ( 27) أن إعااة عائدات الجرنمة مبدأ أساااااااسااااااي من مباائ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااا،  إلى إذ يشاااااا ر  

 االتفاقية، يىع في اعتبا ه أن الفصل الخامس من تل  االتفاقية ه  أحد الفص ل التي ال غ ى ع ها لل جات في ت ف ذ  وإذ 

على أهمية الت اون الدولي في مجال اسااااااترااا الم ج اات، بما في ذل  الت اون على ت    ا           وإذ يشااااااد    
                          من االتفاقية، التي ت لز م    51                                                                            عائدات الجرنمة وتجم دها ومصاااااااا تها وف ا  ألحكام االتفاقية، وإذ يشاااااا ر إلى المااة 

 ال  ن والمساعدة فيما يت لق بإعااة الم ج اات، الدول األطراف بأن تمد ب ىها الب ض بأتبر قد  من

                                                                                بالمسااهمات الم د مة من مباا ة اساترااا الم ج اات المساروقة والمركز الدولي الساترااا  وإذ يحيط علما 
الم ج اات والمبااا ات الممااثلاة الرامياة إلى تحساااااااااااااا ن قاد ات الادول على ت ف اذ االتفااقياة ت ف اذا ف ااال، وال ساااااااااااااايماا 

                                                                                  لم د مة في إطا  هذه المباا ات من أجل تحسااااااااااااا ن عملية اساااااااااااااترااا الم ج اات، وكذل  المباائ الت صااااااااااااايات ا
 الت ج هية غ ر الملزمة المت ل ة بتح  ق الكفافة في استرااا الم ج اات المسروقة، الم بو ة عن عملية ل زان،

 ج اات المجمدة بمشاااااااااااااارو  المباائ الت ج هية غ ر الملزمة بشااااااااااااااأن إاا ة المعلما أيىااااااااااااااا  يحيط وإذ 
، 7/1 ل را  المؤتمر                                                                الذي أعده مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة، وف ا    ( 28) والمحج زة والمصااااااا ة

، اسااات ااا إلى الد اساااة التي أعدها المكت  عن إاا ة الم ج اات المحج زة 2017تشااارنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ 
 Effective Management and Disposal of Seized ف ال تحر ع  ان                                والمصااااا ة والتصااار ف ف ها على نح  

and Confiscated Assets من االتفاقية،  31 من المااة 3، التي تهدف إلى ت زنز الت ف ذ الف ال للف رة 

بالد اسااااااة التي أجرتها مباا ة اسااااااترااا الم ج اات المسااااااروقة عن التساااااا نات في وإذ يحيط علما كذل   
 Left Out of the Bargain Settlementsقىاايا الرما ة األج بية وبثا ها على اساترااا الم ج اات تحر ع  ان 

in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery م ، التي تساااالط الىاااا ف على اسااااتخدا
التساااااااااااااا ناات وارلياات ال اان نياة الباديلاة األخرى إلنهااف ال ىاااااااااااااااياا المت ل اة باالرماااااااااااااا ة عبر الحادوا ال ط ياة، وبثاا  

 استخدامها على استرااا الم ج اات،

الم   ن    2015مبر أيل ل/ساااااااااابت  25المؤ خ   70/1قرا  الجمعية ال امة لةمم المتحدة  إلىوإذ يشاااااااااا ر  
"، الذي اعتمدت فيل الجمعية مجم عة من األهداف وال ايات 2030"تح نل عالم ا: خذة الت مية المستدامة ل ام  

ال المية الشااملة والب  دة المدى المت ل ة بالت مية المساتدامة، التي تركز على ال ال وتفىاي إلى التح ل، وألزمر 
، وسلمر بأن ال ىاف على 2030 ف ذ هذه الخذة ت ف ذا كامال بحل ل عام فيل نفسها بال مل اون كلل من أجل ت 

                                                                                                     الف ر بجميع صاااااا  ه وأب ااه، بما في ذل  الف ر المدقع، ه  أتبر تحد  ي اجهل ال الم وماااااار   ال غ ى ع ل لتح  ق 
لالتفاقية من ماأنل                                                                                          الت مية المساتدامة، وإذ يىاع في اعتبا ه أن ت زنز اساترااا الم ج اات المساروقة وإعااتها وف ا  

 ، 2030 أن يدعم ت ف ذ خذة عام

__________ 

 (27) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 

 (28) CAC/COSP/2019/16المرفق ، . 
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التزامااات الاادول األطراف، ون  ااد ال زم على ت ف ااذ االلتزامااات ال ا اة في االتفاااقيااة،   مجااداا وإذ يؤكااد 
                                                                                              وخصاااااا صااااااا  في الفصاااااال الخامس م ها، لم ع التح نالت المحلية والدولية لل ائدات اإلجرامية وكشاااااافها و اعها، 

 ولي في مجال استرااا الم ج اات، وت زنز الت اون الد

                                                                            أن الفسااااااااا بجميع أماااااااكالل يشاااااااكل تحديا خذ را أمام اسااااااات را  الدول وأم ها، ون        وإذ يكر  تأت ده 
                                                                           المؤسسات وال يم األخالقية وال دالة، ون ىر بالت مية المستدامة وسيااة ال ان ن،

لصااااااااااالة من االتفاقية، وال سااااااااااايما فيما يت لق على ما للت ف ذ الكامل والف ال لةحكام ذات اا           وإذ يشاااااااااااد    
 بالتداب ر ال قائية والتجرنم وإنفاذ ال ان ن والت اون الدولي، من أثر على استرااا الم ج اات؛

                                 ، الذي ساااااااالم فيل بأن  مرتكبي أف ال 2015تشاااااااارنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ  6/3إلى قرا ه   وإذ يشاااااااا ر 
                                                               أو اعتبا ن ن، ي ب ي أن تحاساابهم الساالذات المختصااة وتالح هم قىااائي ا                                     الفساااا، ساا اف أتان ا أمااخاصااا  طبي   ن 

                                                                                                 وف اا  لمتذلباات االتفااقياة، وراأنال ي ب ي باذل كال جهاد ممكن إلجراف تح ي اات ماالياة فيماا اتتسااااااااااااااب ه من م ج اات 
ولي بصااافة غ ر مشاااروعة واساااترااا تل  الم ج اات عن طرنق إجرافات المصااااا ة ال ط ية أو بليات الت اون الد

 ألغرا  المصاا ة أو تداب ر االسترااا المبامر المالئمة،

بشاأن تيسا ر الت اون الدولي في  2015تشارنن الواني/ن فمبر   6        المؤ  خ  6/2إلى قرا ه         أيىاا   وإذ يشا ر 
أهمية على تأت د، اون المساال بال ان ن ال ط ي، المجال اساترااا الم ج اات وإعااة عائدات الجرنمة، وإذ يكر  

من االتفاقية،  57من المااة  3التباال التل ائي للم ل مات، وإعااة عائدات الجرنمة سااااااارن ا بما يتساااااااق مع الف رة  
 وودع مباائ ت ج هية عملية لتيس ر استرااا الم ج اات، 

  (29)خذة عمل أايس أبابا الصاااااااااااا ة عن المؤتمر الدولي الوالث لتم نل الت مية، إلىوإذ يشاااااااااا ر كذل   
                                                                                    التي م ج  ع ف ها المجتمع الدولي على استحداث مما سات ج   دة في مجال إعااة الم ج اات،

باالجتما  الدولي للخبراف بشااأن إاا ة الم ج اات المسااروقة المسااتراة والم ااة والتصاارف ف ها، وإذ ي  ه  
مااااابا /فبراير  16إلى  14ة من                                                                           تح ي ا ألغرا  م ها اعم الت مية المساااااتدامة، الذي ع  د في أايس أبابا في الفتر 

 7                                                                                               ، وراالجتما  الدولي للخبراف بشااأن إعااة الم ج اات المسااروقة، الذي ع  د في أايس أبابا في الفترة من 2017
 ، 2019أيا /ماي   9إلى 

باالجتماع ن ال الم  ن لفرنق الخبراف الم  ي بالفسااااااااااا الم ذ ي على م ااير هائلة من ي  ه أيىاااااااااا  وإذ 
وفي أوساااال  في الفترة من   2018كان ن األول/ايساااامبر  5إلى   3                                  اللذين ع  دا في ليما في الفترة من   الم ج اات،

 ،2019حزنران/ي نيل  14إلى  12

المشاااااااااااكلة الحالية المتمولة في زنااة تدفق عائدات الجرنمة المتأتية من الفسااااااااااااا من البلدان  وإذ يالحظ ب لق   
 شكلل تل  الزنااة على الت مية المستدامة وسيااة ال ان ن وأمن الدول، ال امية على وجل الخص ا، والخذر الذي ت 

بأن الدول ال تزال ت اجل تحديات في اساااااااااااترااا الم ج اات ألساااااااااااباب م ها اختالف نظمها وإذ يسااااااااااالم  
من االتفاقية، من  54)م( من المااة  1 في الف رة الم صااااااااااااا ا عل هاال ان نية، ومحدواية ت ف ذ ب ض األاوات 

المصااااااااااا ة اون إاانة، والت  د الذي تتسااااااااام بل التح ي ات والمالح ات ال ىاااااااااائية التي تتم في إطا  واليات قب ل 
قىااااائية مت داة، وعدم اإللمام بإجرافات المساااااعدة ال ان نية المتباالة لدى الدول األطراف األخرى، والصاااا  رات 

 التي تكت ف ال ق ف على تدفق عائدات الفساا وكشفل، 

على وجل الخصاااا ا أن نساااابة كب رة من عائدات الفساااااا، بما  6/2الحظ في قرا ه   لإلى أن  وإذ يشاااا ر 
في ذل  الجرائم المتأتية من الرم ة ال ابرة للحدوا ال ط ية وغ رها من األف ال المجرمة بم تىى االتفاقية، لم يتم  

__________ 

 . 313/ 69مرفق قرا  الجمعية ال امة   (29) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313


 
 

 

V.20-06803 33/53 

 

الجرنمة، وإذ يسااالم بأنل م ذ عام  ب د إ جاعها إلى الدول األطراف الذالبة ومالك ها الشااارع  ن السااااب  ن وداااحايا
، Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recoveryتمر الد اساااااااة الم   نة     خت  ا، ع دما 2014

                                                                                                         أ نجز مزند من ال مل لت زنز استرااا الم ج اات، وإذ يرح    بأحدث مباا ة مت ل ة باسترااا الم ج اات المسروقة 
 الصلة المت ل ة بحاالت استرااا الم ج اات،لتحديث وجمع البيانات ذات 

ا فيل على أن البلدان بحاجة إلى أن تكفل، وفق تشاارن اتها ال ط ية،          الذي مااد   7/1  قرا ه إلىوإذ يشاا ر  
وج ا بليات مالئمة إلاا ة الم ج اات والحفاظ على قيمتها وحالتها  نوما يتم االنتهاف من إجرافات المصاااااااااااااااا ة، 

اات في المسااااااااات بل، وكذل ، ع د االقتىااااااااااف، إجرافات غ ر مسااااااااات دة إلى اإلاانة الساااااااااترااا  بغية إعااة الم ج  
 ال ائدات اإلجرامية المستبانة،

إزاف الصااااا  رات ال ملية التي ت اجهها كل من الدول الذالبة والدول المتل ية للذلبات وإذ يسااااااو ه ال لق   
 فيما يت لق باسترااا الم ج اات، 

ات ال ان نية البديلة والحل ل اون محاتمة، بما ف ها التساااااااا نات، المت ل ة بمصاااااااااا ة أن ارلي  وإذ يالحظ 
                                                                                                 عاائادات إجرامياة وإعاااتهاا، وف اا  لالتفااقياة، قاد عززت في ب ض الحااالت ف االياة إجرافات اإلنفااذ، وإذ تىااااااااااااااع في 

ة الفسااااااااا بف الية اعتبا ها دااااااارو ة اساااااااتخدام بليات التسااااااا نة تل  على نح  يتساااااااق مع االتفاقية من أجل مكافح
 وت زنز استرااا عائدات الجرنمة والت اون الدولي فيما ب ن جميع الدول األطراف المتىر ة،

الدو  اإليجابي لالسااااتوما ات الدولية، وأهمية الحد إلى أقصااااى حد من فرا ا تكاب                 وإذ يالحظ أيىااااا    
 أعمال فساا وتح نل عائدات الجرنمة في هذا السياق،

ت امي اساااات مال ب ض الدول األطراف رليات قان نية بديلة وحل ل اون محاتمة، بما وإذ يالحظ كذل   
                                                                                                        ف ها التساااااا نات، المت ل ة بمصاااااااا ة عائدات إجرامية وإعااتها، وف ا  لالتفاقية ولل ان ن المحلي، في إنهاف قىااااااايا 

 ألطراف المتىر ة،فساا عبر وط ي، وإذ يىع في اعتبا ه درو ة إيالف االعتبا  ال اج  لمصلحة الدول ا

في هذا الصااااااادا أن تحسااااااا ن الت اون الدولي، بما في ذل  تباال الم ل مات فيما ب ن الدول يالحظ وإذ  
 األطراف المتىر ة، يمكن أن يسهم في مكافحة الفساا بمزند من الف الية ااخل تل  الدول األطراف،

تتيد على نذاق واسااع م ل مات عن ، على أن 6/3قرا ه  أنل مااجع الدول األطراف، في إلىوإذ يشاا ر  
أطرها وإجرافاتها ال ان نية، بما ف ها األطر المسااااااتخدمة في التساااااا نات وارليات ال ان نية البديلة، في مااااااكل ال ل 
                                                                                              عملي خاا أو أي   مااااكل بخر يسااااه  ل على سااااائر الدول اسااااتخدام  تل  الم ل مات، ومااااج ع فيل الدول األطراف 

                                                                         ي بالمخد   ات والجرنمة على االساااااااااتمرا  في تباال الخبرات وتذ نر الم ا ف بشاااااااااأن المتحدة الم    ومكت  األمم
                                                                                                     إاا ة الم ج اات المجم دة والمحج زة والمصاااااااا ة والمسااااااتراة واسااااااتخدامها والتصاااااار ف ف ها، واسااااااتبانة ما يلزم من 

 الشأن،  مما سات فىلى في هذا

  (27) قية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااااااااااا،                                          جميع الدول األطراف على الت اون، وف ا  التفايحث  -1 
، وإبداف التزام ق ي بىاااااامان إعااة الم ج اات يخا جالو  يداخلال على الصاااااا  دعلى اسااااااترااا عائدات الجرنمة، 

 من االتفاقية؛  57                       المصاا ة، وف ا  للمااة 

الدول األطراف على االساااتفااة التامة من تداب ر اساااترااا الم ج اات المب  ة في        أيىاااا    يحث -2 
 الفصل الخامس من االتفاقية؛

