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القرارات والمقررات التي اعتمدها مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة   - أول  
 لمكافحة الفساد 

 

 القرارات -ألف 
اعتمد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، في دورته التاسـعة المعقودة في  -1

 ، القرارات التالية:2021كانون األول/ديسمبر   17إلى  13من    ، مصر،الشيخشرم 
  

 1/ 9القرار    

إعالن شرررم الشرريخ تول تعايا التعاون الدولي في ممال ملف الفسرراد ومكافحته في أوطات الووارص والتصررد    
 لألزمات والتعافي ملها

 
 المتحدة لمكافحة الفساد،إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم  

خطورة ما يطرحه الفســـــاد من مشـــــاكل ومخاطر على اســـــتقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض   إذ تقلقه 
 مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،

المنظمة، وإذ يســلم بالحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية  األثر الســلبي لألنشــطة اإلجرامية وإذ يقلقه أيضــا 
ــا الجريمة المنظمة والجريمة  ــويــ ــكال الجريمة، وخصــ ــائر أشــ ــالت القائمة بين الفســــاد وســ ــين فهم الصــ إلى تحســ

 القتصادية، بما فيها غسل األموال، والتصدي لها واستبانتها وتحليلها ومكافحتها،

ــاد ومكافحته  عترفوإذ ي  ــكاله أولوية لجميع الدول   بأن منع الفســــــــ ــتويات وبجميع أشــــــــ على جميع المســــــــ
 األطراف ومسؤولية عليها،

الــذي اعتمــدت  يــه    2021حزيران/يونيــه    2المؤرخ    32/1-داإلى قرار الجمعيــة العــامــة    وإذ يشــــــــــــــير 
الجمعية العامة اإلعالن الســـــــياســـــــي المعنون تالتزامنا المشـــــــترك بالعمل بفعالية على التصـــــــدي للتحديات وتنفيذ  
ــاد ومكـافحـته وتعزيز التعـاون اـلدوليت، اـلذي اعترـفت  ـيه اـلدول األطراف ـبأن منع  الـتدابير الرامـية إلى منع الفســــــــــــ

المشـــــروعة واســـــترداد الموجودات المصـــــادرة وإعادتها، وفقا لتفاقية األمم ومكافحة الفســـــاد والتدفقات المالية غير  
ــاد ــتدامة   ،(1)المتحدة لمنع الفسـ ــاء على الفقر وتحقيق التنمية المسـ يمكن أن يســـهم في تعبئة الموارد بفعالية والقضـ

من جديد   أكدتوالتمتع بجميع حقوق اإلنســـان، وســـلمت أيضـــا بأن الفســـاد غالبا ما يكون ذا طابع عبر وطني، و 
ــفها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها،  ــاد وكشــــ ــاعدة دولية في منع جرائم الفســــ الحاجة إلى تعاون دولي قوي ومســــ

 وكذلك في استرداد الموجودات المصادرة وإعادتها وفقا لالتفاقية،

ــلم  اون الدولي بأن من بين األغراض الرئيســـية لتفاقية مكافحة الفســـاد ترويج وتيســـير ودعم التع وإذ يسـ
 والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، في مجالت منها استرداد الموجودات،

الحـاجة إلى الســــــــــــــتخـدام الـكامل والفـعال لتـفاقـية مـكافحـة الفســــــــــــــاد، في مجـالت منـها وإذ يؤكد مجـددا  
 طراف،المنع، وإذ يشدد على عمل األفرقة العاملة ذات الصلة التابعة لمؤتمر الدول األ

بالدور األســاســي الذي يؤديه التعاون الدولي الفعال في منع الفســاد ومكافحته، ويشــدد، تحقيقا   وإذ يســلم 
لهذه الغاية، على أهمية معالجة التحديات والحواجز الدولية، ل ســـــــــــــيما التدابير التي تعوق هذا التعاون وتخالف  

__________ 

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

https://undocs.org/ar/A/RES/s-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/s-32/1
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ي، ومواجهتها والتصــــــــــــدي لها بفعالية، وإذ يحث الدول في ميثاق األمم المتحدة واللتزامات بموجب القانون الدول
 هذا الصدد على المتناع عن تطبيق هذه التدابير، تماشيا مع التزاماتها الدولية،

بأن منع الفسـاد ومكافحته يشـكالن تحديا خايـا في أوقات الطوارئ والتصـدي لألزمات  وإذ يسـلم أيضـا 
 ل يتجزأ من جهود التعافي،والتعافي منها، وبأن التعاون الدولي جزء 

بشـــــــــأن التشـــــــــجيع على اســـــــــتخدام   2015تشـــــــــرين الثاني/نوفمبر   6المؤرخ    6/7إلى قراره    وإذ يشـــــــــير 
تكنولوجيات المعلومات والتصــــالت من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفســــاد، وإذ يالحأ تزايد أهمية اســــتخدام هذه 
األدوات لمواجهة الممارســـــات الفاســـــدة والســـــترشـــــاد بها في وضـــــع تدابير التصـــــدي المناســـــبة وتبادل المعلومات  

 الداخلي لألطراف، في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها،وكشفها، وفقا لالتفاقية والقانون  

ــاوره بالل القلق  ــئة عن جائحة   وإذ يســـ إزاء حالت الطوارئ واألزمات العالمية، بما في ذلك الحالة الناشـــ
ــاديـة وغيرهـا من اآلثـار، وأثرهـا،  19-مرض فيروس كورونـا )كوفيـد ( وآثـارهـا الصــــــــــــــحيـة والجتمـاعيـة والقتصــــــــــــ

جملة أمور، على الحكم الرشــيد وســيادة القانون على جميع المســتويات وعلى تحقيق خطة التنمية المســتدامة  في
من أهداف التنمية المســـــــــــتدامة المتعلق بالتشـــــــــــجيع على إقامة مجتمعات   16ل ســـــــــــيما الهدف ،  (2)2030 لعام

انية ويــول الجميع إلى العدالة، وبناء  يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة، وإتاحة إمك مســالمة ل
 مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، والغايات المتصلة بذلك الهدف،

بأن مخاطر الفســــاد قد تزداد في أوقات الطوارئ والتصــــدي لألزمات والتعافي منها، حيث إن   وإذ يســــلم 
ــتجابة المطلوبة من الدول إلحاح الحتياجات والطلب الكبير على اإل ــادية والصــــــحية وســــــرعة الســــ غاثة القتصــــ

 األعضاء واألطراف في اتفاقية مكافحة الفساد تخلق فريا للفساد تزيد من عرقلة جهود التصدي والتعافي،

ــة للطوارئ،   وإذ يعقد العزم  ــصـــــ على حماية األموال التحفيزية المحلية والدولية والموارد الحيوية المخصـــــ
ــاد يســــــتنزف الموارد الالزمة للتصــــــدي لألزمات والتعافي منها ولتقديم الخدمات العمومية وإذ يشــــــي ر إلى أن الفســــ

 ويشوه األسواق ويفاقم أوجه عدم المساواة التي تتكشف خالل أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها،

ــلم   ــافرة الجهود المتعددة األطراف المبذولة للتغلب على    وإذ يســــــ ــاد هو أحد العوامل التي تهدد تضــــــ بأن الفســــــ
، والتعاونة الدولي الالزم لضمان الويول الكافي والمنصف إلى األدوية واإلمدادات الطبية والمعدات  19- جائحة كوفيد 

ــخيل المأمونة والفعالة والجيدة  ــبة للبلدان النامية    واللقاحات والعالجات وعمليات التشـ ــيما بالنسـ ــورة التكلفة، ل سـ والميسـ
 واألشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة، إلى جانب جهود تعزيز التصدي والتعافي على الصعيد العالمي، 

ــير  ــان/أبري  20المؤرخ    74/274إلى قرار الجمعية العامة    وإذ يشــــــــ ــلمت  يه 2020ل نيســــــــ ، الذي ســــــــ
الجمعية العامة بأهمية التعاون الدولي وفعالية تعددية األطراف في المســــــاعدة على كفالة أن يتمكن جميع الدول 
من اتخـاذ تدابير حـمائـية وطنـية فعالة، والحصــــــــــــــول على اللوازم الطبية واألدوية واللقاحات الحيوية وكفالة تدفقها 

ية في جميع الدول المتضـــــــررة من الجائحة وتجنب انتشـــــــارها من جديد، وإذ يســـــــلم بغية التقليل من اآلثار الســـــــلب
 بأهمية منع الفساد ومكافحته في هذا الصدد،

إلى أن الدول األعضـاء لحظت، في اإلعالن السـياسـي الذي اعتمدته الجمعية العامة   وإذ يشـير أيضـا 
، مع التقدير الدور المهم للمجتمع المدني  2021عام  في دورتها الستثنائية من أجل مكافحة الفساد المعقودة في  

واألوسـا  األكاديمية والقطاع الخاص ووسـائا اإلعالم في اسـتبانة جرائم الفسـاد وكشـفها واإلبالا عنها، والتزمت 
باتخاذ التدابير المناســــبة، في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األســــاســــية للقانون الداخلي، من أجل تشــــجيع األفراد  
والجمـــاعـــات من خـــارج القطـــاع العـــام، مثـــل منظمـــات المجتمع المـــدني والمنظمـــات غير الحكوميـــة ومنظمـــات  

__________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة   (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/274
https://undocs.org/ar/A/RES/74/274
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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المجتمع المحلي والقطاع الخاص، على المشـاركة النشـيطة في منع الفسـاد ومكافحته، ومن أجل توعية الجمهور  
جة إلى هذه اإلجراءات في أوقات بوجوده وأسـبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه، وإذ يشـير كذلك إلى الحا

 الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها،

ــاد في حزيران/يونيه  وإذ يرحب  ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســـــــ   2021بعقد الدورة الســـــــ
خاذ واعتماد الجمعية العامة في تلك الدورة الســـتثنائية اإلعالن الســـياســـي الذي أشـــير  يه إلى ضـــرورة ضـــمان ات

لم بالدور  التدابير المناسـبة لمنع الفسـاد ومكافحته عند التصـدي لألزمات والطوارئ الوطنية أو التعافي منهما، وسـب
الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــــبة وغيرها من هيئات الرقابة ومهامهما في التقيد بالســـــــياســـــــات  

 ية والشتراء العمومي،واإلجراءات المتعلقة بإدارة األموال العموم

المؤرخ    8/13إلى التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول األطراف واألمــانــة في تنفيــذ قرار المؤتمر    وإذ يشــــــــــــــير 
والمعنون تإعالن أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية   2019كانون األول/ديسمبر  19

والمحاســــبة وهيئات مكافحة الفســــاد على منع الفســــاد ومكافحته بمزيد من الفعاليةت، الذي شــــدد  يه المؤتمر على 
ــبة وغيرها من هيئات الرق ــاد ومكافحته،  الدور الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــ ابة في منع الفســـــ

ســـيما  يما يتعلق بتعزيز النزاهة والمســـاءلة والشـــفا ية واإلدارة الســـليمة للشـــؤون العمومية والممتلكات العمومية،   ل
وكذلك الكفاءة في اســــــتخدام الموارد العمومية، وإذ يؤكد الحاجة، في هذا الصــــــدد، إلى موايــــــلة تلك الجهود في 

 ارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها،أوقات منها أوقات الطو 

اـلدول األطراف على النهوض ـبالســــــــــــــتخـدام الـكامـل والفعـال لتـفاقـية األمم المتحـدة   يشــــــــــــــجع -1 
لمكافحة الفســــــاد لوضــــــع وتنفيذ ســــــياســــــات واســــــتراتيجيات مكافحة الفســــــاد وفقا للقانون الداخلي، ومتى كان ذلك 

الطوارئ  مناســــــــــبا، تحســــــــــين وتعزيز القائم منها لضــــــــــمان التأهب لحالت الطوارئ ومواجهة الفســــــــــاد في أوقات 
 والتصدي لألزمات والتعافي منها؛

الدول األطراف على أن تريـــــد وتســـــتعرض باســـــتمرار تدابير مكافحة الفســـــاد  يشـــــجع أيضـــــا -2 
( التي مـا زالـت متفشــــــــــــــيــة، وغيرهـا من أوقـات الطوارئ  19-المنفــذة أثنــاء جـائحــة مرض فيروس كورونـا )كوفيــد

ــدي لألزمات والتعافي منها، وريــــد أثر جائحة  ــاد، مع األخذ   19-كوفيدوالتصــ على التجاهات المتصــــلة بالفســ
 في العتبار أن مخاطر الفساد ربما تكون قد زادت خالل الجائحة؛

الدول األطراف على أن تمنح، وفقا للمبادئ األســاســية لنظمها القانونية، هيئات  كذلك  يشــجع -3 
ها من الهيئات ذات الصـــــــــلة الوليات المناســـــــــبة  مكافحة الفســـــــــاد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــــــبة وغير 

ــوا له، بما في ذلك،  ــتقاللية والموارد الالزمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية وبمنأى عن أي تأثير ل مســـ والســـ
ــدي لألزمات والتعافي منها،   ــاد، وفي أوقات الطوارئ والتصــــــ ــيق جهود مكافحة الفســــــ ــاء، لدى تنســــــ عند القتضــــــ

 رادة السياسية في هذا الصدد؛أن تعزز اإل وعلى

ــتخــدام مركزهم    يهيــب  - 4  بــالــدول األطراف أن تحول دون انتهــاز موظفي القطــاع العــام فرص اســـــــــــ
نفوذهم أو المعلومات التي يطلعون عليها بحكم منصــــــــــبهم لالنتفاع من عمليات الشــــــــــتراء أو من تصــــــــــميم تدابير   أو 

عن   عها أو إدارتها، وذلك بإلزام الموظفين العموميين بالكشـــف التصـــدي لألزمات والتعافي منها أو تخصـــيصـــها أو توزي 
 الداخلي؛  للقانون  تضارب المصالح المحتمل وضمان توفر آليات مناسبة لالستعراض واإلدارة وفرض الجزاءات وفقا 

الدول األطراف على أن تنشـــظ نظم اشـــتراء عمومي شـــفافة وتنافســـية وموضـــوعية تدار  يحث -5 
إذا كان ذلك ممكنا وفي حدود إمكاناتها ووفقا لقانونها الداخلي، وأن توايل تعزيز تلك النظم،  بوسائل إلكترونية،  

متى كان ذلك ضــروريا ومناســبا، في دورة الشــتراء العمومي برمتها، وأن تضــع مبادئ توجيهية لســتخدام وإدارة 
ن القائم منها بحيث تدمةج فيها ضــمانات لمكافحة الفســاد على نحو   إجراءات الشــتراء في حالت الطوارئ وتحســال
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ــدي لألزمات والتعافي منها، من قبل   ــاءلة في أوقات الطوارئ والتصـــــ ــفا ية والرقابة والمســـــ ــاعد في كفالة الشـــــ يســـــ
 جهات منها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وغيرها من هيئات الرقابة؛

ــا -6  ــابات،  يحث أيضـــــــــــ ــع نظما كا ية للمراجعة الداخلية للحســـــــــــ الدول األطراف على أن تضـــــــــــ
ــد تخصــــــيل وتوزيع اإلغاثة في حالت الطوارئ، وكفالة تنفيذ   وأن ــاعدة في ريــــ ــاء، للمســــ تعززها عند القتضــــ

 ؛ تدابير لمنع الفساد في أوقات الطوارئ والستجابة لألزمات والتعافي منها وفقا ألطرها القانونية الوطنية

الدول األطراف على اتخاذ تدابير لضــــــــــمان الشــــــــــفا ية والمســــــــــاءلة في إدارة المالية   يشــــــــــجع -7 
العمومية في أوقات الطوارئ والتصــدي لألزمات والتعافي منها، وتعزيزها عند القتضــاء، بســبل منها عرض بنود  

سـتخدام سـياسـات مرنة وفعالة الميزانيات على نحو يضـمن إتاحة اطالع الجمهور على الميزانيات والحسـابات، وا
ــبة  ــة ل غاثة، وتمكين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســــــــ ــصــــــــ للتوزيع المالي من أجل إدارة األموال المخصــــــــ
ــياســــــــــات  ــلة من أداء مهامها في هذا الصــــــــــدد، وخايــــــــــة من خالل التقيد بالســــــــ وغيرها من الهيئات ذات الصــــــــ

ية، وفقا للمبادئ األســاســية للقانون الداخلي، بهدف تخايع العبء عن  واإلجراءات المتعلقة بإدارة األموال العموم
 األشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة وتحسين ظروفهم؛

التزام الدول األطراف بتحسين فهمها للروابا بين نوع الجنس والفساد، بما في   يؤكد مجددا  -8 
الطوارئ  منها أوقات جل بطريقة مختلفة، في أوقات ذلك الكياية التي يمكن بها للفســــــــــــاد أن يؤثر على المرأة والر 

والتصـدي لألزمات والتعافي ومنها، وموايـلة تعزيز المسـاواة بين الجنسـين وتمكين المرأة في هذا الصـدد، بوسـائل 
ــلة، حســـــب  ــاريع والبرامج ذات الصـــ ــات والبحو  والمشـــ ــياســـ ــع الســـ منها تعميمهما في التشـــــريعات وعمليات وضـــ

 بادئ األساسية للقانون الداخلي؛القتضاء ووفقا للم

الــدول األطراف على إدمــاج وتنفيــذ عمليــات إلدارة مخــاطر الفســـــــــــــــاد، ل ســــــــــــــيمــا في   يحــث -9 
المؤسسات المسؤولة عن التصدي لألزمات والتعافي منها أو المعنية بها، من أجل المساعدة في استبانة مخاطر  

يذ وإدارة دورة تدابير الشتراء العمومي برمتها وفقا للمبادئ الفساد المحتملة والتخايع من حدتها عند تصميم وتنف
 األساسية لنظمها القانونية؛

ــاد الالزمة  يهيب -10  ــاء، تدابير مكافحة الفســــــــ بالدول األطراف أن تعتمد أو تعزز، عند القتضــــــــ
ب لجوانب منها حماية لضــمان امتثال القطاع الخاص للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق، مع إيالء العتبار الواج

البيانات وحقوق الخصـــــــويـــــــية، وموايـــــــلة الجهود الرامية إلى تعزيز وضـــــــع مدونات ســـــــلوكية من أجل األداء  
 الصحيح والمشرالف والسليم ألنشطة األعمال التجارية وجميع المهن ذات الصلة ومنع تضارب المصالح؛

ــبة لتعزيز  التزام الدول األطراف ببذل الجهود في الت   يؤكد مجددا  - 11  عاون الدولي واتخاذ التدابير المناسـ
ـــمان أن تكون المعلومات الـكا ـية والدقيـقة والجـيدة التوقـيت عن الملكـية النفعية   ـــفا ـية الملكـية النفعـية من خالل ضـــــــــــ شـــــــــــ
ــائل   ــفا ية  يما يتعلق بالملكية النفعية، بوسـ ــاح والشـ ــة وفي متناولها، ومن خالل تعزيز اإلفصـ ــلطات المختصـ متاحة للسـ

نها مثال الســـجالت المناســـبة، متى اتفق ذلك مع المبادئ األســـاســـية للنظم القانونية الداخلية، ويشـــجع الدول األطراف  م 
 على اتخاذ هذه التدابير أيضا في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها؛ 

لفســــاد التي تؤدي إلى  بالدول األطراف أن تحقق في األفعال المجرمة وفقا لتفاقية مكافحة ا   يهيب  - 12 
بالعطاءات،   ممارســات تجارية غير عادلة، مثل المغالة في األســعار والتالعب بأســعار الســلع والخدمات األســاســية أو 

 ل سيما تلك الالزمة لتدابير التصدي في أوقات الطوارئ واألزمات، وأن تالحق مرتكبي تلك الجرائم؛ 

الــدول األطراف على دعم وتعزيز التعــاون المشــــــــــــــترك بين الوكــالت على جميع    يشــــــــــــــجع -13 
المســــــــــــــتويــات لمنع األفراد والشــــــــــــــركــات والكيــانــات العتبــاريــة األخرى والنظم المســــــــــــــتخــدمــة لتحويــل األموال، 

غاللها الكيانات المالية أو التجارية أو غير التجارية غير المنظمة أو غير المســـــجلة المعرضـــــة بقوة لســـــت وكذلك
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في الفســـــاد وغســـــل األموال، من ارتكاب أفعال الفســـــاد أو من اســـــتخدامها لتســـــهيل تلك األفعال، في أوقات منها 
ــســـــات المالية في هذا  أوقات الطوارئ والتصـــــدي لألزمات والتعافي منها، وعلى تشـــــجيع ودعم الشـــــركات والمؤســـ

 بالفعل؛الصدد، لغايات منها الستفادة بشكل أفضل من الموارد المنفقة 

الدول األطراف على اتخاذ تدابير لمكافحة الفســــاد تكفل وجود ضــــمانات كا ية   يشــــجع أيضــــا -14 
بشــــــــأن اســــــــتخدام الســــــــلطة التنفيذية في حالت الطوارئ في أوقات الطوارئ والتصــــــــدي لألزمات والتعافي منها،  

 نية الوطنية؛الرقابة التشريعية وتقارير اللجان وآليات الريد، وفقا ألطرها القانو  مثل

الدول األطراف على اتخاذ تدابير، في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األسـاسـية لقانونها  يحث -15 
الداخلي، لتزويد الجمهور بالمعلومات في الوقت المناســب في أوقات الطوارئ والتصــدي لألزمات والتعافي منها،  

 ومنع الفساد ومكافحته، ومكافحة المعلومات المضللة؛

الــدور المهم للمجتمع المــدني واألوســــــــــــــــا  األكــاديميــة والقطــاع الخــاص  مع التقــدير    يالحأ -16 
ووســــائا اإلعالم في اســــتبانة جرائم الفســــاد وكشــــفها واإلبالا عنها، وفي هذا الصــــدد يحث الدول األطراف على 

لي، من أجل تشـــــجيع األفراد  اتخاذ التدابير المناســـــبة، في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األســـــاســـــية للقانون الداخ
والجمـــاعـــات من خـــارج القطـــاع العـــام، مثـــل منظمـــات المجتمع المـــدني والمنظمـــات غير الحكوميـــة ومنظمـــات  
المجتمع المحلي والقطاع الخاص، على المشـاركة النشـيطة في منع الفسـاد ومكافحته، ومن أجل توعية الجمهور  

ـــباـبه ومـدى خطورـته والتهـدـيد اـلذي يطرحـ ــدي لألزمـات بوجوده وأســــــــــــ ه، في أوـقات منهـا أوـقات الطوارئ والتصــــــــــــ
والتعافي منها، ويشـــــــــــجع الدول األطراف على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفســـــــــــاد 
وتلقيها ونشــــرها وتعميمها، وهي حرية قد تخضــــع لقيود معينة، كتلك التي ينل عليها القانون وضــــرورات مراعاة 

ــحة العامة أو اآلداب العامة، ويشـــجع   حقوق اآلخرين ــمعتهم، وحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصـ أو سـ
أيضــــــــــا الدول األطراف على النظر في دعوة أولئك األفراد والجماعات إلى المســــــــــاهمة في وضــــــــــع وتنفيذ برامج 

ــتبانة لتنفيذ ــتنادا إلى الحتياجات المســــ ــاعدة التقنية، بناء على الطلب، واســــ ــاد،   المســــ أحكام اتفاقية مكافحة الفســــ
ــهاما فعال في تحقيق أهداف التفاقية، بما في ذلك إمكانية  ــهام إســـــــــ وبذل الجهود لتهيئة ظروف تتيح لهم اإلســـــــــ

للقانون  التصـــــرف على نحو مســـــتقل ودون أن يخشـــــوا انتقاما بســـــبب ما يبذلونه من جهود في هذا الصـــــدد، وفقا
 ولية الواجبة التطبيق؛الداخلي والتزامات كل دولة طرف الد

بالدول األطراف أن تنشــــظ نظما ســــرية للشــــكاوى ونظم إبالا محمية يســــهل الويــــول  يهيب -17 
ــاء، لتيســـير اإلبالا في الوقت المناســـب عن أي معاملة  ــاملة للجميع، وأن تنوعها وتعززها، عند القتضـ إليها وشـ

بالا عن أي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة ل مســـــــــوا لها ألي شـــــــــخل يقوم، بحســـــــــن نية وألســـــــــباب وجيهة، باإل
ــاد، بما يشــــــــمل عالقة تلك األفعال بتخصــــــــيل وتوزيع واســــــــتخدام وإدارة اإلغاثة في  وفقا لتفاقية مكافحة الفســــــ

 حالت الطوارئ، وتوفير الحماية من تلك المعاملة؛

ي الدول األطراف على أن تطور وتعزز، حســــــــــــب القتضــــــــــــاء، وفقا للقانون الداخل  يشــــــــــــجع -18 
واللتزامات الدولية الواجبة التطبيق لكل منها، اســــــــــــتخدام قنوات التصــــــــــــال اإللكترونية الموثوقة والعالية الجودة 
والجيدة التوقيت والفعالة التي تمكن هيئات مكافحة الفســـــــاد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــــبة وغيرها من 

وفي أوانها على الصــعيدين الوطني والدولي من خالل اآلليات   الهيئات ذات الصــلة من تبادل المعلومات بســرعة
القـائمـة، بمـا في ذـلك اآلليـات التـابعـة للمنظمـة اـلدوليـة للشــــــــــــــرطـة الجنـائيـة )اإلنتربول(، وعلى أن تنظر في قبول 

ئ  النســـــــــــخ اإللكترونية لدى إرســـــــــــال طلبات المســـــــــــاعدة القانونية المتبادلة وتلقيها، في أوقات منها أوقات الطوار 
والتصـــدي لألزمات والتعافي منها، ويحيا علما بشـــبكة العمليات العالمية لســـلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة 
ــاد عبر الحدود،  ــرعة والمرونة والكفاءة لمكافحة جرائم الفســــ ــم بالســــ ــتحدا  أداة تتســــ ــاد، التي تهدف إلى اســــ الفســــ
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إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســـــــــاد، ورفد أدوات وتعزيز تبادل التصـــــــــالت والتعلم من األقران بين ســـــــــلطات  
 التعاون الدولي القائمة والفاعلة والتنسيق معها؛

الدول األطراف على توفير ما يلزم من تدريب وموارد لضـــــمان امتالك المســـــؤولين    يشـــــجع أيضـــــا  - 19 
ومات لالسـترشـاد بها في عمليات وضـع  المعنيين في مؤسـسـات الرقابة األدوات والخبرات الالزمة لتحليل البيانات والمعل 

الخطا لمواجهة األزمات والتصــدي لها والتعافي منها، ويشــجع كذلك، في هذا الصــدد، الدول األطراف على الســتفادة  
من برامج بنــاء القــدرات والتــدريـب التي يوفرهـا مكتــب األمم المتحــدة المعني بـالمخــدرات والجريمــة وغيره من المنظمـات  

 لية ذات الصلة، مثل األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بغية تعزيز الوعي العام والنزاهة؛ والمؤسسات الدو 

ــاد   يحث -20  ــات في مجال منع ومكافحة الفســـ ــل الممارســـ الدول األطراف على جمع وتبادل أفضـــ
ومع مراعـاة   واـلدروس المســــــــــــــتـفادة  يمـا يتعلق ـباســــــــــــــتخـدام البـياـنات واألدوات الرقمـية وتوافرهـا وأثرهـا، متى أمكن

الظروف المختلفة لكل بلد، لالسـترشـاد بها في تدابير التصـدي لألزمات والتعافي منها وللمسـاعدة في بناء وتنفيذ  
 وإدامة نظم مرنة في مجال التصدي لحالت الطوارئ؛

من اتفاقية مكافحة الفســـــــاد التي تنل على أن الدول األطراف ملزمة   43إلى المادة   يشـــــــير -21 
في المسائل الجنائية، وأن عليها أن تنظر، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، بالتعاون 

في مسـاعدة بعضـها البعض، في التحقيقات واإلجراءات الخايـة بالمسـائل المدنية واإلدارية ذات الصـلة بالفسـاد، 
من التفاقية التي تلزم الدول األطراف بأن يقدم بعضــها إلى بعض أكبر قدر ممكن    46ويشــير أيضــا إلى المادة 

من المســــــاعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضــــــائية المتصــــــلة بالجرائم المشــــــمولة  
ــها الب ــاعد بعضـــ ــلطات المركزية، ويحث الدول األطراف على أن يســـ ــبل منها بالتفاقية، من خالل الســـ عض، بســـ

ــاء، من خالل اإلنتربول،   التحقيقات المشــــــــــتركة أو الموازية والتبادل الثنائي للقدرات والخبرات، حســــــــــب القتضــــــــ
 أوقات منها أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها؛ في

 الدول األطراف على موايـلة اسـتكشـاف وتعزيز معرفتها بالصـالت القائمة بين الفسـاد يشـجع -22 
أوقات  واألشكال األخرى للجريمة، وخصويا الجريمة المنظمة والجريمة القتصادية، بما فيها غسل األموال، في

منها أوقات الطوارئ والتصـدي لألزمات والتعافي منها، من أجل النهوض بالنزاهة والشـفا ية والمسـاءلة على نحو 
حة، تقريرا في هذا الصـــــــــدد عن المعلومات الطوعية  أفضـــــــــل، ويدعو األمانة إلى أن تبعد، في حدود الموارد المتا

 المقدمة من الدول األطراف وأن تقدمه إلى المؤتمر في دورته العاشرة؛

إلى اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشــــاركة العاشــــر لتعزيز التعاون الدولي   يوعز -23 
 بما يلي:

ــاس طوعي عن  جمع المعلومـات، ـبدعم من األمـاـنة، التي تقـدمهـ )أ(  ا اـلدول األطراف على أســــــــــــ
ــدي  ــاد في أوقات الطوارئ والتصـــــــ ــات والتحديات المتعلقة بالتعاون الدولي على مكافحة الفســـــــ ــل الممارســـــــ أفضـــــــ

 لألزمات والتعافي منها؛

تحليـل مـا يرد من معلومـات، بـدعم من األمـانـة، بهـدف وضــــــــــــــع مبـادئ توجيهيـة غير ملزمـة  )ب( 
ــأن تعزيز التعاون   ــتبانته والتحقيق  يه ومالحقة بشـــــــ ــاد واســـــــ الدولي والمتعدد األطراف للنهوض بجهود منع الفســـــــ

 مرتكبيه في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها؛

أنه ينبغي لجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشــــــــــــاركة لتعزيز التعاون الدولي   يقرر -24 
ــأن تتعزيز التعاون الدولي والمتعدد األطراف للنهوض بجهود منع المقبل أن يدرج في جدول أعماله م وضـــوعا بشـ

 الفساد واستبانته والتحقيق  يه ومالحقة مرتكبيه في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منهات؛
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إلى األمانة أن تقدم إلى مؤتمر الدول األطراف في دروته العاشـــــرة تقريرا بشـــــأن التقدم  يطلب -25 
 رز والتحديات المواجهة في تنفيذ هذا القرار؛المح

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايــل، بالتعاون الوثيق مع   يطلب -26 
الجهات التي تقدم المســـاعدة التقنية الثنائية والمتعددة األطراف، تقديم المســـاعدة التقنية إلى الدول األطراف، بناء  

يتعلق بتنفيـذ   دا إلى األولويـات والحتيــاجـات ورهنــا بتوافر الموارد من خـارج الميزانيــة،  يمــاعلى طلبهــا واســــــــــــــتنــا
 األحكام ذات الصلة من هذا القرار؛

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لألغراض   يدعو -27 
 متحدة وإجراءاتها.المنصوص عليها في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم ال

  
 2/ 9القرار   

التااملا المشترك بالعمل بفعالية على التصد  للتحديات وتلفيذ التدابير الرامية إلى ملف    
 الفساد ومكافحته وتعايا التعاون الدولي: متابعة الدورة الستثلائية للممعية العامة  

 من أجل مكافحة الفساد 
 

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

والمعنون تالدورة   2018كانون األول/ديسـمبر    17المؤرخ    73/191إلى قرار الجمعية العامة يشـير  إذ  
ــادت، الذي قررت  يه الجمعية أن تعقد في النصـــــف األول من  ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســـ الســـ

ــاد ومكافح  2021عام   ــأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفســـ ــتثنائية بشـــ وتعزيز التعاون الدولي،   تهدورة اســـ
والمعنون تالدورة الســـــــــــتثنائية للجمعية العامة من أجل   2020حزيران/يونيه    1المؤرخ    74/276وقرار الجمعية 

 دت، الذي قررت  يه الجمعية بشأن الترتيبات التنظيمية للدورة الستثنائية،مكافحة الفسا

اإلعالن الســــياســــي المعنون تالتزامنا المشــــترك بالعمل بفعالية على التصــــدي للتحديات وإذ يؤكد مجددا  
ــاد ومكـافحـته وتعزيز التعـاون اـلدوليت اـلذي أقره مؤتمر اـلدول األطراف  ،  (3)وتنفـيذ الـتدابير الرامـية إلى منع الفســــــــــــ

  2021حزيران/يونيه  2واعتمدته الجمعية العامة في   2021أيار/مايو    7بتوافق اآلراء في دورته الستثنائية في  
 في دورتها الستثنائية من أجل مكافحة الفساد،

الستثنائية، ومساهمات الدول والهيئات الطابع الجامع للعملية التحضيرية للدورة وإذ يالحأ مع التقدير  
والكيانات والوكالت المتخصــــصــــة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية والمجتمع المدني  

 ،واألوسا  األكاديمية وغيرها من الجهات المعنية

ــير   ــاد في  وإذ يشـــ ــمبر كان  14إلى بدء نفاذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـ   ، ( 4) 2005 ون األول/ ديســـ
يســــلم بالحاجة إلى موايــــلة   وهي أكثر الصــــكوك شــــمول وإلزاما من الناحية القانونية وعالميةل في مجال الفســــاد، وإذ 

 التشجيع على التصديق على التفاقية أو النضمام إليها وعلى تنفيذ اللتزامات الناشئة عنها تنفيذا كامال وفعال، 

إلى تعزيز التدابير ووضـــــع نهج جديدة لمســـــاعدة الدول األطراف، بناء على طلبها،   بالحاجةوإذ يســـــلم   
 على تحديد ومعالجة التحديات والثغرات والتغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ التفاقية،

__________ 

 ، المرفق.32/1-داقرار الجمعية العامة   (3) 

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

http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1


 CAC/COSP/2021/17 

 

10/80 V.22-00112 

 

ــلم   - 1  ــتثنائية للجمعية العامة ب يســــــ ــأن  بأن الدورة الســــــ ــاد  شــــــ التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفســــــ
، تـشكل معلما  2021حزيران/يونيه    4إلى    2ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي، التي عقدت في مقر األمم المتحدة من  

 بارزا في جهود المجتمع الدولي لمنع الفساد ومكافحته؛ 

ــف ،يلتزم -2  ــية عن تعزيز واســـــــتعراض تنفيذ   التعاهديةهيئة  ه البويـــــ ــؤولية الرئيســـــ المكلفة بالمســـــ
بمتابعة اإلعالن الســـياســـي المعنون تالتزامنا المشـــترك بالعمل بفعالية على  ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـاد

 ليه؛التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت والبناء ع

،  لمؤتمر اـلدول األطراف في اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد   اـلدور المحوري يؤكـد مجـددا   - 3 
الوحيدة المنشــــأة بموجب التفاقية والهيئة المكلفة بالمســــؤولية الرئيســــية عن تعزيز واســــتعراض    الهيئة التعاهدية بويــــفه  

 بينها من أجل تحقيق األغراض واألهداف المحددة في التفاقية؛ تنفيذ التفاقية وتحسين قدرة الدول األطراف والتعاون  

 هيئاته الفرعية، في إطار ولياتها، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمتابعة اإلعالن السياسي؛ يوجه   - 4 

بجميع اللغات الرســــــمية لألمم  ومع توفير الترجمة الفورية    أن يعقد، في حدود الموارد المتاحة يقرر   - 5 
ــل أن  المتحدة  بين الدورات للمؤتمر  متابعة    اجتماع   ، وقبل الدورة العاشــــــــــرة للمؤتمر   2022في عام  يكون ذلك  ، ويفضــــــــ

ــعيد   ــأن المنجزات المتحققة على يـ ــي، ويطلب إلى مكتب دور بشـ ــياسـ ــعة    ته اإلعالن السـ ــع  التاسـ الترتيبات الالزمة  وضـ
 ؛ نظامه الداخلي ل وفقا  و   ، ، بالتشاور الوثيق مع الدول األطراف هذا الجتماع لتنظيم  

 ى المؤتمر وإلىإلى مكتـــب األمم المتحـــدة المعني بـــالمخـــدرات والجريمـــة أن يقـــدم إليطلـــب   -6 
هيـئاـته الفرعـية الخبرة الفنـية واـلدعم التقني في تنفـيذ عملـية المـتابعـة، بســـــــــــــــبل منهـا أن ينشــــــــــــــظ ويتعهـد في بواـبة 
األدوات والموارد المعر ية المتعلقة بمكافحة الفسـاد جهةل إليداع جميع المسـاهمات المقدمة على أساس طوعي من  

، من قبيل الممارســــــات الجيدة والتقدم المحرز بشــــــأن  الدول األطراف بشــــــأن تنفيذ التفاقية واإلعالن الســــــياســــــي
 استخدام آليات التعاون الدولي بموجب التفاقية؛

إلى أهمية الضــطالع بعملية متابعة تشــمل الجميع للدورة الســتثنائية للجمعية العامة من يشــير  - 7 
نظومة األمم المتحدة والمنظمات  أجل مكافحة الفســـاد، ويشـــجع الهيئات والكيانات والوكالت المتخصـــصـــة التابعة لم 

الدولية والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني واألوســـــــــا  األكاديمية ذات الصـــــــــلة وغيرها من الجهات المعنية على 
إلى مكتب   يطلب النظام الداخلي للمؤتمر ذات الصــــــلة، و لمواد المســــــاهمة مســــــاهمة كاملة في عملية المتابعة، وفقا  

 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يجمع هذه المساهمات ويطلع المؤتمر عليها؛ 

المســــــــاهمات المقدمة من كيانات منظومة األمم المتحدة ذات الصــــــــلة، بما في ذلك يشــــــــجع   -8 
، ويطلب إلى مكتب البرامج والصناديق والوكالت المتخصصة واللجان اإلقليمية، بشأن متابعة اإلعالن السياسي

األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة التنســــــــــــــيق معهــا  يمــا يتعلق بتنفيــذ الوليــات الموكلــة إلى منظومــة  
المتحدة، بما في ذلك، وحســــب القتضــــاء، عن طريق فرقة العمل العالمية المعنية بمكافحة الفســــاد التابعة   األمم

 عن الجهود المبذولة في هذا الصدد؛  لألمم المتحدة، وتقديم تقرير إلى المؤتمر

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى موايــــــــــلة تعزيز أنشــــــــــطته في مجال    يدعو  - 9 
التوعية وتبادل المعلومات على المســــتوى العالمي من أجل زيادة وعي الجمهور ومعارفه بشــــأن منع الفســــاد ومكافحته،  

خارج الميزانية  من  لعامة لمنع الفســــــاد على الصــــــعيد العالمي، رهنا بتوافر موارد  وذلك بوســــــائل منها إطالق الحمالت ا 
 لتحقيق هذه الغاية؛ 

إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة، في إطـار وليتـه وفي حـدود موارده  يطلـب   - 10 
جهودها الرامية إلى النهوض بتنفيذ التفاقية  الحالية، أن يوايــــل مســــاعدة ودعم الدول األطراف، بناء على طلبها، في  

 ؛ والوفاء بما تعهدت به من التزامات في اإلعالن السياسي وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في هذا الصدد 
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إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بويــــــفه الكيان الرائد المعني  يطلب أيضــــــا   - 11 
ــاد في منظومة األمم  ــلة التنســـــــيق والتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظومة    بمكافحة الفســـــ المتحدة، موايـــــ

ــتـدامـة لعـام  ــع لتعزيز تـدابير مكـافحـة الفســــــــــــــاد التي تتيح تنفيـذ خطـة التنميـة المســـــــــــ   ، ( 5) 2030األمم المتحـدة األوســـــــــــ
المـستدامة، وزيادة التنـسيق والتعاون  تدابير مكافحة الفـساد في تنفيذ إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية   وإدماج 

ــيادة القانون وتدابير   ــية وبناء الســــالم وإدارة عمليات الســــالم في األمانة العامة بغية تعزيز ســ ــياســ مع إدارة الشــــؤون الســ
 مكافحة الفساد في جهود األمم المتحدة لحفأ السالم وبناء السالم؛ 

واإلجراءات وأسـاليب العمل الرامية إلى تحسـين التعاون مع  موايـلة اسـتكشـاف األنشـطة يقرر   -12 
الصـلة بما يتماشـى مع التفاقية، وموايـلة   المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات

 الســــــــــــتفادة على النحو الواجب من المعلومات ذات الصــــــــــــلة التي تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى لمنع
ــاد ومكافحته من أجل تجنب ازدواج ــير وتعزيز التعاون الفعال والتنفيذ الفعال دون العمل   الفســـــــــ ضـــــــــــرورة وتيســـــــــ

ــلة كفالة التنســـــــــــــيق الالزم مع المنظمات الدولية   لالتفاقية، وفي هذا الصـــــــــــــدد، يدعو أمانة المؤتمر إلى موايـــــــــــ
 عزيز أوجه التآزر؛واإلقليمية ذات الصلة في مجال مكافحة الفساد بغية زيادة تيسير وت

ع فيه ت من اإلعالن الســــــــــياســــــــــي ال   80إلى الفقرة  يشــــــــــير   - 13  مكتب األمم المتحدة المعني    ا ي يشــــــــــج 
ــائية وبالتعاون الواســـــع على نطاق منظومة  ينشـــــر ضـــــع و أن ي على    بالمخدرات والجريمة  ، بالتنســـــيق مع اللجنة اإلحصـــ
ــائي   ا األمم المتحدة، إطار  ــامال   ا إحصــ ــليم   شــ ــوعي من الناحية    ا وســ ــادر  ا العلمية وموضــ ــتند إلى العمل المنهجي ومصــ ، يســ

البيانات الموثوقة، لدعم الدول في جهودها الرامية إلى قياس الفسـاد وأثره وجميع الجوانب ذات الصـلة بمنعه ومكافحته،  
شـير أيضـا  وي من أجل توجيه وتعزيز سـياسـات واسـتراتيجيات مكافحة الفسـاد القائمة على األدلة، بما يتفق مع التفاقية،  

 ؛ 2019كانون األول/ديسمبر    20المؤرخ    10/ 8قرار المؤتمر  إلى  في هذا الصدد  

إلى الدعوة الموجهة للمؤتمر في اإلعالن السياسي إلى تحديد الثغرات والتحديات  يشير أيضا -14 
في تنفيذ التفاقية من خالل مراعاة النتائج التي تتويــل إليها آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

فســــــــــاد، والنظر في أي الفســــــــــاد، وكذلك أي ثغرات وتحديات تتعلق بالفســــــــــاد ضــــــــــمن اإلطار الدولي لمكافحة ال
ــين التفاقية وتنفيذها  ــتبانة من أجل تحســــ ــيات مقدمة من الدول األطراف لمعالجة الثغرات والتحديات المســــ تويــــ

بعد اختتام وتقييم نتائج دورة الســــــتعراض و حســــــب القتضــــــاء، وفي هذا الصــــــدد وكخطوة أولى، في المســــــتقبل،  
ن جميع جوانب عملية اســــترداد الموجودات وإعادتها، بغية النظر  الثانية، إلى تنظيم دورة اســــتثنائية للمؤتمر بشــــأ

في جميع الخيارات المتاحة بموجب التفاقية، بما في ذلك اســـتكشـــاف المجالت الممكنة إلدخال تحســـينات على 
 اإلطار الدولي لسترداد الموجودات؛

ــييطلب  -15  ــترداد  إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتنســــــ ق مع مبادرة اســــــ
الموجودات المســروقة، تعزيز وتوســيع نطاق جمع المعارف والبيانات العالمية بشــأن اســترداد الموجودات وإعادتها  
من خالل جمع وتبـادل المعلومـات عن التحـديـات والممـارســـــــــــــــات الجيـدة، وكـذلـك عن حجم الموجودات المجمـدة 

ئم الفسـاد، وعدد الحالت وأنواعها، حسـب القتضـاء، مع ضـمان  والمضـبوطة والمصـادرة والمعادة  يما يتعلق بجرا
 ؛، في حدود الموارد المتاحةحماية البيانات الشخصية وحقوق الخصويية، بالستفادة من الجهود القائمة

ى المؤتمر  إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد ويقدم إلأيضـا يطلب  -16 
تقريرا شــامال عن حالة تنفيذ التفاقية بعد النتهاء من مرحلة الســتعراض الحالية، مع مراعاة المعلومات المتعلقة 

والدروس المســــــــــتفادة والممارســــــــــات الفضــــــــــلى  يما يتعلق بمنع الفســــــــــاد ومكافحته والعقبات  بالثغرات والتحديات  
 ية حيز النفاذ؛وبالتعاون الدولي واسترداد الموجودات، منذ دخول التفاق

__________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة   (5) 
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إلى األمانة أن توايـل، حسـب القتضاء، إجراء ما يلزم من دراسات استقصائية بشأن  يطلب  -17 
مســــــــــائل معينة تتعلق بالثغرات والتحديات والدروس المســــــــــتفادة والممارســــــــــات الفضــــــــــلى بشــــــــــأن المنع والتجريم  

 القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وإعادتها؛ وإنفاذ

إلى مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة أن يـقدم إلى المؤتمر تقريرا عن  يطـلب   -18 
 األنشطة التي ينفذها المكتب دعما لتنفيذ اإلعالن السياسي؛

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لألغراض   يدعو -19 
 ، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.المنصوص عليها في هذا القرار

  
 3/ 9القرار    

متابعة إعالن أبوظبي بشأن تعايا التعاون بين األجهاة العليا للرطابة المالية والمحاسبة    
واستخدام تكلولوجيات  ، ملف الفساد ومكافحته بمايد من الفعاليةعلى  وهيئات مكافحة الفساد 

 والتصالت في هذا الصدد المعلومات
 

 فحة الفساد،إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكا 

بشــــــأن ما يترتب على الفســــــاد من آثار ســــــلبية تضــــــر باســــــتقرار المجتمعات وأمنها إذ يعرب عن قلقه  
 وفعالية المؤسسات وسيادة القانون والتنمية المستدامة،

بأن اتباع نهج شــامل ومتوازن ومتعدد الجوانب هو أمر ل غنى عنه لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  واقتناعا منه   
 ، ( 6) افحة الفساد تنفيذا فعال لمك 

بأهمية المســـاعدة التقنية المســـتدامة التي تقدم في الوقت المناســـب وتتســـم بالمالءمة واقتناعا منه أيضـــا  
للغرض والفعـالـية، وعـند اإلمكـان، طول األمـد، من أجـل تنفـيذ التـفاقـية، بســـــــــــــــبل منهـا تنفـيذ عملـية محـددة الهـدف  

 تشارك في تنفيذ تدابير مكافحة الفساد لدى الدول األطراف،لبناء قدرات المؤسسات التي 

ــع في اعتباره   ــجيع وتعزيز الجهود وإذ يضـــ ــؤولية عن تنفيذ التفاقية تنفيذا فعال عن طريق تشـــ أن المســـ
الرامية إلى منع الفسـاد ومكافحته مسـؤولية منوطة بجميع الدول األطراف، وأن الدعم والمشـاركة من جانب األفراد  

 اعات من خارج القطاع العام عامالن يسهمان في زيادة كفاءة هذه الجهود وفعاليتها،والجم

مبادئ اإلدارة الســـــليمة للشـــــؤون العمومية والممتلكات العمومية واإلنصـــــاف والمســـــاءلة وإذ يؤكد مجددا  
ة وإرســـاء ثقافة تقوم زاهعن التجاوزات، بما يشـــمل األعمال اإلجرامية، والمســـاواة أمام القانون، وضـــرورة حماية الن

 على رفض الفساد،

بإعالن ليما للتوجيهات الخايـــــــــة بالرقابة المالية وإعالن مكســـــــــيكو بشـــــــــأن  وإذ يحيا علما مع التقدير 
ــبة، اللذين اعتمدهما مؤتمر المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة   ــتقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ اسـ

تشـــــــرين األول/   26إلى   17المحاســـــــبة، على التوالي، في دورتيه التاســـــــعة المعقودة في ليما من  المالية العامة و 
،  2007تشـــــــرين الثاني/نوفمبر    10إلى  5، والتاســـــــعة عشـــــــرة المعقودة في مكســـــــيكو ســـــــيتي من  1977أكتوبر  

ألجهزة العليــا للرقــابــة وبمــذكرة التفــاهم بين مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة والمنظمــة الــدوليــة ل
، والتي توفر إطـارا للتعـاون بين المنظمتين في 2019تموز/يوليـه    30المـاليـة العـامـة والمحـاســــــــــــــبـة الموقعـة في  

 مجال منع الفساد ومكافحته،

__________ 

 (6) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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ــذ قرار المؤتمر  وإذ يالحأ    ــامج تنفيـ ــانون األول/ديســــــــــــــمبر  19المؤرخ    8/13برنـ والمعنون    2019 كـ
ــأن تعزيز   ــاد على تإعالن أبوظبي بشــــ ــبة وهيئات مكافحة الفســــ التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســــ

منع الفســـــــــــــــاد ومكـافحتـه بمزيـد من الفعـاليـةت، الـذي تمولـه دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ويـدعمـه فريق الخبراء  
دولة اإلمارات العربية المتحدة، العالمي التابع للمنظمة الدولية للمراجعة المالية الذي يرأســـــه ديوان المحاســـــبة في 

والمكلف بتفعيـل مـذكرة التفـاهم بين مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة والمنظمـة الـدوليـة لألجهزة 
 العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة،

والمحاســـــــــبة في منع الفســـــــــاد على الدور المحوري الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية وإذ يشـــــــــدد   
ــا  يما يتعلق بتعزيز الن ــليمة للشــــــــؤون العمومية ومكافحته، وخصــــــــويــــــ ــفا ية واإلدارة الســــــ ــاءلة والشــــــ زاهة والمســــــ

والممتلكات العمومية، وكذلك الكفاءة في اســــتخدام الموارد العمومية، وإذ يشــــير في هذا الصــــدد إلى أهمية حماية 
ــتقاللية الضــــرورية لهذه األجهزة ــية للنظم القانونية المعمول بها في   الســ ــاســ ــونها وتعزيزها وفقا للمبادئ األســ ويــ

 الدول األطراف لتمكين هذه األجهزة من أداء مهامها بفعالية وبمنأى عن أي تأثير ل مسوا له،

من التفــاقيــة، التي تنل، من بين جملــة أمور،    63من المــادة    4مــا جــاء في الفقرة  وإذ يؤكــد مجــددا   
تبادل المعلومات بين الدول األطراف عن أنما  واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه  على تيسير

ومكافحته، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما تنل عليه تلك المادة، وعلى التعاون مع المنظمات 
ت ذات الصــــــــــــلة التي تعدها اآلليات  واآلليات الدولية، إلى جانب المنظمات اإلقليمية، وعلى اســــــــــــتخدام المعلوما

 الدولية واإلقليمية األخرى من أجل منع الفساد ومكافحته،

  228/ 69و  2011كانون األول/ديســــــمبر    22المؤرخ    66/209إلى قراري الجمعية العامة وإذ يشــــــير   
بشـــــأن تحســـــين كفاءة اإلدارة العمومية وخضـــــوعها للمســـــاءلة وفعاليتها   2014كانون األول/ديســـــمبر   19المؤرخ  

 وشفافيتها عن طريق تعزيز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،

من أهداف التنمية    16بما في ذلك الهدف ،  (7)2030أهمية خطة التنمية المســـــــــــتدامة لعام وإذ يالحأ   
المستدامة المتعلق بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ل يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، 
وإتاحة إمكانية ويـول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسـسـات فعالة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميع على جميع 

زيادة فرص الويــــــــــــول إلى تكنولوجيا المعلومات والتصــــــــــــالت، المتعلق بأمور منها   9المســــــــــــتويات، والهدف  
 يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، ما وهو

ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســـــــــــــاد من  وإذ يرحب    حزيران/ 4إلى  2بعقد الدورة الســـــــــــ
ــياســـــــــي المعن  2021 يونيه ــترك بالعمل بفعالية على التصـــــــــدي  واعتماد الجمعية ل عالن الســـــــ ون تالتزامنا المشـــــــ

الذي شــــــــــددت  يه الدول ،  (8)للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفســــــــــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت
األعضــــــــاء على الدور الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســــــــبة وغيرها من هيئات الرقابة، في إطار  

لياتها، في منع الفســـــــاد ومكافحته، ل ســـــــيما  يما يتعلق بتعزيز النزاهة والمســـــــاءلة والشـــــــفا ية واإلدارة الســـــــليمة  و 
ــتخدام   ــتراء العمومي، وكذلك الكفاءة في اســــ للشــــــؤون العمومية والممتلكات العمومية وفي مجالت من قبيل الشــــ

فحته في حالت الطوارئ وأوقات األزمات والتعافي الموارد العمومية، وضــــــــــرورة اتخاذ تدابير لمنع الفســــــــــاد ومكا
 منها، وإذ يشدد على دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ووظائفها في هذا الصدد،

بالجتماع الثاني لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســــــبة والهيئات المتخصــــــصــــــة في    وإذ يرحب مع التقدير  
قبل انعقاد الدورة التاســـــعة    2021كانون األول/ديســـــمبر    12مكافحة الفســـــاد الذي عبقد في شـــــرم الشـــــيخ بمصـــــر في  

__________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة   (7) 

 ، المرفق.32/1-داقرار الجمعية العامة   (8) 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/209
http://undocs.org/ar/A/RES/66/209
https://undocs.org/ar/A/RES/69/228
https://undocs.org/ar/A/RES/69/228
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1


 CAC/COSP/2021/17 

 

14/80 V.22-00112 

 

ــبــة في اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومكتــب األمم المتحــدة ا  لمعني بــالمخــدرات والجريمــة  للمؤتمر ونظمــه ديوان المحــاســـــــــــ
 والمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وبالتوييات الصادرة عن ذلك الجتماع، 

بأن حســـــــن اســـــــتخدام التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن يكون من العوامل المفيدة في  وإذ يســـــــلم   
ــائر اللتزامـات المتعل ــاد التي تعـهدت بـها اـلدول األطراف وتحقيق أهـداف  تنفـيذ التـفاقـية وســــــــــــ ـقة بمـكافحـة الفســــــــــــ

 التنمية المستدامة،

والمعنون تالتشــــــــجيع   2015تشــــــــرين الثاني/نوفمبر    6المؤرخ    6/7بتنفيذ قرار المؤتمر  وإذ يحيا علما   
ــادت،   على اســـــــــــــتخدام تكنولوجيات المعلومات والتصـــــــــــــالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــ

ــرين الثاني/نوفمبر    6المؤرخ    6/8 وقراره ــاءلة   2015تشــ ــفا ية والمســ ــاد من خالل تعزيز الشــ والمعنون تمنع الفســ
 والكفاءة في تقديم الخدمات العامة عن طريق تطبيق الممارسات الفضلى والبتكارات التكنولوجيةت،

الفســــاد والتصــــدي له والحد من أثره على تدابير  على اســــتخدام التكنولوجيا كوســــيلة لمنع  وإذ يســــلا الضــــوء   
ــياســـات  19- التصـــدي لجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  ( والتعافي منها، وإذ يشـــجع الدول األطراف على اعتماد سـ

رقمية عند القتضــــاء ومع إيالء العتبار الواجب لحماية البيانات الشــــخصــــية وحقوق الخصــــويــــية من أجل تحســــين  
 ارة العمومية والتعاون الدولي، إلى جانب تعزيز المساءلة والشفا ية والنزاهة ومشاركة المواطنين، كفاءة وفعالية اإلد 

بـالمؤتمر الـدولي المعنون تمســــــــــــــتقبــل مكــافحــة الفســـــــــــــــاد: حفز البتكــار من خالل   وإذ يرحـب مع التقـدير  
 كـــانون األول/  9متحـــدة في  التكنولوجيـــا والشــــــــــــــراكـــات لتعزيز النزاهـــةت، الـــذي عقـــد في دبي بـــاإلمـــارات العربيـــة ال 

قبل انعقاد الدورة التاســــعة للمؤتمر ونظمه ديوان المحاســــبة في اإلمارات العربية المتحدة ومكتب   2021 ديســــمبر 
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

 والمعنون تتشـجيع مسـاهمة الشـباب   2013تشـرين الثاني/نوفمبر    29المؤرخ    5/5قراره وإذ يؤكد مجددا  
 واألطفال في منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون والنـزاهةت،

الجهود التي تبذلها الدول األطراف من أجل تشجيع مساهمة الشباب في منع الفساد وتعزيز وإذ يالحأ   
 زاهة،ثقافة تقوم على احترام القانون والن

ــب    ــذ قرار المؤتمر  وإذ يرحـ ــة في تنفيـ ــانـ ــدول األطراف واألمـ ــه الـ ــذي أحرزتـ ــدم الـ ــالتقـ المعنون    8/13بـ
ــاد على  تإعالن ــبة وهيئات مكافحة الفســ ــأن تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســ أبو ظبي بشــ

 في هذا الصدد،منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعاليةت، وإذ يؤكد الحاجة إلى موايلة الجهود  

الدول األطراف على أن تعمل، وفقا للمبادئ األســـاســـية لنظمها القانونية، على تعزيز    يشـــجع -1 
اســتقاللية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاســبة، بويــفها عامال حاســما في اضــطالعها بمهامها، وأن تطبق،  

عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـبة بفعالية  وفقا لقانونها الداخلي وعند القتضـاء، سـياسـات تكفل تسـيير
لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاســـبة، ل ســـيما  يما    وفقا للمبادئ والمعايير التي وضــــعتها المنظمة الدولية

 تراء العمومي؛ يتعلق بضمان اإلدارة السليمة لألموال العمومية والممتلكات العمومية، وفي مجالت من قبيل الش 

من اتفــاقيــة األمم المتحــدة   9من المــادة    2الــدول األطراف على أن تتخــذ، وفقــا للفقرة    يحــث -2 
لمكافحة الفســاد وتماشــيا مع المبادئ األســاســية لنظمها القانونية وعند القتضــاء، تدابير من أجل تعزيز الشــفا ية  

يتعلق  نظام لمعايير المحاســـبة ومراجعة الحســـابات وما والمســـاءلة في إدارة األموال العمومية، بســـبل منها إرســـاء
ــدد على الدور المهم الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية  ــوء في هذا الصــــــــــ ــلا الضــــــــــ بذلك من رقابة، ويســــــــــ
والمحاسبة في إجراء فحوص، بصفة دورية أو عند القتضاء، لألطر واإلجراءات المالية والمحاسبية المطبقة من 

 وف على مدى فعاليتها في مكافحة الفساد؛أجل الوق
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الدول األطراف على أن تضــــــــمن اســــــــتجابة الكيانات التي تخضــــــــع حســــــــاباتها   يحث أيضــــــــا -3 
للمراجعة للنتائج التي تخلل إليها تقارير مراجعة الحســــــــــابات، وأن تنفذ تويــــــــــيات األجهزة العليا للرقابة المالية 

ناســبة، بما فيها إجراءات المالحقة الجنائية، من أجل ضــمان اإلدارة  والمحاســبة وتتخذ اإلجراءات التصــحيحية الم
 السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية بغية النهوض بمكافحة الفساد مراعاة لمصلحة المجتمع؛

الدول األطراف على أن تعمل، وفقا لقانونها الداخلي وعند القتضـــــــاء، على إشـــــــراك  يشـــــــجع -4 
لرقابة المالية والمحاســـــــبة ووحدات المراجعة الداخلية في اســـــــتعراضـــــــاتها القطرية في إطار الدورة  األجهزة العليا ل

الثانية آللية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، وخصــــــويــــــا  يما يتعلق باســــــتعراض تنفيذ  
 حيثما انطبق ذلك؛الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية، وبما يشمل الزيارات القطرية، 

زاهة واألمانة من خالل تطبيق مدونات لقواعد  الدول األطراف على تعزيز الن  يشـــــــــجع أيضـــــــــا -5 
الســـلوك في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة، والنظر في العمل، عند القتضـــاء ووفقا للمبادئ األســـاســـية  

األخالقيات الصــــــادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا  لنظمها القانونية، على مواءمة هذه المدونات مع مدونة
ــتوى من المعايير األخالقية  ــجيع المتثال ألعلى مسـ ــاء، بهدف تشـ ــبة، عند القتضـ للرقابة المالية العامة والمحاسـ

 المهنية ومنع تضارب المصالح؛

بأهمية اســــتحدا  وتنفيذ أو ترســــيخ ســــياســــات فعالة لمكافحة الفســــاد تشــــجع مشــــاركة   يســــلم -6 
زاهة والشـــفا ية  المجتمع وتجســـد مبادئ ســـيادة القانون واإلدارة الســـليمة للشـــؤون العمومية والممتلكات العمومية والن

للرقابة المالية والمحاســــــــبة  والمســــــــاءلة داخل نطاق وليتها القضــــــــائية، ويالحأ أن تعزيز الثقة في األجهزة العليا
 وهيئات مكافحة الفساد والمؤسسات الحكومية والعمومية بصفة عامة، يؤدي دورا هاما في سياق هذه الجهود؛

بالدول األطراف أن تشـجع، حسـب القتضـاء ووفقا للمبادئ األسـاسـية لنظمها القانونية،  يهيب -7 
ــبة لديها ــائها وموظفيها في مجال منع  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــــــ على تعزيز قدرات ومهارات أعضـــــــــ

من التفاقية عن طريق    60الفسـاد ومكافحته، بوسـائل منها التدريب والتعليم وتبادل المعارف بما يتفق مع المادة 
 البرامج الوطنية اإلقليمية والدولية؛

ــا يهيب -8  ــية لن أيضـــ ــاســـ ــفا ية  بالدول األطراف أن تعزز، وفقا للمبادئ األســـ ظمها القانونية، الشـــ
والمســــــاءلة والحكم الرشــــــيد في إدارة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســــــبة، بما يشــــــمل تنظيمها وســــــير عملها  

 وعمليات ينع القرار فيها، عند القتضاء؛

بالدول األطراف أن تعمل، وفقا للمبادئ األســاســية لنظمها القانونية، على تمكين   كذلك يهيب -9 
ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــــبة لديها من أداء دورها في منع الفســـــــاد ومكافحته عند التصـــــــدي لألزمات ا

وحالت الطوارئ الوطنية أو التعافي منها، ل ســـــــــيما  يما يتصـــــــــل بمهامها في التقيد بالســـــــــياســـــــــات واإلجراءات  
أ أهمية الشــــــــــــــراكات بين القطاعين العام والخاص  المتعلقة بإدارة األموال العمومية والشــــــــــــــتراء العمومي، ويالح

 وأيحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة، وفقا للقوانين الداخلية؛

الدول األطراف على أن تعمل، وفقا للمبادئ األســـــــاســـــــية لنظمها القانونية ومع إيالء   يشـــــــجع -10 
لعليا للرقابة المالية والمحاســــــــــــبة،  الحترام الواجب لســــــــــــتقاللية كل من المجالس التشــــــــــــريعية الوطنية واألجهزة ا

بناء جسـور الصـلة بين المجالس التشـريعية واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـبة وتوثيق الصـالت بينها،  على
وتشــجيع المجالس التشــريعية الوطنية على الطالع على ما تتويــل إليه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســبة 

ــليمة من نتائج لكي ت ــمان اإلدارة السـ ــا على ضـ ــة وظائفها البرلمانية، حريـ ــياق ممارسـ ــبان في سـ أخذها في الحسـ
 للشؤون العمومية والممتلكات العمومية ومراعاة لمصلحة المجتمع؛



 CAC/COSP/2021/17 

 

16/80 V.22-00112 

 

ــاســـــــــــــــية لنظمهـا الـقانونـية، على تعزيز   يهـيب -11  ـباـلدول األطراف أن تعمـل، وفـقا للمـبادئ األســــــــــــ
ــعيد ال ــيق والتعاون على الصـــــ ــاد التنســـــ ــاركة في جهود منع الفســـــ وطني واإلقليمي والدولي  يما بين الهيئات المشـــــ

ومكافحته، وأن تقدم بعضــــها إلى بعض المســــاعدة القانونية الفعالة دون إبطاء، وأن تتخذ خطوات جادة من أجل 
 من التفاقية؛  46تيسير التعاون الفعال وإزالة الحواجز، بما يتماشى مع المادة 

الدول األطراف على أن تعمل، عند القتضاء ووفقا لنظمها القانونية ومتى كان األمر  يشـجع -12 
مناسـبا، على تحسـين تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفسـاد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـبة وسـائر  

ــاد، ألغراض منها األغراض ا ــارية، وأن تنظر في الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة الفســـــ لســـــــتشـــــ
ــل إليه كل من هيئات  ــأن مخاطر الفســــاد في مجال اإلدارة العمومية، مع مراعاة ما تتويــ ــر تقارير دورية بشــ نشــ

 مكافحة الفساد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من نتائج في هذا الصدد؛

ــليمة لألموال   يدعو  - 13  الدول األطراف إلى موايـــــــــلة تبادل تجاربها المتعلقة بضـــــــــمان اإلدارة الســـــــ
العمومـية والممتلـكات العمومـية، وتـبادل المعلوـمات بشــــــــــــــأن دور األجهزة العلـيا للرـقاـبة الـمالـية والمحـاســـــــــــــــبة في هـذا  

 توح العضوية المعني بمنع الفساد؛ الصدد، وذلك أيضا بالستفادة من اجتماعات الفريق العامل الحكومي الدولي المف 

الدول األطراف على أن تسـعى، عند القتضـاء ووفقا ألطرها القانونية الوطنية، وإدراكا    يشـجع -14 
للحـاجـة إلى حمـايـة حقوق اآلخرين أو ســــــــــــــمعتهم أو حفأ األمن القومي أو النظـام العـام، إلى الســــــــــــــتفـادة من 

تنفيذ التفاقية وتوعية الجمهور وتشـــــجيع الشـــــفا ية وإبالا الناس  تكنولوجيات المعلومات والتصـــــالت في تعزيز
في مجالت مثل الشــتراء العمومي وإدارة األموال العمومية، واإلفصــاح عن الموجودات والمصــالح، بغية تيســير 

 اإلبالا عن أفعال الفساد وكشفها، ودعم المالحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم المرتبطة بالفساد؛

الدول األطراف على أن توايل العمل، وفقا للمبادئ األساسية لنظمها القانونية،   جع أيضايش -15 
ــى مع المادة  وبما ــبل منها توفير برامج   13يتماشـــــ ــاد، بســـــ من التفاقية، على التوعية بالمخاطر المرتبطة بالفســـــ

ــل مع األفراد المعنيين والجماعات المع ــباب والتوايــ نية من خارج القطاع العام، مثل تعليمية وتدريبية لتوعية الشــ
 المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية واألوسا  األكاديمية؛

ــعيها، في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ   يشـــــــــجع كذلك -16  ــل ســـــــ الدول األطراف على أن توايـــــــ
تراتيجيات واألدوات والبرامج الرامية  األســـاســـية لقانونها الداخلي، إلى إشـــراك المجتمع في وضـــع الســـياســـات والســـ

 إلى منع الفساد ومكافحته؛

إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـــــــــوية المعني بمنع الفســـــــــاد أن يدرج  يطلب -17 
موضـوعا للمناقشـة في اجتماعاته المقبلة بشـأن تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـبة في مجال منع 

 اد ومكافحته؛الفس

إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـــــــــوية المعني بمنع الفســـــــــاد واجتماع   يطلب -18 
الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  

للمناقشــــــة في اجتماعاتها المقبلة بشــــــأن كياية تعزيز  وغيرهما من الهيئات الفرعية ذات الصــــــلة، إدراج موضــــــوع
 استخدام تكنولوجيات المعلومات والتصالت لتنفيذ التفاقية؛

إلى األمانة موايـــلة جمع وتحليل ونشـــر المعلومات عن الممارســـات الجيدة في مجال   يطلب -19 
ــتخدامها في  ــالت والويـــــول إليها واســـ ــاد ومكافحته، مع مراعاة تطوير تكنولوجيات المعلومات والتصـــ منع الفســـ

ــا إلى األمـاـنة أن تـقدم تـقارير عن هـذه الجهود  الخبرة التقنـية الموجودة في منظومـة األمم المتحـدة، ويطـلب أيضــــــــــــ
 الصلة؛ إلى الهيئات الفرعية ذات
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إلى مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريـمة أن يوايــــــــــــــل، ـبالتـعاون الوثيق    يطـلب -20 
مع الجهات التي تقدم المســـاعدة التقنية الثنائية والمتعددة األطراف، تقديم المســـاعدة التقنية إلى الدول األطراف،  

ـــلة  بـناء على طلبـها ورهـنا بتوافر الموارد الالزـمة ـلذـلك من خـارج الميزانـية،  يـما   يتعلق بتنفـيذ األحـكام ذات الصــــــــــــ
 من هذا القرار؛

ــرة   يطلب -21  إلى األمانة أن تقدم، في حدود الموارد المتاحة، تقريرا إلى المؤتمر في دورته العاشــــ
 وإلى هيئاته الفرعية ذات الصلة عن تنفيذ هذا القرار؛

ج الميزانية لألغراض  الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خار يدعو  -22 
 المنصوص عليها في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

  
 4/ 9القرار    

 تعايا تلفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على الصعيد اإلطليمي  
 

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

خطورة ما يطرحه الفســـــاد من مشـــــاكل ومخاطر على اســـــتقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض  إذ تقلقه  
 مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،

ــكاله أولوية لجميع الدول   عترفوإذ ي  ــتويات وبجميع أشــــــــ ــاد ومكافحته على جميع المســــــــ بأن منع الفســــــــ
  ( 9)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــادبلدول األطراف القوي  ايؤكد مجددا التزام  إذ األطراف ومســــؤولية عليها، و 

 ل والفعال لالتفاقية،باعتبارها أشمل يك عالمي ملزم قانونا بشأن الفساد، وضرورة الستخدام الكام

بتعزيز المســـــاعدة التقنية في مجال مكافحة الفســـــاد باعتبارها عنصـــــرا من عنايـــــر خطة التنمية  وإذ يرحب   
ــول    ( 10) 2030المســـتدامة لعام   ــالمة ل يهمش فيها أحد وإتاحة إمكانية ويـ ــجيع على إقامة مجتمعات مسـ ووســـيلة للتشـ

 ضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخا 

بأهمية المسـاعدة التقنية المسـتدامة التي تقدم بناء على الطلب وفي الوقت المناسـب وتتسـم واقتناعا منه  
 ةمحددتنفيذ عملية بالمالءمة للغرض والفعالية، وعند اإلمكان، طول األمد، من أجل تنفيذ التفاقية، بســـــبل منها  

 لمؤسسات التي تشارك في تنفيذ تدابير مكافحة الفساد لدى الدول األطراف،اناء قدرات بلالهدف  

من التـفاقـية، التي تنل على أن تـبذل اـلدول األطراف،    62)ب( من المـادة  2إلى الفقرة  وإذ يشــــــــــــــير   
قدر اإلمكان وبالتنســيق  يما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا ملموســة من أجل تحقيق أمور  

 تهكافحمن جملتها زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع الفساد وم
 بصورة فعالة، وإلعانتها على تنفيذ التفاقية بنجاح،

ــا    ــير أيضـ من التفاقية التي تنل على أنه يجوز للدول األطراف أن تبرم    62من المادة    4إلى الفقرة  وإذ يشـ
تيبات المالية  اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشـأن المسـاعدة المادية واللوجسـتية، آخذة بعين العتبار التر 

 الالزمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنل عليها هذه التفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته، 

من التفاقية التي تكلف مؤتمر الدول األطراف   63)و( من المادة -)ج( 4إلى الفقرة وإذ يشــــــــير كذلك  
ون مع المنظـمات واآللـيات الدولـية واإلقليمـية والمنظـمات غير  في التـفاقـية بولية تـتألف من جمـلة أمور منـها التـعا

__________ 

 (9) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 .70/1قرار الجمعية العامة   (10) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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الحكومية ذات الصلة، والستخدام المناسب للمعلومات ذات الصلة التي تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى 
 من أجل مكافحة الفساد ومنعه بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة،

الســــــياســــــي المعنون تالتزامنا المشــــــترك بالعمل بفعالية على التصــــــدي    من اإلعالن   79إلى الفقرة  وإذ يشــــــير   
ــاد ومـكافحـته وتعزيز التـعاون الدوليت  الذي اعتـمدته الجمعـية الـعامة  ،  ( 11) للتـحديات وتنفـيذ الـتدابير الرامـية إلى منع الفســـــــــــ

ــاد المعقودة في عام   ــتثنائية من أجل مكافحة الفسـ ــجع  و ،  2021في دورتها السـ مؤتمر الدول األطراف في   يه  الذي يشـ
التفاقية على موايـــــلة اســـــتكشـــــاف األنشـــــطة واإلجراءات وأســـــاليب العمل الرامية إلى تحســـــين التعاون مع المنظمات  
واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصـــلة بما يتماشـــى مع التفاقية، وعلى موايـــلة الســـتفادة  

ــلة التي تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى  على النحو الواجب من ا  لمنع الفســــــاد ومكافحته لمعلومات ذات الصــــ
 من أجل تجنب ازدواج العمل دون ضرورة وتيسير وتعزيز التعاون الفعال والتنفيذ الفعال لالتفاقية،

ول األطراف  الذي شـجع  يه الد  2017تشـرين الثاني/نوفمبر  10المؤرخ    7/3إلى قراره وإذ يشـير أيضـا   
على أن توايـل تزويد بعضـها بعضـا، حسـب قدراتها، بأكبر قدر ممكن من المسـاعدة التقنية، وخصـويـا لصـالح  
البلدان النامية، بأشـــــــكال مختلفة مثل الدعم المادي وبناء القدرات وتوفير التدريب، بناء على الطلب، بما يتســـــــق  

 مع أحكام الفصل السادس من التفاقية،

بالمســـــاهمة الهامة التي يقدمها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من  ضـــــا أيعترف  وإذ ي 
خالل وضـــــــــع برامج المســـــــــاعدة التقنية، وإذ يرحب بمبادرته الرامية إلى اعتماد نهج إقليمي في تقديم المســـــــــاعدة  

 عالم للتعجيل بتنفيذ التفاقية،التقنية في مجال مكافحة الفساد، بسبل منها إنشاء منابر إقليمية في جميع أنحاء ال

إلى ديباجة التفاقية التي تالحأ فيها الدول األطراف مع التقدير الصكوك المتعددة األطراف  وإذ يشير   
ــاد ومكافحته ــاد الذي إذ و ،  (12)لمنع الفســــــــ يالحأ مع التقدير الدور الذي يمكن أن يؤديه بروتوكول مكافحة الفســــــــ

 ، في تنفيذ التفاقية،2001آب/أغسطس   14نوب األفريقي في اعتمدته الجماعة اإلنمائية للج

أن هناك أســاليب متزايدة التعقيد والتطور تســتخدم لتفادي إجراءات مكافحة الفســاد،   وإذ يدرك بقلق بالل 
 وإذ يسلا الضوء على التحديات الناشئة التي تواجه جهود مكافحة الفساد وغيره من الجرائم المشمولة بالتفاقية،

من التـفاقـية المعنوـنة تـتدابير أخرى: تنفـيذ التـفاقـية من خالل   62من المـادة    2إلى الفقرة    إذ يشــــــــــــــيرو  
التي تنل على أن تبذل الدول األطراف، قدر اإلمكان وبالتنســـــــيق  يما   التنمية القتصـــــــادية والمســـــــاعدة التقنيةت

 ملموسة لتعزيز تنفيذ التفاقية،بينها وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا  

بضــرورة بذل جهود متضــافرة متعددة األطراف، إلى جانب اتباع نهج إقليمي، لتعزيز تنفيذ واقتناعا منه  
 التفاقية والتعجيل بتنفيذها، عند القتضاء،

اسية من التفاقية التي تنل على أن تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األس  65إلى المادة  وإذ يشير  
لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشــــــــريعية واإلدارية، لضــــــــمان تنفيذ التزاماتها بمقتضــــــــى  

__________ 

 المرفق. ،32/1-داقرار الجمعية العامة   (11) 
، واتفاقية مكافحة 1996آذار/مارس  29بما فيها اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول األمريكية في  (12) 