اسااااااية ل ظمها ال ان نية، تداب ر                                             الدول األطراف على أن تتخذ، وف ا  للمباائ األساااااا تذل    يحث -3 
 م اسبة لت زنز الشفافية والمسافلة في إاا ة األم ال ال م مية، بما في ذل  الم ج اات المستراة والم ااة؛
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الدول األطراف على ال ظر في إنشاااااااااااف نظم ف الة إلقرا ات الذمة المالية الخاصاااااااااة  يشااااااااااجع -4 
من االتفاقية، وعلى   52من المااة   5                              م اسبا  ورما يت فق مع الف رة  بالم ظف ن ال م م  ن الم    ن، ح وما كان ذل   

ال ظر في اتخاذ ما قد يلزم من تداب ر للسامات لسالذاتها المختصاة بتباال تل  الم ل مات، بما يتفق مع متذلبات 
 صاااا ا ال ان ن ال ط ي، مع الدول األطراف األخرى، ع د االقتىاااااف، من أجل التحري عن عائدات الجرائم الم
 عل ها في االتفاقية وت ديم مذالبات بشأنها واستراااها، وذل  بهدف ت زنز عملية استرااا الم ج اات؛

                                                                                    على درو ة الت   د التام بمبدأ المساواة في السيااة والسالمة اإلقليمية للدول، ومبدأ عدم        يشد  ا  -5 
عااة الممتلكات المصاااااااا ة والتصاااااارف ف ها                                                            التدخل في الشااااااؤون الداخلية للدول األخرى وخصاااااا صااااااا  أث اف فترة إ 

واسااتخدامها ور د تل  الفترة، ونشااجع الدول األطراف، ح وما كان ذل  م اساابا، على ال ظر ب جل خاا في إبرام 
                                                                                                       اتفاقات أو ترت بات متفق عل ها، تب ا للحالة، من أجل إعااة الممتلكات المصااااااااااا ة والتصااااااااارف ف ها نهائيا، وف ا  

من االتفاقية، ونشاااااااااااااجع الدول األطراف على إيالف االعتبا  ال اج  لالتفاق على تداب ر  57ة من الماا  5للف رة 
، أن تفر  في هذا الشااااأن 4ساااالم بأن الدول األطراف ال يمك ها، بم ج  المااة ون لت زنز الشاااافافية والمسااااافلة، 

                      مروطا  من جان  واحد؛
                                                                         الدول األطراف، وف ا  ألحكام الفصااااااال الخامس من االتفاقية، على أن تكفل وج ا أطر يحث   -6 

قان نية ومؤسااسااية وافية لديها من أجل مالح ة مرتكبي جرائم الفساااا قىااائيا، وكشااف عمليات االحتياز والتح نل 
ولي وت ديمل، بما في ذل  غ ر المشااااااروعة لل ائدات اإلجرامية المتأتية من الفساااااااا، والتمال الت اون ال ان ني الد

تسااااااات د إلى أحكام إاانة، أو ال تسااااااات د إل ها إذا  -المسااااااااعدة ال ان نية المتباالة، وأن تكفل وج ا بليات م اسااااااابة 
                                           السااااااااترااا ما ي سااااااااتبان من عائدات الفساااااااااا من خالل  - ذل  واقتىااااااااى األمر المحليتمامااااااااى ذل  مع قان نها 

إلى أحكام إاانة، وع د االقتىااااف اون  باالسااات اا ا ة عن محاتم أج بيةالصاااامصااااا تها، وإنفاذ أوامر المصااااا ة  
لم تىاااايات االتفاقية، وأن تكفل إنفاذ هذه األطر، ونشااااجع على ت ديم المساااااعدة                         إلى أحكام إاانة، وف ا   االساااات اا

 الصدا؛ الت  ية في هذا
ن خالل مااااااااااابكات  الدول األطراف على أن ت ظر في اغت ام فرا الت اون الساااااااااااانحة م   يشاااااااااااجع  - 7 

المما س ن ال ائمة، مول جهات ال صل الم  ية باسترااا الم ج اات في إطا  االتفاقية، ومباا ة الشبكة ال المية لجهات 
الت ساااا ق، التي تدعمها الم ظمة الدولية للشاااارطة الج ائية )اإلنترر ل(، ومباا ة اسااااترااا الم ج اات المسااااروقة، وماااابكة 

                                                                                 ت السااترااا الم ج اات وغ رها من الشاابكات المشااابهة، واالسااتفااة من الم ل مات الم د مة  تامدن المشااتركة ب ن ال كاال 
 على ص  د وحدات االستخبا ات المالية، في سياق ت ديم طلبات لتباال المساعدة ال ان نية؛ 

ورما يتمامااااااااااااااى مع  المحلية                                           الدول األطراف على أن تراعي، وف ا  ل  ان  ها             يشااااااااااااااجع أيىااااااااااااااا    -8 
 في استخدام الم ج اات الم ااة؛ ( 30) 2030ات المحلية، خذة الت مية المستدامة ل ام األول ن 

بالدول األطراف أن ت ظر ب  اية وساااارعة في ت ف ذ طلبات المساااااعدة ال ان نية المتباالة يه    -9 
 ولالتفاقية؛ المحلية                                                 في مجاالت م ها استرااا الم ج اات، وف ا  ل  ان  ها 

الدول األطراف على أن ت ظر، ع د االقتىاااااف ووف ا لل ان ن ال ط ي أو ترت باتها اإلاا نة،  يشااااجع  - 10 
في أفىااااال السااااابل لت ظيم إاا ة الم ج اات المساااااتراة والم ااة واسااااات را  تل  السااااابل من أجل الحفاظ عل ها وإاا تها  

اعدة الت  ية ع د الذل ، مع مراعاة  بكفافة، وم اصااااااااااالة تباال خبراتها ال ملية مع من يرغ  من الدول وم دمي المسااااااااااا 
 أم   م ها مشرو  المباائ الت ج هية غ ر الملزمة بشأن إاا ة الم ج اات المجمدة والمحج زة والمصاا ة؛  

جميع الدول األطراف على المشاااااااا كة والت اون إلى أقصاااااااى حد ممكن في إطا  ارليات يشاااااااجع  - 11 
ال ائمة لجمع البيانات والم ل مات، ب ساااائل م ها ملف اساااتبيان جمع البيانات الذي ودااا تل مباا ة اساااترااا الم ج اات 

__________ 

 . 1/ 70قرا  الجمعية ال امة   (30) 
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                                      ىاا  على نشار  اواها المت ل ة باساترااا  المساروقة وقائمة الت  يم الذاتي المرجعية لدو ة االسات را  الوانية، ونشاج ها أي 
الم ج اات على الصااا  د الدولي في قىاااايا الفسااااا، على أساااال ط عي، بغية اساااتبانة االتجاهات الساااائدة في أحجام 

 ؛ 2030الم ج اات المستراة ومما سات االسترااا وت زنز الشفافية في ت ف ذ خذة الت مية المستدامة ل ام 

ن تتخذ اإلجرافات التالية، وندع  مباا ة اسااااااترااا الم ج اات المسااااااروقة إلى األمانة أيذل    -12 
 إلى اتخاذها،  ه ا بت افر م ا ا من خا م الم زانية:

م اصاااااااااالة تزوند الدول األطراف بالم ل مات وال  اتج الم رفية ذات الصاااااااااالة بت ف ذ الفصاااااااااال  )أ( 
 الخامس من االتفاقية؛

بشاااأن قىاااايا اساااترااا الم ج اات على الصااا  د الدولي فيما   جمع الم ل مات من الدول األطراف  )ب(  
يخص األف اال المجرماة بم تىاااااااااااااى االتفااقياة، بماا في ذلا  ماا يت لق م هاا بحجم الم ج اات المجمادة والمىاااااااااااااب طاة  

ا  والمصاااااااا ة والم ااة؛ وت ديم ت رنر عن ال تائج إلى الفرنق ال امل الحك مي الدولي المفت ت ال ىاااااا نة الم  ي باسااااااتراا 
 الم ج اات وإلى المؤتمر، في او ت هما الم بلت ن، وتحديث قاعدة بيانات مرصد استرااا الم ج اات؛ 

م اصالة ت هد وتحديث قاعدة البيانات، وال سايما فيما يت لق بارليات ال ان نية البديلة والحل ل  )م( 
                                    تها، وف ا  لالتفاقية، وت ديم تحديوات اون محاتمة، بما ف ها التساااااا نات، المت ل ة بمصاااااااا ة عائدات إجرامية وإعاا

 م تظمة إلى الفرنق ال امل الحك مي الدولي المفت ت ال ى نة الم  ي باسترااا الم ج اات؛

ا اساة كيف يمكن أن يؤاي اساتخدام ارليات ال ان نية البديلة والحل ل اون محاتمة، بما ف ها  )ا( 
                                                          ااتها، وف ا  لالتفاقية، مع مراعاة ما ي دم من م ل مات قائمة التساااااااا نات، المت ل ة بمصاااااااااا ة عائدات إجرامية وإع

 ف الية تذب ق الفصل الخامس من االتفاقية؛  إلى تحس نذات صلة، 

م اصاالة جمع م ل مات عما تىاا ل الدول األطراف من أطر قان نية وما تتخذه من إجرافات  ()ا 
إلجرامية المتأتية من األف ال المجرمة بم تىاااااااااااى  قان نية وما ترف ل من اعاوى قىاااااااااااائية الساااااااااااترااا ال ائدات ا

االتفاقية، وذل  بالتشااااو  مع الدول األطراف ومع مراعاة الم ل مات المجم عة خالل او تي االسااات را  األولى 
والوانية رلية اسااااااااااات را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااااا والم ل مات التي تجم ها األفرقة وحل ات 

 الد اسات وغ رها؛ال  اش و 

جمع م ل مات من الدول األطراف بشأن أتور التحديات م  عا في اإلجرافات ال ىائية فيما  )و( 
 يت لق باسترااا الم ج اات، وت ديم ت رنر تحل لي ليسترمد بل في ت ديم المساعدة الت  ية؛  

إلى األمانة أن ت زز، حساااااااااااا  االقتىاااااااااااااف، ت اونها مع الم ظمات والمؤسااااااااااااسااااااااااااات   يذل  -13 
المتخصاااصاااة، مول األتاايمية الدولية لمكافحة الفسااااا، بشاااأن وداااع وت ف ذ او ات تد نبية للمه   ن والمما سااا ن  

 ال امل ن في مجال استرااا الم ج اات وإعااة عائدات الجرنمة؛

 اا بت افر م ا ا من خاا م الم زانياة، في ت ظيم اجتماا  خبراف إلى األمااناة أن ت ظر،  ه يذلا  -14 
أو م اقشاة خبراف مخصاصاة أو م اقشاة خبراف، مفت حة أمام جميع الدول األعىااف، لم اقشاة مساائل وج ا الفسااا 
ومداه وتح نل عائدات الجرنمة في سااااااياق االسااااااتوما ات الدولية، بغية الت عية بالمسااااااائل ال ائمة في هذا المجال 

 األحكام ذات الصلة من االتفاقية وغ رها من الصك   الدولية، ع د االقتىاف؛ ت زنز ت ف ذو 

الفرنق ال امل الحك مي الدولي المفت ت ال ىااااااااااا نة الم  ي باساااااااااااترااا الم ج اات  إلىي عز  -15 
 ال يام بما يلي:

ليات ال ان نية  أن ي اصاال، بدعم من األمانة، جمع م ل مات عن اسااتخدام الدول األطراف ل  )أ( 
                                                                                                        البديلة والحل ل اون محاتمة، بما ف ها التساااااااااا نات، المت ل ة بمصاااااااااااا ة عائدات إجرامية وإعااتها، وف ا  لالتفاقية 
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                                                                                         ، وأن يحلاال ال  اماال التي تؤثر على الفروق ب ن المبااالغ المح   ااة في ارليااات ال ااان نيااة البااديلااة المحليولل ااان ن 
                                                                        ف ها التسااااااا نات، المت ل ة بمصااااااااا ة عائدات إجرامية وإعااتها، وف ا  لالتفاقية  األخرى والحل ل اون محاتمة، بما

، والمبالغ الم ااة إلى الدول المتىاااااار ة، بغية ال ظر في جدوى ودااااااع مباائ ت ج هية من أجل المحليولل ان ن 
 تيس ر االست انة ب هج أتور ت سي ا ومفافية للت اون ب ن الدول األطراف المتىر ة؛

يجمع م ل مااات عن التحااديااات المذروحااة والممااا ساااااااااااااااات الج اادة والااد ول المسااااااااااااااتفااااة  أن )ب( 
واإلجرافات التي تتيد مصاااااااا ة عائدات الفساااااااا اون صاااااادو  إاانة ج ائية، من الدول األطراف التي طب ر هذه 

 من االتفاقية؛ 54)م( من المااة  1                      التداب ر وف ا  للف رة 

مر الادول األطراف في او تال الم بلاة باال تاائج التي ت صاااااااااااااال أن يبلغ، بادعم من األمااناة، مؤت  )م( 
 من هذه األم  ؛كال إل ها فيما يخص 

الدول األطراف التي تساااااااااتخدم ارليات ال ان نية البديلة والحل ل اون محاتمة، بما ف ها يحث   -16 
ا المت ل ة بالفساااااااااا على                                                                                التساااااااا نات، المت ل ة بمصاااااااااا ة عائدات إجرامية وإعااتها، وف ا  لالتفاقية، لحل ال ىاااااااااي 

، مع الدول األطراف المتىااااااااااااار ة على ت زنز الت اون  المحليةالت اون، ع د االقتىااااااااااااااف ورما يت افق مع ق ان  ها 
 الدولي وتباال الم ل مات واألالة واسترااا ال ائدات اإلجرامية، وعلى م اداة مرتكبي جرائم الفساا؛

تسااااتخدم ارليات ال ان نية البديلة والحل ل اون محاتمة، بما ف ها بالدول األطراف التي يه    -17 
                                                                                                        التساااا نات، المت ل ة بمصاااااا ة عائدات إجرامية وإعااتها، وف ا  لالتفاقية، أن ت  د الم ج اات وتتصاااارف ف ها وف ا  

 من االتفاقية؛ 57للمااة 

تشااااااااااارنن   6المؤ خ ، 2/ 6ا  الدول األطراف إلى األعمال التي نفذت بم ج  ال ر يساااااااااااترعي انتباه  - 18 
الفرنق ال اااماال الحك مي الاادولي المفت ت ال ىااااااااااااا نااة الم  ي باااساااااااااااااترااا  فياال إلى  أوعز الااذي ، 2015الواااني/ن فمبر 

اسااتهالل عملية السااتبانة المما سااات الفىاالى في تحديد ه نة دااحايا الفساااا وم اي ر ت  نىااهم، ونشااجع  ب الم ج اات 
 ن ال  ان ن والمما سات ال ائمة بشأن تحديد ه نة دحايا الفساا وت  نىهم؛ الدول األطراف على ت ديم م ل مات ع 

الفرنق ال امل الحك مي الدولي المفت ت ال ىاااا نة الم  ي باسااااترااا الم ج اات أن  إلىي عز  -19 
ي اصااااااال، بمسااااااااعدة من األمانة، عملية اساااااااتبانة المما ساااااااات الفىااااااالى ووداااااااع مباائ ت ج هية للمباا ة بتباال 

 من االتفاقية؛ 56                                  مات في ال قر الم اس  وف ا  للمااة الم ل  

الدول األطراف على ت زنز الت اون الدولي واسااااااااترااا الم ج اات من خالل تفساااااااا ر يشااااااااجع  -20 
                                                                                                 مصاااااذلحات مول "ال ائدات اإلجرامية"، وف ا  لالتفاقية، و"داااااحايا الجرنمة" بذرن ة تتساااااق مع م اصاااااد االتفاقية، 

 ال ان ن المحلي؛ورما يتمامى مع 
من  57من المااااة  4أناال يج ز للاادولااة الذرف المت ل ااة للذلاا ، بم تىااااااااااااااى الف رة  يالحظ -21 

                                                                 لم ت ر  الدول األطراف خالف ذل ، م ابال  م   ال لل ف ات التي تكبدتها   االتفاقية، أن ت تذع، ع د االقتىااااف وما
لمفىاااية إلى إعااة الممتلكات المصااااا ة أو التصااارف في عمليات التح  ق أو المالح ة أو اإلجرافات ال ىاااائية ا

ف ها، ونحث الدول األطراف على الت ازل عن اقتذا  تل  ال ف ات أو تخييىااها إلى الحد األانى، خاصااة ع دما  
تك ن الاادولااة الذااالبااة من البلاادان ال اااميااة، بخااذة في اعتبااا هااا أن إعااااة الم ج اات التي احت زت على نح  غ ر 

 صرف ف ها يسهم في تح  ق الت مية المستدامة؛مشرو  أو الت 

ب تاائج اجتمااعاات الفرنق ال اامال الحك مي الادولي المفت ت ال ىااااااااااااا ناة الم  ي بااساااااااااااااترااا         يرحا     - 22 
الم ج اات، ونذل  إلى الفرنق ال امل ودااااااع خذة عمل جديدة مت داة الساااااا  ات من أجل م اصاااااالة أعمالل التحل لية  

 تحديد ب  ا م   ة من جدول األعمال لت اقح ب صفها الم د   الرئيسي لكل او ة؛ ، مع  2021- 2020خالل الفترة 
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إلى األمااناة أن تساااااااااااااااعاد الفرنق ال اامال على أااف مهاامال، في حادوا الم ا ا المتااحاة، يذلا   -23 
 ب سائل م ها ت ف ر خدمات الترجمة الشف نة بالل ات الرسمية السر لةمم المتحدة؛ 

الدول األطراف وسااااااائر الجهات المانحة إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا  يدع   -24  
                                                             المحداة في هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.

  
  8/10القرار   
  قياس الفساد  

                                                               إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، 
                                                                               خذ  ة ما يذرحل الفسااااااا من مشااااااتل ومخاطر على اسااااات را  المجتم ات وأم ها، مما ي       إذ ت ل ل 

                                                                                                   مؤسسات الديم راطية وقيمها وال يم األخالقية وال دالة، ون ر    الت مية المستدامة وسيااة ال ان ن للخذر،

                                      التي هي الصاااا   الذي يتساااام بأتبر قد  من   ( 31) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااا،                     وإذ يؤك  د مجد اا   
                                                                                                        الشاااام ل وال المية واإللزام ال ان ني من ب ن الصااااك   الم  ية بالفساااااا، وإذ يساااال  م بالحاجة إلى م اصاااالة التشااااجيع  

                                                                  على التصديق عل ها أو االنىمام إل ها وت ف ذها ت ف ذا  كامال  وف اال ،

 ص على أن ت ظر الدول األطراف في ال يام، بالتشاااااو   من االتفاقية، التي ت  61إلى المااة  وإذ يشاااا ر 
                                                                                                     مع الخبراف، بتحل ل اتجاهات الفساااااااااا السااااااااائدة ااخل أقاليمها، وكذل  الظروف التي ت رتك  ف ها جرائم الفساااااااااا؛ 

تل  اإلحصاااااااااافات والخبرة التحل لية  وتباالوتذ نر اإلحصاااااااااافات والخبرة التحل لية بشاااااااااأن الفسااااااااااا والم ل مات 
ت فيماا ب  هاا، بغياة إيجااا ت اا نف وم ااي ر وم هجياات مشااااااااااااااتركاة قاد  اإلمكاان، وكاذلا  م ل ماات عن  والم ل ماا

المما ساااات الفىااالى لم ع الفسااااا ومكافحتل؛ و صاااد ساااياسااااتها وتداب رها الف لية لمكافحة الفسااااا وإجراف ت  يمات  
 لف الية تل  السياسات والتداب ر وكفافتها،

من االتفاقية، التي ت ص على أن يكتساااااا  مؤتمر الدول  63من المااة  5إلى الف رة                 وإذ يشاااااا ر أيىااااااا   
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااااااااا الم رفة الالزمة بالتداب ر التي تتخذها الدول األطراف لت ف ذ  

من خالل ما قد هذه االتفاقية، والصا  رات التي ت اجهها في ذل ، من خالل الم ل مات التي ت دمها تل  الدول و 
 ي شئل المؤتمر من بليات است را  تكم لية،

                                                                                  أن  االسات راداات ال  ذرنة المىاذلع بها في ساياق بلية اسات را  ت ف ذ االتفاقية قد أبرزت،  وإذ يالحظ 
في ب ض الحاالت، أهمية ت زنز البيانات اإلحصاااااائية عن التح ي ات والمالح ات ال ىاااااائية واإلاانات، ب ساااااائل 

 سب ل الموال إنشاف سجالت وط ية للجرنمة أو بليات أخرى، م ها على

                                                                              الذبي ة غ ر الملزمة للت صااايات الم د مة في إطا  بلية اسااات را  ت ف ذ اتفاقية األمم                  وإذ يالحظ أيىاااا   
 المتحدة لمكافحة الفساا،

لت مية  من أهداف ا 16بما في ذل  الهدف   ( 32) ،2030إلى خذة الت مية المسااااااااااااتدامة ل ام  وإذ يشاااااااااااا ر 
                                                                                                      المستدامة المت لق بالتشجيع على إقامة مجتم ات مسالمة ال ي هم ح ف ها أحد من أجل تح  ق الت مية المستدامة، 
وإتاحة إمكانية وصا ل الجميع إلى ال دالة، ور اف مؤساساات ف الة وخادا ة للمساافلة ومااملة للجميع على جميع  

__________ 

 (31) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 

 . 1/ 70قرا  الجمعية ال امة   (32) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ت ل اة "باالحاد ب اد  كب ر من الفساااااااااااااااا والرماااااااااااااا ة بجميع  المرتبذاة باذلا  الهادف والم 5-16المساااااااااااااات ناات وال ااياة 
                                                                                                 أمكالهما"، وإذ يسل  م بأن  قيال الفساا يسهم أيىا  في الجه ا الرامية إلى تح  ق الت مية المستدامة،

على داارو ة االحترام الكامل لمبدأي تساااوي الدول في الساايااة وسااالمة أ اداا ها، ومبدأ عدم            وإذ يشااد  ا 
 االتفاقية، من 4 الداخلية للدول األخرى، بما يتمامى مع المااةالتدخل في الشؤون 

بالتصااااااا يف الدولي للجرنمة لةغرا  ، ألغرا  قيال الفسااااااااا المسااااااات د إلى التجررة،                وإذ يحيط علما   
باعتبا ه المعيا  اإلحصاااااااااااائي الدولي لتصااااااااااا يف البيانات المت ل ة بالجرنمة على أساااااااااااال ال رائن  اإلحصاااااااااااائية
                                                                                               لذي ي ف  ر إطا ا  إلنتام البيانات اإلحصائية وم ا نتها فيما ب ن المؤسسات وال اليات ال ىائية بذرن ة التجرنبية، وا

                                                                                               م هجية، ورص  ة مست لة عن الخص صيات ال ان نية ال ط ية، حسبما أقر تل ه ئات األمم المتحدة الم  ية،

، الاامااؤ خ 2015/24باا اارا  الاامااجاالااس االقااتصااااااااااااااااااااااي واالجااتاامااااااااعااي        أيىااااااااااااااااااااا                  وإذ يااحاايااط عاالااماااااااا   
                               التصاااااا يف  الدولي للجرنمة لةغرا                                                 ، الذي  ح   فيل المجلس بإقرا  اللج ة اإلحصااااااائية  2015 تم ز/ي ليل 21

 الدولي،                                                                                 ، وأت د أن  مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة ه  ال ي  م على التص يفاإلحصائية

، الذي 2030ايات خذة الت مية المسااااااتدامة ل ام إلى إطا  المؤماااااارات ال المية ألهداف وغ وإذ يشاااااا ر 
، والذي حدات الجمعية فيل المؤماااااااار 2017تم ز/ي ليل   6، المؤ خ 71/313اعتمدتل الجمعية ال امة في قرا ها  

بمسااؤول حك مي واف  ا  ماا ة لمسااؤول على أنل نساابة األمااخاا الذين اتصاال ا مرة واحدة على األقل   16-5-1
                                                                                             حك مي، أو طل  م هم أولئ  المسااااؤول ن الحك م  ن افع  ماااا ة، خالل االث ي عشاااار مااااهرا  الساااااب ة، والمؤماااار  

على أنل نساااابة األعمال التجا نة التي اتصاااالر مرة واحدة على األقل بمسااااؤول حك مي واف ر  ماااا ة   16-5-2
                                                       ؤول ن الحك م  ن افع  م ة، خالل االث ي عشر مهرا  الساب ة،إلى مسؤول حك مي أو طل  م ها أولئ  المس

                        ، من ب ن جملااة أم  ، أن  71/313                                   أن  الجمعيااة ال ااامااة أتاا دت في قرا هااا  في الحساااااااااااااابااان وإذ يااأخااذ 
 ية تشااكل األسااال الالزم إلطا  المؤماارات اإلحصااافات والبيانات الرساامية المسااتمدة من ال ظم اإلحصااائية ال ط

                                                                                                     ال المية المذك   أعاله، وحو ر البلدان وص اايق األمم المتحدة وررامجها وال كاالت المتخصصة واألمانة ال امة، 
بما في ذل  اللجان اإلقليمية، ومؤسااااااااسااااااااات برنت ن وواز والم ظمات الدولية ووكاالت التم نل الو ائية واإلقليمية 

                                                                                        اعمهاا الم اد م من أجال ت زنز جمع البيااناات ور ااف ال اد ات اإلحصااااااااااااااائياة، بماا في ذلا  ب ااف ال اد ات  على تكويف
 ال ط ية،                                              التي ت ز  ز الت س ق فيما ب ن المكات  اإلحصائية

                                                                                  أن  تحسا ن قيال الفسااا من خالل بذل جه ا مااملة ومسات دة إلى أالة ومت د  اة الج ان  من  وإذ ي تبر 
تجاهات المتصاااااالة بالفساااااااا وقياسااااااها يكفل تك نن فهم أعمق لهذه الظاهرة، ونسااااااهم في تحديد  أجل اتتشاااااااف اال

إعداا وت ف ذ اساااتراتيجيات وساااياساااات                                                               المجاالت أو اإلجرافات أو الم اصااا  الم ر داااة لخذر وق   الفسااااا، وفي
لى ال ه   بسايااة ال ان ن،                                                                               مكافحة الفسااا باالسات اا إلى األالة، ون ذ ي على قيمة ت ىااف إلى الجه ا الرامية إ

 ، وإلى ت زنز الت مية المستدامة،1بما يتمامى مع أغرا  االتفاقية حس  ت رنفها ال ا ا في المااة 

                                                                               أهمية ودااع إطا  إحصااائي اولي ل يال الفساااا، باالساات اا إلى م هجيات تت ساام بالم داا عية            وإذ يؤك  د 
ل إلى                                            ومصااااا  بيانات م ث قة، وإذ يسااال  م بأن  االسااات                                                              انة بذائفة مت د  اة من ال  هج والمؤمااارات تساااهم في الت صااا 

                          ت  يم أتور مم ال  للفساا، 

في اعم الدول األطراف، ب اف على طلبها، في جه اها الرامية كذل  أهمية تل  الجه ا                   وإذ يؤك  د أيىااا   
 الذالبة، مها الدولة الذرف                                                                        إلى قيال الفساا كل   في واليتها ال ىائية، ب اف  على الم ل مات التي ت د   

                                     نشاااااره مؤخرا  مكت  األمم المتحدة الم  ي الذي بدل ل الد اساااااات االسااااات صاااااائية عن الفسااااااا            وإذ يرح    
 Manual on Corruption Surveys: Methodological Guidelines on theب   ان                      بااالمخااد   ات والجرنمااة

Measurement of Bribery and Other Forms of Corruption through Sample Surveys ،  والذي ي د  م              

http://undocs.org/ar/A/RES/71/313
http://undocs.org/ar/A/RES/71/313
http://undocs.org/ar/A/RES/71/313
http://undocs.org/ar/A/RES/71/313
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                                                                                                   إ مااات عملية وم هجية بشأن ت ف ذ الد اسات االست صائية إلفااات األ سر المعيشية واألعمال التجا نة من أجل 
 إجراف ا اسات علمية عن الفساا،

                                                                                     بالت د م الذي أحرزتل الدول األطراف في إجراف الد اساااات االسااات صاااائية إلفااات األ سااار المعيشاااية  ي  ه وإذ  
                                                                                                  واألعمال التجا نة بشااااااااأن الفساااااااااا، بما في ذل  الد اسااااااااات التي أ جرنر بمساااااااااعدة م د مة من مكت  األمم المتحدة 

 ع البيانات ذات الصلة، حس  االقتىاف،                                                                الم  ي بالمخد   ات والجرنمة، وإذ يشجع الدول األطراف على تحس ن جم 

                                                                               إلى مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة أن ي اصال، بالت سا ق مع اللج ة   يذل  -1 
اإلحصاائية لةمم المتحدة، ورالت اون والتشااو  ال ثي  ن مع الدول األطراف، إجراف مشااو ات على مسات ى الخبراف 

ئية جديدة وصاا ل الم هجيات اإلحصااائية ال ائمة بشااأن مسااألة قيال الفساااا، بشااأن ال ق ف على م هجيات إحصااا
من أجل إعداا اقتراحات بشااأن ودااع إطا  مااامل وسااليم من ال احية ال لمية وم داا عي ل ر  مساااعدة الدول 

ذا الصااااادا                                                                                               األطراف، ب اف على طلبها، في قيال الفساااااااا، وف ا  لالتفاقية، ونذل  إلى المكت  أن ي  د  ت رنرا  في ه
                                                                               ون د  مل إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا لكي ي ظر فيل؛

ذل   في                                                                   بأن  تل  ال ملية ي ب ي أن تشااااااامل طائفة واسااااااا ة من مصااااااااا  البيانات، بما       يسااااااال  م -2 
اا، والبيانات المساتمدة من                                                                                 اإلحصاافات اإلاا نة بشاأن تداب ر ال دالة الج ائية المت خذة بهدف التصادي لجرائم الفسا 