الفساد بين موظفي الجماعات األوروبية أو موظفي الدول األعضاء في التحاد األوروبـي، التي اعتمدها مجلس التحاد األوروبـي في 
ة  ، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــ1997أيار/مايـو  26

، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها  1997تشرين الثاني/نوفمــبر  21التعــاون والتنميـة في الميدان القتصادي في 
رية ، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزا1999كانون الثاني/يناير  27اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 

، واتفاقية التحاد األفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات 1999تشرين الثاني/نوفمبر  4لمجلس أوروبا في 
 .2003تموز/يوليه  12التحاد األفريقي في  

https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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التفاقية، وعلى أنه يجوز لها أن تعتمد تدابير أكثر يـــرامة أو شـــدة من التدابير المنصـــوص عليها في التفاقية 
 من أجل منع الفساد ومكافحته،

ــلم    ــاعدة التقنية المتعددة األطراف والثنائية تكون أكثر فعالية عندما تتماشـــــــــــــى مع  بأن اوإذ يســـــــــــ لمســـــــــــ
الســـــتراتيجيات وخطا العمل الوطنية لمكافحة الفســـــاد، وتســـــتند إلى مواطن القوة لكل منها، ولذلك يالحأ أهمية  

من أجل السـتفادة من الموارد التنسـيق بين الجهات المانحة والجهات التي تقدم المسـاعدة التقنية والبلدان المتلقية  
 وزيادة أوجه الكفاءة وتجنب ازدواج الجهود وتلبية احتياجات البلدان المتلقية،

في هذا الصــــــــــــدد بالنهج اإلقليمي والمنهجية اللذين وضــــــــــــعهما مكتب األمم المتحدة المعني وإذ يرحب  
 بالمخدرات والجريمة إلنشاء منابر إقليمية لتنفيذ التفاقية،

أهمـية أن تـقدم اـلدول األطراف بعضــــــــــــــهـا إلى بعض، وفـقا إلمكـاـناتهـا، أكبر ـقدر    د مجـددايؤكـ -1 
ممكن من المســــاعدة التقنية، ل ســــيما على الصــــعيد اإلقليمي، وأن تعالج، بناء على الطلب، أولويات المســــاعدة 

 التقنية، بما فيها تلك المستبانة في الستعراضات القطرية؛

ــاعدة التقنية المقدمة في عترف أن تبالدول األطراف يهيب  -2  ــير ودعم المســـ بأهمية تعزيز وتيســـ
ـــتداـمة والـكا ـية والفـعاـلة من أجـل تعزيز الـقدرات الوطنـية على منع الفســــــــــــــاد ومكـافحـته، وـيدعو إلى  أوانـها والمســــــــــــ

ء على التعجيل باتخاذ إجراءات على جميع المسـتويات ومن جانب جميع الجهات التي تقدم المسـاعدة التقنية، بنا
بما في ذلك الحتياجات التي تســــــتبان من خالل آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية  الطلب، في تلبية تلك الحتياجات

األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد، عن طريق تعبئة ما يكفي من المســـــــاعدة المالية والدعم التقني والموارد األخرى، 
الســــــــــياســــــــــي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها من اإلعالن    53على النحو المنصــــــــــوص عليه في الفقرة 

 ؛2021الستثنائية من أجل مكافحة الفساد المعقودة في عام 

الدول األطراف على موايـــلة إنشـــاء منابر إقليمية على مســـتوى البلدان، بالتعاون مع  يشـــجع   -3 
لمكافحة الفســــــاد من خالل الســــــتفادة من القدرات  شــــــركاء آخرين، للتعجيل بالتنفيذ الفعال لتفاقية األمم المتحدة 

ــاعدة البلدان وشــــركاء التنمية على  ــتبانة أولويات اإليــــالح العملية والقابلة للتحقق، ومســ والمعارف اإلقليمية لســ
التعجيل باألولويات المســـــتبانة لتنفيذ التفاقية، وتنفيذ أنشـــــطة تســـــاعد في تحقيق نتائج ملموســـــة للنهوض بجهود 

 الرامية إلى تنفيذ التفاقية؛ البلدان

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايــل، بالتعاون الوثيق مع  يطلب  -4 
الجهات التي تقدم المســاعدة المتعددة األطراف والثنائية، تقديم المســاعدة التقنية إلى الدول األطراف، على يــعد  

بناء القدرات وتقديم المســـــاعدة داخل البلدان، عند منع الفســـــاد ومكافحته منها الصـــــعيد اإلقليمي، وبوســـــائل منها 
على جميع المسـتويات، وموايـلة كفالة التنسـيق والتعاون الالزمين مع المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية ذات  

 الصلة في مجال مكافحة الفساد بغية زيادة تيسير وتعزيز أوجه التآزر؛

تب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايـــــل، بســـــبل منها إلى مكيطلب أيضـــــا  -5 
 قليمية، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول األطراف، بناء على الطلب، في مجالت منها:اإلمنابر النهج إنشاء 

تعزيز ودعم التعاون الدولي واإلقليمي، بســــــــــبل منها وضــــــــــع كتيبات إقليمية عن المســــــــــاعدة  )أ( 
ية المتبادلة في التحقيقات والمالحقة القضـــائية واإلجراءات القضـــائية، وأنشـــطة تدريب وحلقات عمل بشـــأن  القانون

 التعاون الدولي واإلقليمي؛

ــاء  )ب(  ــبل منها إرســـ ــتراء أقوى، بســـ ــبأطر  توفير الدعم من أجل تطوير نظم اشـــ إلجراءات   ةمناســـ
 الشتراء في حالت الطوارئ؛
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ونزاهة المؤســــســــات العمومية، إلى جانب اإلدارة الســــليمة للشــــؤون    تحســــين شــــفا ية ومســــاءلة )ج( 
 العمومية؛األموال العمومية و 

 تعزيز التحقيقات المالية، بسبل منها تحسين إجراءات تنظيم هيئات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون؛  )د(  

القانوني الداخلي مسـاعدة الدول األطراف، حسـب القتضـاء، في أن تبدخل في يـلب نظامها   )ه( 
تدابير مناسـبة لتوفير الحماية من أي معاملة ل مسـوا لها ألي شـخل يقوم، بحسـن نية وألسـباب وجيهة، بإبالا  

 السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لالتفاقية؛

ــمن حدود إمكاناتها ووفقا للميطلب  -6   ــبة، ضـــــــــ بادئ  إلى الدول األطراف أن تتخذ تدابير مناســـــــــ
ــاســـــــــــــــية لقـانونهـا اـلداخلي، لتشــــــــــــــجيع أفراد وجمـاعـات ل ينتمون إلى القطـاع العـام، مـثل المجتمع األهلي  األســــــــــــ
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشـاركة النشـطة في منع الفسـاد ومحاربته، وإلذكاء 

 له من خطر؛وعي الناس  يما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمث

بضــــــــــــرورة أن تنظر المنابر اإلقليمية التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  عترفي -7 
والجريمة في تعميم المنظور الجنســاني في أنشــطتها مع موايــلة تعزيز دور المرأة في منع الفســاد ومكافحته، في 

ــاريع وال ــات والبحو  والمشـ ــياسـ ــع السـ ــريعات ووضـ ــاء ووفقا  مجالت منها التشـ ــلة، حســـب القتضـ برامج ذات الصـ
 للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدول األطراف؛

وكالت مكافحة الفسـاد اإلقليمية والوطنية، وعند القتضـاء الجهات يـاحبة المصـلحة يشـجع  -8 
ــاد ومكا ــلة جهودها في منع الفســ ــاد، على موايــ ــؤوليات في مجال مكافحة الفســ ــطلع بمســ فحته األخرى التي تضــ

ــعيد اإلقليمي، للتعجيل بتنفيذ التفاقية وتعزيز أوجه التآزر مع اآلليات الدولية   ــعد منها الصـ والعمل معا، على يـ
ــاس بالقوانين الداخلية للدول األطراف، ويالحأ   ــاد، دون المســــــــ ــلة في مجال مكافحة الفســــــــ واإلقليمية ذات الصــــــــ

والجريمة المعنون تالتعجيل بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفسـادت مسـاهمة برنامج مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
 والمتاح لجميع الدول األطراف، في هذا الصدد؛

ــل، في إطار ولياتها، إيالء األولوية يدعو  -9  ــلة إلى أن توايـــــــــ المنظمات اإلقليمية ذات الصـــــــــ
 لمبادراتها في مجال منع الفساد ومكافحته وتوسيع نطاقها؛

ب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايـــــــــــل، رهنا بتوافر الموارد من  إلى مكت يطلب   - 10  
خارج الميزانية، اعتماد منهجيته القائمة على اتباع نهج إقليمي والتوســـــــــع فيها، وأن ينشـــــــــظ مزيدا من المنابر اإلقليمية،  

تمثل في تجنب ازدواج األنـشطة،  بناء على طلب الدول األطراف، مع مراعاة خـصائل كل منطقة وهدف المنهجية الم 
 وعلى العكس من ذلك إقامة شراكات مع الجهات األخرى ذات الصلة التي تقدم المساعدة التقنية؛ 

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لألغراض  يدعو  -11 
 ءاتها.المبينة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجرا

  
 5/ 9القرار    

 تعايا التعاون الدولي بين سلوات إنفاذ القانون المعلية بمكافحة الفساد  

 
 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  

بأهمية ترويج وتيســـــــير ودعم التعاون الدولي والمســـــــاعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفســـــــاد،    إذ يعترف   
 من التفاقية،   1في ذلك في مجال استرداد الموجودات، على النحو المبين في الفقرة الفرعية )ب( من المادة   بما 
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والمعنون تتعزيز فعالية التعاون في   2013تشــــرين الثاني/نوفمبر    29المؤرخ    5/1إلى قراره   وإذ يشــــير  
مجال إنفاذ القانون على كشـــف جرائم الفســـاد في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـادت، الذي قام  يه، في 
جملــة أمور، بــالطلــب إلى الــدول األطراف أن تتعــاون  يمــا بينهــا تعــاونــا وثيقــا، بمــا يتوافق مع نظمهــا القــانونيــة  

ية، كي تعزز فعالية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشــمولة باتفاقية األمم المتحدة  واإلدارية الداخل
وطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايـــــــل تضـــــــمين برامجه ،  (13)لمكافحة الفســـــــاد

ا  يه التعاون بشأن الجرائم المشمولة بالتفاقية، المعنية بالمساعدة التقنية تدابيرة لتعزيز فعالية التعاون الدولي، بم
 وذلك قبل التماس المساعدة القانونية المتبادلة،

والمعنون تتعزيز التعاون   2019كانون األول/ديســـــــــمبر    20المؤرخ    8/1إلى قراره    وإذ يشـــــــــير أيضـــــــــا  
، الذي شــــــــــــجع  يه الدول الدولي على اســــــــــــترداد الموجودات وإدارة الموجودات المجمدة والمحجوزة والمصــــــــــــادرةت

ــتفادة في جميع مجالت التعاون على  ــتركة، بتطبيق الدروس المســـــــــــ األطراف على القيام، في إطار جهود مشـــــــــــ
اســترداد الموجودات، بوســائل منها تعزيز المؤســســات المحلية وتدعيم التعاون الدولي بطرائق من بينها المشــاركة  

 في شبكات الممارسين الدولية ذات الصلة،

ــير كذلكوإ   المعنون تالحتفال بالذكرى و   2019كانون األول/ديســـــــمبر   20المؤرخ    8/2إلى قراره  ذ يشـــــ
العاشــــرة إلنشــــاء آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــادت، الذي دعا  يه الدول األطراف إلى 

ومكافحة منع الفســاد، وفقا للفقرة )ب(   موايــلة ترويج وتيســير ودعم التعاون الدولي والمســاعدة التقنية في مجال
 من التفاقية،  43من التفاقية بغية تيسير تنفيذ الفقرة  1من المادة 

ــير    ــاركة الثالث لتعزيز التعاون الدولي في إطار   وإذ يشــ إلى اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشــ
، الذي شــجع على موايــلة اســتخدام وتوســيع  2014تشــرين األول/أكتوبر    10و   9التفاقية، المعقود في فيينا يومي 

شــبكات التعاون القائمة ونظم التصــال اآلمن التي تعتمدها، وشــجع الدول األطراف على زيادة كفاءة آليات التعاون  
وإقامة قنوات في مجال إنفاذ القوانين، وذلك من خالل جملة أمور منها استحدا  نظم فعالة للتشارك في المعلومات  

 اتصال بين سلطاتها ذات الصلة وإجراء ترتيبات لتعزيز المساعدة التشغيلية عند القتضاء، 

ــا    ــر لتعزيز التعاون الدولي في    وإذ يشــــير أيضــ ــاركة العاشــ إلى اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشــ
، الذي قدم مقترحات لتعزيز التعاون الدولي، من  2021أيلول/سـبتمبر    10إلى    6إطار التفاقية، المعقود في فيينا من  

 قبيل التصال والتنسيق المبكر والمباشر، بسبل منها المشاركة في شبكات التعاون وشبكات الممارسين، 

إلى اإلعالن الســــــياســــــي المعنون تالتزامنا المشــــــترك بالعمل بفعالية على التصــــــدي    وإذ يشــــــير كذلك  
الذي اعتمدته الجمعية  ،  (14)مية إلى منع الفســاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليتللتحديات وتنفيذ التدابير الرا

، ورحب  يه رؤســــــــاء الدول  2021العامة في دورتها الســــــــتثنائية من أجل مكافحة الفســــــــاد المعقودة في عام  
والحكومات والوزراء وممثلو الدول األعضـــــــاء واألطراف في اتفاقية مكافحة الفســـــــاد بإنشـــــــاء شـــــــبكة العمليات  
العالمية لســــــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــــــاد تحت رعاية مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  

د المنصــــــــــات القائمة والفاعلة للتعاون الدولي مثل الشــــــــــبكة العالمية  والجريمة، والتي يتمثل أحد أهدافها في رف
لجهات التنســـــيق المعنية باســـــترداد الموجودات، المشـــــتركة بين المنظمة الدولية للشـــــرطة الجنائية )اإلنتربول(  

 ، والتنسيق معها،(تستارت)مبادرة  ومبادرة استرداد الموجودات المسروقة  

التفاقية المتعلقة بالســلطات المتخصــصــة التي تنل على أن تضــمن الدول من  36إلى المادة   وإذ يشــير   
األطراف وجود هيئة أو هيئات متخصــــصــــة أو أشــــخاص متخصــــصــــين في مكافحة الفســــاد من خالل إنفاذ القانون  

__________ 

 (13) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 .فقالمر ، 32/1-داة الجمعية العام قرار (14) 

https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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نوني  ما يلزم من الســـتقاللية، وفقا للمبادئ األســـاســـية للنظام القا  وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلء األشـــخاص 
 للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير ل مسوا لـه، 

ــا    ــير أيضــ من التفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال إنفاذ القانون، التي تقتضــــي من  48إلى المادة   وإذ يشــ
ء تلك القنوات عند الضـــرورة،  الدول األطراف تعزيز قنوات التصـــال بين ســـلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشـــا 

 من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بالتفاقية، 

مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين ســــــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــــــاد، وإذ يالحأ    
إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسـاد تهدف إلى رفد منابر   التي تنل على إنشـاء شـبكة عمليات عالمية لسـلطات
 وشبكات التعاون الدولي ذات الصلة والتنسيق معها،

ــلم   بأن التعاون بين ســــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــاد يزيد من فعالية وكفاءة فرادى  وإذ يســ
 ،السلطات ويسهم في نجاح مكافحة الفساد على الصعيد العالمي

ــاد المعتمد وإذ يحيا علما     ــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسـ ــبكة العمليات العالمية لسـ بميثاق شـ
لم  يه بأن التعاون الدولي الفعال بين ســــــــــلطات إنفاذ القانون 2021تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر    17في  ، والذي ســــــــــب

 المتبادلة، بما يتماشى مع التفاقية،المعنية بمكافحة الفساد يجب أن يستند إلى أساس من الثقة 

أن الســـــتخدام الكامل والفعال لتفاقية لمكافحة الفســـــاد ســـــيســـــهل التعاون الدولي  وإذ يضـــــع في اعتباره  
 الفعال بين السلطات المختصة في مجال إنفاذ القانون من أجل مكافحة الفساد،

ــاد في   وإذ يرحـب   ـبإطالق شــــــــــــــبكـة العملـيات العـالمـية لســــــــــــــلطـات إنـفاذ الـقانون المعنـية بمكـافحـة الفســــــــــــ
ــاد، وإذ يثني على   على  2021حزيران/يونيه   3 ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســــ هامش الدورة الســــ

ــبكة، وإذ يالحأ  ــاء الشــــ ــير إلنشــــ الجهود التي بذلها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التحضــــ
اذ القانون المعنية  تنظيم الجتماع األول لفريق الخبراء المعني بإنشـــــــــــاء شـــــــــــبكة العمليات العالمية لســـــــــــلطات إنف

ــاد، المعقود يومي  ــأن 2021آذار/مارس    4و  3بمكافحة الفسـ ــورة بشـ ــاء ثال  فرق عمل مؤقتة لتقديم المشـ ، وإنشـ
 مختلف الجوانب المتعلقة بالشبكة،

مســـــــــــــاهمات كيانات األمم المتحدة األخرى والمنظمات والشـــــــــــــبكات الدولية واإلقليمية، مثل وإذ يالحأ    
بكات المشــتركة بين الوكالت لســترداد الموجودات، في جهودها الرامية إلى التصــدي للفســاد مبادرة تســتارت والشــ

وتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التنسيق وأوجه التآزر  
 اد،مع شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفس

بالعمل الذي يضـــــطلع به مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشـــــاء   يرحب -1  
شــــبكة العمليات العالمية لســــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــاد، التي تهدف إلى وضــــع مجموعة أدوات 

يز تبادل التصـالت والتعلم من األقران تتسـم بالسـرعة والمرونة والكفاءة لمكافحة جرائم الفسـاد عبر الحدود، وتعز 
 بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، ورفد أدوات التعاون الدولي القائمة والفاعلة والتنسيق معها؛

الدول األطراف إلى تشــــــــجيع ســــــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــــــاد لديها على  يدعو  - 2  
ت العالمية لســــــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــــــاد والمشــــــــاركة فيها بفعالية  النضــــــــمام إلى شــــــــبكة العمليا 

 والستفادة منها على أفضل وجه، إن لم تكن فعلت ذلك بعد؛ 

سـلطاتها على المشـاركة في فرص التعاون والسـتفادة إلى تشـجيع الدول األطراف   يدعو أيضـا -3  
شــــبكات والكيانات الدولية األخرى، مثل مبادرة تســــتارت والشــــبكات منها على أفضــــل وجه من خالل المنظمات وال

المشتركة بين الوكالت لسترداد الموجودات، إلى جانب تعزيز أوجه التآزر مع شبكة العمليات العالمية لسلطات  
 ؛إن لم تكن فعلت ذلك بعد إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، حسب القتضاء، 
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ــاس  ـباـلدول األ  يهـيب -4   طراف أن تعمـل، وفـقا للتزامـاتهـا اـلدولـية والـقانون اـلداخلي ودون المســــــــــــ
ــاتهـا اـلداخلـية المتعلـقة بتـبادل البـياـنات، أو بمـا تجرـيه من تحقيـقات أو مالحـقات أو إجراءات   ـــياســــــــــــ بـقانونهـا وســــــــــــ

بمكافحة الفســاد قضــائية، على تبادل المعلومات اســتباقيا وفي الوقت المناســب بين ســلطات إنفاذ القانون المعنية 
ــاعـد تـلك الســــــــــــــلطـة على القـيام ـبالتحرـيات   دون طـلب مســــــــــــــبق، حيثمـا تعتقـد أن هـذه المعلومـات يمكن أن تســــــــــــ
ــى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ــي إلى تقديم طلب بمقتضـــــــ واإلجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضـــــــ

من التفاقية، بسـبل منها النظر في   56والمادة   46 من المادة  4الفسـاد، على النحو المنصـوص عليه في الفقرة 
اســتخدام شــبكة العمليات العالمية لســلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســاد والشــبكات القائمة، مثل المنظمة 

 الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(، حسب القتضاء؛

الدول األطراف والمنظمات والشــبكات الدولية ذات الصــلة على دعم أهداف وغايات شــبكة    يشــجع  - 5  
العمليات العالمية لسـلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسـاد وغيرها من الشـبكات ذات الصـلة، مثل الشـبكة العالمية  

بادرة تسـتارت، بغية اإلسـهام في تشـغيل الشـبكة  لجهات التنسـيق المعنية باسـترداد الموجودات، المشـتركة بين اإلنتربول وم 
 فعال وتعزيز التعاون بين الشبكات األخرى المشتركة بين الوكالت ومعها لتدعيم وتعزيز أوجه التآزر؛ 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التشــــــــــــــاور مع المنظمات الدولية  يدعو -6  
ها الشـــبكة العالمية لجهات التنســـيق المعنية باســـترداد الموجودات، المشـــتركة األخرى وشـــبكات الممارســـين، بما في

بين اإلنتربول ومبادرة ”سـتار،، والدول األعضـاء، بما في ذلك سـلطاتها المعنية بمكافحة الفسـاد التي تملك الخبرة  
للشــــــبكة العالمية   ذات الصــــــلة، حســــــب القتضــــــاء، إلثراء عملية التطوير المقترحة لمركز إلكتروني متكامل تابع

يوفر منتدى للتعاون قد يشـمل منصـة آمنة لالتصـال السـري بين أعضـاء الشـبكة، وإلى إبقاء الدول األطراف على 
 علم بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد؛

إلى األمـــانـــة أن تجمع، في حـــدود الموارد المتـــاحـــة، المعلومـــات التي تقـــدمهـــا الـــدول    يطلـــب -7  
ه من تحديات في تنفيذ هذا القرار   األطراف على أساس طوعي ز من تقدم وما يبواجة وأن تقدم تقارير بشأن ما يبحرة

 إلى المؤتمر في دوراته المقبلة وإلى هيئاته الفرعية ذات الصلة؛

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لألغراض   يدعو -8 
 للنظام المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة. المحددة في هذا القرار، وفقا

  
 6/ 9القرار    

 متابعة إعالن مراكش بشأن ملف الفساد  

 ،إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

خطورة ما يطرحه الفســـــاد من مشـــــاكل ومخاطر على اســـــتقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض  إذ تقلقه  
 مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،

ــوء  ــلا الضـــــــ ــاد وإذ يســـــــ والمكانة البارزة التي أولتها    (15)على أهمية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــ
 لثاني برمته لتدابير منع الفساد،لمسألة منع الفساد في إطار نهج شامل لمكافحته، حيث كرست فصلها ا

التزامنا المشـترك بالعمل بفعالية على التصـدي للتحديات وتنفيذ تباإلعالن السـياسـي المعنون   وإذ يرحب 
الــذي اعتمــدتــه الجمعيــة العــامــة في   (16)التــدابير الراميــة إلى منع الفســــــــــــــــاد ومكــافحتــه وتعزيز التعــاون الــدوليت

__________ 

 (15) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 مرفق.ال ،32/1-داقرار الجمعية العامة   (16) 

https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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وتعزيز   تهالسـتثنائية بشـأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفسـاد ومكافحفي دورتها   2021حزيران/يونيه   2
التعاون الدولي، الذي سـلمت  يه الدول األعضـاء بضـرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدو  الفسـاد وأكدت  يه 

لفصــل الثاني  مســؤوليتها عن ذلك، من خالل وضــع تدابير وســياســات وممارســات وقائية، على النحو المبين في ا
)التدابير الوقائية( من اتفاقية مكافحة الفساد، وتعزيز األدوات العملية، وموايلة جمع وتبادل الممارسات الجيدة، 
وتعزيز الجهود والموارد الالزمـة للتعليم والتـدريـب في القطـاعين العـام والخـاص، مع العتراف بـدور كـافـة األفراد  

عاملين في مجال المنع باعتباره من بين الركائز الرئيســـــية لمكافحة الفســـــاد،  والجماعات من خارج القطاع العام ال
ــاس   ــاءلة والنزاهة وثقافة رفض الفســــاد في جميع مســــتويات المجتمع كأســ ــفا ية والمســ واتفقت  يه على تعزيز الشــ

 لمنع الفساد ووضع حد ل فالت من العقاب،

والمعنون    2011تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    28خ  المؤر   4/3بالذكرى الـعاشــــــــــــــرة لعتـماد قراره   وإذ يحتـفل 
تإعالن مراكش بشــــــــــــــأن منع الفســــــــــــــادت، وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة في تنفيذ قرارات  

 المتابعة التي اتخذها، وإذ يؤكد الحاجة إلى موايلة الجهود المبذولة في هذا الصدد،

ــرين الثاني/نوفمبر    6المؤرخ    6/1قراره وإذ يؤكد مجددا   ، الذي أطلق به الدورة الثانية آللية 2015تشـــــــ
اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد، بما يشــمل اســتعراض الفصــل الثاني منها، وإذ يشــدد، في 

راض التنفيذ، على ضــــــوء الســــــتعراض الجاري لتنفيذ الفصــــــل الثاني من التفاقية أثناء الدورة الثانية آللية اســــــتع
 أهمية بناء أطر وقدرات تشريعية ومؤسسية تفي بمتطلبات ذلك الفصل،

كـانون    19المؤرخ    8/13إلى التقـدم اـلذي أحرزتـه اـلدول األطراف واألمـانـة في تنفيـذ قراره    وإذ يشــــــــــــــير 
ة المالية والمحاسـبة  والمعنون تإعالن أبوظبي بشـأن تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقاب  2019األول/ديسـمبر  

وهيئات مكافحة الفســــــــــــاد على منع الفســــــــــــاد ومكافحته بمزيد من الفعاليةت، الذي شــــــــــــدد  يه المؤتمر على الدور 
األســـاســـي الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة في منع الفســـاد ومكافحته، وخصـــويـــا  يما يتعلق 

ــفا ية واإل ــاءلة والشــ ــؤون العمومية والممتلكات العمومية، وكذلك الكفاءة في بتعزيز النزاهة والمســ ــليمة للشــ دارة الســ
ــدي  ــلة تلك الجهود في أوقات منها أوقات الطوارئ والتصـ ــتخدام الموارد العمومية، وإذ يؤكد الحاجة إلى موايـ اسـ

 لألزمات والتعافي منها في هذا الصدد،

وســائل فعالية في مكافحة الفســاد، وإذ يشــير، في هذا  على أن التدابير الوقائية تشــكل إحدى أكثر ال   وإذ يشــدد  
الصــدد، إلى اللتزام بمنع الفســاد ومكافحته على نحو يحترم جميع حقوق اإلنســان والعدالة والديمقراطية وســيادة القانون  

 على جميع المستويات، ويتسق مع ما يقع على عاتق الدول األعضاء من التزامات في هذا الصدد، 

ن منع الفســــاد ومكافحته على جميع المســــتويات وبجميع أشــــكاله هو أولوية لجميع الدول بأ  وإذ يعترف 
ومسـؤولية عليها، مما يتطلب توافر إرادة سـياسـية قوية، ومشـاركة المجتمع، ووجود مؤسـسـات قوية وعادلة وفعالة 

لى جميع المســتويات، ونزيهة وخاضــعة للمســاءلة وشــفافة، واعتماد أطر ونهج شــاملة ومتوازنة لمكافحة الفســاد ع
وإنفاذا ملتزما من جانب جميع الوليات القضــــــــائية وفقا للنظم التشــــــــريعية الوطنية، وكذلك منع الفســــــــاد والتثقيع  

 والتدريب بشأن مكافحته وإقامة تعاون دولي فعال في مجالت عدة تشمل، عند القتضاء، استرداد الموجودات،

على أهمية القيام بأنشـطة إعالمية تسـهم في عدم التسـامح مع   إلى أن التفاقية تسـلا الضـوء  وإذ يشـير 
 الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية،

تعزيز وتحسـين سـياسـات مكافحة الفسـاد، بسـبل منها إجراء تقييم وتحليل دوريين لكفاءة   وإذ يبرز أهمية 
 هذا اإلطار وتشجيعها، دة المتبعة فيالتدابير الوقائية واإلقرار بالممارسات الجي

ــاعـدة التقنـية، ل ســــــــــــــيمـا إلى البـلدان الـنامـية، أمر ـبالل األهمـية في تعزيز وإذ يعترف    ـبأن تـقديم المســــــــــــ
 القدرات الهيكلية والمؤسسية والبشرية، ومن ثم تيسير تنفيذ أحكام الفصل الثاني من التفاقية،
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الدول األطراف على الترويج لنضـمام جميع دول العالم إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة    يشـجع  - 1 
 ممكن؛  الفساد، ويحث جميع الدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك في أقرب وقت 

ائية المبينة في الفصــــــل بالدول األطراف أن توايــــــل وتعزز التنفيذ الفعال للتدابير الوق يهيب -2 
الثاني من التفاقية، بســــــــــــبل منها معالجة التويــــــــــــيات المنبثقة من آلية اســــــــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  

 لمكافحة الفساد، والواردة في القرارات الصادرة عن مؤتمر الدول األطراف في التفاقية؛

الحكومي الدولي المفتوح العضـــوية المعني    بالجهود المتوايـــلة التي يبذلها الفريق العامل   يرحب  - 3 
بمنع الفســاد في تيســير تبادل المعلومات بين الدول األطراف بشــأن مبادراتها وممارســاتها الجيدة، ويشــدد على أهمية  

 الستنتاجات والتوييات الصادرة عن الفريق العامل، ويشجع الدول األطراف على تنفيذها، حسب القتضاء؛ 

أن يوايـــــل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـــــوية المعني بمنع بضـــــرورة   يعترف -4 
الفســاد عمله على إســداء المشــورة وتقديم المســاعدة إلى المؤتمر في تنفيذ الولية المســندة إليه بشــأن منع الفســاد،  

 وأن يعقد اجتماعين على األقل قبل انعقاد دورة المؤتمر العاشرة؛

بير الوقائية وإنفاذ القانون ضــــــروريان معا للتصــــــدي للفســــــاد بفعالية، بأن التدا  يعترف أيضــــــا -5 
ــاد،   ــأنها أن تؤدي إلى زيادة فعالية جهود مكافحة الفسـ وبوجود روابا بين النهج الوقائية ونهج إنفاذ القانون من شـ

الجهود   ويعترف كـذـلك ـبأن النجـاحـات المحقـقة  يـما يخل أحـد النهجين واـلدروس المســــــــــــــتـفادة مـنه يمكن أن تفـيد
 المبذولة في إطار النهج اآلخر؛

من التفاقية، ممارســـات فعالة  5بالدول األطراف أن ترســـي وتعزز، تماشـــيا مع المادة  يهيب -6 
ــلة، بغية تقرير مدى  ــكوك القانونية والتدابير اإلدارية ذات الصـ ــاد وأن تجري تقييما دوريا للصـ ــتهدف منع الفسـ تسـ

 فعالية؛كفايتها لمنع الفساد ومكافحته ب

الدول األطراف على أن تقيالم، حســـــــب القتضـــــــاء ووفقا للقانون الداخلي، أثر جائحة   يشـــــــجع -7 
على فعالية وكفاءة تنفيذ ســـــياســـــاتها الوطنية لمكافحة الفســـــاد، ل ســـــيما  يما  (19-مرض فيروس كورونا )كوفيد

 يتعلق بتدابير منع الفساد؛

إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــــــــوية المعني بمنع الفســــــــاد أن ينظر   يطلب -8 
في العمل على أن تشــمل المواضــيع التي ســتناقش في اجتماعيه الثالث عشــر والرابع عشــر وضــعة وتنفيذة تدابير 

والدروس المسـتفادة مبتكرة على الصـعيدين الوطني والدولي من أجل منع الفسـاد، بما في ذلك الممارسـات الجيدة  
ــدي   ــاد وتدابير التصـــــ ــات مكافحة الفســـــ ــياســـــ والتحديات القائمة في إطار التقييم الدوري لكفاءة وفعالية تدابير وســـــ
الوطنية المتخذة في هذا الصـــــــدد، والروابا القائمة بين النهج الوقائية ونهج إنفاذ القانون، ويطلب إلى األمانة أن 

 لمتاحة، تقريرا عن تلك المواضيع؛تقدم، في حدود موارد الميزانية ا

بمــا أبــدتــه الــدول األطراف من التزام ومــا بــذلتــه من جهود من أجــل توفير معلومــات عن    يرحــب  - 9 
الممارسـات الجيدة في مجال منع الفسـاد تقوم األمانة بجمعها وتنظيمها ونشـرها في سـياق أداء مهامها بويـفها مريـدا  

تواـيل توفير تلك المعلومات، ويطلب إلى األمانة أن تواـيل، رهنا بتوافر موارد  دوليا، ويطلب إلى الدول األطراف أن  
من خارج الميزانية عملها باعتبارها مريــــدا دوليا، وذلك بالقيام بأمور منها تحديث الموقع الشــــبكي المواضــــيعي للفريق  

 لة؛ العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد بالمعلومات ذات الص 

من التفاقية، بشـأن إعداد التقارير المواضـيعية عن    64بأهمية عمل األمانة، وفقا للمادة  ينوه -10 
ــاـفاتهـا التكميلـية اإلقليمـية، ويطـلب إلى األمـاـنة إطالع الفريق العـامـل  تنفـيذ الفصــــــــــــــل الـثاني من التـفاقـية، وإضــــــــــــ

 التقارير؛ الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد على هذه
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الدول األطراف على أن تضـع وتنقح وتحد ، عند القتضـاء ووفقا للمبادئ األسـاسـية   يشـجع -11 
لنظمهـا القـانونيـة، اســــــــــــــتراتيجيـات و/أو خطا عمـل وطنيـة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد تعـالج،  يمـا تعـالجـه، الحتيـاجـات  

ــتراتيجيات و/ ــاتها القطرية، وأن تروج لهذه الســ ــتعراضــ ــتبانة خالل اســ أو خطا العمل باعتبارها أداة لوضــــع  المســ
 وتنفيذ برامج متكاملة ومنسقة لتقديم المساعدة التقنية وفق نهج قطري، قيادة وتنفيذا؛

بالدول األطراف أن تكفل تمتع هيئات مكافحة الفساد بما يلزم من الستقاللية والكفاءة،    يهيب -12 
ذلـك تزويـد هـذه الهيئـات بـالموارد المـاديـة والموظفين  وفقـا للمبـادئ األســـــــــــــــاســــــــــــــيـة لنظمهـا القـانونيـة، وأن تكفـل كـ

ــطالع بوظائفهم بفعالية وبمنأى عن أي  ــين وتوفير التدريب الذي قد يحتاجه هؤلء الموظفون لالضـــ ــصـــ المتخصـــ
من التـفاقـية، وأن تحيا علمـا ـبإعالن جـاكرـتا بشــــــــــــــأن المـبادئ   6من المـادة    2ـتأثير ل مســــــــــــــوا ـله، وفـقا للفقرة  

مكافحة الفســـــــاد الصـــــــادر عن المؤتمر الدولي المعني بالمبادئ الالزمة لهيئات مكافحة الفســـــــاد،   الالزمة لهيئات
 ؛2012تشرين الثاني/نوفمبر    27و  26المعقود في جاكرتا يومي 

بالدول األطراف أن تحافأ، وفقا للمبادئ األســاســية لنظمها القانونية، على اســتقاللية    يهيب أيضــا  - 13 
ـــبة وغيرهـا من هيـئات الرـقاـبة لتمكينـها من أداء مـهامـها بفـعالـية وبمـنأى عن أي  األجهزة العلـيا للرـقا  ـبة الـمالـية والمحـاســـــــــــ

تأثير ل مســـــوا له، وأن تنفذ الســـــياســـــات الكفيلة بالتشـــــغيل الفعال لهذه األجهزة، وأن تكفل معالجة النتائج والتويـــــيات  
 ئل تشمل اإلجراءات التصحيحية حيثما كان ذلك ممكنا؛ الواردة في تقارير هذه المؤسسات والهيئات معالجة وا ية، بوسا 

بالدول األطراف أن تتيح التعاون الفعال على الصعيد المحلي، حسب القتضاء،   يهيب كذلك -14 
بين سـلطات مكافحة الفسـاد والشـرطة وسـلطات التحقيق والدعاء والقضـاء ووحدات السـتخبارات المالية والهيئات 

اإلجراءات المتعلقة بالفســـــاد اإلدارية والرقابية، ل ســـــيما األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــبة، في التحقيقات و 
 على الصعيد الوطني، وفقا للنظم القانونية الداخلية؛

ــيادة بالدول األطراف أن تتخذ تدابير ترمي إلى تعزيز الن يهيب -15  ــاءلة وســ ــفا ية والمســ زاهة والشــ
عالية في تقديم  القانون في اإلدارة العمومية، وفقا للمبادئ األســــــــــــاســــــــــــية لنظمها القانونية، بســــــــــــبل منها تعزيز الف

الخدمات العمومية واســــــــتخدام تكنولوجيات المعلومات والتصــــــــالت ووضــــــــع تدابير ونظم لتيســــــــير اإلبالا عن  
 الحواد  التي قد تشكل أفعال مجرمة بموجب التفاقية؛

زاهة والمســــاءلة في نظم العدالة الجنائية لديها، بســــبل الدول األطراف على أن تعزز الن يحث -16 
ــ ــيا مع الفقرة  نزاهةتحدا  طرائق مبتكرة لتعزيز  منها اســــ ــاء، وفقا لالتفاقية وتماشــــ )د( من إعالن الدوحة   5القضــــ

بشــــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال األمم المتحدة األوســــع من أجل التصــــدي للتحديات  
ــعيدين الوطن ــيادة القانون على الصـــــــــ ــادية وتعزيز ســـــــــ ــاركة الجمهورالجتماعية والقتصـــــــــ ،  ( 17)ي والدولي ومشـــــــــ

إلى   12اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشـــــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في الدوحة من  الذي
، مع احترام اسـتقاللية القضـاء، وفقا للمبادئ األسـاسـية لنظمها القانونية، وينوه بما يقدمه 2015نيسـان/أبريل  19

ة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الدول األطراف من مســـــــــاعدة، بناء على الطلب، من أجل مكتب األمم المتحد
 زاهة وتدابير مكافحة الفساد في مؤسسات نظام العدالة الجنائية؛تعزيز الن