                                                                                                 التجا ب ب اف على اسااات صااااف إفااات األ سااار المعيشاااية واألعمال التجا نة بشاااأن وق   الفسااااا، والمؤمااارات بشاااأن 
مخاطر وق   الفسااا وم اطن الىا ف أمام الفسااا، مع مراعاة اختالف الظروف ب ن البلدان الم  ية ورال ظر إلى 

 مكافحة الفساا؛                             أن  غردل األساسي ه  اإلسهام في

                                                                           بالدول األطراف أن ت ظر في أن ت  شااااااااااائ وتدير، وف ا  ل  ان  ها المحلية، مسااااااااااات اعات  يه   -3 
                                                                                                      لبيااناات الجرنماة وال ادالاة الج اائياة المت ل اة بجرائم الفساااااااااااااااا وف اا  لالتفااقياة، بماا يشاااااااااااااامال التح ي اات والمالح اات 

البيانات المت ل ة بال ىااايا عبر ال ط ية، وفيما يتصاال  ال ىااائية واإلاانات والتساا نات اون محاتمة، بما في ذل 
بمساؤولية األماخاا االعتبا ن ن والذبي   ن على السا اف، وأن تتيد تل  الم ل مات ل م م الجمه   بتكلفة يسا رة 

                         أو مجانا  ورص  ة متكر ة؛

المحلياة، بذرن اة يمكن                                                                     الادول األطراف إلى تجميع البيااناات المت ل اة باالجرنماة، وف اا  ل  ان  هاا  يادع   - 4 
 ؛ التص يف الدولي للجرنمة لةغرا  اإلحصائية أن تج ل هذه البيانات قابلة للم ا نة على الص  د الدولي، بمراعاة 

الدول األطراف على ال ظر في إجراف ا اسااااااات اساااااات صااااااائية بشااااااأن تجا ب الفساااااااا  يشااااااجع -5 
                                                     بات  با  الم هجية الم ح دة التي ي رداها ال ل الد اساات باالسات اا إلى ا اساات اسات صاائية نم ذجية عالية الج اة، 

                                                                             الذي وداا ل مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة، وعلى أن تباا  ط عا   ،االساات صااائية عن الفساااا
إلى إطال  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااااااااااا واالجتماعات ذات الصاااااااااااااالة التي  

ل إل ها في إطا  هذه الجه ا؛ت  د                                                                  ها ه ئاتل الفرعية على ال تائج المت ص 

الدول األطراف على ال ظر في ال مل بالت اون مع الجهات الم  ية األخرى بما        أيىااا   يشااجع -6 
في ذلا  ال ذاا  الخااا واألوسااااااااااااااا  األتااايمياة والمجتمع المادني، في جه اهاا الرامياة إلى ودااااااااااااااع الم هجياات 

                                                       يال الفساا، وف ا  للمباائ األساسية ل  ان  ها المحلية؛والمؤمرات ل

                                                                         إلى مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات والجرنماة أن ي اصااااااااااااااال عملال الم هجي،  يذلا  -7 
                                                                                                       بهدف تحسا ن ات  خاذ إجرافات مااملة ومسات دة إلى أالة ومت د  اة الج ان  لكشاف الفسااا وقياسال، بمراعاة االتسااق 

 د الذل ، إلى البلدان التي ت تزم                                                                              مع االتفاقية واون تكرا  الجه ا ال ائمة بالف ل، وأن ي د  م المسااااااااعدة الت  ية، ع
 إجراف ا اسات است صائية وا اسات بشأن الفساا؛
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مؤتمر الادول األطراف في اتفااقياة   إطال                                     الادول األطراف على أن تبااا  ط عاا  إلى  يشااااااااااااااجع -8 
كييياة اسااااااااااااااتخادامهاا للم ل ماات الم تجاة عن طرنق على الم ل ماات المت ل اة ب األمم المتحادة لمكاافحاة الفسااااااااااااااااا 

المؤسسي في مجال                                                                                      م هجيات قيال الفساا التي اختا ت أن تذب   ها بهدف ت زنز سياساتها أو نهجها ال ان ني أو
 مكافحة الفساا؛

م ا ا من خا م الم زانية لةغرا   ت ف رالدول األطراف وسااااااائر الجهات المانحة إلى  يدع  -9 
                                                  هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.            المحد اة في

  
  8/11القرار   
  تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية  

                                                               إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، 
، والم   ن "ت زنز ت ف ذ اتفاقية األمم 2017تشااااارنن الواني/ن فمبر  10        المؤ  خ  7/7إلى قرا ه  إذ يشااااا ر  

المتحدة لمكافحة الفسااااااااااااا في الدول الجز نة الصااااااااااا  رة ال امية"، وإذ يحيط علما مع الت دير بالت رنر الذي أعدتل 
 في هذا الشأن، ( 33) األمانة

ت ف ذ اتفاقية  ، والم   ن "ت زنز2015ن فمبر تشاااارنن الواني/ 6        المؤ  خ  6/9إلى قرا ه   أيىااااا وإذ يشاااا ر 
 األمم المتحدة لمكافحة الفساا في الدول الجز نة الص  رة ال امية"،

من خذ  ة ما يذرحل الفسااااااا من مشااااااتل وتهديدات السااااات را  المجتم ات وإذ ي  د اإلعراب عن قل ل   
                                       قية وال دالة ون ر    الت مية المساااااااااااتدامة                                                             وأم ها، ح ث إنل ي      مؤساااااااااااساااااااااااات الديم راطية وقيمها وال يم األخال

 والالمساواة،                                                                    وسيااة ال ان ن للخذر، ومن أن  الفساا يمكن أن يؤاي إلى تفاقم الف ر

على أن الجه ا التي تباذلهاا الادول األطراف من أجال ت ف اذ اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة            وإذ يشااااااااااااااد  ا 
تبذلل هذه الدول من جه ا لت ف ذ خذة الت مية المسااااااااااتدامة                              ت زز ب ىااااااااااها ب ىااااااااااا  وتسااااااااااهم في ما  ( 34) الفساااااااااااا

، وإذ يشاااااااا ر إلى 2015أيل ل/ساااااااابتمبر  25        المؤ  خ  70/1، التي اعتمدتها الجمعية ال امة في قرا ها  2030 ل ام
الذي ي شااااااااااد التشااااااااااجيع على إقامة  16 ها هدفها ف جميع أهداف الت مية المسااااااااااتدامة ال ا اة في تل  الخذة، بما

                                                                                                مجتم ات مسااااااااالمة ال ي هم ح ف ها أحد من أجل تح  ق الت مية المسااااااااتدامة، وإتاحة إمكانية وصاااااااا ل الجميع إلى 
                                                                                ال دالة، ور اف مؤسسات ف  الة وخاد ة للمسافلة وماملة للجميع على جميع المست نات، 

، الذي أعررر 2016كان ن األول/ايسااااامبر  19          ، المؤ  خ 71/208إلى قرا  الجمعية ال امة وإذ يشااااا ر  
                                                                                                    فيل عن قل ها إزاف ما قد يترت  على الفساااااااا من تأث ر ساااااالبي على التمت ع بح  ق اإلنسااااااان، وإذ يساااااالم بأن  بثا  

 مانا،الفساا قد تك ن أمد وق ا على أتور أفراا المجتمع حر 

                                                                                               أن  مكافحة الفساا ي ب ي أن تشكل أول نة للمجتمع الدولي، بما فيل الدول الجز نة الص  رة ال امية،           وإذ ي برز  

                                                                                 بأن  الدول الجز نة الصاا  رة ال امية تت ساام بخصااائص ظرفية محد اة تسااتلزم إجراف إصااالحات            وإذ يساال  م 
                                                                             مستدامة وميس  ة التكلفة لمكافحة الفساا، ومساعدة ت  ية مكي فة حس  احتياجاتها،

في ال قر                                                                                بالت د م الذي أحرزتل الدول الجز نة الصااااااا  رة ال امية في ت ف ذ االتفاقية، ونسااااااال  م،           وإذ يرح    
                                                              نفسل، ب ج ب بذل المزند من الجه ا من أجل ت ف ذها ت ف ذا ف  اال،

__________ 

 . CAC/COSP/2019/8/Corr.1و CAC/COSP/2019/8ال ثي تان  (33) 

 (34) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/71/208
http://undocs.org/ar/A/RES/71/208
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/8
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/8/Corr.1
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                                                                                         بأن  الدول الجز نة الصااا  رة ال امية، مع محدواية قد اتها اإلاا نة وم ا اها، ت ع على عات ها             وإذ يسااال  م 
 نفس االلتزامات ال ان نية التي ت ع على عاتق جميع الدول األطراف في االتفاقية،

م ع المما ساات الفاسادة وال ىااف عل ها في المؤساساات ال م مية وال ذا   الىا ف على أهمية        يسال  ط   وإذ 
 زاهة،ال ام من أجل ب اف ال  

زاهااة                                                                             أناا ل ب  مااا ت ع مسااااااااااااااؤوليااة ت ف ااذ االتفاااقيااة على عاااتق الاادول األطراف، فااإن  ت زنز ال   وإذ يالحظ 
يت  ن أن تت اساااامها جميع قذاعات المجتمع الم  ية بمكافحة  والشاااافافية والمسااااافلة وم ع الفساااااا هي مسااااؤوليات

                                                                                              الفسااااااا، ألن  الفسااااااا ال يؤثر ف ط على الحك مات، بل قد يك ن لل أيىاااااا أثر سااااالبي كب ر على ال ذا  الخاا 
والمجتمع المدني بإعاقتل لل م  االقتصااااااااااي وإلحاق األذى بالمسااااااااتهلك ن واألعمال التجا نة وتشاااااااا نل الم افسااااااااة 

                                                                                           ل مخاطر كب رة ذات صااالة بالصاااحة والساااالمة ومخاطر قان نية واجتماعية، وإذ يشاااد  ا على دااارو ة زنااة  وتشاااك  
من االتفاقية، لم ع ومكافحة داااااااااااااروب الفسااااااااااااااا التي يت    ف ها ال ذا   12للمااة                           جه ا الدول األطراف، وف ا  

 ،2015ني/ن فمبر تشرنن الوا 6        المؤ  خ  6/5                                         الخاا، على ال ح  المب  ن في قرا  المؤتمر 

                                                                               الحاجة إلى تحساااااااااااا ن أ طر مكافحة الفساااااااااااااا وت زنز نظم الح كمة في إاا ة م ا ا المحيذات           وإذ ي برز 
بل عيح ماااااا  ب الدول الجز نة الصاااااا  رة ال امية، ور اف وت زنز قد ة تل                                                                                                     واأل ادااااااي من أجل حماية الب ئة وساااااا 

 ث الذبيعية،                                                    الدول على الصم ا في م اجهة بثا  ت   ر الم اخ والك ا  

المتحدة  ب يام لج ة م  نشااااااااااااا  ل المسااااااااااااات لة لمكافحة الفسااااااااااااااا، بالت اون مع مكت  األمم           وإذ يسااااااااااااال  م  
                                                                                              بالمخد   ات والجرنمة، بإنشاااف م صااة بح ث مكافحة الفساااا في الدول الجز نة الصاا  رة ال امية، من أجل  الم  ي

 ل  الدول،إجراف البح ث وتباال المما سات الفىلى المت ل ة تحديدا بت 

وال ثي ة   ( 35)                                                                      إلى إجرافات ال مل الم ج ل للدول الجز نة الصااااااا  رة ال امية )مساااااااا  ساااااااام ا(، وإذ يشااااااا ر 
إلى  1الفترة من  الختامية للمؤتمر الدولي الوالث الم  ي بالدول الجز نة الصااااااااااا  رة ال امية، الم   ا في أبيا، في

 الجز نة،                                                   ، والتي تت سم باألهمية بال سبة لبلدان المحيط الهاائ2014أيل ل/سبتمبر  4

ة م تدى جز  المحيط الهاائ في عام بإعالن "ب " بشاااااااااااأن األمن اإلقليمي الذي اعتمده قاا           وإذ يسااااااااااال  م  
 2014 فيما يت لق بم ذ ة المحيط الهاائ، وذل  في إطا  الت اون اإلقليمي لم ذ ة المحيط الهاائ ل ام  2018

 و ؤنة "المحيط الهاائ األز ق"،

باألعمال التي نفذت في إطا  مشااااااااااااارو  األمم المتحدة اإلقليمي لمكافحة الفسااااااااااااااا في م ذ ة             وإذ يرح     
                                                                                                         محيط الهااائ، الذي جاف ثمرة للت ااون ال ث ق ب ن مكتا  األمم المتحادة الم  ي بالمخاد   ات والجرنماة وررنامج األمم ال 

 المتحدة بشأن مسائل مكافحة الفساا،                                    ي د  نم ذجا للت اون ب ن ه ئات األمم  المتحدة اإلنمائي، والذي يمكن أن 

                                                                                    بااأهميااة او  الشااااااااااااااراتااات اإلقليميااة والاادوليااة، ورجاادوى عمليااة الت ل م الت اااوني فيمااا ب ن الاادول           وإذ ي ر   
 الجز نة الص  رة ال امية،

، 2018في نيساان/أبرنل  ( 34) بانىامام ساام ا إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااا  يرح  -1 
 ذل ؛ التفاقية أو ت ىم إل ها ب د على أن تف ل                                                       ونحث  الدول الجز نة الص  رة ال امية التي لم تصدق على ا

                                                                                بالدول الجز نة الصا  رة ال امية األطراف في االتفاقية أن ت ز  ز مشاا كتها ال شايذة في  يه   -2 
بلية است را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا وأن تبذل قصا ى جهدها لت ف ذ الت صيات الم بو ة عن 

 االست رادات؛

__________ 

 . 15/ 69مرفق قرا  الجمعية ال امة   (35) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/15
http://undocs.org/ar/A/RES/69/15
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الدول األطراف والجهات المانحة المهتمة، بما في ذل  الشااااركاف في الت مية، على اعم       يحث    -3 
الدول الجز نة الصاااا  رة ال امية في جه اها الرامية إلى ت ف ذ االتفاقية، بما في ذل  ع اصاااارها التي سااااتسااااهم في 

 من أهداف الت مية المستدامة؛ 16تح  ق الهدف 

راف والجهات المانحة المهتمة، بما في ذل  الجهات الشااااااااااارنكة في الدول األط           يحث  أيىاااااااااااا   -4 
الت مية على أن ت اصااال، ب اف على الذل ، ورمسااااعدة األمم المتحدة وساااائر الجهات اإلقليمية ذات الصااالة، في 

 نة إطا  ال الية الحالية لكل م ها، اعم ال مل على ت ف ذ اإلصااالحات الرامية إلى مكافحة الفساااا في الدول الجز 
د الو ائي واإلقليمي والدولي، بما يشاااااااامل تلبية    الصاااااااا  رة ال امية عن طرنق ت ديم المساااااااااعدة الت  ية على الصاااااااا 

اسااااات را  الت ف ذ أو الت ا نر المرحلية بشاااااأن الت ف ذ   االحتياجات من المسااااااعدة الت  ية المساااااتبانة من خالل بلية
 ؛المختلفة                                 الم د مة من خالل الم صات اإلقليمية

                                                                                      الدول األطراف والجهات المانحة المهتم ة التي تت افر لديها خبرات ف ية م اساااااااابة لب ئة الدول        يحث   - 5 
الجز نة الصاااااااا  رة ال امية على إطال  الدول الجز نة الصاااااااا  رة ال امية، ب اف على طلبها، على مما ساااااااااتها الفىاااااااالى 

 الت اون الو ائية واإلقليمية والدولية ال ائمة والم بلة؛ استفااتل من ا ول في هذا الشأن عن طرنق بليات  وما 

والمما سااات  الدول الجز نة الصاا  رة ال امية على م اصاالة تباال الم ل مات والبح ث يشااجع -6 
 الفىلى والد ول المستفااة المت ل ة بكييية ت ف ذ االتفاقية في هذه الدول؛

                                             زنز أ طرها الخاصااة بم ع الفساااا، كخذ ة ترمي  الدول الجز نة الصاا  رة ال امية على ت        يحث   -7 
إلى ال ه   بالح كمة الرمااااا دة في مجال إاا ة م ا ا المحيذات واأل اداااااي، بهدف ت زنز ور اف ال د ة الشااااااملة 
                                                                                                      على الصام ا في م اجهة بثا  ت   ر الم اخ والك ا ث الذبيعية في تل  الدول، بدعم من المجتمع الدولي وه ئات  

 ة الم  ية واله ئات اإلقليمية؛األمم المتحد

زاهة وم ع  ال   ترساايخالدول الجز نة الصاا  رة ال امية على م اصاالة جه اها الرامية إلى  يشااجع -8 
الفساا وال ىاف عليل في ال ذاع ن ال ام والخاا، وندع  الدول األطراف األخرى والجهات المانحة المهتمة إلى 

في ذل  عن طرنق ت ف ر الدعم الالزم  هذا الصدا، ب اف على طلبها، بما  اعم الدول الجز نة الص  رة ال امية في
لها بمساااااااااعدة مااااااااركاف الت مية ارخرنن وه ئات األمم المتحدة واله ئات اإلقليمية ذات الصاااااااالة، في إطا  ال الية 

 الحالية لكل م ها؛

                                                                              الادول الجز ناة الصاااااااااااااا  رة ال اامياة على أن ت ز  ز، في حادوا إمكاانااتهاا ووف اا للمبااائ        يحاث   -9 
األسااساية ل ظمها ال ان نية، مشاا كة األفراا والجماعات من خا م ال ذا  ال ام، مول المجتمع المدني والم ظمات 

ل مل على م ع الفساااااااا ا غ ر الحك مية والم ظمات المجتمعية وال ذا  الخاا والشااااااباب ووسااااااائط اإلعالم، في
 يشكلها؛ ومكافحتل وت عية الجمه   ب ج اه وأسبابل ومدى فداحتل والمخاطر التي

                                                                                 الدول الجز نة الصاا  رة ال امية على ات  با  نهج ي شاار  المجتمع ب أسااره في م ع الفساااا  يشااجع -10 
يات والسااااياسااااات ال ط ية والتصاااادي لل، بما في ذل  من خالل المشااااا كة ال اساااا ة ال ذاق في ودااااع االسااااتراتيج

 لمكافحة الفساا وت ف ذها؛

الدول الجز نة الصاااااااااااااا  رة ال امية على ت زنز ت ف ذ االتفاقية على المساااااااااااااات ى اإلقليمي       يحث   -11 
ب سااااااائل م ها زنااة الت اون مع ارليات اإلقليمية مول أمانة م تدى جز  المحيط الهاائ ومشاااااارو  األمم المتحدة 

                                                                                  فساااا في م ذ ة المحيط الهاائ الذي يرك  ز على بلدان المحيط الهاائ الجز نة بهدف ودااع  اإلقليمي لمكافحة ال
االلتزامات التي ت هد بها قااة م تدى جز  المحيط   ؤنة لمكافحة الفسااااااااااا في م ذ ة المحيط الهاائ تتساااااااااق مع

 اإلقليمي؛ الهاائ في إطا  إعالن "ب " بشأن األمن



 
 

 

V.20-06803 43/53 

 

م إلى مؤتمر الاادول األطراف في اتفاااقيااة األمم المتحاادة لمكااافحااة                     إلى األمااانااة أن ت ااد    يذلاا  -12 
                                                                                   الفساا ت رنرا بشأن ما ي حر ز من ت د م وما ي  اج ل من تحد  يات في ت ف ذ هذا ال را ؛

الدول الجز نة الصاااااا  رة ال امية على ال ظر في الت صاااااايات ال ا اة في ت رنر األمانة  يشااااااجع -13 
 ي الدول الجز نة الص  رة ال امية؛عن ت زنز ت ف ذ االتفاقية ف

                                 ، ونحث  الدول األطراف على م اصاااالة  7/ 7                                                  بالت د م المحرز والتحديات ال ائمة في ت ف ذ قرا ه    يساااالم  - 14 
                                                                                                                   اعم الجه ا الرامية إلى ت ديم المساااااااعدة الت  ية، التي ترك  ز على احتياجات الدول الجز نة الصاااااا  رة ال امية وأول ناتها،  

المتحدة، في التصااااديق على االتفاقية أو االنىاااامام إل ها،  بما في ذل  م اونتها، ب اف على طلبها ورمساااااعدة من األمم  
                                                                                              وفي استيفاف المتذلبات التشرنعية وغ رها من المتذلبات الت  ية من أجل الت ف ذ الف  ال لالتفاقية؛ 

الدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا   يدع  -15 
                                           ا ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.                     المحد اة في هذا ال ر 

  
  8/12القرار   
  منع الفساد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة   

                                                               إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا، 
مكافحة الفسااااااااااااااا بجميع أماااااااااااااكالل أمر ذو أول نة، وإذ يكر  اإلعراب عن قل ل إزاف خذ  ة  بأن         إذ ي ر   

 المشاتل والتهديدات التي يو رها الفساا، 

ورالدو  الهام الذي تؤايل في هذا  ( 36) بأغرا  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااا،       أيىاااااااااا            وإذ ي ر   
فاقية ه  ترونج وتيسااااا ر واعم الت اون الدولي والمسااااااعدة الت  ية في                                      الصااااادا، ورأن  أحد األغرا  الرئيساااااية لالت 

 من االتفاقية،  1                                                                       مجال م ع ومكافحة الفساا، حسبما ت ص  عليل الف رة الفرعية )ب( من المااة

إلى الف رة الوانية من ايباجة االتفاقية التي أبدت ف ها الدول األطراف قل ها إزاف الصاااااااااااالت  وإذ يشااااااااااا ر 
                                                                                         ن الفسااااا وساااائر أماااكال الجرنمة، وخصااا صاااا  الجرنمة الم ظمة والجرنمة االقتصاااااية، بما ف ها غسااال ال ائمة ب 

                                                                                                     األم ال، والف رة الخامسااااااااااة من ايباجة االتفاقية، التي أبدت ف ها الدول األطراف اقت اعها بأن  اتبا  نهج مااااااااااامل 
 ومت دا الج ان  ه  أمر الزم لم ع الفساا ومكافحتل بص  ة ف الة، 

                              ، الم   ن "متااب اة إعالن مر اتح 2017تشاااااااااااااارنن الوااني/ن فمبر  10المؤ خ  7/6قرا ه                       وإذ يؤك  د مجاد اا   
                                                                                                 بشاأن م ع الفسااا"، الذي أهاب فيل بالدول األطراف أن تت خذ االتفاقية إطا ا  الساتحداث دامانات مصام مة حسا  

                      اة مديدة الت ر   لل،                                                       االحتياجات المذل رة لم ع الفساا، وال سيما في مجاالت محد  

 ( 37) بشأن تكلفة الجرائم التي تؤثر على الب ئة، ال ائمةبالبح ث                 وإذ يحيط علما   

ب لق الادو  الاذي يمكن للفساااااااااااااااا أن يؤايال في الجرائم التي لهاا تاأث ر على الب ئاة، والتي قاد وإذ يالحظ  
 مية،                                                           تشكل مصد ا  مت اميا  لة رات فيما يت لق بمختلف األنشذة اإلجرا

__________ 

 (36) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 

 The State of Knowledge of Crimes Thatالم   ن  ،الم رفة بالجرائم التي لها تأث ر خذ ر على الب ئة  المت لق بحالة  الت رنرمول  (37) 

Have Serious Impact on the Environment االستراتيجي والت رنر (؛ 2018)ن روري، ، الذي نشره برنامج األمم المتحدة للب ئة
 Strategic Report: Environment, Peace and Security: A الم   ن  ،الب ئة والسالم واألمنعلى تكال  التهديدات بشأن 

Convergence of Threats ، (؛ والت رنر 2016)لج ائية )اإلنترر ل( وررنامج األمم المتحدة للب ئة الذي نشرتل الم ظمة الدولية للشرطة ا
، الصاا  عن World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Speciesال المي عن جرائم الحياة البرنة، الم   ن 

 ا ة عن الب   الدولي. (؛ والم ش  ات الصا2016                                                      مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة )ف   ا، 
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إزاف إمكانية اساات الل غساال األم ال لتم نل و/أو إخفاف مصاااا  ال ائدات المكتساابة بصاا  ة  وإذ يساااو ه ال لق  
                                                                                                         غ ر مشروعة، وكذل  لتيس ر ا تكاب جرائم لها تأث ر على الب ئة، ونمكن أن تؤاي إلى ا تكاب جرائم أوسع نذاقا ، 

                                                                                   على أن  جه ا الدول األطراف الرامية إلى ت ف ذ االتفاقية ي ز  ز كل م ها ارخر، ونسااااااهم في            وإذ يشااااااد  ا 
، التي اعتمدتها الجمعية ال امة 2030ما تبذلل تل  الدول من جه ا  امية إلى ت ف ذ خذة الت مية المستدامة ل ام 

، وإذ يشاااااااا ر إلى أهداف الت مية المسااااااااتدامة المد جة في تل   2015أيل ل/ساااااااابتمبر  25المؤ خ  70/1في قرا ها  
                                                                       المتمو  ل في التشاااجيع على إقامة مجتم ات مساااالمة ال ي هم ح ف ها أحد من أجل  16الخذة، بما في ذل  الهدف  

                          ات ف  الة وخاداا ة للمسااافلة تح  ق الت مية المسااتدامة، وإتاحة إمكانية وصاا ل الجميع إلى ال دالة، ور اف مؤسااساا 
 المست نات،   وماملة للجميع على جميع

                                                                                على أن  الفسااااا ظاهرة عالمية تؤثر في جميع المجتم ات واالقتصاااااات، مما يج ل الت اون            وإذ يشاااد  ا 
صااات، بما في ذل                                                                                                     الدولي من أجل م  ل ومكافحتل أمرا  ال غ ى ع ل، باالساات اا إلى نهج مااامل ومت د  ا التخصاا 

 تشرنن الواني/  10        المؤ  خ  7/2من خالل استرااا عائدات الجرنمة وإعااتها، وإذ يش ر في هذا الصدا إلى قرا ه  

                                                                                              ، وإذ يحيط علما  بالمذك  رة التي أعد تها األمانة بشاااااااأن م ع ومكافحة الفسااااااااا المت لق بم ااير هائلة 2017ن فمبر 
  ( 38) من الم ج اات،

                                                                ات الاادوليااة التي ت تر  الاادول األطراف، ممااا يؤثر ساااااااااااااالبااا  على الت اااون  ال  ائق والتحاادياا  وإذ يالحظ 
 الدولي في م ع ومكافحة الفساا بد جة أعلى من الفاعلية والكفافة،

في هذا الصااادا إلى إعالن الدوحة بشاااأن إامام م ع الجرنمة وال دالة الج ائية في جدول أعمال  وإذ يشااا ر  
                                                                                                      األمم المتحدة األوساااع من أجل التصاااد  ي للتحد  يات االجتماعية واالقتصاااااية وت زنز سااايااة ال ان ن على الصااا  دين  

( م ل باعتماا تداب ر ف الة  )ا   9لف رة الذي ت هدت الدول األعىاااااااااف في ا  ( 39) ال ط ي والدولي ومشااااااااا كة الجمه  ، 
                                                                                                            لم ع ومكافحة المشاااااااااكلة الخذ رة المتمو  لة في الجرائم التي تؤث  ر على الب ئة، من خالل تدعيم التشااااااااارن ات والت اون  
الدولي ور اف ال د ات وتداب ر ال دالة الج ائية وجه ا إنفاذ ال ان ن التي تسااااااااااتهدف داااااااااامن جملة أم  ، التصاااااااااادي  

                                                                                                 رنمة الم ظ مة عبر ال ط ية والفسااا وغسال األم ال المرتبذة بذل  ال    من الجرائم، وإذ يشا ر أيىاا  إلى ألنشاذة الج 
( من إعالن الدوحة، التي ت هدت الدول األعىااااااااااف ف ها بت زنز ث ة الجمه   في نظم ال دالة الج ائية  )ا  10 الف رة 

ل  ت زنز الكفافة المه ية والرقابة في جميع قذاعات  من خالل م ع الفسااااااااااا والترونج لحماية ح  ق اإلنساااااااااان، وكذ 
                                                                                         نظام ال دالة الج ائية، مما يكفل تيس ر ال ص ل إليل وتلب تل الحتياجات جميع األفراا وح  قهم، 

                                                                        أن  لكل   اولة سيااة اائمة كاملة تما سها بحرنة على كل م ا اها الذبيعية، من جديد وإذ يؤكد 

لمما ساات الفاسادة التي تيسار اساتمرا  اساتخدام التراخيص والشاهااات المزو ة أو إزاف ا وإذ يسااو ه ال لق 
الصااااا ة بصااا  ة غ ر قان نية، أو ال ح في اساااتخدام التراخيص والشاااهااات الصاااحيحة، لتم نل االتجا  بالم ا ا  

ر مشاااارو ، أو جر بها على نح  غ                                                   الحصاااا ل عل ها بذرن ة غ ر مشااااروعة أو ال فايات المت   يجري الذبيعية التي 
ل ساال األم ال المكتساابة من هذه الم ا ا الذبيعية التي يجرى الحصاا ل عل ها بذرن ة غ ر مشااروعة أو ال فايات  

 بها على نح  غ ر مشرو ،         المت جر

                                                                                         بالدو  الرئيسي الذي تؤايل الدول األطراف، بمساعدة من مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات            وإذ ي ر   
 ي م ع ومكافحة الفساا، والجرنمة، ف 

__________ 

 (38) CAC/COSP/2019/13 . 