ــاد    يهيب  - 17  بالدول األطراف أن تتخذ تدابير فعالة على الصــــــــــعيد المحلي من أجل منع أفعال الفســــــــ
ــتويات والتحقيق فيها ومالحقة   ــاء البرلمانات الوطنية على جميع المســــــ ــلة التي يشــــــــارك فيها أعضــــــ والجرائم ذات الصــــــ

انات، وكذلك مســـألة الولية القضـــائية،  مرتكبيها قضـــائيا وفقا لالتفاقية، مع مراعاة المســـائل المتعلقة بالمتيازات والحصـــ
حســـــــب القتضـــــــاء، بغية تعزيز أعلى المعايير األخالقية باعتبارها عنصـــــــرا أســـــــاســـــــيا في الحفا  على ثقة الجمهور،  

ــيق مع التحـاد البرلـماني اـلدولي والمنظـمات المـماثـلة،   وأن  تعزز الحوار والتـعاون بين البرلـماـنات، بـما في ذـلك ـبالتنســـــــــــ

__________ 

 .مرفق، ال70/174قرار الجمعية العامة   (17) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/174
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ــاء  ــب القتضــــ ــوابا الرقابة في مجال  حســــ ــريع والمراجعة وضــــ ــات الجيدة المتعلقة بالتشــــ ، بغرض تعزيز تبادل الممارســــ
 مكافحة الفساد، وأن تنظر في تنفيذ تلك الممارسات الجيدة على مستوى القانون المحلي؛ 

بالدول األطراف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الفســـاد في عمليات الشـــتراء  يهيب أيضـــا -18 
العمومي وإدارة األموال العمومية، وأن تكفل، عالوة على ذلك، تيســـــــــــــر الويـــــــــــــول المناســـــــــــــب إلى المعلومات،  

 تشجع، حسب القتضاء، على إشراك القطاع الخاص في منع الفساد؛ وأن

ــجع -19  ــاد،   يشـ ــأن مكافحة الفسـ الدول األطراف، عند القتضـــاء، على إدراج أحكام في العقود بشـ
ــتراء العمومي، على مراعاة ما إذا كان قد ثبت ارتكاب أشــــــخاص طبيعيين وعلى العمل، عند  ــية عقود الشــــ ترســــ

اعتباريين أفعال فســــــــاد وأي عوامل مخففة حســــــــب القتضــــــــاء، وعلى النظر في إنشــــــــاء ســــــــجالت مناســــــــبة،  أو
 للقوانين الداخلية، مع احترام حماية البيانات الشخصية وحقوق الخصويية؛ وفقا

التجــارب اإليجــابيــة والتحــديــات التي أبلغــت عنهــا الــدول األطراف في التفــاقيــة بــ  يحيا علمــا -20 
 التي أنشأت سجالت لألشخاص الطبيعيين أو العتباريين الذين ثبت أنهم ارتكبوا أفعال فساد؛

ــممة   يهيب -21  ــاد مصـــ ــمانات لمنع الفســـ ــتحدا  ضـــ بالدول األطراف أن تتخذ التفاقية إطارا لســـ
ي مجالت منها مجالت محددة أكثر عرضـة للفسـاد، ويطلب إلى األمانة أن تسـاعد الدول حسـب الحتياجات، ف

 األطراف في تحقيق ذلك، بناء على طلبها ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية؛

ـــيا مع الفقرة    يشـــــــــــــجع  - 22  من التفـاقيـة، على أن تقوم، عـند   9من المـادة   2اـلدول األطراف، تمـاشـــــــــــ
لمبادئ األـساـسية لنظمها القانونية، بإدراج وتنفيذ عمليات إدارة مخاطر الفـساد، ل ـسيما في المؤسسات  القتـضاء ووفقا ل 

ــات المكلفة بإدارة األموال العمومية، ويطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات   ــســـــــ ــائر المؤســـــــ العمومية وســـــــ
 الصدد؛  ر موارد من خارج الميزانية، في هذا والجريمة أن يدعم الدول األطراف، بناء على طلبها ورهنا بتواف 

ــريعية واإلدارية، من    يحث  - 23  الدول األطراف على اتخاذ التدابير الالزمة، بما في ذلك التدابير التشـــــــــ
أجل منع رشــو الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤســســات الدولية العمومية والختالس وغســل األموال وعرقلة  

ــير العدالة، وذلك   ــلة بموجب المواد  ســــــ من    1والفقرة    25و   23و   17و   16و   15من خالل تنفيذ اللتزامات ذات الصــــــ
ــية    27المادة   ــاســــــــ ــاتيرها وبالمبادئ األســــــــ من التفاقية، ويدعو الدول األطراف إلى النظر في اتخاذ تدابير، رهنا بدســــــــ

لنظمها القانونية، وحسـب القتضـاء، لتجريم التجار بالنفوذ وإسـاءة اسـتخدام الوظائف واإلثراء غير المشـروع، أي زيادة  
تعليلها بصـــــورة معقولة قياســـــا إلى دخلهم المشـــــروع، والرشــــو    موجودات الموظفين العموميين زيادة كبيرة ل يســـــتطيعون 

ــتعراض   ــات المنبثقة من آلية اسـ ــل الممارسـ والختالس في القطاع الخاص واإلخفاء، بالعتماد على المالحظات وأفضـ
 التنفيذ وكذلك، قد اإلمكان، تجاوز الحد األدنى واعتماد تدابير إضا ية من أجل منع الفساد ومكافحته؛ 

أهمية الجهود التي تبذلها الدول األطراف لكي تنفذ، وفقا للمبادئ األســـــــــــــاســـــــــــــية  ؤكد مجدداي -24 
من التفاقية، والمصممة بغرض منع وكشف   12لنظمها القانونية الداخلية، التدابير المنصوص عليها في المادة 

نة أن توايــــل مســــاعدة الفســــاد الذي يشــــمل القطاع الخاص وكذلك، عند القتضــــاء، مكافحته، ويطلب إلى األما
 الدول األطراف في جهودها المبذولة في هذا المجال، بناء على طلبها؛

اـلدول األطراف على أن تنظر، وفـقا لـقانونهـا اـلداخلي، في اتخـاذ ـتدابير لتشــــــــــــــجيع   يشــــــــــــــجع -25 
سـين سـبل  التعاون بين سـلطاتها المختصـة والقطاع الخاص، وأن تعمل على تقييم هذه التدابير دوريا من أجل تح

 منع الفساد والكشف عنه؛

الدول األطراف، وفقا للمبادئ األســــــاســــــية للقانون الوطني، على اتخاذ تدابير لمنع    يشــــــجع أيضــــــا  - 26 
ــالمة األعمال   ــون ســ ــع معايير وإجراءات تهدف إلى يــ ــائل منها تعزيز وضــ ــاد، بوســ ــلوع القطاع الخاص في الفســ ضــ
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ــات  ــفا ية وترويج الممارسـ ــآت التجارية وفي العالقات التعاقدية بين تلك    التجارية وتعزيز الشـ ــنة بين المنشـ التجارية الحسـ
 المنشآت والدولة؛ 

الدول األطراف على أن توايــل، بمســاعدة من األمانة وبالتعاون مع المنظمات   يشــجع كذلك -27 
ــاء، تعزيز الشــــــــراكات بين القطاعين العام والخاص في  ــاد اإلقليمية والدولية المعنية، حســــــــب القتضــــــ منع الفســــــ

من التفاقية، حيثما كان ذلك   12ومكافحته، بوســـائل منها تيســـير اعتماد تشـــريعات أو لوائح وطنية لتنفيذ المادة 
ــات الجيدة في هذا المجال، والتوعية بمبادئ  ــبة والممارسـ ــروريا، وتوفير فرص لتبادل الخبرات المناسـ ــبا وضـ مناسـ

 التفاقية في القطاع الخاص؛

ــية لنظمها القانونية، على اعتماد نظم بالدو  يهيب -28  ــاســ ل األطراف أن تعمل، وفقا للمبادئ األســ
تعزز الشــفا ية وتمنع تضــارب المصــالح، ويــون هذه النظم وتدعيمها، وعلى اســتخدام األدوات المبتكرة والرقمية 

 في هذا المجال عندما يكون ذلك مناسبا؛

 نزاهةحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشـأن  بالعمل الذي يضـطلع به مكتب األمم المت يرحب -29 
ــاور الوثيق مع   ــل، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية وبالتشـــ ــاء والتثقيع، ويطلب إلى المكتب أن يوايـــ القضـــ
الدول األطراف، جهوده الرامية إلى تعزيز أنشـــــــــطة التثقيع في مجالت ســـــــــيادة القانون ومكافحة الفســـــــــاد ومنع  

 لجنائية بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى المعنية وسائر الشركاء المعنيين؛الجريمة والعدالة ا

الـدول األطراف إلى الســــــــــــــتفـادة من برامج بنـاء القـدرات والتـدريـب التي يقـدمهـا مكتـب   يـدعو -30 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من المنظمات والمؤســســات الدولية المعنية، من قبيل األكاديمية  

 يتعلق بمنع الفساد ومكافحته؛زاهة والمعرفة  يما  الدولية لمكافحة الفساد، من أجل توعية الجمهور وتعزيز الن

ــالمخــدرات والجريمــة أن يوايــــــــــــــــل توفير وإعــداد   يطلــب -31  إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني ب
مبادرات لبناء القدرات، بما يشمل إعداد منتجات معر ية ومذكرات إرشادية بشأن تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية 

توافر موارد من خارج الميزانية، بشــأن تدابير منع الفســاد، واســتبانة وأدوات تقنية جديدة، بناء على الطلب ورهنا ب
 الممارسات الجيدة المقارنة وتيسير تبادل الخبرات والدروس المستفادة  يما بين الدول األطراف؛

من    16بأهمية منع الفســــاد بالنســــبة لخطة التنمية األوســــع نطاقا، بما في ذلك تنفيذ الهدف    يســــلم  - 32 
ية المســــــتدامة وســــــائر األهداف ذات الصــــــلة من الخطة المعنونة تتحويل عالمنا: خطة التنمية المســــــتدامة  أهداف التنم 

 والمبادرات األخرى الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل هذه المعلومات مع الشركاء اإلنمائيين؛ ،  ( 18) ت 2030 لعام 

ــبة، ضــــــــــمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ   يشــــــــــجع -33  الدول األطراف على اتخاذ تدابير مناســــــــ
األســــاســــية لقانونها الداخلي، لتشــــجيع أفراد وجماعات ل ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع المدني والقطاع  

شــاركة النشــطة في الخاص واألوســا  األكاديمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على الم
منع الفســـــــــاد ومحاربته، وعلى مراعاة الدور الهام الذي تضـــــــــطلع به وســـــــــائا اإلعالم في أمور منها إذكاء وعي 

 الناس  يما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر؛

ــاعـدة الثـنا  يطـلب -34  ــل، ـبالتعـاون الوثيق مع الجهـات المقـدمـة للمســــــــــــ ئـية  إلى األمـاـنة أن توايــــــــــــ
والمتعددة األطراف، تقديم المســــــــاعدة التقنية إلى الدول األطراف، وخصــــــــويــــــــا البلدان النامية، بناء على طلبها 
ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، من أجل المضـي قدما في تنفيذ الفصـل الثاني من التفاقية، بأشـكال منها 

 عملية الستعراض الخاية بالفصل الثاني؛ تقديم مساعدة مصممة حسب الحاجة من أجل المشاركة في

__________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة   (18) 
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أن عددا كبيرا من الدول األطراف قد أبلل األمين العام بتعيين سلطات مختصة يمكن    يالحأ -35 
 3أن توفر المسـاعدة للدول األطراف األخرى في وضـع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفسـاد، وفق ما تقتضـيه الفقرة 

يــب بــالــدول األطراف أن تقــدم هــذه المعلومــات أو تحــد  المعلومــات الموجودة، من التفــاقيــة، ويه  6من المــادة  
 حسب القتضاء، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

على أهمـية تزوـيد مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة ـبالتموـيل الكـافي   يشــــــــــــــدد -36 
شـــــجع الدول األعضـــــاء على أن تقدم تبرعات  والمناســـــب لتمكينه من الســـــتجابة للطلب المتزايد على خدماته، وي

من التفاقية، الذي يدار في إطار يــــــــــــندوق األمم المتحدة لمنع   62كا ية للحســــــــــــاب المشــــــــــــار إليه في المادة 
الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصــــــــــاداتها بمرحلة انتقالية بالمســــــــــاعدة  

 تحتاجها من أجل تعزيز قدراتها على تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية؛ التقنية التي قد

إلى األمــانــة أن تقــدم تقريرا عن تنفيــذ هــذا القرار إلى الفريق العــامــل الحكومي الــدولي   يطلــب -37 
 ؛المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في اجتماعيه الثالث عشر والرابع عشر وإلى المؤتمر في دورته العاشرة

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لألغراض   يدعو -38 
 المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

  
 7/ 9القرار    

 وإعادتها تعايا استخدام معلومات الملكية اللفعية لتيسير استبانة عائدات المريمة واستردادها  
 

 مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،إن   

التي تقضــي بأن ،  (19)من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد  12من المادة   1إلى الفقرة   إذ يشــير  
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد،  

ــاء عقوبات مدنية  ول ــابات في القطاع الخاص، وتفرض عند القتضـــــ ــبة ومراجعة الحســـــ تعزيز معايير المحاســـــ
إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناســـــبة ورادعة على عدم المتثال لهذه التدابير، وإذ يشـــــير أيضـــــا إلى أنه   أو

ــمن الـتدابي  12)ج( من الـمادة    2يجوز، وفـقا للفقرة   ر الرامـية إلى تحقيق تـلك الـغاـيات  من التـفاقـية، أن تتضــــــــــــ
ــأن   ــاء بشـ ــفا ية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند القتضـ جملة أمور منها تعزيز الشـ

 هوية الشخصيات العتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات،

من التفاقية، التي تقتضـي من كل دولة طرف أن تنشـظ    14)أ( من المادة    1إلى الفقرة    وإذ يشـير أيضـا  
نظاما داخليا ـشامال للرقابة واإلـشراف على المـصارف والمؤـسـسات المالية غير المـصر ية، بما في ذلك الـشخـصيات  

لـــه قيمة، وعند    الطبيعية أو العتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة األموال أو كل ما 
لقتضـــاء على الهيئات األخرى المعرضـــة بوجه خاص لغســـل األموال، ضـــمن نطاق اختصـــايـــها، من أجل ردع  ا 

وكشــــف جميع أشــــكال غســــل األموال، ويتعين أن يشــــدد ذلك النظام على المتطلبات الخايــــة بتحديد هوية الزبائن  
 مشبوهة، ال   والمالكين المنتفعين، عند القتضاء، وحفأ السجالت واإلبالا عن المعامالت 

بضـرورة أن تتخذ الدول ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، إللزام المؤسسات المالية وإذ يسـلم  
ــائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين  ــمن وليتها القضـــــــ الواقعة ضـــــــ

ــابات عالية القيمة، ــابات، بما في ذلك  المنتفعين لألموال المودعة في حســـــ ــا دقيقا لتلك الحســـــ وبأن تجري فحصـــــ

__________ 

 (19) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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الحســـــابات التي يطلب فتحها أو يحتفأ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو ســـــبق أن كلفوا بأداء وظائف  
 عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم،

، الذي شجع  يه الدول األطراف على إزالة  2011تـشرين األول/أكتوبر    28المؤرخ    4/ 4يـشير إلى قراره    وإذ  
أي عراقيل إـضا ية تعيق اسـترداد الموجودات، وذلك بالحرص على أن تقوم المؤـسـسات المالية وكذلك، عند القتـضاء،  

ــتخــدام تلــك الكيــا  نــات في إخفــاء  األجهزة والجهــات غير المــاليــة المعينــة بــاعتمــاد وتنفيــذ معــايير فعــالــة تكفــل عــدم اســـــــــــ
الموجودات المســروقة ويمكن أن تتضــمن تدابير معينة منها مثال مقتضــيات تتعلق بتوخي الحرص الواجب في التعامل  
مع الزبائن، واستبانة الموجودات التي يملكها أفراد مكلفون أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم  

ـــلة بهم، وجمع   أو  ــخـاص وثيقو الصـــــــــــ وتوفير معلوـمات عن الـمالكين المنتفعين، والتحقق، وفـقا لالتـفاقـية والقوانين  أشـــــــــــ
 الداخلية وعبر إجراءات رقابية يارمة، من أن تلك الكيانات تفي بتلك المقتضيات على نحو واف، 

ــا  ، الذي حث  يه الدول 2013تشـــــــــــــرين الثاني/نوفمبر    29المؤرخ    5/3إلى قراره  وإذ يشـــــــــــــير أيضـــــــــــ
ــلة، بما في ذلك،   األطراف على أن ــمن إمكانية اطالع أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات ذات الصــــــــــ تضــــــــــ

حســــــب القتضــــــاء، وحدات الســــــتخبارات المالية والهيئات الضــــــريبية، في الولية القضــــــائية في البلد األم، على 
 بات،معلومات موثوقة عن الملكية النفعية للشركات، بما ييسر عملية التحقيق وتنفيذ الطل

، الذي شـجع  يه الدول األطراف  2015تشـرين الثاني/نوفمبر   6المؤرخ    6/3إلى قراره    وإذ يشـير كذلك 
على أمور منها تنفيذ التدابير الالزمة لتمكينها من الحصـــــــــول على معلومات موثوق بها وتبادلها بشـــــــــأن الملكية 

ونية معقدة، بما في ذلك التحادات الســــتئمانية  النفعية للشــــركات أو الهياكل القانونية أو غير ذلك من آليات قان
والشــــركات القابضــــة، التي يســــاء اســــتخدامها لرتكاب جرائم فســــاد أو إخفائها أو إلخفاء العائدات وتحويلها، مما 

 ييسر عملية التحقيق وتنفيذ الطلبات،

الدول األطراف أن  ، الذي أهاب  يه ب2017تشـرين الثاني/نوفمبر    10المؤرخ   7/1إلى قراره وإذ يشـير   
تتخذ تدابير مناســـبة تتســـق مع قوانينها الداخلية والمعايير الدولية المالئمة، عند القتضـــاء، لتعزيز الشـــفا ية لدى 
ــوغة التي قد  ــمل جمع المعلومات عن الملكية النفعية، وإزالة العراقيل غير المســ ــيات العتبارية، بما يشــ الشــــخصــ

ر ية ومنع تحويل العائدات المتأتية من الجريمة واســتبانة المعامالت المالية تنشــأ من تطبيق قوانين الســرية المصــ
 المريبة من خالل التطبيق الفعال للممارسات المتعلقة بالتزام الحرص الواجب في التعامالت،

إلى اإلعالن الســـــــياســـــــي المعنون تالتزامنا المشـــــــترك بالعمل بفعالية على التصـــــــدي   وإذ يشـــــــير أيضـــــــا 
اـلذي اعتـمدـته الجمعـية  ،  (20)للتحـدـيات وتنفـيذ الـتدابير الرامـية إلى منع الفســــــــــــــاد ومـكافحـته وتعزيز التـعاون اـلدوليت

ــاد المعقودة في عـام واـلذي التزمـت  يـه اـلدول ،  2021 العـامـة في دورتهـا الســــــــــــــتثـنائـية من أجـل مكـافحـة الفســــــــــــ
األعضـــــــــاء ببذل الجهود في التعاون الدولي واتخاذ التدابير المناســـــــــبة لتعزيز شـــــــــفا ية الملكية النفعية من خالل 
ضـــــــــــــــمان أن تكون المعلومات الـكا ـية والدقيـقة والموثوقة والجـيدة التوقيت عن الملكية النفعية متاحة للســــــــــــــلطات 

زيز اإلفصـــاح والشـــفا ية  يما يتعلق بالملكية النفعية، وذلك بوســـائل منها المختصـــة وفي متناولها، وعن طريق تع
 مثال توفير السجالت المناسبة، متى اتفق ذلك مع المبادئ األساسية للنظم القانونية الداخلية،

بأن الفســــاد واإلفالت من العقاب غير مقبولين، ومن ثم يلتزم بحرمان مرتكبي أفعال الفســــاد،   وإذ يســــلم 
كانوا شـخصـيات طبيعية أم اعتبارية، من أي مالذ آمن، وإذ يسـلم بضـرورة أن تحاسـب السـلطات المختصـة سـواء أ

مرتكبي أفعال الفســاد وتالحقهم قضــائيا، وأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن إلجراء تحقيقات مالية  يما اكتســبوه من 
 طلبات التفاقية،موجودات بصفة غير مشروعة واسترداد تلك الموجودات وإعادتها، وفقا لمت

__________ 

 .، المرفق32/1-داقرار الجمعية العامة   (20) 

https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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ــير  )ب( من التفاقية، التي تنل على أن التعاون الدولي، بما في ذلك في مجال    1إلى المادة   وإذ يشـ
 استرداد الموجودات، هو أحد أغراض التفاقية،

من التفاقية، التي تنل على أن إعادة الموجودات بمقتضــــى الفصــــل   51إلى المادة   وإذ يشــــير أيضــــا 
قية مبدأ أســـــــــــاســـــــــــي من مبادئ التفاقية من حيث إن الدول األطراف عليها أن تمد بعضـــــــــــها الخامس من التفا

 البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال،

ــتثنائية من أجل   كذلك  وإذ يشــــير  ــياســــي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الســ إلى اإلعالن الســ
ألعضــاء بالحاجة إلى إقامة تعاون دولي فعال وكفؤ وســريع الســتجابة  مكافحة الفســاد، والذي ســلمت  يه الدول ا

في اســـترداد الموجودات وإعادتها وتبادل المســـاعدة القانونية دون تأخير ل مبرر له، والتزمت بموايـــلة التصـــدي 
 للتحديات في مكافحتها للفساد، بما في ذلك الثغرات في تنفيذ التفاقية،

ياســي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الســتثنائية من أجل مكافحة  إلى اإلعالن الســوإذ يشــير   
الفساد، والذي التزمت  يه الدول األعضاء باستخدام األدوات المتاحة لسترداد الموجودات وإعادتها، وفقا للقوانين 

ــتناد إليه، وكذلك آليات ا ــتناد إلى حكم إدانة ودون الســـ ــادرة بالســـ ــر على الداخلية، مثل المصـــ ــترداد المباشـــ لســـ
النحو المبين في الفصــــــــل الخامس من التفاقية، وبتبادل المعارف بشــــــــأن الطرائق المبتكرة لتوضــــــــيح وتحســــــــين 
ــلة مناقشـــتها، من أجل النهوض بإجراءات اســـترداد الموجودات على  عمليات المســـاعدة القانونية المتبادلة وموايـ

 نحو أكثر كفاءة وزيادة فرص نجاحها،

التزام اـلدول األطراف، ويعـقد العزم على تنفـيذ اللتزامـات الواردة في الفصــــــــــــــل الخـامس من    كـد مجـددا وإذ يؤ  
التفاقية من أجل القيام على نحو أكثر فعالية باسـتبانة عائدات الجريمة وكشـفها وتعقبها وتجميدها وحجزها واسـتردادها  

 ات في هذا الصدد، وإعادتها، وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجود 

ــفا ية والنزاهة في الشــــؤون    وإذ يحيا علما  ــاءلة والشــ بتقرير الفريق الر يع المســــتوى المعني بتعزيز المســ
 ،2030المالية الدولية من أجل تحقيق خطة عام 

ألن الضـــــــــالعين في الفســـــــــاد، وغير ذلك من الجرائم الجنائية، يمكنهم إخفاء هويتهم    وإذ يســـــــــاوره القلق 
وسـلوكهم اإلجرامي وعائدات جرائمهم من خالل إسـاءة اسـتخدام قوانين السـرية المصـر ية والهياكل المعقدة لملكية 

 الشركات التي تضلع فيها شركات وهمية مجهولة الهوية،

آلثار السـلبية لعدم تيسـر ويـول سـلطات إنفاذ القانون الوطنية إلى معلومات  إزاء ا   وإذ يسـاوره القلق أيضـا  
ــاد وما  ــلطات في التحقيق في جرائم الفسـ ــعوبات تعوق جهود تلك السـ ــكله ذلك من يـ ــل  الملكية النفعية وما يشـ يتصـ

 بها من جرائم ومالحقة مرتكبيها قضائيا، وفي إتاحة المجال لسترداد الموجودات وإعادتها، 

ــاد المنطوي على مقادير هائلة من الموجودات،    يالحأ وإذ    الجتماعين العالميين لفريق الخبراء المعني بالفســ
،  2019حزيران/يونيه   14إلى    12وفي أوســـــــلو من    2018كانون األول/ديســـــــمبر    5إلى    3اللذين عبقدا في ليما من  

 الموجودات التي أجراها المشاركون، والمناقشات ذات الصلة بشأن الملكية النفعية واسترداد  

ــا   المعايير الدولية المنطبقة على الملكية النفعية، وفقا للقانون الداخلي، التي تبحث فيها وإذ يالحأ أيضـ
البلدان على أمور من بينها تعزيز شــــــــــفا ية المعلومات بشــــــــــأن الملكية النفعية، من خالل توفير معلومات كا ية 

عن الملكية النفعية والســـــيطرة اللذين تمارســـــهما شـــــخصـــــيات اعتبارية، بوســـــائل منها ودقيقة في الوقت المناســـــب 
توفير ســجالت يمكن للســلطات المحلية المختصــة أن تحصــل عليها أو تصــل إليها في الوقت المناســب، حســب 

 القتضاء وبما يتسق مع القانون الداخلي،

ــير  ــعى إلى من التفاقية التي   14من المادة  5إلى الفقرة   وإذ يشــــ على الدول األطراف بموجبها أن تســــ
تنميـة وتعزيز التعـاون العـالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنـائي من أجـل مكـافحـة غســـــــــــــــل األموال، وإذ يالحأ 
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ــتركة بين البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني  ــروقة المشــــــــ ــترداد الموجودات المســــــــ ــهامات مبادرة اســــــــ إســــــــ
ن بيجين بشـأن مكافحة الفسـاد الصـادر عن رابطة التعاون القتصـادي آلسـيا والمحيا  بالمخدرات والجريمة، وإعال

 الهادئ، ومبادرة عملية لوزان،

بالدول األطراف أن تكفل أو أن توايــــــــــل كفالة تيســــــــــر ويــــــــــول ســــــــــلطاتها المركزية   يهيب -1 
لهيئات الضـــريبية، ويـــول المختصـــة المحلية، بما في ذلك، حســـب القتضـــاء، وحدات الســـتخبارات المالية وا أو

 ناجعا وفي الوقت المناسب إلى معلومات كا ية ودقيقة بشأن الملكية النفعية للشركات، وفقا للقانون الداخلي؛

الدول األطراف على جمع وتعهد معلومات عن الملكية النفعية للشـخصـيات العتبارية    يشـجع -2 
 األساسية لنظمها القانونية الداخلية وقانونها الداخلي؛ وللترتيبات القانونية، عند القتضاء ووفقا للمبادئ

ــها  يحث -3  الدول األطراف على التعاون الوثيق  يما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى أن تمد بعضــ
البعض بأكبر قدر من التعاون الدولي، وفقا لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد والقانون الداخلي، لتيســـــــــــير 

 ؤ لمعلومات كا ية ودقيقة في الوقت المناسب عن الملكية النفعية؛التبادل الكف

بالدول األطراف أن تعتمد، وفقا لالتفاقية والمبادئ األســــاســــية لقانونها الداخلي، نهجا متعدد    يهيب  - 4 
وفي    الجوانب إزاء شــــــفا ية الملكية النفعية من خالل اعتماد آليات مناســــــبة مثل الســــــجالت التي تتيح الويــــــول بكفاءة 

الوقت المناسب إلى معلومات كا ية ودقيقة عن الملكية النفعية المتعلقة بشخصيات اعتبارية وبترتيبات قانونية من أجل  
 تيسير التحقيق في قضايا الفساد ومالحقتها مرتكبيها قضائيا، واستبانة عائدات الجريمة واستردادها وإعادتها؛ 

ــجع -5  ــتفادة من معلومات    يشــــ الملكية النفعية، وفقا لالتفاقية والقانون الداخلي، الدول على الســــ
في التحقيق في أفـعال الفســــــــــــــاد وغســــــــــــــل األموال ومالحـقة مرتكبيـها قضــــــــــــــائـيا، واتخـاذ ـما يلزم من ـتدابير، عـند 
القتضــاء، لتحقيق كامل الســتفادة الممكنة من هذه المعلومات  يما يتعلق باســتبانة عائدات الجريمة واســتردادها 

 ، وعند القتضاء تعزيز قدرات الهيئات الضريبية؛وإعادتها

ــية لقانونها الداخلي ووفقا لالتفاقية،   يحث -6  ــاســــ الدول األطراف على النظر، وفقا للمبادئ األســــ
في إرســـــاء التعاون أو موايـــــلة توطيده بين الوكالت أو األجهزة الحكومية الدولية في مجالت اســـــتبانة عائدات 

ف من تحســـين كشـــف أفعال الجريمة وتعقبها وتجميدها وحجزها ومصـــادرتها وإعادتها، مما ســـيمكن الدول األطرا
 الفساد وردعها ومنعها؛

الدول األطراف على إيالء األولوية الواجبة لجهود اســـــترداد الموجودات واتخاذ تدابير   يشـــــجع -7 
ــاد  ــبة المتورطين في جرائم فســـ ــاعدة القانونية المتبادلة، لضـــــمان محاســـ لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك المســـ

 من التمتع بعائدات جرائمهم؛على هذا السلوك وحرمانهم 

الدول األطراف، متى كان ذلك مناسبا ومجديا، على الستفادة من التكنولوجيات    يشجع أيضا -8 
الرقمية والمبتكرة، لتيســـير تبادل معلومات الملكية النفعية بين الســـلطات المركزية أو المختصـــة ألغراض التحقيق 

 د عائدات الجريمة وإعادتها وفقا لالتفاقية والقانون الداخلي؛مرتكبيه قضائيا واستردا ةفي الفساد ومالحق

الدول األطراف على إرســـــاء فهم مشـــــترك للعنايـــــر األســـــاســـــية للملكية النفعية  يشـــــجع كذلك -9 
ووســــائل تحديد هوية المالكين المنتفعين لشــــتى أنواع الشــــخصــــيات العتبارية والترتيبات القانونية، وعلى ضــــمان 

 لتي تتيح تحديد هويتهم، وفقا لقانونها الداخلي؛توافر البيانات ا

من التفاقية التي   52من المادة   5الدول األطراف على أن تنفذ بصـــــــــــــورة فعالة الفقرة  يحث -10 
تنل، في جمـلة أمور، على أن تنظر اـلدول األطراف في إنشــــــــــــــاء نظم فـعاـلة إلقرار اـلذـمة الـمالـية، وفـقا لـقانونـها 

ــأن الموظفين   العموميين المعنيين، وتنل على عقوبات مالئمة على عدم المتثال، وعلى أن تنظر  الداخلي، بشــ
الدول األطراف أيضــــــا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للســــــماح لســــــلطاتها المختصــــــة بتبادل تلك المعلومات مع  
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متأتية من الســــــلطات المختصــــــة في الدول األطراف األخرى، عندما يكون ذلك ضــــــروريا للتحقيق في العائدات ال
 أفعال مجرمة وفقا لالتفاقية والمطالبة بها واستردادها؛

من التفاقية التي   52من المادة   1الدول األطراف على موايــــــــــلة تنفيذ الفقرة  يحث أيضــــــــــا -11 
تقتضــــي من الدول األطراف أن تلزلم، وفقا لقانونها الداخلي، المؤســــســــات المالية الواقعة ضــــمن وليتها القضــــائية  

حقق من هويــة الزبــائن وبــأن تتخــذ خطوات معقولــة لتحــديــد هويــة المــالكين المنتفعين لألموال المودعــة في بــأن تت
حســــــابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصــــــا دقيقا للحســــــابات التي يطلب فتحها أو يحتفأ بها من قبل، أو نيابة  

 أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم؛عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد 

الدول األطراف على النظر في تعيين وتوفير جهات اتصـــال مأذون لها بقبول طلبات   يشـــجع -12 
ــاســــية   ــاء، وفقا لالتفاقية والمبادئ األســ ــب القتضــ ــول على معلومات الملكية النفعية والســــتجابة لها، حســ الحصــ

 لقانونها الداخلي؛

راف على النظر في وضــع آليات فعالة تمكن الســلطات أو الكيانات الدول األط يشــجع أيضــا -13 
ــيات العتبارية والترتيبات   ــخصــــــ ــلة من التحقق من معلومات الملكية النفعية التي تقدمها الشــــــ المحلية ذات الصــــــ

 القانونية أو التأكد منها، وأن تمنحها ما يلزم من اختصاص أو يالحيات لهذا الغرض؛

ــمان توقيع عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية مالئمة وفعالة   الدول األطراف يحث -14  على ضـــــــــ
ــيات العتبارية والترتيبات القانونية في حال عدم المتثال للوائح التنظيمية   ــبة ورادعة على الشــــــــــــخصــــــــــ ومتناســــــــــ

 المتعلقة بالملكية النفعية، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي؛

الدول األطراف على التعاون في تنفيذ المعايير الدولية المنطبقة بشـــــأن شـــــفا ية   يحث أيضـــــا -15 
 الملكية النفعية، عند القتضاء ووفقا للقانون الداخلي، من أجل تعزيز التساق في نظم الملكية النفعية؛

ــية لقانونها الداخلي، على   يشـــــجع -16  ــاســـ ــاء ووفقا للمبادئ األســـ الدول األطراف، حســـــب القتضـــ
ــاركة الفعالة لألفراد والجماعات من خارج القطاع العام من أجل إذكاء الوعي والفهم بأهمية التدابير  ت عزيز المشــــــــ

الرامية، في ســــياق مكافحة الفســــاد، إلى اســــتبانة الملكية النفعية للشــــخصــــيات العتبارية وللترتيبات القانونية من 
 أجل استرداد عائدات الجريمة وإعادتها؛

الدول األطراف على السـتفادة من فرص التعاون والتعلم من األقران من خالل شـبكات  يحث -17 
 الممارسين الموجودة؛

الدول األطراف على تعزيز قنوات التصـال أو إنشـائها لتيسـير تبادل معلومات الملكية   يشـجع -18 
ناســـــــــبا ومتســـــــــقا مع قوانينها النفعية أو الطالع عليها بين الســـــــــلطات المركزية أو المختصـــــــــة، متى كان ذلك م

 المحلية، من أجل تذليل العقبات التي تعترض استرداد عائدات الجريمة وإعادتها؛

بمكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة، بــالتعــاون مع مبــادرة اســــــــــــــترداد    يهيــب -19 
مكـافحـة الفســـــــــــــــاد تبوابـة تراكت، الموجودات المســــــــــــــروقـة، أن يتيح في بوابـة األدوات والموارد المعر يـة المتعلقـة ب

حدود الموارد المتاحة، معلومات بشــــــــــأن الدول األطراف التي تتعهد ســــــــــجال أو آلية أخرى بشــــــــــأن معلومات   في
 الملكية النفعية، وكذلك معلومات عن كياية تقديم طلبات للحصول على هذه المعلومات؛

ــجع  - 20  ــع    يشــــــــــ بين الوكالت الوطنية في جمع  الدول األطراف على تعزيز التعاون على نطاق واســــــــــ
واســــتخدام معلومات الملكية النفعية، وعلى النظر في الســــتفادة من البيانات المتاحة في مجموعات البيانات، مع إيالء  

 العتبار الواجب لحماية البيانات وحقوق الخصويية، متى اتفق ذلك مع المبادئ األساسية لقانونها الداخلي؛ 
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األطراف على التطوع بتقـديم أمثلـة، بمســــــــــــــاعـدة من األمـانـة، على الـدول    يشــــــــــــــجع أيضــــــــــــــا -21 
ــترداد عائدات الجريمة وإعادتها،   ــير اســ ــفا ية معلومات الملكية النفعية لتيســ ــات الجيدة المتعلقة بتعزيز شــ الممارســ

ه  ومتطلبات إقرار الذمة المالية للمســـــــــؤولين العموميين، على أن تتجنب ازدواج العمل مع ذلك الذي تضـــــــــطلع ب 
 المحافل الدولية األخرى؛

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايـــــــــــــل تقديم المســـــــــــــاعدة  يطلب -22 
ــاء، بـناء على طلبهـا، وفـقا لحتـياجـاتهـا وأولوـياتهـا،  يمـا   التقنـية وبـناء الـقدرات واـلدعم المـادي إلى اـلدول األعضــــــــــــ

 ائدات الجريمة وإعادتها؛يتعلق بإنشاء وتنفيذ نظام محلي لمعلومات الملكية النفعية من أجل تيسير استرداد ع

أن يقوم الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعني باسـترداد الموجودات،   يقرر -23 
  في إطار وليته وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية األخرى ودون تكرار عملها، بتضــــــمين خطة عمله للفترة

ــات الجيدة والتحديا  2022-2023 ت المتعلقة بالملكية النفعية وكيع يمكنها أن تعزز وتيســــر  موضــــوع الممارســ
 من التفاقية؛  63استرداد عائدات الجريمة وإعادتها بفعالية، مع مراعاة المادة 

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لألغراض   يدعو -24 
 المتحدة وإجراءاتها. المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم

  
 8/ 9القرار    

 تعايا التعليم والتوعية والتدريب في ممال مكافحة الفساد  
 

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

بأن التعليم يؤدي دورا أســــاســــيا في مكافحة الفســــاد بتعزيز النزاهة ونشــــر ثقافة تنبذ الفســــاد،  اقتناعا منه 
 ،(21)يؤكد الوظيفة الوقائية الهامة للتوعية والتعليم والتدريب في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وإذ

وقائم على تكافؤ الفرص في   بأهمية العمل على ضـــــــــــمان توفير تعليم جيد شـــــــــــامل للجميعوإذ يعترف   
الطفولة المبكرة والتعليم البتدائي والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي وتعليم الكبار والتعلم عن    -جميع المســـتويات 

ليتســـــــــــنى للناس جميعا أن يســـــــــــتفيدوا من فرص التعلم مدى الحياة،   -بعد، بما في ذلك التدريب التقني والمهني 
ــيل بما ــاعدهم على تحصــــ ــاركة في   يســــ ــرورية لالســــــتفادة من الفرص المتاحة لهم للمشــــ المعارف والمهارات الضــــ

 المجتمع مشاركة تامة واإلسهام في التنمية المستدامة،

الحاجة إلى تشــجيع البحو  األكاديمية بشــأن مختلف اتجاهات الفســاد وجوانبه، وإذ يســلا الضــوء على  
الزمة في هذا المجال ســـــعيا، ضـــــمن جملة أمور، إلى توفير أدلة  بما في ذلك مكافحته، وتعزيز الخبرات الفنية ال