 . 174/ 70مرفق قرا  الجمعية ال امة   (39) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/13


 
 

 

V.20-06803 45/53 

 

                                                                                   بالمساااااهمة الهامة التي ي دمها مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة من خالل                   وإذ ي ر  أيىااااا   
وداااااااع برامج جديدة للمسااااااااعدة الت  ية تهدف إلى م ع الفسااااااااا ومكافحتل من ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على 

ة للحك مات وال ذا  الخاا وساائر أصاحاب المصالحة الم    ن بشاأن التصادي الب ئة، بما يشامل إنتام أالة مرجعي 
للفسااا في قذاعات الحياة البرنة واألخشااب ومصاائد األساما ، مع الترك ز على تشاجيع وداع الساياساات الم اسابة 

 زاهة وت  يم مخاطر الفساا والتخييف من بثا ه على امتداا سلسلة ال يمة، فيما يت لق بال  

                                                                              أن  المساااااااؤولية عن ت ف ذ االتفاقية ت ع على عاتق الدول األطراف، ولكن الفسااااااااا ال يمس                ك  د مجد اا  وإذ يؤ  
                                                                                                        بتأث ره الحك مات فحسااااا ، بل إن  لل تأث را كب را في ال ذا  الخاا، إذ ي رقل ال م  االقتصاااااااي ونشااااا   ه الم افساااااة 

زاهة والشااااااااافافية                            أن  المساااااااااؤولية عن ت زنز ال    ونذرت مخاطر قان نية كب رة ومخاطر تىااااااااار بالسااااااااام ة، وإذ يالحظ 
 والمسافلة وعن م ع الفساا ت ع على عاتق الدول األطراف ونتشا   في تحملها جميع أصحاب المصلحة الم    ن، 

                                                                     من االتفاقية، التي ت ر  بالحاجة إلى م ع الفساااااااا الذي يك ن ال ذا  الخاا   12إلى المااة  وإذ يشاااااا ر 
                                                                                  ذل  عن طرنق م ع إسافة استخدام اإلجرافات التي ت ظ  م نشا  كيانات ال ذا  الخاا، بما                      دال ا  فيل، بما في

 يشمل اإلجرافات المت ل ة بالرخص واإلعانات التي تم حها السلذات ال م مية لةنشذة التجا نة، 

                                                                                  في هذا الساااااياق على المسااااااهمات التي ت د  مها الم ظمات الحك مية الدولية والدو  المهم                   وإذ يسااااال  ط الىااااا ف  
                                                                                               الذي يىاااااااااذلع بل كل  من وساااااااااائل اإلعالم والمجتمع المدني واألوساااااااااا  األتاايمية وكيانات ال ذا  الخاا في م ع 

،   63لمااة الفساااااا ومكافحتل من ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على الب ئة، وإذ يشاااا ر إلى ا                          من االتفاقية، التي ت ص 
 جملة أم  ، على الت اون مع الم ظمات وارليات الدولية واإلقليمية والم ظمات غ ر الحك مية ذات الصلة؛ في  

                                        تموا  ل أااة ف االاة وجزفا  مهماا  من اإلطاا   ( 36)                                        أن  اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الفساااااااااااااااا يؤكاد -1 
سااااا ومكافحتل من ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على الب ئة، ومن الجه ا الرامية إلى ال ان ني الم  ي بم ع الف

 ت زنز الت اون الدولي في هذا الصدا؛

                                                                                 ، في هذا الصدا، جميع الدول التي لم تصد  ق على االتفاقية أو لم ت ىم  إل ها ب د على      يحث   -2 
 أن ت ظر في ال يام بذل  في أقرب وقر ممكن؛

دامان احترام                                                                الدول األطراف على ت ف ذ االتفاقية وف ا  لتشارن اتها المحلية، وعلى       أيىاا         يحث   -3 
أحكام االتفاقية، بغية االساااااااتفااة م ها على أتمل وجل في م ع الفسااااااااا ومكافحتل من ح ث عالقتل بالجرائم التي  

 تفاقية؛لال                                                                   تؤثر على الب ئة وإعااة عائدات الجرائم التي تؤثر على الب ئة، وف ا  

                                                                      الاادول األطراف على أن ت ز  ز تذب ق االتفاااقيااة، وف ااا  ألحكااامهااا، من أجاال م ع   تااذلاا       يحااث   -4 
                                                                                                         أف ال الفسااااا المجر مة وف ا  لالتفاقية والتح  ق ف ها ومالح ة مرتكب ها قىاااائيا، بما يشااامل الحاالت التي قد تك ن  

                                                       ل  أن تجم  د عائدات الجرنمة وتحجزها وتصاا ها وت  دها،                                                       ف ها تل  الجرائم مرتبذة بجرائم تؤث  ر على الب ئة، وكذ
                                                                                                    وف ا  لالتفاقية، وأن ت ظر في اتخاذ تداب ر لتجرنم محاولة ا تكاب هذه األف ال، على ال ح  الم صاااا ا عليل في 

                                                                                         من االتفاقية، بما يشمل الحاالت التي تك ن ف ها جماعات إجرامية م ظ مة دال ة في تل  الجرائم؛ 27المااة 

بالدول األطراف أن تساااااااتف د، إلى أقصاااااااى حد ممكن، من الصاااااااك   ال ان نية األخرى  يه   -5 
ذات الصااالة المتاحة على كل من الصااا  د ال ط ي واإلقليمي والدولي للتصااادي للفسااااا من ح ث عالقتل بالجرائم 

ساااااااااا واالحتيال واالبتزاز التي تؤثر على الب ئة، ب سااااااااائل م ها التشاااااااارن ات المت ل ة بمكافحة غساااااااال األم ال والف
 والجرائم المالية؛

                                                           أن ت مل، وف ا  للمباائ األساااااسااااية لل ظم ال ان نية الم م ل بها راف  األطبالدول             يه   أيىااااا   -6 
زاهة والشااافافية، وأن تسااا ى إلى م ع  لديها، على ت زنز أطر مكافحة الفسااااا، وتشاااجيع المما ساااات األخالقية وال  

 وق   حاالت تىا ب المصالد، بهدف م ع الفساا من ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على الب ئة؛
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زاهاة في جميع مك ناات نظاام م ع الجرنماة وال ادالاة باالادول األطراف أن تكفال ال   كاذلا  يه ا  -7 
زاهاة في صااااااااااااااف ف ال اامل ن في جهااز الجماا   واوائر مراقباة الحادوا، اون  الج اائياة، ب سااااااااااااااائال م هاا ت زنز ال  

 ل األطراف؛ المسال باست الل ال ىاف ووف ا للمباائ األساسية لل ظم ال ان نية الم م ل بها في الدو 

                                                                               باأهمياة أن تت خاذ الادول األطراف، باالت ااون مع مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات       ي ر   -8 
من االتفاقية والمباائ األسااااااااااساااااااااية ل  ان  ها   13                                                          والجرنمة، تداب ر م اسااااااااابة، دااااااااامن حدوا إمكاناتها ووف ا  للف رة 

 ذاا  ال اام، موال المجتمع المادني وال ذاا  الخااا المحلياة، من أجال تشااااااااااااااجيع األفراا والجمااعاات من خاا م ال
واألوسااا  األتاايمية والم ظمات غ ر الحك مية والم ظمات المجتمعية، على المشااا كة ال شاايذة في م ع الفساااا، 
وت عية الجمه   ب ج اه وأسااااااااابابل ومدى خذ  تل والتحدي الذي يذرحل الفسااااااااااا من ح ث عالقتل بالجرائم التي  

 ونشجع الدول األطراف على ت زنز قد تها في هذا الصدا؛ تؤثر على الب ئة

                                                                        الدول األطراف على أن تت خذ تداب ر تهدف إلى دامان مساافلة األماخاا االعتبا ن ن        يحث   -9 
 م ها؛  26                                                                         والذبي   ن عن جرائم الفساا، وف ا  للفصل الوالث من االتفاقية ورخاصة المااة 

                                                          أن ت ز  ز الت اون في المسااائل الج ائية في هذا الشااأن، وف ا   الدول األطراف على            يحث  أيىااا   -10 
للفصاااااال الرابع من االتفاقية، وأن تتباال المساااااااعدة ال ان نية على أوسااااااع نذاق ممكن في التح ي ات والمالح ات 

 والدعاوى ال ىائية؛

إزاف التدف ات المالية ل ائدات الجرنمة وعمليات غسااااااال األم ال التي قد تك ن   عن قل ل ي رب -11 
                                                                                                    متأتية من الفساااااااا من ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على الب ئة، ونحث  الدول األطراف على التح  ق في تل   

إلى ال ىاااااااااف على                                                                                     الجرائم ومالح ة مرتكب ها، بما في ذل  باسااااااااتخدام أسااااااااال   التح  ق المالي، والساااااااا ي حو وا  
                                                                                               الح افز التي تشااااااااااااااج  ع على تح ناال عااائاادات الجرنمااة إلى الخااا م، وأن تمااد  للاادول األطراف األخرى يااد ال  ن  
والمساااعدة على أوسااع نذاق ممكن فيما يت لق باسااترااا عائدات الجرنمة وإعااتها، بمراعاة االتساااق مع الفصاال 

 الخامس من االتفاقية؛

من االتفاااقيااة ب جال  33و 32و 8على أن ت  م، مع مراعاااة الم اا  الاادول األطراف يشااااااااااااااجع -12 
                                                                                                           خاا ووف ا  لتشااارن اتها ال ط ية، بال ظر في إنشااااف ن ظ م سااارنة لت ديم الشاااكاوى وررامج لحماية المبل    ن، وتذ نر  

لاة لحمااياة الشااااااااااااااه ا،                                                                                          ماا ه  قاائم من تلا  ال  ظم والبرامج، بماا في ذلا  ن ظ م اإلبال  المحمياة، وات  خااذ تاداب ر ف ا ا
 وزنااة ال عي بهذه التداب ر؛  

                                                                            بال مل الذي ادااااااااااذلع بل مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة في إعداا         يرح    -13 
برامج المسااااااااعدة الت  ية التي تساااااااتهدف م ع ومكافحة الفسااااااااا أو التي تساااااااهم في هذا المجال، بما في ذل  م ع  

 عالقتل بالجرائم التي تؤثر على الب ئة؛  الفساا ومكافحتل من ح ث 

                                                                              إلى مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات والجرنماة أن ي مال، باالت ااون ال ث ق مع  يذلا  -14 
                                                                                                     الادول األطراف والم ظماات الادولياة واإلقليمياة ذات الصاااااااااااااالاة، و ه اا  بت افر م ا ا من خاا م الم زانياة، على إجراف 

                                                                               المحد اة في نذاق هذا ال را ، وأن ي د  م ت رنرا  في هذا الصاااادا إلى الفرنق ال امل بح ث علمية بشااااأن الم اداااايع 
 الحك مي الدولي المفت ت ال ى نة الم  ي بم ع الفساا؛ 

                                                                              الدول األطراف على أن تت خذ، ع د االقتىاااف ووف ا  للمباائ األساااسااية لل ظم ال ان نية يشااجع  -15 
                                                                    مخاطر الفساااااااا والحد   م ها على امتداا سااااااالساااااال ال يمة من أجل م ع ومكافحة  الم م ل بها لديها، تداب ر لت  يم

                                                  المتحاادة الم  ي بااالمخااد   ات والجرنمااة أن ياادعم الاادول  الجرائم المشاااااااااااااام لااة باااالتفاااقيااة، ونذلاا  إلى مكتاا  األمم
                                                                               األطراف، ب اف  على طلبها و ه ا  بت افر الم ا ا من خا م الم زانية، في هذا الصدا؛
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                                                                  بمااا أنتجاال مكتاا  األمم المتحاادة الم  ي بااالمخااد   ات والجرنمااة من أالاا ة                   علمااا  مع الت اادير  حيط ي  - 16 
مرجعية للحك مات وساااائر أصاااحاب المصااالحة بشاااأن التصااادي للفسااااا في قذاعات الحياة البرنة واألخشااااب ومصاااائد  

ثا ه، ونشااااجع األسااااما ، مع الترك ز على ت  يم مخاطر الفساااااا على امتداا ساااالساااالة ال يمة واتخاذ تداب ر للتخييف من ب 
                                                                                                     الادول األطراف على االساااااااااااااتفاااة من هاذه األاوات، ونادع  مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات والجرنماة إلى أن  
                                                                                                          ي اصال، بالت اون ال ث ق مع الدول األعىااف و ه ا بت افر م ا ا من خا م الم زانية، وداع أال ة مشاابهة بشاأن التصادي 

                                                                            خرى المت ل ة بإاا ة الم ا ا الذبيعية وال فايات، وف ا  لل الية المس دة إليل؛ للفساا في ال ذاعات االقتصااية األ 

                                                                        الااادول األطراف إلى ت اااديم م ل ماااات إلى مكتااا  األمم المتحااادة الم  ي باااالمخاااد   ات  يااادع  -17 
الت  ية،                                                                                                 والجرنمة بشااأن المسااائل ال ا اة في هذا ال را ، حرصااا  على اسااتبانة االحتياجات الم اساابة من المساااعدة

والتباحث م ل فيما إذا كان ب ساا ل المساااعدة في جمع الم ل مات الم اساابة بشااأن التذ  ات المتصاالة بالسااياساات 
 والبرامج المؤسسية الم  ية بال مل على م ع الفساا ومكافحتل من ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على الب ئة؛  

                                              مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة                            الدول األطراف إلى أن تزو  ا             يدع  أيىااااااااااااا   -18 
بتشاااارن اتها وساااا اب ها ال ىااااائية في مجال مكافحة الفساااااا من ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على الب ئة، بغية 
ت ميمها على نذاق أوسااااااااااااااع من خالل ب ابة إاا ة الم ا ف، الم روفة باساااااااااااااام ب ابة الم ا ا اإللكترونية وال  ان ن  

 ة بالجرنمة )ب ابة "م رل  "(، واستخدامها في األنشذة التد نبية لب اف ال د ات؛ المت ل 

                                                                          إلى مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات والجرنماة أن ي اصاااااااااااااال، في إطاا  واليتال  يذلا  -19 
شااركاف والجهات                                                                                              و ه ا  بت افر م ا ا من خا م الم زانية، ورالت اون مع الم ظمات الدولية واإلقليمية ذات الصاالة وال

المانحة، ورالتشااااااااااااو  ال ث ق مع الدول األطراف، وداااااااااااع برامج للمسااااااااااااعدة الت  ية وإجراف البح ث والد اسااااااااااات 
                                                                                                         واسااااتحداث الم اا التد نبية واألال ة واألاوات لفائدة الحك مات، وكذل  ت ميم الم ل مات والمما سااااات الج دة التي  

                                                           كن ات  خاذها في المسااااات بل لم ع الفسااااااا ومكافحتل من ح ث عالقتل يمكن أن تسااااااعد على ت جيل التداب ر التي يم
 الب ئة؛   بالجرائم التي تؤثر على

من االتفااقياة، بماا ت  م بال سااااااااااااااائر الم ظماات وارلياات الادولياة  63، بماا يتفق مع الماااة       يرحا     - 20 
 الجرائم التي تؤثر على الب ئة؛  واإلقليمية ذات الصلة من عمل يهدف إلى م ع الفساا ومكافحتل من ح ث عالقتل ب 

                                                                           مكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد   ات والجرنمة على أن ي اصاااااااااااااال، في إطا  واليتل،        يحث   -21 
ي زز ت اونل   ت اونل ال ائم مع األعىااااااااااف ارخرنن في االتحاا الدولي لمكافحة الجرائم داااااااااد األحياف البرنة، وأن

بالدعم والمسااعدة الت  ية، ب اف على طلبها، وكذل  بالبيانات والتحل الت،  وت ساي ل من أجل تزوند الدول األطراف  
 الب ئة؛ بشأن م ع الفساا ومكافحتل ح ث عالقتل بالجرائم التي تؤثر على

حادوا الم ا ا                                                                    إلى أمااناة مؤتمر الادول األطراف في اتفااقياة األمم المتحادة أن ت اد  م، في يذلا  -22 
 الم  ية؛ ا ال را  إلى المؤتمر في او تل التاس ة وإلى ه ئاتل الفرعيةالمتاحة، ت رنرا عن ت ف ذ هذ

إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا    المانحةالدول األطراف وسااااااائر الجهات  يدع  -23 
                                                             المحداة في هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.