واقعية تســـــــتند إليها الســـــــياســـــــات وعمليات يـــــــنع القرار المعنية بمكافحة الفســـــــاد وإلى تحديث تلك الســـــــياســـــــات 
 يزيد من فعاليتها، والعمليات، بما

ــمن حدود تفاقية، التي تلزم الدول األطراف بأن ال من  13إلى المادة  وإذ يشــــير   تتخذ تدابير مناســــبة، ضــ
ــية لقانونها الداخلي، لتشــــــــــجيع أفراد وجماعات ل ينتمون إلى القطاع العام، مثل  ــاســــــــ إمكاناتها ووفقا للمبادئ األســــــــ
ــاد   المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشــــــــاركة النشــــــــطة في منع الفســــــ

 د الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر، ومحاربته، وتوعية الناس بوجو 

__________ 

 (21) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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تفاقية، التي تطلب إلى الدول األطراف تزويد موظفي  لمن ا  60و  36و  6إلى المواد   وإذ يشــــير أيضــــا 
هيئات مكافحة الفســاد الوقائية والســلطات المتخصــصــة والموظفين المســؤولين عن منع الفســاد ومكافحته بتدريب  

 محدد على أداء مهامهم،

ــلم وإذ  ــاد ومكافحته، وإذ يرحب بالجهود المبذولة   يســــ بأن القطاع الخاص يؤدي دورا هاما في منع الفســــ
 في دوائر األعمال لوضع مبادرات لمكافحة الفساد وتشجيع المتثال وتعزيز المبادرات القائمة في هذا الشأن،  

 وعي العام بالفساد،بالدور الهام الذي تضطلع به وسائا اإلعالم في زيادة ال وإذ يسلم أيضا 

تشــــــــــــــرين    31المؤرخ    58/4قرار الجمعيـة العـامـة، الـذي اتخـذتـه في إطـار قرارهـا    وإذ يـأخـذ في اعتبـاره 
ــاد من أجل إذكاء الوعي   9، بإعالن يوم 2003األول/أكتوبر   ــمبر يوما دوليا لمكافحة الفســـــــــ كانون األول/ديســـــــــ

 تفاقية في مكافحته ومنعه،لفساد وبدور ابال

ــير  ــتدامة لعام    وإذ يشــــــــ ــاء بتنفيذ خطة التنمية المســــــــ بما في ذلك ،  (22)2030إلى التزام الدول األعضــــــــ
من أهداف التنمية المســـتدامة، وإذ يســـلم بالتالي بالحاجة إلى وضـــع برامج إعالمية وتعليمية من أجل   16 الهدف

تعزيز ســيادة القانون وبناء مؤســســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة وشــفافة وكفالة يــنع القرارات على نحو متجاوب 
 مع الحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات،

إلى أن الدول األعضـاء أكدت في اإلعالن السـياسـي المعنون تالتزامنا المشـترك بالعمل  يشـير أيضـا وإذ 
ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت،   ( 23) بفعالية على التصــــــــــدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفســــــــ

، أهمية  2021 الفســـــــــاد المعقودة في عام الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الســـــــــتثنائية من أجل مكافحة
 تفاقية،الالتوعية والتعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد من أجل التنفيذ الفعال ل

والمعنون تإعالن مراكش بشـأن   2011تشـرين األول/أكتوبر    28المؤرخ    4/3إلى قراره  وإذ يشـير كذلك 
والمعنون تتشــجيع مســاهمة الشــباب واألطفال    2013فمبر  تشــرين الثاني/نو   29المؤرخ    5/5منع الفســادت، وقراره 

ــزاهةت، وقراره    2015 تشــــرين الثاني/ نوفمبر  6المؤرخ    6/10في منع الفســــاد وتعزيز ثقافة احترام القانون والنــــــــــــــــ
  2019كانون األول/ديســـــــــمبر    20المؤرخ    8/5والمعنون تالتعليم والتدريب في ســـــــــياق مكافحة الفســـــــــادت، وقراره 

 زاهة من خالل توعية الجمهورت،والمعنون تتعزيز الن

ســـــــــيما في إطار مبادرة التعليم من   بإنجازات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ل   وإذ يرحب  
جال مكافحة الفســــــــــاد وتبادل  أجل العدالة والمبادرة األكاديمية لمكافحة الفســــــــــاد التابعتين له، في تشــــــــــجيع التعليم في م 

 والخاص،   الممارسات الجيدة بين المربين، وكذلك في إعداد منشورات عن مكافحة الفساد والنزاهة في القطاعين العام 

ــيد   ــباب    وإذ يشـــ بإطالق مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشـــ
ي إطار متابعة اإلعالن السـياسـي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السـتثنائية من  في مجال مكافحة الفـساد، ف 

 ، ومن أجل تعزيز دور التعليم وتمكين الشباب في منع الفساد ومكافحته، 2021أجل مكافحة الفساد المعقودة في عام  

سسات األكاديمية ذات الصلة في الدور المفيد الذي تؤديه المنظمات الدولية واإلقليمية والمؤ وإذ يالحأ  
تفاقية في مجالت مثل أنشـــطة اإلعالم المناهضـــة للفســـاد والبرامج التعليمية، بما لمن ا  60و  13تنفيذ المادتين  

 في ذلك المناهج الدراسية والجامعية،

__________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة   (22) 
 ، المرفق.32/1-داقرار الجمعية العامة   (23) 

http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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الدول األطراف على أن تعمل، وفقا للمبادئ األســــــــــــاســــــــــــية لنظامها القانوني، على    يشــــــــــــجع -1 
ــلة جه ــيادة القانون والنزاهة، وتدعيم التدابير الوقائية، وتشــــجيع  موايــ ــر ثقافة تعزز احترام ســ ودها الرامية إلى نشــ

 مشاركة المجتمع في الجهود الرامية إلى منع الفساد وإشراكه في وضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة الفساد؛

ــية لقانونها الداخلي، وبهدف تعزيز   يدعو -2  ــاســـ الدول األطراف إلى أن تقوم، وفقا للمبادئ األســـ
المشـــــاركة النشـــــطة للمجتمع المدني ووســـــائا اإلعالم، بأنشـــــطة إعالمية تســـــهم في نشـــــر المعرفة العامة بقوانين 

اد وأســـــــبابه وجســـــــامته  ولوائح مكافحة الفســـــــاد وثقافة عدم التســـــــامح مع الفســـــــاد وفي التوعية العامة بوجود الفســـــــ
ــائل الموجهة من القيادات العليا عن طريق البتكارات التقنية   ــائل مختلفة ومتنوعة، مثل الرسـ ومخاطره وآثاره بوسـ

 والوسائا الحديثة في مجال التصالت في مختلف المناسبات، بما في ذلك اليوم الدولي لمكافحة الفساد؛

زيز جهودها لدعم التعليم في مجال مكافحة الفســــاد  إلى الدول األطراف أن توايــــل تع يطلب -3 
وإذكاء الوعي العام بالفســـــــاد وأثره الســـــــلبي على المجتمع من خالل برامج تعليمية يشـــــــارك فيها جميع أيـــــــحاب 

 المصلحة المعنيين؛

بالدول األطراف أن تزيد الوعي العام بوســائل اإلبالا عن حالت الفســاد، وأن تحرص  يهيب -4 
هيئات مكافحة الفساد المعنية والمختصة معروفة لدى الناس ومتجاوبة معهم، وأن تنشر معلومات   على أن تكون 

ــيا مع   ــباب وجيهة وفقا للقانون الداخلي وتماشـــــ ــنة وألســـــ ــخل يبلل عن هذه الحالت بنية حســـــ عن حقوق أي شـــــ
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛  33 المادة

وايـــــــــــــــلة تعزيز جهودهـا الرامـية إلى ـتدعيم وزـيادة فعـالـية التعليم اـلدول األطراف على م يحـث -5 
في مجال مكافحة الفســاد على جميع المســتويات، وفقا للمبادئ األســاســية لنظمها القانونية الداخلية، وذلك بســبل 

الفساد   مختلفة مثل وضع برامج تربية مدنية لألطفال والشباب، وإدماج دورات تعليمية عن القيم والنزاهة ومكافحة
ــاد منذ ســــن مبكرة،  ــامح مع الفســ ــات التعليمية، ونشــــر ثقافة عدم التســ ــســ ــية التي تنفذها المؤســ في المناهج الدراســ

 وإعداد الجيل القادم ليكونوا مواطنين ويناع سياسات يتحلون بالمسؤولية مستقبال؛

وفقا لمبادئ  الدول األطراف على أن توفر، في حدود إمكاناتها ووليتها القضــــــــــائية و   يشــــــــــجع -6 
ــاد  نظمها التعليمية، تكنولوجيات تعليمية تفاعلية تعمل عن بعد وأدوات للتعلم اإللكتروني بشـــــــــــــأن مكافحة الفســـــــــــ
والنزاهة وســــــــيادة القانون في مؤســــــــســــــــات التعليم الثانوي والعالي من أجل خلق فضــــــــاء افتراضــــــــي يتيح للطالب 

 والمربين الستفادة من أساليب التعلم المبتكرة؛

الدول األطراف على أن تقوم بالقدر الالزم باســــــتحدا  أو تطوير أو تحســــــين    يشــــــجع أيضــــــا -7 
تفاقية، ووضــــــــع  لمن ا  60برامج تدريب خايــــــــة لموظفيها المســــــــؤولين عن منع الفســــــــاد ومكافحته، وفقا للمادة  

ــة بمكافح ــير إنفاذ القوانين واللوائح الخايـ ــاد لتيسـ ــاملة لموظفي أجهزة مكافحة الفسـ ــادات شـ ــب إرشـ ــاد، حسـ ة الفسـ
القتضـاء، بغية تعزيز مهارات هؤلء الممارسـين ومعالجة أوجه القصـور الحالية في المعرفة والممارسـة في مجال 
مكافحة الفســاد، وتعزيز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي بينهم في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات وأفضــل 

 الممارسات في مجالي التعليم والتدريب؛

الدول األطراف على وضــع برامج تدريب دورية لموظفي القطاع العام أو تحســين القائم  يحث -8 
ــتراء   ــاد في مجالت منها الشـ ــة للفسـ ــغلون منايـــب عرضـ ــيما للموظفين الذين يشـ ــاء، ل سـ ــب القتضـ منها، حسـ

ه التحديد إلى كياية  العمومي، وذلك إلذكاء وعيهم بمخاطر الفســاد المالزمة ألداء وظائفهم، مع اإلشــارة على وج
ــليم للوظائف   ــرف والسـ ــحيح والمشـ ــليم في مواقف واقعية، وتمكينهم من الوفاء بمتطلبات األداء الصـ ــرف السـ التصـ
العمومية، ويدعو الدول األطراف إلى النظر، حســـــــب القتضـــــــاء، في طلب المســـــــاعدة من مكتب األمم المتحدة  

الدولية األخرى ذات الصـــــلة، مثل األكاديمية الدولية لمكافحة  المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات والمبادرات
 الفساد ومبادرة استرداد الموجودات المسروقة، في هذا الصدد؛
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الدول األطراف على أن تضــــع وتعزز، عند القتضــــاء وفي حدود وليتها القضــــائية،   يشــــجع -9 
ــاد، من قبيـل برامج ـتدرـيب المـدربين  برامج ـتدريبيـة للممـارســــــــــــــين والموظفين العموميين في مجـال مكـافحـة ا لفســــــــــــ

ــات  ــســــ ــة بالمعلمين في كليات اإلدارة العمومية والحقوق والعدالة الجنائية واألكاديميات وغيرها من المؤســــ الخايــــ
 التعليمية، مع الستعانة أيضا بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب القتضاء؛

بالدول األطراف أن تعزز مشــاركة دوائر األعمال في منع الفســاد بتشــجيعها، في جملة   يهيب -10 
أمور، على وضـــــع وتنفيذ مبادرات لحظر ومنع أي شـــــكل من أشـــــكال الفســـــاد وتشـــــجيع الممارســـــات الجيدة على 

داخلية  يـــعيد النزاهة المؤســـســـية ووضـــع ضـــوابا داخلية ومدونات ســـلوك وإنشـــاء لجان لألخالقيات وتنفيذ آليات  
 ل بالا عن أفعال الفساد وتصميم برامج تدريبية محددة والتعاون مع التحقيقات الرسمية؛

اـلدول األطراف على أن تجعـل الـتدرـيب على األخالقـيات والنزاهـة في طليعـة برامج    يشــــــــــــــجع -11 
 التدريب في جميع المهن، ل سيما المهن التي يمكن أن تسهل أفعال الفساد؛

الدول األطراف على الترويج إلجراء بحو  شــــــاملة متعددة التخصــــــصــــــات، حســــــب    بقوة   يشــــــجع  - 12 
القتضــاء، بشــأن أنما  واتجاهات الفســاد من أجل إثراء ســياســاتها واســتراتيجياتها في مجال مكافحة الفســاد بالمعلومات  

يروس كورونا  والتصــــــــــــدي بفعالية أكبر للتحديات المســــــــــــتجدة، مثل مخاطر الفســــــــــــاد التي برزت أثناء جائحة مرض ف 
(، وكذلك الســـبل التي يمكن أن يؤثر بها الفســـاد على المرأة والرجل بصـــورة مختلفة، وموايـــلة العمل على  19- )كوفيد 

تمكين المرأة، وفقا للمبادئ األسـاسـية لقانونها الداخلي وما دعا إليه اإلعالن السـياسـي المعنون تالتزامنا المشـترك بالعمل  
ت وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفســاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت، الذي اعتمدته  بفعالية على التصــدي للتحديا 

 ؛ 2021الجمعية العامة في دورتها الستثنائية من أجل مكافحة الفساد المعقودة في عام  

الدول األطراف وســائر الجهات المعنية إلى تقديم الدعم للمبادرات المتخصــصــة الرامية  يدعو -13 
لى تيســــــير البحو  والربا بين الباحثين والمؤســــــســــــات األكاديمية والبحثية من أجل توثيق التعاون والتوســــــع في إ

الموارد واألفكار، إلى جانب تنفيذ مشـاريع بحثية مشـتركة عالمية وإقليمية متعددة التخصـصـات في مختلف   تبادل
 المجالت، بما يشمل المتثال والعمل الجماعي؛

ل األطراف على دعم جهود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدو   يشـــجع -14 
تعهد وتحديث المكتبة القانونية، التي تشــــــكل جزءا من بوابة األدوات والموارد المعر ية المتعلقة بمكافحة الفســــــاد،  

 تفاقية وتنفيذها على نطاق واسع؛لوعلى إتاحة المعلومات عن ا

مم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجريـمة موايـــــــــــــــلة جهوده لتعزيز برامج  إلى مكـتب األ يطـلب -15 
التدريب والتعليم ومشــــاريع التعلم اإللكتروني في مجال مكافحة الفســــاد، وكذلك موايــــلة تطوير منتجاته المعر ية 

 لصالح القطاعين العام والخاص؛

كين الشـــــباب في مجال مكافحة  الدول األطراف على دعم المبادرة العالمية للتعليم وتم  يشـــــجع -16 
 الفساد، التي أطلقها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

ــا -17  ــاركة في جهود التعاون والتبادل المبذولة  يشـــــجع أيضـــ الدول األطراف على النظر في المشـــ
 وتـبادلعلى كـل من الصــــــــــــــعـيد الوطني واإلقليمي واـلدولي، ـبالســــــــــــــتعـاـنة ـبالمنظمـات اإلقليمـية واـلدولـية الـقائمـة،  
زة إنفاذ الممارســـــــــــات الفضـــــــــــلى والخبرات من أجل تعزيز وتدعيم التعليم في مجال مكافحة الفســـــــــــاد وقدرات أجه

القانون، ضــــــــمن جملة أمور، والنظر في إشــــــــراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك إجراء بحو  متعددة 
 التخصصات بشأن مكافحة الفساد؛

المبادرات التعليمية وتلك المعنية بالممارسـات في مجال مكافحة الفسـاد، مثل البرنامج يالحأ   -18 
 تحدة للتدريب والبحث واألكاديمية الدولية لمكافحة الفساد؛المشترك الذي يقدمه معهد األمم الم
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المؤسـسـات المعنية التي تشـارك في أنشـطة مكافحة الفسـاد، مثل برنامج األمم المتحدة   يشـجع -19 
اإلنـمائي واألـكاديمـية اـلدولـية لمـكافحـة الفســــــــــــــاد، على التـعاون الوثيق مع مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات 

  يما بينها من أجل تبادل المعارف ووضع برامج تعليمية وتدريبية متطورة ومشاريع بحثية مبتكرة؛والجريمة و 

إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــــــــــوية المعني بمنع الفســــــــــاد أن يعقد   يطلب -20 
بحو  المتعلقة بمكافحة حلقة نقاش بشــأن التحديات والممارســات الجيدة في مجالت التوعية والتعليم والتدريب وال

، ويطلب إلى األمانة إعداد ورقة معلومات أســاســية 2022الفســاد في دورته الثالثة عشــرة، المزمع عقدها في عام 
 إلثراء المناقشة؛

يدعو الدول األطراف وســــــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لألغراض   -21 
 واعد األمم المتحدة وإجراءاتها.المحددة في هذا القرار، وفقا لق

  
 المقررات -باء 

 :ينالتالي  ينقرر مالأيضا اعتمد المؤتمر في دورته التاسعة  -2
 

 1/ 9المقرر    

 
تقديم مشاريف القرارات ليلظر فيها مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة    

  لمكافحة الفساد
بضــــــــرورة إبالا الدول مســــــــلما  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــــــاد،  قرر   

ــجع الدول األطراف بقوة على أن  ــاريع القرارات المقدمة من الدول األطراف األخرى، أن يشــ ــبقا بمشــ األطراف مســ
 اد الدورة.تقدم، بدءا من الدورة العاشرة، مشاريع القرارات في موعد أقصاه شهر قبل انعق

 
 

 2/ 9المقرر    

 مكان انعقاد الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  
 

مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســـــــــــــــاد، مشــــــــــــــيرا إلى قرار الجمعيـة    قرر 
 3 والمتعلق بخطة المؤتمرات، وإذ يراعي المادتين  1992كانون األول/ديسمبر   22ألف المؤرخ  47/202 العامة

ــاـفة اـلدورة   6و من نظـامـه اـلداخلي، ومرحـبا ـبالعرض اـلذي ـقدمـته حكومـة الولـيات المتحـدة األمريكـية لســــــــــــــتضــــــــــــ
العاشــرة للمؤتمر، ومعترفا بالتزام الوليات المتحدة الراســخ بضــمان عقد دورة المؤتمر هذه على نحو يشــمل جميع  

ــادالدول األطرا ــاركة    (24)ف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــير مشـ ــاواة وعدم التمييز، وبتيسـ بروح من المسـ
ــانات المنصــــــــــوص عليها في يــــــــــكوك، منها  ممثلي الدول األطراف واحترام كرامتهم وكفالة المتيازات والحصــــــــ

جاه األمم المتحدة، حســـــب القتضـــــاء، ووفقا للتزاماتها األخرى ت،  (25)اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصـــــاناتها
وأي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم مع البلد المضــــــيع يتعلق بالمؤتمر ويوقع بين البلد المضــــــيع وأمانة المؤتمر، أن 

 .2023يعقد دورته العاشرة في الوليات المتحدة األمريكية في عام 
  

__________ 

 (24) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 .(1-ألف )د 22قرار الجمعية العامة  (25) 

http://undocs.org/ar/A/RES/47/202
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 مقدمة  - ثانيا  
ــاد. وبدأ نفاذ التفاقية 58/4اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها  -3 ، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــ

. وأبنشـــــظ مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد 2005كانون األول/ديســـــمبر   14في 
من التـفاقـية، من أجـل تحســــــــــــــين ـقدرة اـلدول األطراف وتعـاونهـا على تحقيق  63من المـادة    1بمقتضــــــــــــــى الفقرة  

 األهداف المبينة في التفاقية ومن أجل التشجيع على تنفيذها واستعراضه.
  

 تلظيم الدورة  - ا لث ثا  
 افتتاح الدورة -ألف 

.  2021 ديســـمبر كانون األول/ 17إلى   13عقد المؤتمر دورته التاســـعة في شـــرم الشـــيخ، مصـــر، من   -4
 جلسة توف ر لها الترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة. 20وخبصصت للمؤتمر موارد تتيح عقد 

 ة المتحدة(، كلمة افتتاحية.وألقى رئيس المؤتمر المنتهية وليته، حارب سعيد العميمي )اإلمارات العربي -5

 من أبوظبي إلى شرم الشيخت.الطريق  وشاهد المؤتمر فيديو بعنوان ت -6

 وألقى رئيس المؤتمر في دورته التاسعة، حسن عبد الشافي أحمد عبد الغني )مصر(، كلمة افتتاحية. -7

 وشاهد المؤتمر رسالة بالفيديو من األمين العام لألمم المتحدة. -8

بــــالمخــــدرات والجريمــــة )وأبرزت   -9 المتحــــدة المعني  لمكتــــب األمم  التنفيــــذيــــة  المعني  المــــديرة  المكتــــب 
المكـتب(، في كلمتهـا الفتـتاحـية، جمـلة أمور منهـا أن الفســــــــــــــاد يقوض التنمـية واألمن  ـبالمخـدرات والجريـمة أو  

فا ية والمســاءلة  وحقوق الجميع وأنه يضــعف ثقة الجمهور في النظم والمؤســســات. وأشــارت إلى أن انعدام الشــ
داخل المؤســــســــات يحرم الناس من الويــــول على قدم المســــاواة إلى العدالة وإلى الخدمات الصــــحية والحماية  
وغيرها من الخدمات، وشـــددت على أن الفســـاد يتســـلل إلى عمليات الشـــتراء العمومي ويدمر المنافســـة ويرفع  

قطاع الخاص ونموه. وعالوة على ذلك، شــــددت  التكاليع ويضــــر بتقديم الخدمات، ويؤثر أيضــــا على تنمية ال
( ســلطت الضــوء على ما يخلفه الفســاد من 19-المديرة التنفيذية على أن جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد 

إرادة ســياســية حازمة لدى القادة والحكومات من أجل اتخاذ  توفر  أثر ســلبي على المجتمعات. وأكدت ضــرورة  
الموارد الالزمة. وســـلطت الضـــوء على األدوار الهامة التي تضـــطلع  تعبئة  الفســـاد و الخطوات الالزمة لمكافحة  

بها ســـــــــــــلطات إنفاذ القانون واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــــــــــبة ووحدات التحقيق المالي والســـــــــــــلطات  
ت أن القضـــــــــــــائية والبرلمانات في مكافحة الفســـــــــــــاد وعلى ضـــــــــــــرورة تعزيز المزيد من التعاون الدولي. ولحظ

بلدا من أجل وضــــع قوانين وســــياســــات    120المكتب، بويــــفه الوديع لتفاقية مكافحة الفســــاد، قدم الدعم إلى 
ــلطات إنفاذ القانون المعنية  تنمية  و  ــبكة العمليات العالمية لســــــ ــارت إلى شــــــ ــاد. وأشــــــ قدرات قوية لمكافحة الفســــــ

ل مع البنك الدولي ومبادرة اســـــــــتعادة  بمكافحة الفســـــــــاد التي أنشـــــــــئت مؤخرا، وحثت الدول األطراف على العم
ــتارت( المكتب. وشــــددت المديرة التنفيذية على أهمية مســــاهمات  التي أطلقها    الموجودات المســــروقة )مبادرة تســ

ــيين في الحفا  على النزاهة، ومنهم   ــلحة اآلخرين الذين يضـــــــطلعون بدور ومســـــــؤولية رئيســـــ أيـــــــحاب المصـــــ
ــب  المجتمع المدني والقطاع الخاص. وعالوة ع ــاء يتأثرن على نحو غير متناسـ ــددت على أن النسـ لى ذلك، شـ

النزاهة واألخالق وأشـارت، في هذا  عن األطفال والشـباب    تعليم بالفسـاد والرشـوة. وسـلطت الضـوء على ضـرورة  
مـبادرة  الالصـــــــــــــــدد، إلى أن المكـتب يعمـل على إطالق مـبادرة تعليمـية جـدـيدة في اـلدورة الحـالـية للمؤتمر، وهي  

(. وســـــــــلطت الضـــــــــوء على عدة  مبادرة تغريستلتعليم وتمكين الشـــــــــباب في مجال مكافحة الفســـــــــاد )العالمية ل
- لمكتب بشــأن المســاواة بين الجنســين والصــحة وتدابير التصــدي لجائحة كوفيدوضــعها امبادرات ومنشــورات  

ابة اإلدارية ووزارة  . وأعربت المديرة التنفيذية عن تقديرها لهيئة الرقوغير ذلكوحماية الرياضـة من الفسـاد،    19

https://undocs.org/ar/A/RES/58/4
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 .ممكنا  هذه الدورةجعل  الخارجية والشركاء اآلخرين العديدين في مصر الذين عملوا مع المكتب من أجل 

 وشاهد المؤتمر فيديو عن عمل هيئة الرقابة اإلدارية في مصر. -10

  محفل هم  أ ، ويـف فيها المؤتمر بأنه  ى رئيس وزراء مصـر، مصـطفى كمال مدبولي، كلمة افتتاحيةقوأل -11
لتبادل أفضـل الممارسـات لمكافحة الفساد، وشدد على أن مكافحة الفساد قضية محورية تتداخل مع جميع جوانب 

ضـــــمن اســـــتقاللية  يالذي   2014  عام بدءا بدســـــتور ،أن مصـــــر بذلت جهودا جبارة لمكافحة الفســـــاد وأكدالتنمية. 
  تأثيرا  يؤثرلمكافحة الفســاد. وأشــار إلى أن الفســاد   لزم مؤســســات الدولة بوضــع اســتراتيجية وطنيةيأجهزة الرقابة و 

ــية لمواطنيها. وقد اعتمدت برنامجا و  ،على نوعية الحياة اكبير  ــر على تحســــين الظروف المعيشــ لذلك عملت مصــ
وأطلقت  ونفذت مشـــــاريع وطنية لتحســـــين حياة المواطنين.    2016وطنيا شـــــامال ل يـــــالح القتصـــــادي في عام  

المبادرة الرئاسية تحياة كريمةت  أطلقت برامج اجتماعية لدعم الفئات الجتماعية األكثر احتياجا و  أيضا عدةمصر  
ــين حياة ما يقرب من   دولر. وعالوة على ذلك،   بليون   45 مليون شــــــخل في المناطق الرياية، بقيمة  60لتحســــ

تغطية شـــــــبكات المياه والصـــــــرف   ووســـــــعت نطاقالعشـــــــوائية  التنمية في األحياء الفقيرة غير اآلمنة و ب  اهتمتفقد 
 تضـع، التي 2026-2021 للفترة السـتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسـان  2021مصـر في عام  وأطلقت  الصـحي.  

أن إنشــاء العايــمة اإلدارية الجديدة كان    وذكرالحوكمة وتعزيز النزاهة ضــمن أولوياتها.    وطيدمكافحة الفســاد وت
أن مصــر اتخذت إجراءات لتمكين الشــباب والنســاء ســياســيا واجتماعيا  بمثابة حافز ل يــالح اإلداري. وأضــاف  

 أن مصـــــــــــــر ملتزمة  وأكد مجدداالفســـــــــــــاد. ينبذ  جيل جديد من الشـــــــــــــباب   تنشـــــــــــــئةتعمل على هي  واقتصـــــــــــــاديا و 
إلى تبادل الخبرات والمعارف مع الدول   وتســـــــــــــعىبالتعاون اإلقليمي والدولي في مجال منع الفســـــــــــــاد ومكافحته،  

   أن تعزز المجـال، وأكـد أن المؤتمر ســــــــــــــيتخـذ في دورتـه التـاســــــــــــــعـة قرارات مهمـة من شــــــــــــــأنهـا    كذـلاألخرى في  
 العالم.حول مكافحة الفساد  جهود  

  
 انتخاب أعضاء المكتب -باء 

ــته األولى في  -12 ــافي    2021كانون األول/ديســـــمبر    13انتخب المؤتمر بالتزكية في جلســـ حســـــن عبد الشـــ
 رئيسا له.أحمد عبد الغني )مصر(  

 وفي الجلسة نفسها، انتبخب بالتزكية نواب الرئيس والمقرر، و يما يلي أسماؤهم: -13

 )باكستان(  كوكرأفتاب أحمد  :نواب الرئيس 

 دومينيكا كرويس )بولندا(   

 ماريا أندريا ماتاموروس )هندوراس(   

 بيير بيرتل )بلجيكا(  :المقرر 
  

 وتلظيم األعمالإطرار جدول األعمال  -جيم 
 

 أقر المؤتمر، في جلسته األولى أيضا، جدول األعمال التالي لدورته التاسعة: -14

 المسائل التنظيمية: -1 

 افتتاح دورة المؤتمر التاسعة؛ )أ(  

 انتخاب أعضاء المكتب؛ )ب(  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج(  
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 مشاركة المراقبين؛ )د(  

 قرير المكتب عن وثائق التفويض؛اعتماد ت )هـ(  

 المناقشة العامة. )و(  

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. -2 

 المساعدة التقنية. -3 

 المنع. -4 

 استرداد الموجودات. -5 

 التعاون الدولي. -6 

ــتثنائية للجمعية العامة بشــــــــــــأن  -7  التحديات والتدابير الرامية إلى منع متابعة نتائج الدورة الســــــــــ
 وتعزيز التعاون الدولي.  تهالفساد ومكافح

 مسائل أخرى: -8 

ــأن التعاون مع المنظمات    63)ج( و)د( من المادة    4تنفيذ الفقرتين   )أ(    من التفاقية، بشـــــــــــ
واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصـــــــلة، وبشـــــــأن اســـــــتخدام  

ها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة  المعلو  مات ذات الصـــــــلة التي تعدي
 الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛ 

 حالة التصديق على التفاقية ومتطلبات تقديم اإلشعارات بموجب التفاقية؛ )ب(  

 أي مسائل أخرى. )ج(  

 ت للدورة العاشرة.جدول األعمال المؤق -9 

 اعتماد التقرير. -10 
  

 الحضور -دال 
مبثلت الدول التالية األطراف في التفاقية في دورة المؤتمر التاســــعة: التحاد الروســــي، إثيوبيا، أذربيجان،   - 15

أفغانســـــتان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا،    إســـــواتيني،   األرجنتين، األردن، أرمينيا، إســـــبانيا، أســـــتراليا، إســـــتونيا، إســـــرائيل، 
اإلســـالمية(،  - اإلمارات العربية المتحدة، إندونيســـيا، أنغول، أوروغواي، أوزبكســـتان، أوغندا، أوكرانيا، إيران )جمهورية 

ــتان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بل  ــلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكســـــــــــ غاريا،  أيرلندا، آيســـــــــــ
المتعددة  - بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتســـوانا، بوركينا فاســـو، بوروندي، البوســـنة والهرســـك، بولندا، بوليايا )دولة 

ــيكيا، توغو، توفالو، تونس، تيمور  ــتان، تركيا، تشـــــ ــتي، جامايكا،  - القوميات(، بيرو، بيالروس، تايلند، تركمانســـــ ليشـــــ
ورية أفريقيا الوســـــــطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية،  الجبل األســـــــود، الجزائر، جزر القمر، جمه 

جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، دولة فلـسطين،  
رة، السـنغال، السـودان، السـويد،  رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـاموا، سـري لنكا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافو 

ســــويســــرا، ســــيراليون، شــــيلي، يــــربيا، الصــــومال، الصــــين، طاجيكســــتان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمال،  
ــا، الفلبين، فنزويال )جمهوريـة   البوليفـاريـة(، فنلنـدا، فييـت نـام، قبرص، قطر،    – غيـانـا، غينيـا الســــــــــــــتوائيـة، فرنســــــــــــ

رســــــي الرســــــولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوســــــتاريكا، كولومبيا،  قيرغيزســــــتان، كازاخســــــتان، الك 
ليتوانيا، ليختنشـــــــــتاين، ليســـــــــوتو، مالطة، مالي،  ليبيا، الكونغو، الكويت، كيريباس، كينيا، لتايا، لبنان، لكســـــــــمبرا،  
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مملكة العربية الـسعودية، المملكة  المكـسيك، مالوي، ملديع، ال مقدونيا الـشمالية،  ماليزيا، مدغـشقر، مـصر، المغرب،  
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، 

 . نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الوليات المتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان 

 ومبثل في الدورة التحاد األوروبي، وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرف في التفاقية. -16

ومبثل بمراقبين ما يلي من وحدات األمانة العامة وكيانات األمم المتحدة والمعاهد التابعة لشــبكة برنامج  -17
ــة   ــصـ ــات منظومة األمم المتحدة: األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والوكالت المتخصـ ــسـ ــائر مؤسـ وسـ

ــغيلي ــادية ألفريقيا  ،إدارة الدعم التشــــ ــادية والجتماعية لغربال  ،لجنة األمم المتحدة القتصــــ ــيا يلجنة القتصــــ   ، آســــ
إدارة الشـــــؤون    ،مفوضـــــية األمم المتحدة لحقوق اإلنســـــان  ،معهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحا  الجريمة والعدالة

ــياســـية وبناء معهد آســـيا والشـــرق األقصـــى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ،منظمة الصـــحة العالمية  ،الســـالم السـ
جامعة  ،المركز الدولي إليـــــــــالح القانون الجنائي ولســـــــــياســـــــــة العدالة الجنائية  ،لمنع اإلجرام ومعاملة المجرمين

 البنك الدولي. ،نايع العربية للعلوم األمنية

ت الحكومـية اـلدولـية الـتالـية: مجموعـة مصــــــــــــــرف التنمـية األفريقي، مفوضـــــــــــــــية ومبثـلت بمراقبين المنظـما -18
مون للمواطنين الـعالميين، المركز اإلقليمي للمعلوـمات والتنســــــــــــــيق في آســـــــــــــــيا -التحـاد األفريقي، مركز ـبان كي

ــر  ــيوي للتنمية، المصـ ــرف األوروبي اآلسـ ــطى، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس أوروبا، المصـ ف الوسـ
، األكاديمية الدولية لمكافحة التابعة لمجلس أوروبا األوروبي ل نشــاء والتعمير، مجموعة الدول المناهضــة للفســاد

ــاد، المنظمة الدولية للشـــرطة الجنائية )اإلنتربول(، المنظمة الدولية لقانون التنمية، التحاد البرلماني الدولي،  الفسـ
ــادي، مجموعـة البـنك اإلســــــــــــــالمي للتنمـية، جـامعـة ا ـلدول العربـية، منظمـة التعـاون والتنمـية في المـيدان القتصــــــــــــ

ــاد، اللجنة التنفيذية لرابطة الدول  الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوســــــــــــا، المبادرة اإلقليمية لمكافحة الفســــــــــ
 المستقلة، منظمة الجمارك العالمية.

المركز الســـــتشـــــاري لدى المجلس القتصـــــادي والجتماعي  ومبثلت بمراقبين المنظمات غير الحكومية ذات   - 19
العمل من أجل تعليم المرأة   التالية: مؤســـــــــســـــــــة عمل المواطنين اإلعالمي والتثقيفي لتحقيق التنمية المســـــــــتدامة، رابطة 

ادرة الترا   والنهوض بمكانتها، الشــــبكة األفريقية للبيئة والعدالة القتصــــادية، مؤســــســــة شــــباب أفريقيا الدولية للتنمية، مب 
األفريقي والســـــــــــــالم العـالمي، منظمـة تأمريكيون من أجـل الـديمقراطيـة وحقوق اإلنســــــــــــــان في البحرينت، منظمـة الـدعم  

المركز الدولي لمناهضــــة  :  19التضــــامني لتعزيز المســــاعدة اإلنمائية، المنظمة العربية لحقوق اإلنســــان، منظمة المادة  
، رابطة المحامين بمدينة نيويورك، جمعية تعزيز مكافحة العنف ضــــد المرأة  الرقابة، المؤســــســــة اآلســــيوية لمنع الجريمة 

والمشــاركة في تنمية المرأة األفريقية، المكتب المعني بالنمو الشــامل وكرامة األطفال، مركز الحقوق المدنية والســياســية،  
منظمة    ، مال في أفريقيا في تيليس مركز المجتمع المدني للدعوة في المجال التشريعي، نادي منظمة مواءمة قوانين األع 

معا، منظمة األرض )النشــــــا  التعاطفي المرتبا باإلنســــــانية(، مؤســــــســــــة تمكين األســــــواق الناشــــــئة،   دعونا نبني العالم 
، المنظمة العالمية للبرلمانيين المناهضــــــين للفســــــاد، مركز الموارد لخطة التنمية البشــــــرية والبيئية،  الجماهير مؤســــــســــــة  

، جمعية حقوق اإلنســــان لخدمة المجتمع والتنمية في أســــيو ، معهد الدراســــات  ايكوبس الدولية هاوس أوف ج   مؤســــســــة 
األمنية، رابطة القضــــــــــاة الدولية، الرابطة الدولية للمدعين العامين، رابطة المحامين الدولية، المؤســــــــــســــــــــة الدولية للنظم  

ق اإلنسـان، مؤسـسـة تخا جديدت الجتماعية،  النتخابية، مؤسـسـة جوزيع أديدايو، مؤسـسـة ماعت للسـالم والتنمية وحقو 
ــة و  ــيا ومنطقة المحيا الهادئ، مركز عيون لدراســـــــــ ــر آســـــــــ ــان  إعمال  رابطة نيجيريا وتوغو، منظمة أبســـــــــ حقوق اإلنســـــــــ

والديمقراطية في أســــــيو ، معهد باكســــــتان للتطوير وتحقيق الشــــــفا ية في مجال التشــــــريع، مؤســــــســــــة شــــــركاء من أجل  
ر العالم، منظمة ذوي القلوب الطيبة، مؤســـــســـــة المريـــــد الجتماعي/رقابة المواطنين في  الشـــــفا ية، منظمة الســـــالم عب 

لجنة العدالة  مؤـسـسة  نيجيريا، اتحاد الـسالم العالمي،  - بنن، الرابطة الدولية ألخوات المحبة، ـشبكة األمم المتحدة للـشباب 
 لمتعلقة بالضحايا، مركز بناء قدرات الشباب. الجمعية العالمية للدراسات ا منظمة الشفا ية الدولية،  لألحياء البرية،  
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من النظـام اـلداخلي للمؤتمر، عممـت األمـاـنة ـقائمـة ـبالمنظمـات غير الحكومـية المعنـية التي    17ووفـقا للمـادة   - 20
مركز اســـــــتشـــــــاري لدى المجلس القتصـــــــادي والجتماعي والتي قدمت طلبا للحصـــــــول على يـــــــفة مراقب.  ل تتمتع ب 

ذلك دعوات إلى تلك المنظمات غير الحكومية المعنية األخرى. ومبثلت بمراقبين في الدورة التاسعة  وأرسلت األمانة بعد  
ــاءلــةت، مركز حريــة المعلومــات في   للمؤتمر المنظمــات غير الحكوميــة المعنيــة األخرى التــاليــة: منظمــة تمختبر المســــــــــــ

البرلمانيين األفارقة لمكافحة الفســــاد، مؤســــســــة  أفريقيا، مؤســــســــة البيانات المفتوحة وبحو  اإلنترنت في أفريقيا، شــــبكة  
، تحــالف المنظمــات غير الحكوميــة لمنع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة،  ( Aid Foundation)   العمــل في مجــال التنميــة 

ــاد،   ــاد الملحق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــة ائتالف بروتوكول مكافحة الفسـ ــسـ ــاد في الجنوب    مؤسـ مكافحة الفسـ
ت، جمعيــة مراعــاة األطفــال في إطــار  Associación Civil Japiqay, Memoria y Ciudadaníaي، جمعيــة ت األفريق 

ــوة   ــين في منظومة إدارة مكافحة الرشــــ ــاواة للمرأة، رابطة الممارســــ ــامن والمســــ ــان، جمعية التحرر والتضــــ   – حقوق اإلنســــ
بوتسوانا للنزاهة العامة، نشرة استعراض الخبراء    ماليزيا، منظمة أوتاد لمكافحة الفساد، مؤسسة مداواة المجروحين، مركز 

، مكتب التصــال مع برلمان المؤتمر األســقفي الوطني للكونغو، حركة شــباب الكاميرون  ( Expertiza)   لمكافحة الفســاد 
، مركز تطوير المؤسـسـات وإضـفاء الطابع الديمقراطي عليها، مركز  كارولين وامبوي غاتشـيرو   لمكافحة الفسـاد، مؤسـسـة 

(،  C4 Center، مركز مكافحة الفسـاد والمحسـوبية ) ي تعلم الذات بشـأن ال مة الموارد الطبيعية، مركز المبادرة الشـبابية  حوك 
(، المنتدى  CHALLENGES: Action pour le Development Durableمنظمة العمل لتحقيق التنمية المســتدامة ) 

ــاءلة أجل النز المدني المعني باســـترداد الموجودات، الئتالف من   ــة    ، اهة والمسـ ــسـ ــاد، مؤسـ لجنة أوروغواي لمكافحة الفسـ
شــبكة مراقبة التنمية، مجموعة الشــراكة من  مؤســســة دافني كاروانا غاليتســيا،  المراقبة المالية الشــعبية إلعمال المســاءلة،  

التحاد المصـــــري لســـــياســـــات التنمية والحماية الجتماعية، الفريق  أجل التنمية، مؤســـــســـــة اإلجراءات القانونية الواجبة،  
طاجيكســــتان، جمعية  - آلســــيا الوســــطى األوراســــية  المعني بالعدالة والشــــؤون الجنســــانية في أمريكا الالتينية، المؤســــســــة  

األسـري في غامبيا، مؤسـسـة العملية الديمقراطية، معهد حرية التعبير، مؤسـسـة المواطنة والتنمية، مبادرة غربال،    العالج 
ــاءـلة الحكوـمة، منظـمة بـيت أفريقـيا، المركز  ،  المـبادرة الـعالمـية لمـكافحـة الجريـمة المنظـمة عبر الوطنـية  مشـــــــــــــروع مســـــــــــ

ن مجتمعكت، منظمة القضــــاء  ، شــــبكة الميثاق ال آي ووتش   القانوني اإلنســــاني، منظمة  عالمي في البرازيل، منظمة تحســــال
ــتركة مع النيجر، مبادرة   ــيا، مبادرة التنمية المشــــــــــ نهائيا على اإلفالت من العقاب، منظمة روابا األعمال في إندونيســــــــــ

منظمة  ،  المجتمع   تنمية الدولية ل رابطة  ال البحث والبتكار والدعوة في مجال التنمية، المعهد البرازيلي لحوكمة الشــــركات،  
ــبين، ال  ــاد، التحاد الدولي للمحاسـ ــاد، الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفسـ ــة  اإلعالم الدولي لمكافحة الفسـ ــسـ   ة الدولي مؤسـ

، مركز الشــفا ية األردني، منظمة  جولي فريندز لتنمية يــيادي األســماك، المؤســســة الدولية لألطفال األفارقة، مؤســســة  
انت، مركز كاريس لتنمية األســرة والموارد، جمعية الشــفا ية الكويتية، التحاد العمومي  تيــحفيون من أجل حقوق اإلنســ

ـــفا ـية، المركز المـقدوني للتـعاون الدولي،   ــاد وتحقيق الشـــــــــــ للتحلـيل والبـحث الـقانوني، الرابـطة الـكاميرونية لمـكافـحة الفســـــــــــ
، مؤســـســـة نيمان غيبســون  غير الحكومية قطاع المنظمات  تدعيم  شـــبكة  ، مؤســـســـة إمزاليندو،  أفريقيا   مؤســـســـة إرســـاليات 

ــاد  ميراليس،   ــد مكافحة الفســـ ــة مريـــ ــوء الممارســـ ــادي   وســـ ــراكة المقاولت المفتوحة ة(،  القتصـــ ميثاق البيانات  ، منظمة  شـــ
ــاد ،  المفتوحة  ــادية لمكافحة الفســـــــ ــطينية لتعزيز النزاهة ،  المنظمة التشـــــــ ،  اتحاد المحامين لعموم أفريقيا ،  األكاديمية الفلســـــــ

ت، المؤســســة الشــعبية لتمكين  Policy Alertت   مؤســســة التمكين الشــعبي ون لمناهضــة الرشــوة في ســيراليون،  منظمة ناشــط 
، منظمــة رافــا  المركز التقــدمي للمســــــــــــــاواة والتكــافــل والتضــــــــــــــامن ،  منظمــة التقــدم للتنميــة المجتمعيــة المتكــاملــة النــاس،  

مشـــــروع ســـــينار، شـــــبكة المعارف المتعلقة بالتنمية  ،  حكم القانون ومكافحة الفســـــاد المعني بتوطيد  مركز  إنترناشـــــونال، ال 
، مركز القوة في التنوع  والحكم الرشــــــيد   األمان   المعرفة من أجل   (، مؤســــــســــــة كينيس: Spectrum SDKNالمســــــتدامة ) 

،  تنزانيا شــبكة مكافحة الفســاد في  ،  منظمة التنمية الجتماعية المســتدامة ،  عالم القتصــادي مركز الدراســات واإل للتنمية،  
ترانســــبارانســــي  (، مؤســــســــة توخيل، منظمة الشــــفا ية والعدالة،  TEDمؤســــســــة تســــخير التكنولوجيا للتنمية القتصــــادية ) 

الجمعية التونســية للمراقبين العموميين،  ،  موريشــيوس في  الشــفا ية  ، منظمة  الجمعية المغربية لمحاربة الرشــوة   - المغرب  
تحالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ،  المحامين األوكرانية لمكافحة الفســــاد   رابطة ،  مبادرة دعم قطاع الطرق في أوغندا 

،  الشــباب المتحد من أجل النمو والتنمية منظمة    ســيراليون،   – شــبكة المتحدين للدفاع عن حماية حقوق اإلنســان  ،  الفســاد 
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  منظمة مبادرة شـباب ضـد الفسـاد،    ، المنتدى القتصـادي العالمي جامعة التكنولوجيا في سـيدني، منظمة الرقابة المدنية،  
 . لديون والتنمية المعني با تحالف زيمبابوي    ، حركة يوكساليش 

  
 مشاركة المراطبين -هاء 

من النظام   16، إلى أن المادة 2021كانون األول/ديســـمبر    13أشـــار الرئيس، في الجلســـة األولى في  -21
ــبق إلى األمين العام، يحق لممثلي الهيئات والمنظمات   ــعار خطي مســــــ الداخلي تنل على أنه، رهنا بتوجيه إشــــــ
التي تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة للمشــــــاركة بصــــــفة مراقبين في دورات وأعمال جميع المؤتمرات الدولية  

ووكالتها المتخصــصــة ويــناديقها، وكذلك ممثلي اللجان التي تعقد تحت رعايتها، وممثلي هيئات األمم المتحدة 
لتلك الفنية التابعة للمجلس القتصــــــادي والجتماعي، أن يشــــــاركوا بصــــــفة مراقبين في مداولت المؤتمر. ويجوز  

بناء  الجلســــات  تلكالهيئات والمنظمات، في جملة أمور، حضــــور جلســــات المؤتمر العامة، واإلدلء ببيانات في  
 الرئيس، وتلقي وثائق المؤتمر، وتقديم آرائها خطيا إلى المؤتمر.جهها يو دعوة  على 

من النظام الداخلي تنل على أنه يجوز للمنظمات غير   17من المادة  1وأشـار الرئيس إلى أن الفقرة  -22
ــلة التي تتمتع  ــادي والجتماعي أن تقدم إلى المكتب   بمركزالحكومية ذات الصــ ــاري لدى المجلس القتصــ ــتشــ اســ

لبا للحصــــول على يــــفة مراقب، وينبغي منحها هذه الصــــفة ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك. وباإلضــــافة إلى ط
ــائر المنظمـات غير الحكوميـة ذات    17من المـادة    2ذـلك، تنل الفقرة   من النظـام الـداخلي على أنـه يجوز لســــــــــــ

ــفة مراقب. وبناء على ذلك ــول على يـــــ ــا إلى المكتب طلبا للحصـــــ ــلة أن تقدم أيضـــــ ، عممت األمانة قائمة الصـــــ
ــلة التي   ــادي والجتماعي،    ل تتمتع بمركزبالمنظمات غير الحكومية ذات الصــ ــاري لدى المجلس القتصــ ــتشــ اســ

والتي أعربت عن اهتمامها بالمشــاركة في المؤتمر وقدمت طلبا للحصــول على يــفة مراقب. وأشــار الرئيس إلى 
إلى جميع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي لم ترد  أن األمانة وجهت دعوات بعد استكمال هذا اإلجراء  

 أي اعتراضات على مشاركتها.

المؤتمر   دورات وأبلل الرئيس المؤتمر بورود اعتراضـــات على مشـــاركة تســـع منظمات غير حكومية في -23
مؤتمر، في هذه من النظام الداخلي وللممارســـة المتبعة ســـابقا في ال 17مكتب المؤتمر ســـينظر، وفقا للمادة   وبأن

 .2021كانون األول/ديسمبر   13المسألة في جلسته األولى، يوم الثنين 

تشرين  24وعالوة على ذلك، اقترح الرئيس، تماشيا مع مناقشة جرت أثناء اجتماع المكتب الموسع في  -24
ركة المراقبينت، )د( من جدول األعمال المعنون تمشــــــــــا 1الثاني/نوفمبر، إعادة فتح باب المناقشــــــــــة بشــــــــــأن البند  

 وا يهأولى. وأبلل الرئيس المؤتمر بأنه ســــــينقاش  ، كنقطة 2021كانون األول/ديســــــمبر  15يــــــباح يوم األربعاء  
. وباإلضـــافة إلى ذلك، أشـــار الرئيس إلى في تلك المرحلة بمعلومات إضـــا ية عن المداولت التي يجريها المكتب

  الشــــــــمولية، ل ســــــــيما بالنظر إلى الشــــــــكل الهجين الذي نظمت به الدورة بســــــــببأنه قدم هذا القتراح وفقا لروح 
ــع الذي أفرزته ــار الرئيس إلى ما أعربت عنه الوفود من اهتمام كبير بهذا البند  19-جائحة كوفيد الوضــــــــــ . وأشــــــــــ

 ســــواء –وأعرب عن رغبته في ضــــمان إتاحة الفريــــة لجميع المشــــاركين الراغبين في التحد  عن هذه المســــألة 
للقيام بذلك، من أجل ضـــــــــمان المســـــــــاواة في المعاملة بين جميع الدول األطراف    -حضـــــــــوريا أو عبر اإلنترنت  

 المشاركة في المؤتمر.

، بأن المكتب الموسـع  2021كانون األول/ديسـمبر    15في جلسـته السـادسـة في   ،وأبلل الرئيس المؤتمر -25
، في مســـــألة العتراضـــــات الواردة من 2021ديســـــمبر  كانون األول/  14و 13نظر، في جلســـــتيه المعقودتين في 

 الدول على مشاركة تسع منظمات غير حكومية.
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و يما يتعلق بالعتراض على مشــــاركة جمعية الشــــفا ية الليبية، أويــــى المكتب بقبول هذا العتراض.   -26
ضــــــع القانوني الوطني قبلل، في الماضــــــي، اعتراضــــــات أثيرت بالنظر إلى الو المؤتمر  وأبلل الرئيس المؤتمر بأن 

 للمنظمات غير الحكومية. وقرر المؤتمر قبول العتراض على مشاركة جمعية الشفا ية الليبية.

ل تتمتع  و يما يتعلق بمســــــــألة العتراضــــــــات التي أبدتها تركيا على مشــــــــاركة ثماني منظمات غير حكومية   - 27
، أبلل الرئيس المؤتمر بأن المكتب أويـــــى، في  اســـــتشـــــاري لدى المجلس القتصـــــادي والجتماعي في المؤتمر   بمركز 

، بأن يؤجل المؤتمر البت في مشــــــــــاركة تلك المنظمات غير  2021كانون األول/ديســــــــــمبر    14جلســــــــــته المعقودة في  
عملية لمناقشـة  باشـر  التي اعترضـت عليها تركيا وبأن ي و اسـتشـاري لدى المجلس    ل تتمتع بمركز الحكومية الثمانية التي  

ــألة   ــمع ت في أقرب وقت ممكن،  هذه المسـ ــأنها. وأويـــى  ي خصـ ل ما يلزم من الوقت للويـــول إلى توافق في اآلراء بشـ
المكتب أيضـــا بأن تفضـــي هذه العملية إلى إنشـــاء آلية، تشـــارك فيها جميع الدول األطراف، من شـــأنها أن تحل مســـألة  

 ي المستقبل. استشاري لدى المجلس ف   ل تتمتع بمركز مشاركة المنظمات غير الحكومية التي  

وأعرب ممثل تركيا عن تقديره للتقارير الشـاملة والمقدمة في الوقت المناسـب عن اجتماعات المكتب الموسـع.   - 28
ــد المنظمات غير الحكومية، ولكن ل   ــتهدف أي جهة معينة وعلى أنها ليســــــت ضــــ ــدد على أن حكومة بلده ل تســــ وشــــ

ــامـلة عليـها جميـعا. وـقال إن حكوـمة بـلده تتوقع من   اء عـطإ   يمكن  ــاغل    موافـقة شـــــــــــ جميع اـلدول األطراف أن تتفهم الشـــــــــــ
ــاور  األمني الخطير الذي ي  ــد منظمة فتح   غولن ســـ ــتوايـــــل كفاحها ضـــ ــار إلى أن حكومة بلده ســـ   حكومة بلده، وأشـــ

ــائر المنظمات اإلرهابية. و   اإلرهابية  ــاركة المنظمات غير الحكومية الثمانية،    كرر وســــــــ اعتراض حكومة بلده على مشــــــــ
ــالتين المؤرختين  في    على النحو المبين  على   . وعالوة 2021تشـــرين الثاني/نوفمبر    24تشـــرين األول/أكتوبر و   28الرسـ

ـسجل موقفه في ـسياق بيانه الوطني ورد على البيانات التي أدلت بها بعض الوفود. وأـشار    بلده ذلك، أـشار إلى أن وفد  
ــالـتا وـفد  تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر   28ه المؤرخـتان  د بـل  إلى الطـلب اـلذي تـقدم ـبه وـفد بـلده وكرره، ومـفاده أن تنشـــــــــــــر رســـــــــــ

. وعالوة على ذـلك،  عن اـلدورة الحـالـية   كورقتي اجتمـاع وأن ترفـقا بتقرير المؤتمر   2021  تشـــــــــــــرين الـثاني/نوفمبر  24و 
 أشار إلى أنه سيحيل اقتراح المكتب إلى عايمة بلده وسيعود إلى هذه المسألة عند القتضاء. 

التحاد األوروبي، عن تأييدها للتويية التي قدمها المكتب  مجلس  مثل رئاـسة  وأعربت ممثلة ـسلوفينيا، التي ت  - 29
  ل تتمتع بمركز الموســع، والتي تمثل الحل التو يقي الوحيد الممكن  يما يتعلق بمشــاركة المنظمات غير الحكومية التي  

في الجلســة األولى  ء ببيان  اســتشــاري لدى المجلس القتصــادي والجتماعي. وأشــارت إلى أنها لم تبمنح الفريــة ل دل 
 بلدها.   تي تحمل اسم ، على الرغم من أنها رفعت اللوحة ال 2021كانون األول/ديسمبر    13للدورة في  

ببيان مشـــترك نيابة عن الدول    ، التي تمثل رئاســـة مجلس التحاد األوروبي، وأدلت ممثلة ســـلوفينيا  - 30
األطراف التالية في التفاقية: أســـتراليا، ألبانيا، التحاد األوروبي والدول األعضـــاء  يه، البوســـنة والهرســـك،  
الجبل األســود، ســويســرا، شــيلي، كندا، ليختنشــتاين، مقدونيا الشــمالية، المملكة المتحدة، النرويج، هندوراس،  

لى أن المنظمات غير الحكومية تضــطلع بدور رئيســي في دعم مكافحة الفســاد  الوليات المتحدة. وأشــارت إ 
ولذلك فمن المهم أن يتعاون المؤتمر مع طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني    . على الصعيد العالمي 

وأن يصـــغي أليـــوات متنوعة، من أجل تعزيز تنفيذ التفاقية، وضـــمان قدرة الدول األطراف على التصـــدي  
ــافت أن    القائمة والمقبلة ات  للتحدي  ــاد. وأضـــــ ــفا ية    مبدأي في مجال مكافحة الفســـــ ــمولية والشـــــ في  يقعان  الشـــــ

ــتفادة من خبرة المجتمع المدني وآرائه خالل الدورات.   ــميم المؤتمر وعمله، وأن من الضـــــــــــروري الســـــــــ يـــــــــ
ر الحكومية  ، لهذه األســـــــباب، مشـــــــاركة المجتمع المدني والمنظمات غي طالما أيدت وأشـــــــارت إلى أن الدول  

تتعرض  المؤتمر  ذات الصــــــــــــــــلة على أوســـــــــــــــع نطـاق في دورات المؤتمر. غير أن هـناك قلـقا من أن أعمـال  
ــجل حافل في العمل   ــبب عرقلة عدد قليل من البلدان لعتماد منظمات غير حكومية لديها ســـــ للتقويض بســـــ

ــلة ب  ــح أنها ذات يـ ــائل من الواضـ ــافت أن    هدف على مسـ ــبح نمطا   هذا قد التفاقية والغرض منها. وأضـ أيـ
 مثيرا للقلق يتعارض مع روح التعاون والشراكة الحقيقية الالزمتين لتحقيق أهداف التفاقية. 
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وأعرب ممثل الوليات المتحدة عن أسـفه ألن العتراضـات قدمت إلى المكتب، ومن خالل المكتب إلى  -31
ــتيفاء معيار عتبة اإلثبات الكافي لدعم القرار، و  ــار  المؤتمر، دون اسـ هو ما يقوض الثقة في العملية الجارية. وأشـ

بحســــن  عملت  مراقب منظمات غير حكومية صــــفة في المؤتمر بأن تشــــرةك إلى أن الوليات المتحدة تدرك أهمية  
وأضـــاف أن حكومة بلده   نية من أجل مســـاعدة الدول األطراف في مســـاعيها الرامية إلى تحقيق أهداف التفاقية.

اعتراضـــــاتها التي تســـــتند إلى أســـــس وجيهة عندما ل تقديم  آلية تســـــمح للدول األطراف ب تتفهم أيضـــــا الحاجة إلى
يسـتوفي كيان يسـعى إلى الحصـول على الموافقة على مشـاركته بصـفة مراقب معيار حسـن النية هذا. وأشـار إلى 

وســــــــــا   األم و عالاإلحكومية ووســــــــــائل المنظمات غير  والبأن جميع المشــــــــــاركين   أن هذا النظام مبني على الثقة
حكومات سـوف يتصـرفون بشـكل معقول وبنية حسنة. وشدد على ضرورة العمل، في المؤتمر، على الكاديمية و األ

تكون قد تصــــــــــرفت  متى أن يبضــــــــــمن اتخاذ التدابير المناســــــــــبة لحماية هذه الكيانات من أي معاملة غير مبررة،  
ــتنادا إلى أســــس وجيهة. ــار إلى أن أحد أهداف    بحســــن نية واســ العديدة يتمثل في تعزيز التعاون مع  المؤتمر  وأشــ

ــتخدام المؤتمر كأداة    ؛المنظمات غير الحكومية هذا التعاون. وأعرب عن  لأثر مثبا تؤدي إلى وأنه ل ينبغي اســــــــ
المؤتمر لخدمة مصــــالح تخرج عن نطاق التفاقية. وأشــــار إلى دورة أســــفه ألن عددا من الدول األطراف تســــتغل 

أي على الرغم من عدم تقديم أربع منظمات غير حكومية مشــــــــاركة  ة الثامنة للمؤتمر، على العتراض، في الدور 
، اعترضـت الدولة الطرف  الدورة الحاليةدليل على وجود سـوء نية أو يـدور سـلوك غير معقول من جهتها. وفي  

ســـوء نية   وجود  نفســـها على ثماني منظمات غير حكومية، دون أن تقدم لألطراف األخرى في المؤتمر أدلة على
ــلوك  أو  ــة. المعنيةمن جهة الكيانات  غير معقول  يــــدور ســ ، التي ل يعمل أي منها داخل إقليم الدولة المعترضــ

إلى أن الوقت قد حان لكي تعمل الحكومات، بويـفها دول أطرافا في أول معاهدة عالمية لمكافحة الفسـاد  وأشـار
في فكــل حكومــة ممثلــة    للنقــد العلني من جــانــب المجتمع المــدني.في العــالم، على تجــاوز تخوفهــا من التعرض  

بـأنهـا غير قـادرة على مكـافحـة   -دولـة طرفـا أخرى    189من خالل توقيع معـاهـدة مع    –ألنهـا اعترفـت    التفـاقيـة
الفســاد بشــكل فعال بمعزل عن غيرها. وأي اقتراح باســتبعاد المجتمع المدني يتعارض مع روح التفاقية والغرض 

الولـيات المتحـدة  في . وأضــــــــــــــاف أن تمنظمـة مـبادرات النزاهـة اـلدولـيةت هي منظمـة غير حكومـية يوجـد مقرهـا  منـها
أن يقدم مســـاهمة    المؤتمروهي مدافع قوي عن الجهود العالمية لمكافحة الفســـاد، ومن شـــأن إســـماع يـــوتها في 

طلب هذه   بصــد  المطالبةعر بالقلق إزاء  األســباب، ل تزال الوليات المتحدة تشــ كبيرة في الحوار الجماعي. ولهذه
ــفة مراقب. و  ــاركةة بصـ ــد  المنظمات غير الحكومية المشـ ــات و بأن تب الممثل ناشـ ــحب العتراضـ ــة أن تسـ عمال  ل أ وايـ

يصــبو إليهما الموقعون على التفاقية. كان  المؤتمر في إطار مناخ بناء تســوده الشــفا ية والجهد الجماعي اللذان 
الوليات المتحدة تؤيد إرجاء المســـألة إن  ن هذه هي إرادة الدولة الطرف المعترضـــة، فوأضـــاف أنه في حال لم تك
واســتخدام فترة ما بين الدورات إلرســاء عملية واضــحة تتســق مع   ةالمؤتمر المقبلدورة  دون اتخاذ قرار بشــأنها إلى

 أهداف التفاقية وأحكام وشرو  تنفرد بها.

ــترك الذي تحد  باســــم ال المندوبوأعرب   -32 ــاء  يه عن تأييده للبيان المشــ تحاد األوروبي والدول األعضــ
دولة طرفا في التفاقية. وأشــــــــــــــار إلى أن التحاد    41الذي أدلت به ممثلة ســــــــــــــلوفينيا، وهو بيان قدمته باســــــــــــــم 

ــلة على أوســـــــع نطاق في  ــاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات الصـــــ األوروبي ما فتظ يؤيد مشـــــ
لمؤتمر، وأعرب عن قلقه العميق ألن العتراضـــات التي أبدتها تركيا على عدد كبير من المنظمات غير  دورات ا

ــابقة خطيرة نظرا  ــكل سـ ــيشـ ــات سـ ــار إلى أن قبول العتراضـ ــتعوق هذه الجهود على نحو خطير. وأشـ الحكومية سـ
على أن ألي حكومة حقا   في البلد الذي يعترض عليها. وشـــددغير الحكومية لعدم وجود مقر أي من المنظمات  

مشروعا في مكافحة اإلرهاب وعلى أنها مسؤولة عن القيام بذلك، غير أن هذه الجهود ينبغي أن تببذل مع مراعاة 
ســــــيادة القانون وحقوق اإلنســــــان والحريات األســــــاســــــية، وأن أي تدابير تتخذ من أجل مكافحة اإلرهاب يجب أن 

ون الدولي وأن تراعي مبدأ التناســـب. وفي هذا الســـياق، يســـاوره التحاد  تمتثل لســـائر التزامات الدول بموجب القان
ــأن اعتراض تركيا على   ــاركة  األوروبي قلق بالل بشـــ ثماني منظمات غير حكومية، ل يوجد مقر أي منها في مشـــ
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رتها  تركيا، باعتبارها كيانات و/أو أفرادا يدعمون اإلرهاب. وحث المؤتمر على عدم قبول العتراضـــــــــات التي أثا
 المؤتمر. دورات تركيا ضد مشاركة هذه المنظمات غير الحكومية في

ــا ية ألن بعض الوفود تحاول أن تخلق   -33 وذكر ممثل تركيا أنه يحتاج إلى إبداء بعض التعليقات اإلضــــــــــ
انطباعا بأن تركيا تعارض مشـــــــــــــاركة المنظمات غير الحكومية. وكرر أن ذلك غير مقبول، وأويـــــــــــــى بأن يقرأ 

مشـاركين رسـالتي تركيا بعناية. وأضـاف أنه من غير المقبول الدعاء بأن اعتراضـات بلده ل أسـاس لها.  جميع ال
مواطنا   251 منظمة إرهابية كانت مسؤولة عن ارتكاب محاولة انقالب ومقتل  فتح   غولن وأشار إلى أن منظمة  

ــار إلى أنه لم يبذكر في أي من ال ــة أن المنظمات غير الحكومية التي  دلي بها التي أب بيانات  بريئا. وأشـــ في الجلســـ
دلت بها التي أبيانات وفي الوقت نفســــه، أعطت ال.  فتح   غولن منظمة  اعترضــــت تركيا على مشــــاركتها ل تؤيد  

ــا  ــاركة المنظمات غير الحكومية. وهو يرفض ذلك. وذكر أيضـ بعض الوفود انطباعا بأن تركيا تعترض على مشـ
المكتب إلى عايــــــمة بلده. وأكد أن النظام الداخلي للمؤتمر واضــــــح وأنه ل داعي إلى البحث   أنه ســــــينقل اقتراح

 عن آلية إضا ية أو بديلة. وأكد أن وفد بلده منفتح على المناقشات ولكنه يعارض تغيير النظام الداخلي.

وض بشـــــــأن الســـــــماح  وأشـــــــار ممثل التحاد الروســـــــي إلى أنه، عند إعداد التفاقية، لم يكن هناك أي غم  - 34
بمشــاركة المنظمات غير الحكومية مشــاركة نشــطة في أعمال المؤتمر. وأشــار إلى أن النظام الداخلي للمؤتمر يحدد 
بوضوح ترتيب مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمله، وإلى أن ذلك النظام أبقلر بتوافق اآلراء، بما في ذلك من 

أي مشـــكلة أو مســـألة جديدة، وأيضـــا إلى أن أنه لم تظهر  ر. وأشـــار إلى  جانب الدول األطراف الحاضـــرة في المؤتم 
حكومة بلده ل توافق على تويـــــــــــية المكتب بإنشـــــــــــاء آلية، ألن هذه اآللية موجودة بالفعل. وشـــــــــــدد على أن الدول 

النظام الداخلي، في اإلعراب عن اعتراضــــــــــاتها على مشــــــــــاركة المنظمات  ى ذلك نل عل كما ي حق،  لها ال األطراف  
ــدد  ــاتها للمؤتمر. وشـــــ على أن  غير الحكومية، وعلى أنه ل يوجد أي شـــــــر  يلزم الدول األطراف بأن تبرر اعتراضـــــ

 الترتيب القائم لقبول المنظمات غير الحكومية ل يتطلب إدخال أي تغييرات على النظام الداخلي. 

القطاع الخاص ووســــائل اإلعالم وأشــــارت ممثلة أســــتراليا إلى الدور القيم الذي يؤديه المجتمع المدني و  -35
في منع الفســاد ومكافحته، وأعربت عن دعم حكومة بلدها المســتمر منذ أمد طويل لمشــاركة المجتمع المدني في 
المنتديات المتعددة األطراف، بما في ذلك المؤتمر. وأشارت إلى أهمية ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني  

تمر، الذي يشــكل منتدى يرمي إلى تحســين القدرات وتعزيز التعاون على على أوســع نطاق ممكن في أعمال المؤ 
 تحقيق أهداف التفاقية، وأن مشاركة المنظمات غير الحكومية تعزز مداولت المؤتمر.

العتراض على  ا تركـي  حكومـة وأعرب ممـثل روـمانـيا من جـدـيد عن قلق حكومـة بـلده العميق بشــــــــــــــأن قرار   - 36
 على أســــــاس أنها منظمة تتخذ من بوخارســــــت مقرا لها،    ومنها ،  في المؤتمر   حكومية مشــــــاركة ثماني منظمات غير 

 تعمل  يه تجهة داعمة ل رهابت، دون تقديم أدلة على ذلك وبشـــــــــكل يتعارض مع تقييم رومانيا باعتبارها البلد الذي 
مســـــؤولة عن القيام بذلك، فإن هذا ر إلى أن لكل دولة حقا مشـــــروعا في مكافحة اإلرهاب وأنها  ا هذه المنظمة. وأشـــــ

ر   التـهام الذي ل أســــــــــــــاس له يمكن أن يعرض األفراد والكـيانات للخطر وأن يحرم المؤتمر من مدخالت قيالـمة. وذك 
الممثل المؤتمر بأن رومانيا، بويـــــفها دولة عضـــــوا في التحاد األوروبي، تشـــــجع بقوة على وجود حوار نشـــــا بين 

. وـقدم الممـثل معلوـمات مفصـــــــــــــــلة عن عمـل منظمـة تمنـتدى الخبراءت وطـلب اتخـاذ قرار  ن مواطني ال ممثلي الحكومـة و 
يســــمح لهذه المنظمة بالمشــــاركة في المؤتمر. وأضــــاف أنه، في انتظار يــــدور تعليمات أخرى من عايــــمة البلد،  

يؤدي إلى  كن أن يم ،  ذـلك   اقترح المكـتب الموســــــــــــــع  ترى روـمانـيا أن ـتأجـيل اتـخاذ ـهذا القرار لـما يلزم من الوـقت، كـما 
 تأخيرات غير معقولة. 

ورحب ممثل جمهورية إيران اإلســـــالمية بمشـــــاركة المنظمات غير الحكومية ذات الصـــــلة في المؤتمر،   -37
أي ليس لديه   من التفاقية. وأشــار إلى أنه 13تماشــيا مع النظام الداخلي والممارســة المتبعة في المؤتمر والمادة 

ــات علىعلى  اتتعليق ــاركة بعض المنظمات غير الحكومية العتراضـــــــ لكنه أثار بعض ،  في دورة المؤتمر  مشـــــــ
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  اسـيادي   االدول األطراف حقالشـواغل بشـأن بعض البيانات التي أدلت بها بعض الوفود. وأشـار أيضـا إلى أن لدى 
ــات وفقا للمادة في  ــوح إلى أنه في حال عدم وجود   17تقديم اعتراضــــــــــ ــير بوضــــــــــ من النظام الداخلي، التي تشــــــــــ

أن النظام الداخلي ل أشـــــــــار كذلك إلى المراقب، ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك. و يـــــــــفة  اعتراض، ينبغي منح 
ــاتها. و  ــباب تبرر اعتراضـ الممثل أن حكومة بلده ل تؤيد  ذكر  ينل على أنه يتعين على الدول األطراف تقديم أسـ

 ظام الداخلي.إنشاء آلية وأنها ليست في وضع يسمح لها بالموافقة على تعديل الن

منذ  تناقش  مشـــاركة منظمات غير حكومية  التعامل مع العتراض على  مســـألة    وأشـــار ممثل الصـــين إلى أن  - 38
. وأشـــار إلى عدم يـــدور أي بيانات  منذ آخر دورة للمؤتمر   لم يتم التويـــل إلى حل بشـــأنها لكن مع ذلك  وقت طويل،  

ــاركة المنظمات غير الحكومية من حيث   ــاركة المنظمات غير  تعارض مشــــــــ المبدأ، وإلى أن الدول األطراف تؤيد مشــــــــ
ــاركة أي من المنظمات غير الحكومية   ــين ل تعارض مشـ ــاف أن الصـ ــى مع النظام الداخلي. وأضـ الحكومية بما يتماشـ

حقهـا في العتراض وفـقا لالتـفاقـية والنظـام اـلداخلي  اـلدول األطراف  ممـارســــــــــــــة  الـتأكـيد على ضـــــــــــــرورة   في اـلدورة، مع 
من المهم أن تتويـل الدول األطراف  . وأشـار إلى أن  مؤتمر، وعلى ضـرورة احترام هذا الحق وأخذه على محمل الجد لل 

ــلة إعادة تأكيد المواقف وتبادل التهامات حل طويل األجل إلى   ــية المكتب  ، بدل من موايــــــ . وأعرب عن تأييده لتويــــــ
 ه المسألة. بموايلة المناقشات من أجل إيجاد حل طويل األجل وفعال لهذ 

وتناول ممثل المكســيك القتراح الذي قدمه المكتب بشــأن إمكانية إنشــاء آلية لمعالجة اعتراضــات الدول  -39
األطراف على مشاركة منظمات المجتمع المدني، فأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد ل تتوخى أي شرو   يما 

ــاركة المراقبين، بما في ذلك المنظمات غير   ــدة محاولت يتعلق بمشــ ــتعارض بشــ الحكومية. وبي ن أن المكســــيك ســ
أي دولة طرف فرض أي شرو  غير موجودة في التفاقية، وأكد أن الغرض من هذه اآللية، إذا أنشئت، سيتمثل  

 حصرا في دراسة اعتراضات دولة طرف والتويل إلى أفضل طريقة لتجاوزها قبل انعقاد دورة المؤتمر.

ــار ممثل   - 40 ــية البناءة للغاية التي قدمها المكتب بتأجيل اتخاذ قرار  وأشـ ــتان إلى أن وفد بلده يرحب بالتويـ باكسـ
ــاركة المنظمات غير الحكومية الثماني التي اعترضـــــــــت عليها تركيا. وقال إن وفد بلده يعتقد أن هذه هي   ــأن مشـــــــ بشـــــــ

د أن هناك حاجة إلى وـضع آلية ـشاملة تعالج  الطريقة المناـسبة الوحيدة لمعالجة هذه المـسألة. وأـضاف أن باكـستان تعتق 
بصـــــــفة نهائية العتراضـــــــات على مشـــــــاركة المنظمات غير الحكومية التي ل تتمتع بمركز اســـــــتشـــــــاري لدى المجلس  

 القتصادي والجتماعي. ولذلك، تؤيد باكستان قرار المكتب بدء عملية وضع هذه اآللية في أقرب فرية ممكنة. 

به ممثل التحاد األوروبي والدول  ى هم تؤيد البيان الذي أدلبلدان  أن حكوماتإلى عدة متكلمين   أشـــــارو  -41
دول أخرى، وأعربوا عن تأييدهم للتويــية البناءة والشــاملة التي قدمها مكتب المؤتمر.  إلى جانب األعضــاء  يه، 

توجـد مقراتهـا في ، والتي  معنيـةعـدة متكلمين أن الدعـاءات الموجهـة ضـــــــــــــــد المنظمـات غير الحكوميـة ال ولحأ
 بلدانها، ل أساس لها من الصحة.

وأعرب عدة متكلمين عن شـــــواغل جدية بشـــــأن العتراضـــــات وأشـــــاروا إلى أن قبول تلك العتراضـــــات  -42
هم لمشــاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بلدان  ســيشــكل ســابقة خطيرة. وشــددوا على دعم حكومات

تمر. وأشـــــار عدة متكلمين إلى الدور األســـــاســـــي الذي تضـــــطلع به المنظمات على أوســـــع نطاق في أعمال المؤ 
الحكومية في ضـــــمان المســـــاءلة والديمقراطية. وأشـــــير إلى أن المنظمات غير الحكومية تحتاج إلى أن تتاح  غير

لها إمكانية الحصــــول بشــــكل مســــتقل على المعلومات والموارد. وأشــــار عدة متكلمين إلى أن مشــــاركة المنظمات 
 غير الحكومية أمر أساسي لنجاح المؤتمر. وأشار أحد المتكلمين إلى التفسيرات المختلفة للنظام الداخلي.

في المؤتمر،  غير الحكومية منظمات غير حكومية ببيانات تؤيد مشــــــاركة المنظمات   عدة  ى ممثلووأدل -43
 المؤتمر على عدم قبول العتراضات الواردة.  واشواغل تتعلق باستبعاد المنظمات غير الحكومية، وشجع  واوأثار 
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هناك اتفاقا على تأجيل البت في مشاركة المنظمات غير الحكومية الثمانية التي   وأشار الرئيس إلى أن -44
اك توافق في اآلراء بشـــأن إنشـــاء  ليس هنلكن اســـتشـــاري لدى المجلس القتصـــادي والجتماعي،    ل تتمتع بمركز

 آلية لهذا الغرض.