  
  8/13القرار   
تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة إعالن أبوظبي بشأن   

  الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية
                                                                إن  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،  
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ت را  المجتم ات وأم ها                                                          عن قل ل بشااااااأن ما يترت  على الفساااااااا من بثا  ساااااالبية تىاااااار  باساااااا  إذ ي رب 
 وف الية المؤسسات وسيااة ال ان ن والت مية المستدامة، 

                                                                               ات  با  نهج مااااااااااااامل ومت ازن ومت د  ا الج ان  ه  أمر ال غ ى ع ل لت ف ذ اتفاقية األمم  بأن              واقت اعا  م ل 
 ( 40)                                       المتحدة لمكافحة الفساا ت ف ذا  ف  اال ،

                                                                               بأهمية المسااااعدة الت  ية المساااتدامة التي ت  د م في ال قر الم اسااا  وتت سااام بالمالفمة                       واقت اعا  م ل أيىاااا   
ساااااااايما من خالل المساااااااااعدات الرامية  لل ر  والف الية، وع د اإلمكان، ط ل األمد، من أجل ت ف ذ االتفاقية، وال

 ول األطراف، إلى ب اف قد ات المؤسسات التي تشا   في ت ف ذ تداب ر مكافحة الفساا لدى الد

                                                                           أن  المساااااؤولية عن ت ف ذ االتفاقية ت ف ذا  ف  اال  عن طرنق تشاااااجيع وت زنز الجه ا  وإذ يىاااااع في اعتبا ه 
                                                                                                  الرامية إلى م ع الفساااااا ومكافحتل هي مسااااؤولية م  طة بجميع الدول األطراف، وأن  الدعم والمشااااا كة من جان  

 ن يسهمان في زنااة كفافة هذه الجه ا وف ال تها، األفراا والجماعات من خا م ال ذا  ال ام عامال

مباائ اإلاا ة الساااااليمة للشاااااؤون ال م مية والممتلكات ال م مية واإلنصااااااف والمساااااافلة                   وإذ يؤكد مجداا   
زاهة وإ ساااف ث افة ت  م  عن التجاوزات، بما يشاامل األعمال اإلجرامية، والتساااوي أمام ال ان ن، وداارو ة حماية ال  

 فساا، على  فض ال

وإعالن   ( 41) بااإعالن ليمااا ح ل المباااائ الت ج هيااة لرقااابااة األم ال ال م ميااة مع الت اادير                وإذ يحيط علمااا   
اللذين اعتمدهما مؤتمر الم ظمة الدولية  ( 42) مكسااااايك  بشاااااأن اسااااات اللية األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسااااابة،

 لةجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاساااااابة، على الت الي، في او تيل التاساااااا ة الم   اة في ليما في تشاااااارنن األول/ 
                     ، ورمذك  رة التفاهم  2007، والتاسااا ة عشااارة الم   اة في مدي ة المكساااي ، في تشااارنن الواني/ن فمبر 1977أتت رر 

، 2019تم ز/ي ليل  30                                                                               المتحدة والم ظمة الدولية لةجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة، الم ق  ة في  ب ن األمم 
                                                                      والتي تكفل إطا ا  للت اون ب ن الم ظمت ن في مجال م ع الفساا ومكافحتل، 

 ع الفسااااااااااا على الدو  المح  ي الذي تؤايل األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسااااااااابة في م           وإذ يشاااااااااد  ا 
زاهة والمسااااااااافلة والشاااااااافافية واإلاا ة السااااااااليمة للشااااااااؤون ال م مية                                          ومكافحتل، وخصاااااااا صااااااااا  فيما يت لق بت زنز ال  

والممتلكات ال م مية، وكذل  الكفافة في اسااااتخدام الم ا ا ال م مية، وإذ يشاااا ر في هذا الصاااادا إلى أهمية حماية 
                                                          زها، وف ا  للمباائ األسااااساااية لل ظم ال ان نية الم م ل بها في االسااات اللية الىااارو نة لهذه األجهزة وصااا نها وت زن 

                                                                                        الدول األطراف، لتمك ن هذه األجهزة من أااف مهامها بف الية ورم أى عن أي   تأث ر ال مس   لل، 

، من ب ن جملاة أم  ،  63من الماااة  4ماا جااف في الف رة                    وإذ يؤكا  د من جادياد                                            من االتفااقياة، التي ت ص 
تباال الم ل مات ب ن الدول األطراف عن أنما  واتجاهات الفساا وعن المما سات ال اجحة في م  ل على تيس ر 

ومكافحتل، وذل  ب ساااااائل م ها نشااااار الم ل مات ذات الصااااالة حسااااابما ت ص عليل تل  المااة، وعلى الت اون مع  
 دها ارليات الدولية واإلقليمية الم ظمات وارليات الدولية واإلقليمية، واساااااااااتخدام الم ل مات ذات الصااااااااالة التي ت 

 األخرى ألغرا  م ع الفساا ومكافحتل،

__________ 

 (40) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 

 . 1977تشرنن األول/أتت رر   26-17للرقابة المالية والمحاسبة في او تل التاس ة، ليما، اعتمده مؤتمر الم ظمة الدولية لةجهزة ال ليا  (41) 

 تشرنن الواني/ 10- 5 اعتمده مؤتمر الم ظمة الدولية لةجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة في او تل التاس ة عشرة، مدي ة المكسي ، (42) 
 . 2007 ن فمبر
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 69/228و  2011كان ن األول/ايسااااااااامبر   22        المؤ  خ  66/209إلى قرا ي الجمعية ال امة   وإذ يشااااااااا ر 
، بشااااااأن تحساااااا ن كفافة اإلاا ة ال امة وخىاااااا عها للمسااااااافلة وف ال تها  2014كان ن األول/ايساااااامبر  19        المؤ  خ 

 ومفاف تها عن طرنق ت زنز األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة، 

من أهااداف الت ميااة   16بمااا في ذلاا  الهاادف  ( 43) ، 2030امااة ل ااام بااأهميااة خذااة الت ميااة المساااااااااااااتااد             وإذ ي    ه  
                                                                                                 المساااااااااااااتاداماة الاذي يرمي إلى التشاااااااااااااجيع على إقااماة مجتم اات مساااااااااااااالماة ال ي هم ح ف هاا أحاد من أجال تح  ق الت مياة  

ى المسااتدامة، وإتاحة إمكانية وصاا ل الجميع إلى ال دالة، ور اف مؤسااسااات ف الة وخاداا ة للمسااافلة وماااملة للجميع عل 
 جميع المست نات،  

                                                                                        بأن  حساااااااان اسااااااااتخدام التذ  ات التك  ل جية الجديدة يمكن أن يك ن من ال  امل المف دة في ت ف ذ              وإذ يساااااااال  م  
 االتفاقية وسائر االلتزامات المت ل ة بمكافحة الفساا التي ت هدت بها الدول األطراف وتح  ق أهداف الت مية المستدامة،  

صاااااة في مكافحة الفسااااااا، باجتما  األج           وإذ ي    ه                                                                              هزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسااااابة واله ئات المتخصااااا  
قب ال ان  ااا او ة المؤتمر الواام اة، والاذي  2019كاان ن األول/ايساااااااااااااامبر  15و 14                         الاذي ع  اد في أب ظبي ي مي 

ات والجرنمة، والم ظمة                                                                                    نظ مل اي ان المحاسااااااااابة باإلما ات ال ررية المتحدة، ومكت  األمم المتحدة الم  ي بالمخد    
 الدولية لةجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة،

، والم   ن "التشاااااااااااجيع على 2015تشااااااااااارنن الواني/ن فمبر  6، المؤ خ  6/7بت ف ذ قرا ه  وإذ يحيط علما  
،  6/8را ه  اسااتخدام تك  ل جيات الم ل مات واالتصاااالت من أجل ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااا"، وق

، الم   ن "م ع الفساااااا من خالل ت زنز الشاااافافية والمسااااافلة والكفافة في 2015تشاااارنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ 
 ت ديم الخدمات ال امة عن طرنق تذب ق المما سات الفىلى واالبتكا ات التك  ل جية"، 

والم   ن "تشاااااااااااااجيع  2013تشااااااااااااارنن الواني/ن فمبر  29        المؤ  خ  5/5ما جاف في قرا ه                       وإذ يؤك  د مجد اا   
 زاهة"، مساهمة الشباب واألطفال في م ع الفساا وت زنز ث افة احترام ال ان ن وال  

الجه ا التي تبذلها الدول األطراف من أجل تشاجيع مسااهمة الشاباب في م ع الفسااا وإ سااف  وإذ يالحظ 
 زاهة، لى احترام ال ان ن وال  ث افة ت  م ع

                                                                             الدول األطراف على أن ت مل، وف ا  للمباائ األساااااااااااسااااااااااية ل ظمها ال ان نية، على ت زنز   يشااااااااااجع  - 1 
                                                                                                    اساااااااات اللية أجهزتها ال ليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة، ب صاااااااافها عامال  حاسااااااااما  في االدااااااااذال  بمهامها، وأن تذبق، 

اف، سااااااياسااااااات تكفل تساااااا  ر عمل األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاساااااابة بف الية  ل  ان  ها ال ط ية وع د االقتىاااااا        وف ا  
للمباائ والم اي ر التي وداااااااا تها الم ظمة الدولية لةجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة، وال ساااااااايما فيما يت لق        وف ا  

 وفي مجاالت من قب ل االمتراف ال م مي؛  بىمان اإلاا ة السليمة للشؤون المالية ال م مية والممتلكات ال م مية، 

من اتفاااااقيااااة األمم المتحاااادة لمكااااافحاااة  9من المااااااة  2                           الاااادول األطراف، وف ااااا  للف رة       يحااااث   -2 
                                                                                          و ه ا  بالمباائ األساااااااسااااااية ل ظمها ال ان نية، وع د االقتىاااااااف، على أن تت خذ تداب ر من أجل ت زنز   ( 40) الفساااااااا،

ا ة الشااااااااااؤون المالية ال م مية، بما في ذل  من خالل إ ساااااااااااف نظام لم اي ر  الشاااااااااافافية والمسااااااااااافلة في مجال إا
                                                                                               المحاساابة ومراج ة الحسااابات وما يت لق بذل  من داا ابط اإلمااراف، ونساال  ط الىاا ف في هذا الصاادا على الدو  

لياااة  المهم الاااذي تؤايااال األجهزة ال لياااا للرقااااباااة الماااالياااة والمحااااسااااااااااااااباااة في إجراف فح ا لةطر واإلجرافات الماااا
                                                                                                 والمحاسبية المذب  ة، بشكل او ي أو ع د االقتىاف، من أجل ال ق ف على مدى ف ال تها في مكافحة الفساا؛ 

                                                                     الدول األطراف على التأت د من أن  الكيانات التي تخىااااااااع حساااااااااباتها للمراج ة             يحث  أيىااااااااا   -3 
                                                                                                         تسااااااااتج   لل تائج التي تخلص إل ها المراج ة، وت ف  ذ ت صاااااااايات األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة، وتت خذ  

__________ 
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اإلاا ة الساااليمة للشاااؤون  اإلجرافات التصاااحيحية الم اسااابة، بما ف ها إجرافات المالح ة الج ائية، من أجل دااامان
 المجتمع؛ ال م مية والممتلكات ال م مية بغية ال ه   بمكافحة الفساا لفائدة

                                                                          الدول األطراف على أن ت مل، وف ا  ل  ان  ها ال ط ية وع د االقتىاااااااف، على إماااااارا   يشااااااجع -4 
                              داااااااااتها ال  ذرنة في إطا  الدو ة األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة ووحدات المراج ة الداخلية في اساااااااات را

                                                                                                   الوانية رلية اساااااات را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااا، وخصاااااا صااااااا  فيما يت لق باساااااات را  ت ف ذ  
                                                                                     الفصل الواني، بشأن التداب ر ال قائية، ورما يشمل الزنا ات ال  ذرنة، ح وما انذبق ذل ؛ 

زاهة واألمانة من خالل تذب ق مدونات ل  اعد   الدول األطراف على ت زنز ال           يشاااااااااجع أيىاااااااااا   -5 
                                                                                                       السااال   في األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسااابة، وال ظر في ال مل، ع د االقتىااااف ووف ا  للمباائ األسااااساااية 
لل ظم ال اان نياة الم م ل بهاا لاديهاا، على م افماة هاذه المادوناات مع مادوناة األخالقياات الصاااااااااااااااا ة عن الم ظماة 

لةجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة، ع د االقتىاااااااااف، بهدف تشااااااااجيع االمتوال ألعلى مساااااااات ى من  الدولية 
 الم اي ر األخالقية المه ية وم ع تىا ب المصالد؛

بأهمية اسااااااتحداث سااااااياسااااااات ف الة لمكافحة الفساااااااا وت ف ذها أو االسااااااتمرا  في ت ف ذ        يساااااال  م  -6 
د مباائ ساايااة  السااياسااات الف الة ال ائمة في هذا ا                                                                    لشااأن، على أن تشااجع تل  السااياسااات مشااا كة المجتمع وتجساا  

زاهة والشااافافية والمساااافلة ااخل نذاق واليتها  ال ان ن واإلاا ة الساااليمة للشاااؤون ال م مية والممتلكات ال م مية وال  
ئات مكافحة الفساا والمؤسسات                                                                                ال ىائية، ونالحظ أن  ت زنز الو ة في األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة وه  

                                                                    الحك مية وال م مية بصفة عامة، يؤاي او ا  هام ا في سياق هذه الجه ا؛ 

                                                                           الدول األطراف على أن ت مل، وف ا  للمباائ األسااااااساااااية ل ظمها ال ان نية، ومع إيالف  يشاااااجع -7 
واألجهزة ال لياا للرقااباة الماالياة                                                                      االحترام ال اجا  لالساااااااااااااات اللياة المكف لاة لكال   من المجاالس التشاااااااااااااارنعياة ال ط ياة 

والمحاساااابة، على ب اف جساااا   الصاااالة ب ن المجالس التشاااارنعية واألجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاساااابة وت ث ق  
الصااااالت ب  ها، وتشااااجيع المجالس التشاااارنعية ال ط ية على االطال  على ما تت صاااال إليل األجهزة ال ليا للرقابة 

                                                                              تائج لكي تأخذها في الحسابان في ساياق مما ساة وظائفها البرلمانية، حرصاا  على دامان  المالية والمحاسابة من ن 
                                                                             اإلاا ة السليمة للشؤون ال م مية والممتلكات ال م مية ومراعاة  لمصلحة المجتمع؛ 

                                                                          باالادول األطراف أن ت مال، وف اا  للمبااائ األساااااااااااااااسااااااااااااااياة ل ظمهاا ال اان نياة، على ت زنز   يه ا  -8 
ب ن اله ئات المشاااااااا كة في جه ا م ع الفسااااااااا  على الصااااااا  د ال ط ي واإلقليمي والدولي فيماالت سااااااا ق والت اون 

                                                                                          وأن تتبااال مع غ رهاا من الادول األطراف المساااااااااااااااعادة ال اان نياة الف االاة اون إبذااف، وأن تت خاذ كاذلا   ومكاافحتال؛ 
 من االتفاقية؛ 46خذ ات جااة من أجل تيس ر الت اون الف ال وإزالة ال  بات، بما يتفق مع المااة 

 ظمها ال ان نية وح وما                          حساااا  م تىااااى الحال، وف ا  لالدول األطراف على أن ت مل، يشااااجع  -9 
تان األمر م اساااااااااابا، على تحساااااااااا ن تباال الم ل مات ب ن ه ئات مكافحة الفساااااااااااا واألجهزة ال ليا للرقابة المالية 

ة الفسااااا، بما في ذل  لةغرا  االساااتشاااا نة،  والمحاسااابة وساااائر اله ئات الحك مية التي ت مل في مجال مكافح
                                                                                                    وأن ت ظر في نشار ت ا نر او نة بشاأن مخاطر الفسااا في مجال اإلاا ة ال م مية، مع مراعاة ما تت صال إليل كل  

 من ه ئات مكافحة الفساا واألجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة من نتائج في هذا الصدا؛ 

إلى م اصاااالة تباال تجا رها المت ل ة بىاااامان اإلاا ة السااااليمة للشااااؤون الدول األطراف   يدع  -10 
المالية ال م مية والممتلكات ال م مية، وتباال الم ل مات بشاااأن او  األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسااابة في 

 الفساا؛                                                                      هذا الصدا، وذل  أيىا  باالستفااة من اجتماعات الفرنق ال امل الم  ي بم ع

                                                                              الدول األطراف، ع د االقتىاااااااف ورما يتفق مع األطر ال ان نية المحلية لديها، وإا اتا   شااااااجعي  -11 
للحااجاة إلى حمااياة ح  ق ارخرنن أو ساااااااااااااام تهم أو حفظ األمن ال  مي أو ال ظاام ال اام، على أن تساااااااااااااا ى إلى 
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لجمه   وتشااااجيع الشاااافافية االسااااتفااة من تك  ل جيات الم ل مات واالتصاااااالت في ت زنز ت ف ذ االتفاقية وت عية ا
 ، وت ديم إقرا ات الذمة المالية ال م مي وإاا ة الشااؤون المالية ال م ميةوإبال  الجمه   في مجاالت مول االمااتراف  

واإلفصااااااات عن المصااااااالد، بغية تيساااااا ر اإلبال  عن أعمال الفساااااااا وكشاااااافها، واعم المالح ة الج ائية لمرتكبي  
 الجرائم المرتبذة بالفساا؛ 

يتماماااااى مع                                                             الدول األطراف، وف ا  للمباائ األسااااااساااااية ل ظمها ال ان نية، ورما             يشاااااجع أيىاااااا   -12 
سااااايما من خالل  الت عية بالمخاطر المرتبذة بالفسااااااا، وال من االتفاقية، على أن ت اصااااال ال مل على 13المااة 

ت ف ر برامج ت ليمية وتد نبية لت عية الشااااااااباب ومن خالل الت اصاااااااال مع األفراا الم    ن والجماعات الم  ية من  
 خا م ال ذا  ال ام، مول المجتمع المدني والم ظمات غ ر الحك مية والم ظمات المجتمعية واألوسا  األتاايمية؛  

الدول األطراف على أن ت اصل س  ها إلى إمرا  المجتمع في ودع السياسات  يشجع كذل  -13 
                                                                                                          واالسااتراتيجيات واألاوات والبرامج الرامية إلى م ع الفساااا والتصاادي لل، وذل  في حدوا الم ا ا المتاحة لها ووف ا  

 للمباائ األساسية ل  ان  ها ال ط ية؛

                                         اا أن يد م م داااااااا عا  للم اقشااااااااة في اجتماعاتل إلى الفرنق ال امل الم  ي بم ع الفساااااااا   يذل  -14 
 الم بلة بشأن ت زنز او  األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال م ع الفساا ومكافحتل؛

                                                                               إلى مكتا  األمم المتحادة الم  ي باالمخاد   ات والجرنماة أن ي اصاااااااااااااال، باالت ااون ال ث ق مع  يذلا   - 15 
 ية الو ائية والمت داة األطراف، ت ديم المسااااااعدة الت  ية إلى الدول األطراف، ب اف على                                  الجهات التي ت د  م المسااااااعدة الت  

                                                                                                              طلبها و ه ا  بت افر الم ا ا الالزمة لذل  من خا م الم زانية، فيما يت لق بت ف ذ األحكام ذات الصلة من هذا ال را ؛ 

من خا م الم زانية لةغرا  الدول األطراف وسااااااائر الجهات المانحة إلى ت ف ر م ا ا  يدع  -16 
                                                               المحد اة في هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها.

  
  8/14القرار   
منع ومكافحة                                                                                      تعزيز الممارسات الجي  دة المتعلقة بدور البرلمانات الوطنية وسائر الهيئات التشريعية في  

  الفساد بجميع أشكاله
 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،                إن  مؤتمر الدول  
                                                                                الفسااااااا يمول أحد التحديات الرئيساااااية التي تؤثر على البشااااارنة جم اف، وأن  م ع ومكافحة  بأن يسااااالمإذ  

 الفساا بجميع أمكالل ومظاهره أول نة للمجتمع الدولي،

إلى  ،التي تهدف، دااااااااامن جملة أم   ( 44) على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااا                     وإذ يؤك  د مجد اا   
 ترونج وتدعيم التداب ر الرامية إلى م ع ومكافحة الفساا بص  ة أتفأ وأنجع،

                                                                                         إلى ال را ات الساااب ة الصاااا ة عن مؤتمر الدول األطراف، التي أتد ف ها المؤتمر على أن  مكافحة وإذ يشاا ر  
ومت دا التخصااااصااااات، بما في ذل  إقامة أطر ت ظيمية ومؤسااااسااااات                                           جميع أمااااكال الفساااااا ت تىااااي ات  با  نهج مااااامل  

 مست لة ق نة يك ن لها االختصاا لم ع ومكافحة الفساا على جميع المست نات وال د ة على ال يام بذل ، 

                                                                                    على أن  الفساا يهدا على نح  خذ ر جه ا الدول الرامية إلى تح  ق خذة الت مية المستدامة            وإذ يشد  ا  
من أهداف الت مية المساتدامة المت لق بالتشاجيع على إقامة مجتم ات مساالمة  16وم ها الهدف   ( 45) ،2030ل ام 

__________ 

 (44) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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                                                                                                      ال ي هم ح ف ها أحد، وإتاحة إمكانية وصا ل الجميع إلى ال دالة، ور اف مؤساساات ف  الة وخادا ة للمساافلة ومااملة 
 للجميع على جميع المست نات،

ي تىذلع بل البرلمانات وسائر اله ئات التشرنعية في اعم ت ف ذ للدو  الحاسم الذوإذ ي رب عن ت ديره  
االتفاقية، بما في ذل  من خالل ساااااان تشاااااارن ات م اساااااابة بشااااااأن جملة أم  ، م ها تداب ر الم ع، والتجرنم وإنفاذ  

  دامان  ال  ان ن، والت اون الدولي، واساترااا الم ج اات، والمسااعدة الت  ية، وتباال الم ل مات ب ن الدول، وكذل
 المراج ة أو الرقابة الف الة، ع د االقتىاف، ب ر  م ع ومكافحة الفساا على جميع المست نات،

يتجلى ب سااااائل                                                                     أن  او  البرلمانات وسااااائر اله ئات التشاااارنعية في مجال مكافحة الفساااااا قدوإذ يالحظ  
ت واله ئات التشااااااااارنعية األخرى مختلفة تتجاوز التشااااااااارن ات، م ها وداااااااااع إجرافات ااخلية تت لق ب مل البرلمانا

 وأنشذة المشرع ن في المجال ال ام،

                                                                                     على أهمية تباال الم ل مات والمما سااااات الج   دة ب ن البرلمانات وسااااائر اله ئات التشاااارنعية             وإذا يشااااد  ا  
                                                                     من أجل ت زنز ال د ات والت اون المتباال لمكافحة الفساا مكافحة ف  الة،

األطراف على اتخاذ تداب ر ف الة، بما يتساااااااااق مع المباائ األسااااااااااساااااااااية ل ظمها الدول       يحث    -1 
لدعم او  البرلمانات وساااااائر  ( 44) ال ان نية والتزاماتها ذات الصااااالة بم ج  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااا،

لتي تك ن لها ف ها ذل  في المجاالت ا في اله ئات التشااااااااااارنعية وت زنز قد اتها على م ع الفسااااااااااااا ومكافحتل، بما
 صالحية المراج ة أو الرقابة؛

الدول األطراف على تحديد وت ف ذ ما قد يلزم من تداب ر تشاااارنعية أو تداب ر أخرى لت ف ذ  يشااااجع  - 2 
 االتفاقية واالستجابة للت صيات ذات الصلة الم بو ة من بلية است را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا؛ 

ذلا   في الادول األطراف على ت زنز الح ا  والت ااون ب ن البرلمااناات، بماا            يشااااااااااااااجع أيىااااااااااااااا   -3 
بالت ساااا ق مع االتحاا البرلماني الدولي والم ظمات المماثلة، حساااا  االقتىاااااف، ب ر  ت زنز تباال المما سااااات  

ر في ت ف ذ تل  المما ساااات                                                                                  الج   دة المت ل ة بالتشااارنع والمراج ة ودااا ابط الرقابة في مجال مكافحة الفسااااا، وال ظ
                                 الج   دة في إطا  ال ان ن المحلي؛

الدول األطراف على االعتراف بأهمية او  البرلمانات وساائر اله ئات التشارنعية يشاجع كذل   -4 
                                                                                                   في ت زنز ت ف ذ االتفاقية ب ر  م ع ومكافحة الفساا بجميع أمكالل على نح  ف  ال وم ع غسل األم ال المت صل 

بل م ها ت زنز الشااااافافية والمساااااافلة في إاا ة األم ال ال م مية، والرقابة على الم زانية، وتجرنم   بالفسااااااا،                                                                                                   ب دة سااااا 
                                                                              أف ال الفساا، وتيس ر عملية استرااا الم ج اات وف ا  للفصل الخامس من االتفاقية؛ 

ا ام او  إلى الفرنق ال امل الحك مي الدولي المفت ت ال ىااااا نة الم  ي بم ع الفسااااااا إيذل    -5 
البرلمانات وسااائر اله ئات التشاارنعية في ت زنز ت ف ذ االتفاقية كب د من ب  ا جدول أعمال اجتماعل الواني عشاار،  

 واع ة االتحاا البرلماني الدولي والم ظمات المماثلة للمشا كة في حل ة ن اش م اديعية بشأن الم د  ؛

ة للدو ة االساتو ائية للجمعية ال امة بشاأن الدول األطراف، في إطا  أعمالها التحىا رن يشاجع  -6 
ت زنز او  البرلمانات وساااائر اله ئات التشااارنعية مساااألة ، على ت اول 2021مكافحة الفسااااا التي سااات  د في عام 

 في م ع ومكافحة الفساا بجميع أمكالل، مع المراعاة ال اجبة الست اللية السلذات التشرنعية؛

                                                          ة الم  ي بااالمخااد   ات والجرنمااة،  ه ااا  بت افر م ا ا من خااا م إلى مكتاا  األمم المتحااديذلاا   -7 
                                                                                                     الم زانية، ودااااااع مجم عة من المما سااااااات الج   دة المت ل ة بدو  البرلمانات وسااااااائر اله ئات التشاااااارنعية في م ع  

ال                                                                                                    ومكافحة الفساا، است ااا  إلى ما ت فره الدول األطراف والم ظمات ذات الصلة من م ل مات، ب ر  ت زنز تبا
                                                             المما سات الج   دة والخبرات ال ط ية ب ن المؤسسات البرلمانية؛
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الدول األطراف وسااااااائر الجهات المانحة إلى ت ف ر م ا ا من خا م الم زانية لةغرا  يدع   -8 
                                                               المحد اة في هذا ال را ، وف ا  ل  اعد األمم المتحدة وإجرافاتها؛ 

                                 ، ت رنرا  عن ت ف ذ هذا ال را . 2021عام  تل التاس ة في في او   ، إلى األمانة أن ت دم إليل يذل    - 9 
  

  المقرر -جيم 
 اعتمد المؤتمر في جلستل الوام ة الم ر  التالي: -4
  

  8/1المقرر   
  الفساد تمديد الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،                          إن  مؤتمر الدول األطراف في  
، الذي يشااااكل ال ثي ة األساااااسااااية 2009تشاااارنن الواني/ن فمبر  13        المؤ  خ  3/1قرا ه                    إذ يؤك  د من جديد 

 رلية است را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا،

اإلطا  المرج ي رلية اساااات را  الت ف ذ، وال ساااايما المباائ الت ج هية ل لية                           وإذ يؤك  د من جديد أيىااااا   
 وخصائصها ال ا اة في الفصل الواني من اإلطا  المرج ي،

                                                                   بالتأخ ر الذي حدث خالل الدو ة الوانية وال قر الم د   الالزم إلتمامها،                وإذ يحيط علما   

                                                     اإلطا  المرج ي رلية است را  الت ف ذ، واتساقا  مع قرا  من   47و 13                     أن ل، عمال  بالف رت ن   وإذ يالحظ 
                                            ، يحد  ا مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم 2015تشااااااارنن الواني/ن فمبر  6المؤ خ  6/1وقرا ه   3/1المؤتمر 

 او ة:                                                        المتحدة لمكافحة الفساا مراحل االست را  واو اتل، ومد ة كل

ية رلية اسات را  ت ف ذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااا لمدة                                ي ر    تمديد فترة الدو ة الوان  )أ( 
 الدو ة؛                                        ، إلتمام االست رادات ال  ذرنة في إطا  تل 2024ثالث س  ات أي حتى حزنران/ي نيل 

 يه   بالدول األطراف الت ج ل بإتمام الدو ة الوانية. )ب( 

 

 