واقترح الرئيس على المؤتمر إجراء مشـاورات غير رسـمية وموايـلة المناقشـات بشـأن هذه المسـألة خالل  -45
فترة ما بين الدورات، بغية تيسـير التويـل إلى توافق في اآلراء في المسـتقبل ووضـع حل مؤسـسـي طويل األجل، 

ــألة علىحتى ل تعرض هذه ال ــائل  دورات مســــــــ المؤتمر المقبلة، مما قد يضــــــــــعف قدرة المؤتمر على تناول مســــــــ
 على اقتراح الرئيس.  المؤتمر  وافقو أخرى.  

  
 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض -واو 

ــام الـــداخلي للمؤتمر على أن يقوم مكتـــب أي دورة بفحل وثـــائق تفويض    19تنل المـــادة   -46 من النظـ
من النظام الداخلي على أنه يحق للممثلين أن   20دم تقريره بهذا الشــــــأن إلى المؤتمر. وتنل المادة الممثلين ويق

يشــــــاركوا مؤقتا في الدورة إلى حين اتخاذ المكتب قرارا بشــــــأن وثائق تفويضــــــهم. ويبســــــمح لممثل أي دولة طرف،  
حقوق نفســـــها التي يتمتع بها كانت دولٌة طرف أخرى قد قدمت اعتراضـــــا على مشـــــاركته، بأن يحضـــــر مؤقتا، بال

 ممثلو الدول األطراف األخرى إلى حين تقديم المكتب تقريره واتخاذ المؤتمر قراره بهذا الشأن.

  13 وأبلل الرئيس المؤتمر بأن المكتب نظر في مســــــألة وثائق التفويض في اجتماعيه المعقودين يومي -47
 .  2021كانون األول/ديسمبر    14و

ــألة وثائق    13وأضـــــــــــاف أن المكتب نظر، في اجتماعه المعقود في  -48 كانون األول/ديســـــــــــمبر، في مســـــــــ
التفويض المقدمة من ميانمار. واستنادا إلى المعلومات التي قدمها عن طريق األمين مكتبب الشؤون القانونية في 

ــات المتبعة في إطار هيئات األمم المتحدة األخرى  ــأن الممارســـ ــعية مماثلة  األمانة العامة بشـــ التي توجد في وضـــ
م إليها وثائق تفويض متعارضـــــة، اتفق المكتب على التويـــــية بعدم اعتماد أي مندوب عن ميانمار في  والتي تقد 
هذه المرحلة، وعلى تويـــية المؤتمر بتأجيل اتخاذ قرار بشـــأن وثائق تفويض ميانمار ريثما تصـــدر توجيهات من 

 .تأجيل اتخاذ قرار بشأن وثائق تفويض ميانماروقرر المؤتمر  ة العامة.  لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعي

وباإلضـــــافة إلى ذلك، ونظرا للمعلومات التي قدمتها األمانة بشـــــأن مســـــألة وثائق التفويض المقدمة من   -49
 قبول وثائقوقرر المؤتمر  أفغانســـــتان، وافق المكتب على أن يويـــــي المؤتمر بقبول وثائق تفويض أفغانســـــتان.  

 .تفويض أفغانستان

كانون األول/ديسمبر، في مسألة تقديم وثائق التفويض    14ونظر المكتب، في اجتماعه المعقود في  -50
اتفق عليه المكتب، التمســــت   وتماشــــيا مع مافي شــــكل نســــخ ممســــوحة ضــــوئيا عن طريق البريد اإللكتروني.  

األمانة توجيهات من مكتب الشـؤون القانونية. واتفق المكتب على اتباع الممارسـة المعتمدة في سـياق الجمعية  
لجنة وثائق التفويض، في إطار الممارســـــــــة العملية،    تقبلوبموجبها  ،  األخرى   ألمم المتحدةالعامة ومؤتمرات ا

إلكترونيا( والمذكرات الشفوية  واردة  نسـخا من وثائق التفويض الرسـمية )بما في ذلك النسـخ الممسـوحة ضوئيا ال
ــاس أن وثائق التفذكر  من البعثات الدائمة والتي تواردة  ال ــماء الممثلين على أسـ ــتحال إلى أسـ ــمية سـ ويض الرسـ

ـــياق   األمين الـعام في أقرب وـقت ممكن. وعالوة على ذـلك، أحـا  المكـتب علمـا ـبالمـمارســــــــــــــة المتبـعة في ســــــــــــ
 يمـــا يخل الحـــالت التي تقـــدم فيهـــا بعثـــة دائمـــة وثــائق  األخرى  الجمعيـــة العـــامــة ومؤتمرات األمم المتحـــدة  

ة شفوية من البعثة الدائمة مثال، من أجل اإلبالا  تفويض رسمية ثم تقدم وثائق تفويض مؤقتة، في شكل مذكر 
عن أسـماء مندوبين إضـافيين. والممارسـة المتبعة في هذه الحالت هي إتاحة جميع هذه المراسـالت ألعضـاء  

 لجنة وثائق التفويض ذات الصلة من أجل النظر فيها.
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لمسـجلين في الدورة التاسـعة تمتثل  ا   154الـــــــــــــــدولة من بين الدول األطراف    119  بأن وأبلل المكتب المؤتمر   - 51
ــكل إلكتروني، وأن    15لمتطلبات وثائق التفويض، وأن   دولة طرفا لم    20دولة طرفا لم تقدم وثائق التفويض إل في شـــــ

وفي الحالت التي لم ترد فيها ســــــــوى نســــــــخ من وثائق التفويض، ذكالرت الوفود بذلك وطلب    . ( 26) تقدم وثائق التفويض 
 النسخ األيلية إلى األمانة في فيينا في أقرب وقت ممكن. منها تقديم  

أهاب  ، و 18على أن من واجب كل دولة طرف تقديم وثائق تفويض ممثليها وفقا للمادة  رئيسوشــــــــدد ال -52
ــرع وقت ممكن، على ب ــلية، أن تقدمها في أســـ الدول األطراف التي لم تقدم بعد إلى األمانة وثائق التفويض األيـــ

 .2022كانون الثاني/يناير  13أل يتجاوز ذلك موعدا أقصاه 

ــتـــه   -53 ــالثـــة العشــــــــــــــرة  واعتمـــد المؤتمر تقرير المكتـــب عن وثـــائق التفويض في جلســــــــــــ كـــانون   17في  الثـ
 .2021األول/ديسمبر  

أيضا باسم األردن وتونس والجزائر والعراق وقطر والكويت ولبنان كلمة وذكرت ممثلة دولة فلسطين، مت -54
وليبيا ومصــــــر والمغرب والمملكة العربية الســــــعودية واليمن، أن هذه الوفود تحيا علما بتقرير المكتب عن وثائق 

تفويض وفد إســـرائيل للســـبب التالي: ضـــمت إســـرائيل  التفويض وتود أن تعرب عن موقفها المتحفأ بشـــأن وثائق  
ــا قرارات مجلس  ــلـــة، ل ســــــــــــــيمـ ــدة ذات الصــــــــــــ ــا رغم قرارات األمم المتحـ ــا عـــايــــــــــــــمتهـ ــة القـــدس واعتبرتهـ ــدينـ مـ

و1980) 476 األمــــن و1980)  478(  و1980)  465(  و1971)  298(  و1969)  271(   )267 (1969 )
، الذي قررت  يه 1980كانون األول/ديسـمبر    15هاء المؤرخ   35/169 (، وقرار الجمعية العامة1968) 252و

ـكاـنت  الجمعـية الـعاـمة أن جميع الـتدابير التشــــــــــــــريعـية واإلدارـية التي أعقـبت احتالل الـقدس لغـية وغير ـقانونـية. و 
ــة و قد الجمعية العامة   المنظمات الدولية األخرى رفض أي إجراء  طلبت إلى جميع الدول والوكالت المتخصــــــصــــ

ــارت إلى أنه على الرغم من أحكام القرار المذكور آنفا، فإن وثائق تفويض  يتعارض مع أحكام ذلك القرار. وأشــــــــــ
 إسرائيل يدرت من القدس المحتلة.

ويض وطلب ممثل جمهورية إيران اإلسالمية أن يسجل أن اإلحاطة علما بتقرير المكتب عن وثائق التف -55
 ل تشكل بأي حال من األحوال اعترافا بنظام إسرائيل.

  
 الوثائق -زا  

الوثائق التي أعدتها األمانة. وترد قائمة بالوثائق وورقات  تاســـــــــــعةعبرضـــــــــــت على المؤتمر في دورته ال -56
 الجتماع المعروضة في المرفق األول من هذا التقرير.

  
 الملاطشة العامة -تاء 

كانون األول/ديسمبر   14و  13المعقودة يومي  الخامسة    جلساته األولى إلى   في نظر مؤتمر الدول األطراف،   - 57
 المناقشة رئيس المؤتمر. ترأس  ل األعمال المعنون تالمناقشة العامةت. و )و( من جدو   1، في البند  2021

ألمن يمثل تحديا ل والصـــين، على أن الفســـاد ل يزال    77مجموعة ال باســـم   متكلما ،  كوســـتاريكا وشـــدد ممثل  - 58
لالتفاقية على نحو فعال، ضــرورة تعزيز التنفيذ الكامل  وأكد مجددا    . والســتقرار وســيادة القانون والتنمية المســتدامة 

مكافحة الفســـاد التي  من أجل  الســـتثنائية  الجمعية العامة أهمية مؤتمر الدول األطراف. ورحب بدورة  شـــدد على  و 
والمعنون تالتزامنا المشــــــترك بالعمل بفعالية   عنهاالمنبثق ، وباإلعالن الســــــياســــــي 2021ه عقدت في حزيران/يوني

إلى جانب ، بير الرامية إلى منع الفســــــــــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليتعلى التصــــــــــدي للتحديات وتنفيذ التدا
بشــأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وســيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المســتدامة إعالن كيوتو  
__________ 

 .2022يناير /الثاني كانون  17 حتى الحالة (26) 

https://undocs.org/ar/A/RES/35/169
https://undocs.org/ar/A/RES/35/169
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في المعقود    الـــذي اعتمـــده مؤتمر األمم المتحـــدة الرابع عشــــــــــــــر لمنع الجريمـــة والعـــدالـــة الجنـــائيـــة،  2030لعـــام  
وأبرز ضرورة منع   ،وشدد على أهمية إجراء عمليات متابعة لاللتزامات الواردة في اإلعالنين  .2021آذار/مارس  

الفســــــــاد بفعالية من خالل تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ الفصــــــــل الثاني من التفاقية. وباإلشــــــــارة إلى الفصــــــــل 
ت ل تزال تمثل مبدأ أســاســيا من مبادئ التفاقية. وأكد ضــرورة  الخامس من التفاقية، أوضــح أن إعادة الموجودا

اتخاذ إجراءات إلزالة الحواجز التي تعترض سـبيل التعاون الدولي، ودعا الدول األطراف إلى تعزيز تنفيذ الفصـل 
ودعا إلى   اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـادالرابع من التفاقية. وسـلا الضـوء على قيمة آلية اسـتعراض تنفيذ  

ــاعدة التقنية وبناء   ــطة المســ ــلة تمويلها في إطار الميزانية العادية لألمم المتحدة. وأكد في الختام أهمية أنشــ موايــ
 .لتلك األنشطةمستدام القدرات، بويفها مسائل شاملة لعدة مجالت، ودعا إلى ضمان توفير تمويل 

ــم مجموعة الدول األفريقية ف -59 ــاد على التنمية وتكلم ممثل الجزائر باســـــــ ــلبي للفســـــــ ــدد على األثر الســـــــ شـــــــ
م باعتبار يو   2018م  القتصـــــادية المســـــتدامة، وخصـــــويـــــا في البلدان النامية. ورحب بقرار التحاد األفريقي لعا

ــاريع القرارات التي قدمتها الدول األفريقية 11 ــا بمشـــــــ ــاد. ورحب أيضـــــــ إلى   تموز/يوليه يوم أفريقيا لمكافحة الفســـــــ
إلى التنفيـذ الفعـال للفصـــــــــــــــل الخـامس من التفـاقيـة مـذكرا بـأن اســــــــــــــترداد  كـذلـك  . ودعـا  لـدورةالمؤتمر في هـذه ا

الموجودات يعد مبدأ أســــــاســــــيا من مبادئ التفاقية. ورحب بالدورة الثانية الجارية آللية اســــــتعراض التنفيذ وشــــــدد 
ــلة تمويلها للحفا  على حيادها. ولحأ بقلق عدم وجود دعم مالي ل ــرورة موايـ ــيما على ضـ لدول األطراف، ل سـ

تقديم المســاعدة التقنية. ورحب أيضــا بالحوار الر يع المســتوى حول تمويل التنمية،  للســماح بمنها البلدان النامية، 
ــبتمبر   ــادرة عن المؤتمر    2019الذي عقدته الجمعية العامة في أيلول/ســ ــتنادا إلى خطة عمل أديس أبابا الصــ اســ

الجتماع الدولي للخبراء المعنيين بإعادة األيــــول المســــروقة، الذي انعقاد التنمية. وأشــــاد بالدولي الثالث لتمويل 
جع  يه المجتمع الدولي على وضــع آليات للتصــدي للتدفقات  2019و  عقد في أديس أبابا في أيار/ماي ، والذي شــب

سـترداد الموجودات المسـروقة،  المالية غير المشـروعة. وأشـار إلى أن الدول األطراف ل تزال تواجه تحديات في ا
 الصدد.ذلك اإلجراءات المطلوبة في وطول مدة وبي ن التحديات الناتجة عن تعقيدات 

وشـــــــدد ممثل بنغالديش، متكلما باســـــــم مجموعة دول آســـــــيا والمحيا الهادئ، على اآلثار المدمرة التي  -60
ــاد  يخلفها  ــيادة القانون والفي  الفســ ــيدة وســ ــوء على الطابع عبر  المجتمع والحوكمة الرشــ ــلا الضــ ــلم واألمن. وســ ســ

دولي. ورحب في ذلك الصــدد بالدول األطراف الجديدة في المســتوى  الالوطني للفســاد وضــرورة التصــدي له على 
ــدد على الجهود الجماعية المبذولة لمنع ومكافحة   ــمت لها منذ الدورة األخيرة للمؤتمر. وشــــــــــ التفاقية التي انضــــــــــ

ورحب باإلعالن الســـــياســـــي   .16ف  ، ل ســـــيما الهد2030م  التنمية المســـــتدامة لعا الفســـــاد من أجل تحقيق خطة
الرابع األمم المتحدة مكافحة الفســـاد وبنتائج مؤتمر  في دورتها الســـتثنائية من أجل لجمعية العامة الذي اعتمدته ا

ــتعراض التنفيذ، ولك ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأقر بالدور الهام آللية اســــ ــرورة  نه أكد عشــــ بذل جهود ضــــ
اســــترداد الموجودات مبدأ أســــاســــي   أنوأشــــار إلى   .19-كبيرة لمعالجة حالت التأخير الناجمة عن جائحة كوفيد

من مبادئ التفاقية، وأبرز ضـرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشـروعة وتيسـير إعادة الموجودات المسـروقة.  
ملموســــــــة لتعزيز التعاون الدولي، ومســــــــاءلة األشــــــــخاص الذين يرتكبون تدابير  اتخاذوحث الدول األطراف على 

استغالل عائداتها. وأبرز األهمية في  فساد و الجرائم فساد، وعدم توفير مالذ آمن لألشخاص الضالعين في جرائم 
 الحاسمة للمساعدة التقنية في التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية.

األوروبي إلى أن الفسـاد يعرض أمن المجتمعات واسـتقرارها للخطر ويقوض ثقة وأشـارت ممثلة التحاد   -61
الجمهور ويتســـبب في انتهاكات لحقوق اإلنســـان ويهدد التنمية المســـتدامة. وشـــددت على أن عواقب الفســـاد تؤثر 
ــاد  ــالت القائمة بين الفســ ــوء على الصــ ــلطت الضــ ــعفا. وســ ــاء والفئات األكثر ضــ ــب على النســ ــكل غير متناســ بشــ
والجريمة المنظمة ودور التحاد األوروبي في التصــــــدي للفســــــاد من خالل تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون 

وتأثيره على الصـــــحة  19-وتبادل المعلومات والبتكار. وأبرزت مخاطر الفســـــاد المتزايدة المرتبطة بجائحة كوفيد
لفســـاد،  التصـــدي لمكافحة الغش في األوروبي لتب مكالالعامة. وأشـــارت إلى دور مكتب المدعي العام األوروبي و 
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وأبرزت إنجازاتهما. وأكدت أن ســــــــــيادة القانون حجر الزاوية في مكافحة الفســــــــــاد، وشــــــــــددت على أهمية إنشــــــــــاء  
ســـــلطت الضـــــوء على الدور المحوري الذي تضـــــطلع به  و مؤســـــســـــات قوية وإقامة نظم قانونية مســـــتقلة ومحايدة. 

تقصـائيون. وأشـارت إلى أهمية المجتمع المدني في مكافحة الفسـاد، وأعربت عن  وسـائل اإلعالم والصـحفيون السـ
دورة  بعض منظمـات المجتمع المـدني التي تتخـذ من التحـاد األوروبي مقرا لهـا في    مشـــــــــــــــاركـةقلقهـا إزاء رفض  

 المؤتمر، مشيرة إلى أن ذلك أمر غير مقبول.

في الفســــــاد خلفه م النحياز، األثر الســــــلبي الذي يعدبلدان وأبرز ممثل أذربيجان، متكلما باســــــم حركة  -62
التفاقية وانضــمامها  على  الســالم واألمن وســيادة القانون والتنمية المســتدامة. ورحب بتصــديق دول أطراف جديدة  

إليها، ودعا جميع الدول المتبقية إلى النظر في النضــمام إليها على ســبيل األولوية. كما رحب باعتماد اإلعالن 
وســـلا الضـــوء   .2021ه  مكافحة الفســـاد في حزيران/يونيالســـتثنائية من أجل لجمعية العامة ادورة في ي الســـياســـ

بلدان مكافحة الفســـــاد في الوثيقة الختامية للقمة الثامنة عشـــــرة لرؤســـــاء دول وحكومات حركة مســـــألة  على إدراج 
وشـــــــــــــــدد على أهميـة إعـادة الموجودات   .2019ر  عـدم النحيـاز التي عقـدت في بـاكو في تشــــــــــــــرين األول/أكتوب

ــم بالكفاءةالمســـروقة   ــيا مع الفصـــل الخامس من  بصـــورة تتسـ ية تعزيز التعاون تفاقية، وأكد من جديد أهمال، تماشـ
أثر إعالن مراكش بشـأن منع الفسـاد، وأقر بأهمية المسـاعدة التقنية، بما في كرر تأكيد الصـدد. و  ذلكالدولي في 

 ذلك الستخدام البتكاري للتكنولوجيا في منع الفساد ومكافحته.

ثر الســلبي الذي وشــدد ممثل عن مجلس الســفراء العرب، متكلما باســم مجموعة الدول العربية، على األ -63
الســـالم واألمن وســـيادة القانون والتنمية المســـتدامة. وأكد مجددا أهمية التفاقية باعتبارها أشـــمل في الفســـاد يخلفه 

ــاد ظاهرة محلية وعبر وطنية ــدد على أن الفسـ ــاد ومكافحته. وشـ ــك ملزم قانونا لمنع الفسـ . ورحب في آن واحد يـ
ــأن تعزيز التعاون بين بإعالن أبوظبي  ــبة وهيئات مكافحة الفســـــاد على بشـــ األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـ

باعتباره نقطة تحول في مجال   ،الثامنة  تهفي دور   ه المؤتمرالذي اعتمدمنع الفســـــاد ومكافحته بمزيد من الفعالية، 
في لجمعية العامة ته االذي اعتمدإلعالن السياسي با. ورحب األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بينالتعاون  

. وأكد مجددا ضـرورة التعاون الدولي، بما 2021التي عقدت في عام    مكافحة الفسـاددورتها السـتثنائية من أجل 
في ذلك الســــــــتجابة لطلبات المســــــــاعدة القانونية المتبادلة. وأعرب عن تقديره للجهود الدولية المبذولة لموايــــــــلة 

لجيدة والمعارف، مثل شـبكة العمليات العالمية لسـلطات إنفاذ القانون المعنية  عمليات التبادل الدولي للممارسـات ا
المكتب المعني بالمخدرات والجريمة  بمكافحة الفســـــاد. وفي الختام، حث المانحين على تقديم مســـــاعدات مالية إلى 

همية الشــــراكات بين لدعمه في تقديم المســــاعدة التقنية وفقا للفصــــل الســــادس من التفاقية. ولهذا الغرض، أبرز أ 
 الجهود اإلقليمية لمكافحة الفساد.إلى جانب أيحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص،  

ــك العالمي  الورحب  -64 ــمام األخيرة إلى التفاقية وأكدوا أن التفاقية ل تزال الصـــــ متكلمون بحالت النضـــــ
تكلمون على التزامهم بموايلة تنفيذ التفاقية. وسلا  مالالوحيد الشامل الملزم قانونا لمنع الفساد ومكافحته. وشدد 

التنمية والســتقرار الجتماعي وســيادة القانون وحقوق اإلنســان  في الفســاد  خلفه الضــوء على األثر الســلبي الذي ي
متكلمون أهمية اإلرادة الســـــــــياســـــــــية واتباع نهج منســـــــــق وموحد لمنع الفســـــــــاد ومكافحته الوالســـــــــالم واألمن. وأكد 

 هما من العناير الرئيسية التي تمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.باعتبار 

ــتثنائية  ال ورحب   - 65 ــي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السـ ــياسـ مكافحة    ل من أج متكلمون باإلعالن السـ
إلى الزخم الذي نتج عن  ســتند  الســياســي ي أن اإلعالن    أشــير إلى ، وأكدوا أهمية تنفيذه. و 2021ه  الفســاد في حزيران/يوني 

ــاعد عملية التحضـــير له    التفاقية وأن  ــاد وتحدياته. ولحأ بعض    ت سـ ــأن أولويات مكافحة الفسـ على تعزيز التعاون بشـ
 المتكلمين أن من الممكن تنفيذ اللتزامات الواردة في اإلعالن السياسي في إطار اآلليات القائمة. 

التي تشــــــــــمل بروز  ومدى مفاقمة الفســــــــــاد لعواقبها الســــــــــلبية،  19-متكلمون آثار جائحة كوفيدالوأبرز   -66
تنفيذ التفاقية. وأكد كثير من المتكلمين أن تحقيق المســــــاءلة والشــــــفا ية في تنفيذ تدابير التصــــــدي   تحديات أمام
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لا الضــوء على ضــرورة .  ألي نهج فعال إزاء الجائحةوجهود التعافي ومكافحة الفســاد من الركائز األســاســية   وســب
ــاد وتعزيز التعاون الدولي في   منع ــار أحد المتكلمين منها  الطوارئ والتصــــدي لألزمات والتعافيأوقات الفســ . وأشــ
مخاطر  تحديد  مع شــــبكات المواطنين واســــتخدام التكنولوجيا للمســــاعدة في التي تنفذ في بلده   تنســــيقعملية الإلى 

 .الفساد ومنعه أثناء الجائحة

يجابية لمشــاركة بلدانهم في آلية اســتعراض التنفيذ المنشــأة بموجب التفاقية متكلمون عن نتائج إالوأبلل   -67
متكلمين الدول األطراف على إشــــراك المجتمع   عدةوأعربوا عن دعمهم القوي لآللية ومبادئها األســــاســــية. وشــــجع  

نظمات غير  وأثاروا شواغل جدية إزاء ممارسة العتراض على مشاركة ممثلي الم، المدني في عملية الستعراض
دد على دور   لية كوســـــــــــــيلة لتبادل الممارســـــــــــــات والخبرات الجيدة وكحافز  اآلالحكومية في أعمال المؤتمر. وشـــــــــــــب

لعملية الســـتعراض ل يـــالح التشـــريعي في مجال مكافحة الفســـاد. ودعا عدة متكلمين إلى اختتام الدورة الثانية 
 لية.اآلفتح باب المناقشة بشأن المرحلة التالية من الضوء أيضا على ضرورة   واسلط  مفي الوقت المحدد، ولكنه

ونفذت استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد بمشاركة طائفة  بلدانهم  وويف عدة متكلمين كيع وضعت  -68
واألوســا  األكاديمية ووســائل اإلعالم. والنســاء واســعة من أيــحاب المصــلحة، شــملت المجتمع المدني والشــباب  

أهمية تعزيز األطر الوطنية لمكافحة الفســاد ووجود وكالت ولجان متخصــصــة ومســتقلة للتصــدي  أكد من جديد و 
الجنســــاني في جميع مبادرات مكافحة الفســــاد. وأبرز    المنظورتعميم  أهمية  للفســــاد. وشــــدد بعض المتكلمين على 

 ه، وضرورة حمايتهم.بعض المتكلمين عمل الصحفيين الستقصائيين في كشف الفساد واإلبالا عن

ــددت وفود أخرى على   -69 ــاد. وشـــ وأبرز العديد من المتكلمين أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفســـ
ــدد أحد المتكلمين على ضــــرورة دعم المنظمات  ــاد. وشــ الدور المحوري الذي تضــــطلع به الدول في مكافحة الفســ

 غير الحكومية، باستثناء المنظمات الداعمة ل رهاب.

بناء القدرات في منع الفســاد ومكافحته، وأبرزوا الدور  أنشــطة  متكلمون على أهمية المســاعدة التقنية و ال وشــدد   - 70
المســــــــاعدة  وطلبوا موايــــــــلة تنفيذ تلك    ، الصــــــــدد   ذلك في  المكتب المعني بالمخدرات والجريمة  الهام الذي يضــــــــطلع به  

متكلمين المكتب وســــائر مقدمي المســــاعدة التقنية إلى    ة عد األنشــــطة لصــــالح الدول األطراف، بناء على طلبها. ودعا  و 
 كفالة تلبية الحتياجات من المساعدة التقنية، وخصويا في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. 

األكاديمية  إلى أن    هم أحد أشـــــــــار  التعليم جزء ل يتجزأ من عملية منع الفســـــــــاد، و أن  متكلمون على  ال وشـــــــــدد   - 71
الصــــدد. وســــلا بعض المتكلمين الضــــوء على المبادرة العالمية للتعليم    ذلك ســــاد شــــريك رئيســــي في  الدولية لمكافحة الف 

وتمكين الشـــباب في مجال مكافحة الفســـاد التي ســـتطلق قريبا بغرض زيادة تعزيز التعليم وتمكين الشـــباب. وأبلل بعض  
ســية على جميع المســتويات كجزء من جهود  المتكلمين عن إدراج مواضــيع النزاهة واألخالق والشــفا ية في المناهج الدرا 

المتكلمين عن تقديره    أحد أعرب  التوعية التي تبذلها بلدانهم. وأشـــــير إلى أهمية التصـــــدي للفســـــاد في مجال الرياضـــــة، و 
 مؤخرا. المكتب المعني بالمخدرات والجريمة  الذي أطلقه    لتقرير العالمي بشأن الفساد في الرياضة ل 

متكلمون الدور الرئيســــــي الذي يضــــــطلع به القطاع الخاص في منع الفســــــاد ومكافحته. وأشــــــير إلى  ال وأبرز   - 72
المؤســـســـات الخايـــة.  مســـاءلة  تدابير مثل إنشـــاء ســـجالت تجارية وســـن تشـــريعات تهدف إلى تجريم الرشـــوة األجنبية و 

طالع  ى مســؤولي الشــتراء ال للشــركات المعاقبة، حيث يتعين عل   ســجال الضــوء على إنشــاء بلده  أحد المتكلمين    ســلا و 
ـيفت  العقود.    إرـساء عليه قبل   الجهود المبذولة للتنـسيق مع القطاع الخاص في التـصدي للفساد، بما فيها الجهود  كما وب

 المبذولة للحصول على بيانات معقدة وتحليلها، مثل المعلومات التي يحتفأ بها مقدمو خدمات اإلنترنت. 

ــلا بعض المتكلمين الضـــوء  - 73 ــين عملية وسـ ــاح على التدابير المتخذة بهدف تحسـ الموظفين العموميين   إفصـ
 أشـــــــــــار أحد المتكلمين إلى أن الموجودات الرقمية  و عن موجوداتهم كوســـــــــــيلة لتعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام،  

إلى أهمية    بلده. وأشــير أيضــا الداخلي ل قانون  ال أدرجت مؤخرا كجزء من متطلبات اإلفصــاح عن الموجودات بموجب 
متكلمون الضــوء  ال لشــفا ية والمســاءلة ومنع تضــارب المصــالح في القطاع العام. وســلا  في مجال ا تنفيذ تدابير قوية  
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ع نطاق أنواع المعلومات المتاحة  ســـمح ب على اســـتخدام منصـــات إلكترونية ت  ــال إجراء تقييمات للهيئات الحكومية، وتوسـ
 لقطاع العام في عمليات ينع القرار بغرض زيادة الشفا ية. للجمهور، وتشرلك الجهات الفاعلة من خارج ا 

منهـا توفير و وأشــــــــــــــار بعض المتكلمين إلى اإلجراءات المتخـذة لتعزيز ـقدرات موظفي مكـافحـة الفســــــــــــــاد،   - 74
تدريبات وتقييمات موحدة في مجال مكافحة الفســـــاد لموظفي الخدمة المدنية، وتقديم تدريبات متخصـــــصـــــة للمدعين  

 . لمنع اإلجرام ومعاملة المجرمين  الصدد، أشار أحد المتكلمين إلى معهد آسيا والشرق األقصى ذلك   العامين. وفي 

وأبرز بعض المتكلمين أهمية تسخير التكنولوجيا للتصدي للفساد، بما يشمل استخدام البيانات المفتوحة  -75
ــفها والتخايع منها. و  ــاد وكشـ ــار  لمنع أفعال الفسـ ــاعدة في منع إأحد المتكلمين أشـ لى رقمنة الخدمات العامة للمسـ

يمكن التي   ،الفســـــــاد، بما في ذلك نظم الشـــــــتراء اإللكترونية والســـــــجالت اإللكترونية ل فصـــــــاح عن الموجودات
 والتحقق منها.الطالع عليها للجمهور  

ن الفسـاد، بوسـائل منها إنشـاء متكلمون الضـوء على الجهود المبذولة لتعزيز وتيسـير اإلبالا عالوسـلا   -76
 .آليات ل بالا على اإلنترنت دون الكشف عن هوية المبلل، وضرورة حماية المبلغين

مؤسـسـاتهم العامة. وأشـارت متكلمة إلى في وشـدد بعض المتكلمين على أهمية إجراء تقييمات للمخاطر   -77
برز أحد المتكلمين ضرورة قياس الفساد من أنشطة منع الفساد. وأفي إطار  إطالق مؤشر وطني لمكافحة الفساد 

 خالل معايير بيانات معترف بها دوليا.

متكلمون على أهمية ضــــــمان شــــــفا ية الملكية النفعية والتنســــــيق الدولي، بوســــــائل منها إنشــــــاء الوشــــــدد   -78
 التدفقات المالية غير المشروعة.كبح  و ذات يلة سجالت 

ــلا بعض المتكلمين الضـــــــــوء على التداب  - 79 ــايا الفســـــــــاد  وســـــــ ير الرامية إلى تعزيز القدرة على التحقيق في قضـــــــ
 الجهود التي يبذلها الجهاز القضائي لتعزيز فعاليته في الفصل في قضايا الفساد. إلى جانب  ومالحقة مرتكبيه قضائيا،  

أن  متكلمون الضـوء على الصـالت بين الجريمة المنظمة والفسـاد، فأشـاروا إلى أن الفسـاد يمكن  الوسـلا   -80
ييســــــــر األنشــــــــطة اإلجرامية المنظمة. ولحأ بعض المتكلمين أن هذه الظاهرة تتجلى بشــــــــكل خاص في الجرائم  

األمم المتحـدة  البيئـية وجرائم الحـياة البرـية. وأبرز أحـد المتكلمين أهمـية تنفـيذ إعالن كيوتو، اـلذي اعتمـد في مؤتمر  
 .جراءات مكافحة الفسادتعزيز إلالرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 

الزاوية في مكافحة الفســـاد، مشـــيرين  امتكلمون أن اســـترداد الموجودات والتعاون الدولي هما حجر الوأكد   - 81
 . بصفة خاية إلى استخدام التفاقية كأساس للمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المشتركة

وأكد بعض المتكلمين أنهم يواجهون تحديات وحواجز دولية معينة في منع الفســاد ومكافحته. ومن األمثلة  - 82
ية التي تخرق المبادئ األساسية للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في  على ذلك أن التدابير القسرية النفراد 

ميثاق األمم المتحدة قد أعاقت تخصـــــــــــيل الموارد الالزمة لمكافحة الفســـــــــــاد على الســـــــــــاحة الدولية، وأعاقت كذلك 
 التعاون بين الدول األعضاء، ل سيما في مجال إعادة واسترداد الموجودات وعائدات الجريمة. 

في شـــــــــبكة العمليات العالمية لســـــــــلطات إنفاذ القانون المعنية  ة بلدانهموأبرز بعض المتكلمين مشـــــــــارك - 83
شـــــجعوا جميع الدول و ضـــــرورة تعزيز التعاون بين ســـــلطات إنفاذ القانون،  إلى  همبعضـــــأشـــــار  بمكافحة الفســـــاد. و 

 . هاشبكة من أجل الستفادة من منصتها وأدواتتلك الاألطراف على النضمام إلى 

وأبرز أحد المتكلمين ضرورة تحقيق التساق في التصدي الفعال لغسل األموال، ودعا من ثم إلى تنفيذ  -84
المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غســـــل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشـــــارهما التي وضـــــعتها فرقة العمل المعنية  

 باإلجراءات المالية تنفيذا فعال.
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على أهمية تنفيذ متطلبات الفصـــل الخامس من التفاقية واللتزامات ذات الصـــلة  وســـلا الضـــوء أيضـــا   - 85
ــي  ــياســـــ ــاد لجمعية العامةالذي اعتمدته االواردة في اإلعالن الســـــ ــتثنائية من أجل مكافحة الفســـــ .  في دورتها الســـــ

وجودات في وأشـــار كثير من المتكلمين إلى اإليـــالحات التشـــريعية والســـياســـاتية التي حســـنت أطر اســـترداد الم
بلدانهم وقدموا أمثلة على عمليات ناجحة لســـــترداد موجودات مســـــروقة وإعادتها. وأشـــــير إلى ضـــــرورة اســـــتخدام  

إلى  أيضـــالصـــالح شـــعوب البلدان التي وقعت ضـــحية جرائم الفســـاد. وأشـــار بعض المتكلمين عادة الموجودات الم
يها التسويات، التي تتيح مصادرة عائدات الجرائم وتيسر ، بما فتقاضفائدة اآلليات القانونية البديلة والحلول دون  

ــدد ــبكة كامدن   ت متكلمةإعادة الموجودات المســــــــــروقة. وشــــــــ ــبكات التعاون الدولي، مثل شــــــــ على أن آليات وشــــــــ
المشـــــتركة بين الوكالت لســـــترداد الموجودات، تمثل أدوات أســـــاســـــية ل عادة الفعلية للموجودات المســـــروقة إلى 

 . تستارتوأشير إلى األنشطة المضطلع بها في إطار مبادرة دولها األيلية. 

وأشـــــــار العديد من المتكلمين إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والممارســـــــات الجيدة، ل ســـــــيما من   -86
خالل المنظمات والمبادرات والشــبكات اإلقليمية، وأهمية نهج العمل المشــترك بين أيــحاب المصــلحة المتعددين 

 ساد ومكافحته.في منع الف

تحقيق أهـداف  من أجـل  مكـافحـة الفســــــــــــــاد  جهود  وأبرز ممـثل برـنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي أهمـية تعميم   - 87
ــتدامة،   ــاد  التي  التكنولوجيات الجديدة إلى جانب اإلمكانيات الكامنة في  التنمية المســــــ ــدي لتحديات الفســــــ تتيح التصــــــ

في التصـــــــــدي   الموحد ألمم المتحدة ا إلى أهمية موقف  التابعة لألمانة  المعقدة. وأشـــــــــار ممثل إدارة عمليات الســـــــــالم 
للفســاد العالمي وتعزيز جهود مكافحة الفســاد في عمليات حفأ الســالم. وقدم ممثل البنك الدولي أمثلة على التدابير  

ــا  ــين المســـ ــتخدمة لتحســـ ــعت لعقوبات. وأكدت  المســـ ــبق لها أن خضـــ ءلة والنزاهة، منها إعادة تأهيل األطراف التي ســـ
ممثلة المنظمة الدولية لقانون التنمية دور الـسلطة القـضائية في مكافحة الفـساد، وقدمت أمثلة كالمحاكم المتخـصـصة  

للفســـــــــاد إلى توجيهات  واســـــــــتخدام أدوات ريـــــــــد وإدارة المحاكم الرقمية. وأشـــــــــار ممثل مجموعة الدول المناهضـــــــــة  
وشـــــدد على دور المجموعة في ريـــــد امتثال   ، 19- المجموعة بشـــــأن إدارة مخاطر الفســـــاد في ســـــياق جائحة كوفيد 

البلدان للمعايير الدولية لمكافحة الفســـــــــــاد. وأشـــــــــــار ممثل الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوســـــــــــا إلى التزامها  
ــتخدام التكنولوجيا ودور  بالنهوض بالبعد البرلماني للمناقشـــــــات المت  ــيما  يما يتعلق باســـــ ــاد، ل ســـــ علقة بمكافحة الفســـــ

ئتالف المنايـــر لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـاد على الدور األســـاســـي  ل الذكاء اليـــطناعي. وشـــدد ممثل ا 
ق بالملكية  الذي يضـــــــطلع به المجتمع المدني في تنفيذ التفاقية، وعلى ضـــــــرورة موايـــــــلة تعزيز شـــــــفا ية  يما يتعل 

منظمة الشــــفا ية الدولية على ضــــرورة التركيز على قضــــايا الفســــاد الكبرى والتدفقات المالية   ة ممثل   ت النفعية. وشــــدد 
ــوة الدولية، ولفت  ــائا اإلعالم في هذا  ت غير المشــــروعة والرشــ ــأن النتباه إلى عمل المجتمع المدني ووســ . وكرر  الشــ

سـبل شـاملة للفسـاد، ب   تصـد المنظمة عبر الوطنية تأكيد ضـرورة اتخاذ تدابير  ممثل المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
عن إطالق منصــــــــــة   الرابطة الدولية للمدعين العامين التعاون مع مختلف أيــــــــــحاب المصــــــــــلحة. وأعلن ممثل منها 

ــال في الوقت الحقيقي  يما ال للتعاون الدولي  الجمعية   ــاء النيابة العامة لتمكينهم من التصــــــــ ــة بأعضــــــــ بينهم خايــــــــ
والطالع الفوري على الممارســـــات الجيدة. وأثنى ممثل المنظمة العالمية للبرلمانيين المناهضـــــين للفســـــاد على قرار  

، الذي أقر  يه المؤتمر بالدور الرئيســــــــــي للبرلمانات الوطنية والهيئات التشــــــــــريعية في منع الفســـــــــــاد  14/ 8ر  المؤتم 
مهنتهم، بمكافحة الفسـاد  إطار  ين أن المحاسـبين شـركاء ملتزمون، في  لمحاسـب ل   تحاد الدولي ل ومكافحته. وبي ن ممثل ا 

ــلحة العامة في قطاعات عديدة. و وأنهم  ــاد و بي ن يخدمون المصــ ــد مكافحة الفســ ــات  ممثل مريــ ــادية الممارســ   القتصــ
بطة را   ة ممثل   ت أن وســـائا اإلعالم المســـتقلة والمجتمع المدني شـــريكان أســـاســـيان في مكافحة الفســـاد. وســـلط الســـيئة 

على اســـــــتراتيجيتها القانونية المنســـــــقة   ت المحامين الدولية الضـــــــوء على لجنة التعاون الدولي التابعة للرابطة وشـــــــدد 
 . لمكافحة الفساد في مهنة المحاماة 

 . البوليفارية( وكولومبيا - وفي إطار الحق في الرد، أدلى ببيانات ممثلو أرمينيا وأذربيجان وفنزويال )جمهورية  - 88
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 استعراض تلفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - رابعا  
 

من   2، في البند  2021كانون األول/ديســـــــــمبر  15الســـــــــابعة والثامنة في   تيهجلســـــــــ فيمؤتمر،  النظر   -89
 ت.استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادجدول األعمال المعنون ت

أنه ينبغي للمؤتمر، عمال  أمور منها إشـــــــــارته إلى  ته الســـــــــتهاللية، إلى  رئيس المؤتمر، في مالحظا تطرق  و  - 90
الـدول األطراف لتنفيـذ التفـاقيـة وبـأي    تتخـذهـا من التفـاقيـة، أن يكتســــــــــــــب المعرفـة الالزمـة بـالتـدابير التي   63بـالمـادة  

ــعوبات تواجهها في ذلك، من خالل المعلومات التي تقدمها الدول األطراف ومن خالل ما قد ي  ــئه المؤتمر من  يــــــ نشــــــ
، والذي  2009م  ، الذي اعتمده في دورته الثالثة في عا 1/ 3ر  آليات اســــتعراض تكميلية. وأشــــار أيضــــا إلى قرار المؤتم 

، الذي تناول  يه المؤتمر تمويل  1/ 4ر  سـجل العتماد التاريخي ل طار المرجعي آللية اسـتعراض تنفيذ التفاقية، والقرا 
 . ت التأخير في عملية الستعراض وتعزيز اتساق الستعراضات اآللية وسبل التغلب على حال 

، الذي أطلق المؤتمر من خالله الدورة الثانية من  6/1ر  وســــلا رئيس المؤتمر الضــــوء كذلك على القرا -91
المرجعي. وباإلضــــــافة إلى ذلك، لفت انتباه الوفود إلى   اآللية  من إطار 13ة ، عمال بالفقر اســــــتعراض التنفيذ آلية
، الذي حث  يه المؤتمر الدول األطراف على اللتزام بالجداول الزمنية اإلرشـــــــــادية لالســـــــــتعراضـــــــــات  8/2ر  القرا

من  2024  ، اـلذي قرر المؤتمر بموجـبه تمـدـيد مـدة اـلدورة الـثانـية لآللـية حتى حزيران/يونـيه8/1ر  القطرـية، والمقر 
 إتاحة الوقت إلكمال تلك الدورة.أجل 

قد أعادت التأكيد، في اإلعالن السياسي  كانت    الدول األعضاءوعالوة على ذلك، أشار الرئيس إلى أن   -92
المعنون تالتزامـنا المشــــــــــــــترك بالعـمل بفـعالـية على التصــــــــــــــدي للتحـديات وتنفـيذ الـتدابير الرامية إلى منع الفســــــــــــــاد 

الفســاد المعقودة من أجل في دورتها الســتثنائية  الجمعية العامة  ت، الذي اعتمدته ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي
ــتعراض التنفيذ  ، على أهمية آلية 2021ه حزيران/يوني  4إلى  2  من في التعجيل بإحراز تقدم في تنفيذ الدول اســــــــــ

ــتكمال اســــــ تعراضــــــها في إطار  األطراف لالتفاقية، ورحبت بإنجازات اآللية وحثت األطراف في التفاقية على اســــ
عن التزامها بموايـــلة   ، في ذلك اإلعالن الســـياســـي أيضـــا،الدول األطراف اآللية في الوقت المحدد. كما أعربت

تســـــخير إمكانات اآللية في تحديد الممارســـــات الجيدة والتحديات التي تعترض تنفيذ التفاقية ونشـــــر الممارســـــات  
بين  يمــا  يــذ والتحــديــات المــاثلــة وتعميق التفــاهم والثقــة المتبــادلين  الجيــدة وبــذل الجهود لمعــالجــة الثغرات في التنف

 في ذلك الصدد.المحددة الدول األطراف، مع أخذ الدروس أيضا من التحديات 

وقدم ممثل لألمانة معلومات محدثة عن التقدم المحرز في إجراء اســتعراضــات الدورتين األولى والثانية  -93
وعرض في ذلك السياق ل سيما دورة الستعراض الثانية والتدابير الالزمة إلنجازها.  وأداء آلية استعراض التنفيذ،  

ــيما التقدم المحرز أثناء الدورة    (CAC/COSP/2021/2)مذكرة أعدتها األمانة  ــمنت تحليال ألداء اآللية، ل سـ تضـ
إلتمام الستعراضات القطرية في إطار    اتخاذها  الالزم  وأات المتعلقة بالتدابير المتخذة  الثانية، وعددا من التويي

وأطلع ممثل األمانة أيضـا المؤتمر   .19-التحديات اإلضـا ية التي فرضـتها جائحة كوفيدمع مراعاة  الدورة الثانية  
، مشـــــيرا إلى أن فريق الســـــتعراض (CAC/COSP/2021/3  انظر الوثيقة)على أنشـــــطة فريق اســـــتعراض التنفيذ  

ي كلف بها، إضـافة جميع المهام التمن إنجاز   ،19-على الرغم من الصـعوبات الناشـئة عن جائحة كوفيدتمكن،  
 إلى األعمال التي حددها المؤتمر في خطة العمل المعتمدة في دورته الثامنة.

ممثل المذكرة التي أعدتها األمانة والتي تعرض تحليال لآلراء التي أعربت ال قدموباإلضـــــــــــافة إلى ذلك،   -94
، والتي كانت قد (CAC/COSP/2021/4)اســـــــتعراض التنفيذ  عنها الدول األطراف في التفاقية بشـــــــأن أداء آلية 

فريق اســتعراض التنفيذ أن يوايــل، بدعم من األمانة، جمع   إلى، الذي طلب  يه المؤتمر  8/2أعدت وفقا للقرار  
 لية.اآلالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك آراء الدول األطراف بشأن أداء 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/3
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أيضـــال لمحة عامة عما اســـتبخللل من دورة الســـتعراض الثانية من اســـتنتاجات مواضـــيعية الممثل وقدم  -95
ــل الخامس   ــل الثاني )التدابير الوقائية( والفصــ ــيعيين عن تنفيذ الفصــ ــية، كما ترد في تقريري األمانة المواضــ رئيســ

، على التوالي(. وعالوة  CAC/COSP/2021/6و CAC/COSP/2021/5)اســــــــترداد الموجودات( )الوثيقتان 
ــلين الثاني والخامس من التفاقية على الصــــعيد اإلقليمي   على ذلك، عرض الممثل تقرير األمانة عن تنفيذ الفصــ

(CAC/COSP/2021/7)ــا ت الجيدة للدول ، وقدم لمحة عامة عن المذكرة التي أعدتها األمانة بعنوان تالممارسـ
األطراف وخبراتها والتدابير ذات الصــلة التي اتخذتها بعد إنجاز الســتعراضــات القطرية، بما في ذلك المعلومات  

الدول األطراف  تحليال للتدابير التي اتخذتها   قدمت، التي  (CAC/COSP/2021/9)المتعلقة بالمساعدة التقنيةت  
 بعد النتهاء من استعراضاتها، ولهذا الغرض، تحليال لتأثير آلية استعراض التنفيذ.

وفي المنـاقشــــــــــــــة التي تلـت ذـلك، أكـد العـديـد من المتكلمين على أهميـة آليـة اســــــــــــــتعراض التنفيـذ ودعم   -96
ته على جميع المســـــتويات. وأكدوا  حكوماتهم لها في تعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية والنهوض بمنع الفســـــاد ومكافح

أيضــــــــــــا أن اآللية قد اجتازت اختبار الزمن وأنها أداة موثوقة لتقييم التقدم المحرز وتبادل الخبرات والممارســــــــــــات 
ــبل التغلب على التحديات. ولوحأ أن اآللية ســــــــاعدت البلدان على تعزيز اإليــــــــالحات التشــــــــريعية   الجيدة وســــــ

 طنية على المستوى التنفيذي.وتحسين التعاون بين السلطات الو 

متكلمون تجارب بلدانهم المتعلقة بمشــــاركتهم في آلية اســــتعراض التنفيذ. وأبرز عدة متكلمين األثر  ال وعرض   - 97
تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي. كما تبادل المتكلمون  خلفته الستعراضات في  اإليجابي الذي  

والتحديات التي واجهوها والممارســــــات الجيدة التي اســــــتبانوها أثناء الســــــتعراضــــــات، كما بينوا    الخبرات التي اكتســــــبوها 
الخطوات التي اتخذتها بلدانهم لتنفيذ التويـــــــــــيات، مثل وضـــــــــــع اســـــــــــتراتيجيات وطنية لمكافحة الفســـــــــــاد، وبذل جهود  

متكلمين إلى أن بلده وقع على تعهد  وأشــار أحد ال   مؤســســي، وإنشــاء أفرقة عاملة وآليات تنســيق. ال تشــريعي و ال يــالح  ل  
 الشفا ية الذي وضعه الئتالف المناير لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

وأشــار بعض المتكلمين إلى حالت التأخير في إنجاز الســتعراضــات في إطار آلية اســتعراض التنفيذ،  -98
حالت إلى جانب  ل القيود المفروضـة على السـفر،  مث 19-وعزوا ذلك جزئيا إلى التدابير المتصـلة بجائحة كوفيد

متكلمون على ضــــــــــــــرورة اســــــــــــــتكمـال  الالتـأخير النـاجمـة عن الوقـت الالزم لترجمـة الوثـائق ذات الصــــــــــــــلـة. وأكـد  
ــات القطرية وشــــددوا على ضــــرورة القيام بذلك في الوقت المحدد. وقدم عدد من المتكلمين مقترحات  ــتعراضــ الســ

 .ملموسة في ذلك الصدد

باســــــم الدول األعضــــــاء في التحاد األوروبي والدول األخرى أيضــــــا  وأكد ممثل التحاد األوروبي، متكلما   - 99
ــتعراض التنفيذ، واقترح في هذا ،  ( 27) التي أيدت بيانه  ضـــــــرورة البدء في عملية وضـــــــع مرحلة ثانية محتملة آللية اســـــ

ــدد جعل المرحلة الثانية من اآللية أقصــــر من المرحلة األولى.   ــار إلى أنه قد يتعين على المؤتمر أن يتخذ الصــ وأشــ
أن المرحلة الجديدة يمكن أن تنظر في تدابير  إلى  في دورته المقبلة قرارا بشــأن مســتقبل اآللية. وأشــار عدة متكلمين  

  ي نقضـــوليين، ل ســـيما بالنظر إلى الوقت الم ن الدورتين األب م المتابعة التي اتخذتها البلدان لتنفيذ التويـــيات المنبثقة 
الزيارات  في  اآللية، وخصــــــــويــــــــا في  من آثار   19- جائحة كوفيد خلفته منذ انتهاء الســــــــتعراضــــــــات القطرية، وما 

ــار   ــاســــي في اآللية. وأشــ ــر األســ ــرورة الســــتفادة من ممثل التحاد األوروبي  القطرية، التي ثبت أنها العنصــ إلى ضــ
 بمشاركة المجتمع المدني في الستعراضات.  التجارب اإليجابية التي مرت بها المرحلة األولى  يما يتعلق 

وشـــــدد عدة متكلمين على ضـــــرورة أن توايـــــل آلية اســـــتعراض التنفيذ العمل ضـــــمن إطارها المرجعي،   -100
وغير التدخلي وغير العقابي. وشـــــــــدد متكلم على تهامي  وأكدوا طابعها الحكومي الدولي المحايد والتقني وغير ال

__________ 

 .النرويج ،مقدونيا الشمالية ،يربيا ،جمهورية مولدوفا ،الجبل األسود ،البوسنة والهرسك ،آيسلندا ،أوكرانيا، ألبانيا ،أرمينيا (27) 
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تسـاوي الدول في السـيادة وسـالمة أراضـيها وعدم   ئداطرية على نحو يتسـق مع مبضـرورة تنفيذ السـتعراضـات الق
 التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.

ــاركــة األفراد والجمــاعــات من خــارج القطــاع العــام قــد أثرت عمليــة  -101 وأبرز عــدة متكلمين كيع أن مشـــــــــــــ
السـتعراض، وأكدوا من جديد أهمية مشـاركتهم في عمليات السـتعراض. ودعا عدة متكلمين الدول األطراف إلى 

ض القطري الكاملة ينبغي أن نشــر تقارير اســتعراضــاتها القطرية. وأشــار بعض المتكلمين إلى أن تقارير الســتعرا
تعزز الشــفا ية، وأنها تشــكل أســاســا جيدا لتبادل المعلومات المتعلقة بالحتياجات من المســاعدة التقنية المســتبانة  

 الستعراضات. أثناء
 

 المساعدة التقلية  - خامسا  

ــته الثامنة المعقودة في   ، نظر المؤتمر  - 102 ــمبر    15 في جلســــ من جدول   3في البند ،  2021كانون األول/ديســــ
 األعمال المعنون تالمساعدة التقنيةت. 

وترأس المناقشـــة رئيس المؤتمر. وشـــدد في مالحظاته الســـتهاللية على األهمية البالغة للمســـاعدة التقنية في   - 103
وإلى اإلعالن الســياســي    3/ 7و   1/ 4و   4/ 3بناء وتعزيز قدرات ومؤســســات الدول األطراف. وأشــار إلى قرارات المؤتمر  

 . 2021مكافحة الفساد، المعقودة في حزيران/يونيه  من أجل  الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الستثنائية  

بشـــــــــــــــأن    CAC/COSP/2021/10في الوثيقــة  الوارد  تحليــل  الألمــانــة لمحــة عــامــة عن  لوقــدمــت ممثلــة   -104
مكتب الالحتياجات من المســــاعدة التقنية المســــتبانة من الســــتعراضــــات القطرية وجوانب المســــاعدة المقدمة من  

من ســــــــــــــتبــانــة  المدعمــا لتنفيــذ التفــاقيــة. وقــدمــت لمحــة موجزة عن الحتيــاجــات    بــالمخــدرات والجريمــةالمعني  
السـتعراضـات ومعلومات عن أنشـطة المسـاعدة التقنية المتعلقة بالمجالت المسـتبانة، مثل الفسـاد المتعلق بتدابير  

وقطاع الصــــحة والرياضــــة والجرائم البيئية، وكذلك البعد الجنســــاني للفســــاد. وقدمت  19-التصــــدي لجائحة كوفيد
ــبكة العمليات العالمية  ــا معلومات عن إطالق شـــــ ــاء أيضـــــ ــاد وإنشـــــ ــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســـــ لســـــ

 منصتين إقليميتين إضافيتين لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الحتياجات من  ســـــتبانة  وأبرز عدة متكلمين األهمية المســـــتمرة آللية اســـــتعراض التنفيذ بويـــــفها أداة ل -105
أحد دعا  في تبادل الممارســــات الجيدة بشــــأن تنفيذ التفاقية. و اآللية   لضــــوء على دورالمســــاعدة التقنية وســــلطوا ا
 أن تنشر نتائج استعراضاتها للمساعدة في تبادل الممارسات الجيدة.إلى المتكلمين الدول األطراف  

في تقديم المســـــــــــاعدة التقنية إلى الدول المعني بالمخدرات والجريمة وأثنى المتكلمون على دور المكتب   -106
ــاعدة التقنية التي يوفرها المكتب،  ــدد، عرض عدة متكلمين أمثلة محددة لجهود المســــــــــ األطراف. وفي هذا الصــــــــــ

ــبة قد  توالتي أثبتت فائدتها وتأثيرها في آن واحد، والتي  ــتى، منها إعداد ونشــــــر منتجات معر ية مناســــ ــبل شــــ م بســــ
 الفساد في الرياضة وقطاع الصحة. تتصل بمجالت مختلفة، مثل

وحث المتكلمون الدول األطراف وســـــــــــائر الجهات المانحة على أن توايـــــــــــل تقديم ما يكفي من الدعم  -107
وغيره من الجهات المقدمة للمســــــــــــــاعدة المعني بالمخدرات والجريمة  المالي لتوفير المســــــــــــــاعدة التقنية من المكتب 

ــار عدة متكلمين إلى تعا ــدد وأكدوا من جديد دعمهحكوماتهم  ون التقنية. وأشــــــــ المالي   امع المكتب في هذا الصــــــــ
متزايد بأن الفســـــــاد من العقبات الرئيســـــــية أمام النمو العتراف  الضـــــــوء على الأحد المتكلمين  ســـــــلا  و   المســـــــتمر.

الضـــريبي   القتصـــادي والتنمية، وأن المبالل التي تخســـرها البلدان النامية بســـبب الفســـاد والرشـــوة والســـرقة والتهرب
 كل عام تفوق عدة مرات المبالل المخصصة لتمويل المعونة اإلنمائية الرسمية.

وســـــلا عدة متكلمين الضـــــوء على الســـــبل التي تســـــاعد بها البلدان بعضـــــها بعضـــــا في تنفيذ التفاقية،   -108
م هذه المســـــــــــاعدة  فيها التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووســـــــــــائا اإلعالم. وأكد أحد المتكلمين أن تقدي بما

 التزام مشترك من جانب جميع الدول األطراف.
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ــريعية، وحاجة بلدانهم إليها.   -109 ــاعدة التشــــــــ ــاعدة التقنية، بما في ذلك المســــــــ وأبرز المتكلمون أهمية المســــــــ
ــاليب التحري  ومن ــتخدام أســـــــــــ ــاعدة إجراء التحقيقات المالية واســـــــــــ المجالت المحددة التي يلزم فيها تقديم المســـــــــــ

ة، وبناء القدرات لدى ســلطات مكافحة الفســاد والعدالة الجنائية الوطنية، وإجراء تقييمات لمخاطر الفســاد، الخايــ
واعتماد مدونات األخالقيات، وتدابير تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، وتيسير التعاون على جميع المستويات، 

وشـبكات مكافحة الفسـاد. ولحأ المتكلمون أن قائمة  ودعم إجراءات اسـترداد الموجودات، والمشـاركة في مبادرات
المسـتفيدين من هذه المسـاعدة تشـمل موظفي إنفاذ القانون، والسـلطات اإلدارية والقضـائية، والموظفين المسـؤولين  
ــيلة  ــاعدة التقنية حســــب الطلب وســ ــارت متكلمة إلى أن تقديم المســ ــف عن الفســــاد والمعاقبة عليه. وأشــ عن الكشــ

 ي للفساد بطريقة مستدامة.فعالة للتصد

و يما يتعلق بتقديم المســـــــاعدة التقنية، شـــــــدد المتكلمون على ضـــــــرورة أن تكون أنشـــــــطتها قطرية قيادة  -110
المســاعدة المقدمة   تقديم  أمكن. وأشــار المتكلمون أيضــا إلى قيمة متىوتنفيذا وأن تتضــمن اســتخدام التكنولوجيا،  

التي  والتحديات الكبيرة المترتبة عليها   19-جائحة كوفيدآثار  متكلمين إلى بطريقة متكاملة ومنسـقة. وأشـار أحد ال
 تعترض المساعي الرامية إلى توفير المساعدة التقنية بفعالية وفي الوقت المناسب.

  وأبرز عدة متكلمين الطابع الشــامل للفســاد وارتباطه بأشــكال أخرى من الجريمة عبر الوطنية، وضــرورة  -111
في جهود مكافحة الفســاد، وأهمية تحديد ومعالجة اتجاهات الفســاد والمســاواة بين الجنســين لجنســاني البعد ا  مراعاة

   .مستجدةالجديدة وال
 الملف  - سادسا  
 

ــرة في  -112 ــعة والعاشــ ــتيه التاســ ــمبر    16نظر المؤتمر، أثناء جلســ من  4، في البند 2021كانون األول/ديســ
 جدول األعمال المعنون تالمنعت.

ــتهاللية إلى قرارات المؤتمر -113 ــارت في مالحظاتها السـ ــة نائبة رئيس المؤتمر. وأشـ  8/7 وترأســـت المناقشـ
وأقرت بجهود الفريق العـامـل الحكومي الـدولي المفتوح العضــــــــــــــويـة المعني بمنع   8/14و  8/12و  8/11و  8/8و

ر ما يكفي من الموارد المالية لتلبية الحتياجات من المساعدة التقنية  يما  الفسـاد. وأشـارت أيضـا إلى ضـرورة توفي
 يخل تنفيذ تدابير منع الفساد.

المعنون    8/7وأطلعـت ممثـلة لألمـاـنة المؤتمر على آخر مســــــــــــــتجـدات التـقدم المحرز في تنفـيذ القرارات  -114
ــادت، و ــدي للفســـــ ــاد في التصـــــ ــأن منع الم  8/8تتعزيز فعالية هيئات مكافحة الفســـــ عنون تمتابعة إعالن مراكش بشـــــ

المعنون تتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد في الدول الجزرية الصــغيرة الناميةت،  8/11الفســادت، و
ــاد ومكــافحتــه من حيــث عالقتــه بــالجرائم التي تؤثر على البيئــةت، و  8/12و المعنون    8/14المعنون تمنع الفســـــــــــــ

جيدة المتعلقة بدور البرلمانات الوطنية وســــائر الهيئات التشــــريعية في منع ومكافحة الفســــاد تتعزيز الممارســــات ال
ــة  ــانـ ــه األمـ ــدتـ ــك القرارات يرد في تقرير أعـ ــة تنفيـــذ تلـ ــالـ ــهت. وأشـــــــــــــــــارت إلى أن عرضـــــــــــــــــا لحـ ــالـ بجميع أشــــــــــــــكـ

(CAC/COSP/2021/12وأبرزت أن ال .) معلومات المتعلقة بتنفيذ الفصــــــل الثاني من التفاقية ترد أيضــــــا في
(. وويـــــفت مبادرات المســـــاعدة التقنية التي  CAC/COSP/2021/5تقرير مواضـــــيعي متاح لطالع المؤتمر )

ــاد، في قطـاعـات محـددة اليقوم بهـا   منهـا مكـتب المعني ـبالمخـدرات والجريمـة ـلدعم اـلدول األطراف في منع الفســــــــــــ
الصـــحة العامة والرياضـــة والبيئة. وفي ذلك الصـــدد، لفتت انتباه المؤتمر إلى ورقة اجتماع بشـــأن تنفيذ قرار  مثال

ــلـــت  CAC/COSP/2021/CRP.8)  8/12المؤتمر   ــدول األطراف وايــــــــــــ ــأن الـ ــادت بـ ــة (. وأفـ ــاء األولويـ إعطـ
لمبادرات مكافحة الفســـــاد أثناء الجائحة، ويدعم المكتب بعض تلك المبادرات من خالل شـــــبكة تزداد اتســـــاعا من 

 المستشارين الميدانيين ومنتجات المعرفة العملية.
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ــاد ال وأبلل   - 115 ــات الوطنية لمكافحة الفســ ــياســ ــتراتيجيات والســ ــع وتعزيز الســ ،  متكلمون عن إجراءات اتخذت لوضــ
لا الضــوء   مراعاة للتويــيات التي حبددت من خالل آلية اســتعراض التنفيذ، وكذلك التقدم المحرز في التنفيذ. وكذلك ســب

الشـراكة مع المجتمع  سـبل منها  على إجراء تقييمات منتظمة لألطر القانونية والسـياسـية والسـتراتيجية لمكافحة الفسـاد، ب 
المتكلمين إنشــاء هيئة مشــتركة بين اإلدارات لوضــع اســتراتيجية وطنية    المدني، من أجل ضــمان فعاليتها. وويــف أحد 

لمكافحة الفســــــاد والمســــــاعدة على كفالة التنســــــيق بين الوكالت في تنفيذها. وأكد بعض المتكلمين أن مشــــــاركة طائفة  
طاع الخاص،  واســعة من أيــحاب المصــلحة، بما في ذلك المجتمع المدني واألوســا  األكاديمية ووســائا اإلعالم والق 

 أمر أساسي لوضع استراتيجية قوية لمكافحة الفساد ولتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات. 

ــار   -116 ــتقلة، وأكدوا  الوأشـ ــتند إلى هيئات مسـ ــامال يسـ ــعى شـ ــاد يجب أن يكون مسـ متكلمون إلى أن منع الفسـ
ــلطات الرقابة، مثل كي ــاد الوقائية وغيرها من ســـــ ــتراء  مجددال أهمية هيئات مكافحة الفســـــ األجهزة العليا و انات الشـــــ

للرقـابـة المـاليـة والمحـاســــــــــــــبـة. وشـــــــــــــــدد المتكلمون على أن هـذه الهيئـات يجـب أن يتوفر لهـا مـا يلزم من الموارد 
والموظفين والقدرات من أجل أداء مهامها. وأكد أحد المتكلمين من جديد فائدة تبادل الممارســـــات الجيدة بين هذه 

اإلقليمي والعالمي. وشــــــــــدد العديد من المتكلمين على دور األجهزة العليا للرقابة  الهيئات على الصــــــــــعد الوطني و 
بشـــأن    8/13في كشـــف مخاطر الفســـاد وضـــمان النزاهة، ودعا أحدهم إلى تنفيذ قرار المؤتمر    المالية والمحاســـبة

طر مكافحة تعزيز التعاون بين هذه المؤســــــســــــات وغيرها من هيئات مكافحة الفســــــاد. وأشــــــارت متكلمة إلى أن أ
 غسل األموال في بلدها تنظم حراس البوابات، مثل المحامين ووكالء العقارات والمحاسبين.

إعداد الميزانية  في مجالت منها  متكلمون إلى أهمية الحكم الرشـــــــــيد وشـــــــــفا ية القطاع العام،  الوأشـــــــــار   -117
ــابات.  ــية في العامة وتنفيذها وعن طريق إجراء مراجعات منتظمة للحســـــــ وأفادت متكلمة بأن هيئة الرقابة الرئيســـــــ

ــير إلى اختبار النزاهة، ومدونات قواعد   ــســــــيا على نهج قائم على تقييم المخاطر. وأشــــ ــفت طابعا مؤســــ بلدها أضــــ
ــلوك األخالقي، والتدريب على األخالقيات، وتقييم المخاطر التنظيمية، و  ــاح عن الموجودات الســـــ عمليات اإلفصـــــ

متكلمون أن من المفيـد أيضـــــــــــــــا توفر معلومـات عـاليـة الوتتحقق منهم. وأكـد    المنتفعينكين  المـالهويـة  التي تحـدد  
ــفا ية   ــفت إجراءات تهدف إلى تعزيز الشـــ يـــ الجودة بما في ذلك في ســـــجالت متاحة لطالع الجمهور. وكذلك وب

ــية، بما في ذلك لوائح تتطلب اإل ــياســــــ بات محددة عن التبرعات التي تتجاوز عتفصــــــــاح  في تمويل األحزاب الســــــ
 مسبقا. ولحأ بعض المتكلمين وجود لوائح مماثلة  يما يتعلق بتلقي الهدايا.

ودعت متكلمات إلى زيادة فرص الحصــول على المعلومات وزيادة مشــاركة المواطنين في وضــع التشــريعات   - 118
سـتخدام السـلطة. وأببرزت  والسـياسـات العامة، وكذلك  يما يخل اسـتخدام األموال العامة، من أجل تقليل فرص إسـاءة ا 

توفير التعقيبات  متكلمون أهمية تمكين المواطنين من  ال التكنولوجيا بويــــــفها ميســــــرا رئيســــــيا لهذه المشــــــاركة. وويــــــف  
وتقديم البالغات، بوســـــائل منها األطر القانونية لحماية المبلغين عن المخالفات، من أجل تعزيز الثقة في المؤســـــســـــات  

 ن بلدها أنشأ بوابة إلكترونية تتيح الطالع على عمل الوكالت العامة. العامة. وأفادت متكلمة بأ 

وأببرزت سـيادة القانون وتوفر قطاع قوي للعدالة الجنائية والرقابة البرلمانية باعتبارها أمورا أسـاسـية لمنع   -119
عام وسـلطات مكافحة السـلطات القضـائية وخدمات الدعاء الالمنتظم بين تنسـيق  إلى المتكلمتان أشـارت  الفسـاد. و 

 الفساد وهيئات الرقابة من أجل تبادل المعلومات بهدف منع الفساد.

وشــــدد بعض المتكلمين على أن القطاع الخاص شــــريك رئيســــي في منع الفســــاد، وســــلطوا الضــــوء   - 120
ــاد، مثل برامج المتثال  ــات األعمال أدوات مكافحة الفســ ــســ ــمان أن تتاح لمؤســ   على التدابير الرامية إلى ضــ

واستراتيجيات التخايع من مخاطر غسل األموال وقنوات اإلبالا للمبلغين عن المخالفات واألدلة اإلرشادية  
 تضارب المصالح. حالت  إلدارة  

إرسـاء  والتوعية والتدريب في مجال مكافحة الفسـاد باعتبارها أسـاسـية لمنع الفسـاد و  التعليموأببرزت برامج   -121
ــائا اإلعالم في  ــم الذي يؤديه المجتمع المدني ووســــ ــاءلة. وأبرزت متكلمة الدور الحاســــ ثقافة تعزز النزاهة والمســــ
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ــاد، واـلدورات التي  تعزيز تـلك المـبادرات. ومن األمثـلة على ذـلك تطوير مـدارس النزاهـة، وحمالت مكـافحـة ال فســــــــــــ
تمنح شــــهادات في مجال مكافحة الفســــاد. وأشــــير إلى إطالق المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشــــباب في مجال 

بشــأن حماية الرياضــة من الفســاد، ونشــر    8/4مكافحة الفســاد من أجل تمكين الشــباب، وإلى تنفيذ قرار المؤتمر  
 .ل الرياضةالتقرير العالمي الجديد عن الفساد في مجا

متكلمون على أن اســــــــــــــتخــدام التكنولوجيــا والحلول المبتكرة، مثــل تحليــل البيــانــات والــذكــاء  الوشــــــــــــــــدد   -122
ــاعدان على   ــطناعي، يســـ ــتبانةاليـــ ــل، وعلى تعزيز تقديم  وتحديدها  مخاطر الفســـــاد   اســـ ومنعها على نحو أفضـــ

لا ا ــب ــابات والرقابة. وســـ ــين فعالية تدابير مراجعة الحســـ ــيل بوابات إلكترونية الخدمات وتحســـ ــوء على تخصـــ لضـــ
 ة.وميمن أجل تيسير ريد العقود العملالشتراء العمومي  

متكلمون أن الجهود الوقائية تتطلب أيضـــــــــا تعاونا دوليا بين الدول، بوســـــــــائل منها الســـــــــتجابة الوذكر   -123
   الفعالة وفي الوقت المناسب لطلبات المساعدة.

 الموجودات استرداد   - سابعا  
ــانيــة عشــــــــــــــرة المعقودتين    هفي جلســــــــــــــتيــ  ،نظر المؤتمر -124 كــانون  16و  17يومي  الحــاديــة عشــــــــــــــرة والث

 من جدول األعمال المعنون تاسترداد الموجوداتت. 5، في البند 2021األول/ديسمبر  

  4/ 1 ؤتمر وترأســــــت المناقشــــــة نائبة رئيس المؤتمر. وأشــــــارت في مالحظاتها الســــــتهاللية إلى قرارات الم  - 125
المعنون تتيســــير التعاون الدولي في   2/ 6المعنون تإنشــــاء فريق عامل حكومي دولي معني باســــترداد الموجوداتت، و 

المعنون تتعزيز فعالية العمل على اســترداد الموجوداتت،    3/ 6مجال اســترداد الموجودات وإعادة عائدات الجريمةت، و 
المعنون   1/ 8بادلة ألغراض التعاون الدولي واســـــترداد الموجوداتت، و المعنون تتعزيز المســـــاعدة القانونية المت  1/ 7و 

المعنون   9/ 8تتعزيز التعاون الدولي على اســـــــترداد الموجودات وإدارة الموجودات المجمدة والمحجوزة والمصـــــــادرةت و 
 ت. 2030تتعزيز استرداد الموجودات دعما لخطة التنمية المستدامة لعام 

ومات مســـــتكملة عن األعمال المضـــــطلع بها في مجال اســـــترداد الموجودات، وأشـــــار  وقدم ممثل لألمانة معل  - 126
ــترداد الموجودات   ــوية المعني باســـ إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ أنشـــــطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـــ

 (CAC/COSP/2021/13 ــيعيين الواردين في الوثيقتين ــار إلى التقريرين المواضــــــ   CAC/COSP/2021/6 (. وأشــــــ
ــأن اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة، بما فيها  CAC/COSP/2021/7و  . وعرض مذكرة من األمانة بشــ

( ومذكرة من األمانة بشــــــــــــأن  CAC/COSP/2021/14التســــــــــــويات، المتعلقة بمصــــــــــــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ) 
وحة والممارـسات الجيدة والدروس المـستفادة واإلجراءات التي تتيح مـصادرة عائدات الفـساد دون ـيدور  التحديات المطر 

ــا للفقرة   ــدابير وفقــ ــذه التــ ــة، من الــــدول األطراف التي طبقــــت هــ ــائيــ ــة جنــ ــادة    1إدانــ ــاقيــــة    54)ج( من المــ من التفــ
 (CAC/COSP/2021/15 .) 

وباإلضـــافة إلى ذلك، قدم ممثل األمانة لمحة عامة عن مبادرة جمع البيانات بشـــأن الجهود الدولية لســـترداد   - 127
ــاد )انظر  (، وقــــدم آخر  CAC/COSP/2021/CRP.12  الوثيقــــة   الموجودات التي تنطوي على عــــائــــدات الفســـــــــــــــ

محجوزة والمصـادرة، بما في ذلك جمع المعلومات في  المجمدة وال   الموجودات المسـتجدات بشـأن األعمال المتعلقة بإدارة  
ذلك الصــدد، وســلا الضــوء على الصــيغة المنقحة لمشــاريع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشــأن تبادل المعلومات في  

من التفاقية وتحســــــين التصــــــال والتنســــــيق بين مختلف شــــــبكات ممارســــــي اســــــترداد    56الوقت المناســــــب وفقا للمادة  
ــاد  CAC/COSP/WG.2/2021/3 الوثيـقة   )انظر الموجودات   ــار إلى اجتـماع فريق الخبراء المعني ـبالفســـــــــــ (، وأشـــــــــــ

(.  CAC/COSP/2021/CRP.13 الوثيقة   )انظر   2021أيار/مايو    19و   18والســــــتثمارات الدولية الذي عقد يومي  
ــار إلى   ــتحق  وفي الختام، أشــ ــيع تســ ــأن مواضــ ــادات بشــ أكثر  نظر فيها  يب   أن أن المؤتمر قد يود أن يقدم مزيدا من اإلرشــ

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/13
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/6
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/7
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/14
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/15
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/3
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وبشـــأن إجراءات ملموســـة لدعم تنفيذ اللتزامات الواردة في اإلعالن الســـياســـي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها  
 . 2021مكافحة الفساد التي عبقدت في عام  من أجل  الستثنائية  

ــاعدة التقنية التي قبدمت إلى أكثر من  تســـــــــتارت  وقدم ممثل لمبادرة   - 128 في عامي  بلدا    20لمحة عامة عن المســـــــ
. وشــــملت المســــاعدة مجالت مثل اعتماد تشــــريعات جديدة وإنشــــاء آليات تنســــيق محلية وبناء القدرات  2021و   2020

وتعزيز عمليات التنـسيق الدولية. وأبلل عن إيدار أربعة منشورات جديدة عن مسائل تتعلق بتنفيذ الفصل الخامس من  
وايلة تقديم المعلومات إلى مبادرة جمع البيانات بشأن قضايا استرداد  التفاقية. وفي الختام، دعا الدول األطراف إلى م 

 . 9/ 8وإعادة الموجودات التي تنطوي على عائدات الفساد على الصعيد الدولي، عمال بقرار المؤتمر  

استرداد الموجودات هو أحد المبادئ األساسية   أنعدد من المتكلمين    أكدوفي المناقشة التي تلت ذلك،   -129
، وإلى تعزيز التعـاون اـلدولي في ذـلك فعـال  افـاقيـة، ودعوا الـدول األطراف إلى تنفيـذ الفصــــــــــــــل الخـامس تنفيـذلالت

وأشار   المجال. واعتبرف بأن التفاقية أداة أساسية لسترداد الموجودات، وستظل تؤدي دورا رائدا في ذلك الصدد.
ــترداد الموجو  ــية، بما في ذلك أحد المتكلمين إلى النجاحات التي تحققت في اسـ ــنوات القليلة الماضـ دات خالل السـ

 إنجاز عدة قضايا رئيسية واسترداد مبالل ضخمة أعيدت إلى أشخاص متضررين من الفساد.

ــير وضــــمان اســــترداد   -130 ــية المتخذة لتيســ ــســ  الموجوداتوأبلل عدة متكلمين عن التدابير التشــــريعية والمؤســ
ــال ــملت هذه اإليــــــ ــترداد  وإعادتها على نحو فعال. وشــــــ ــة لســــــ ــاء هيئات مكرســــــ حات اعتماد قوانين جديدة وإنشــــــ

المضـبوطة  الموجوداتمتكلمون إلى أهمية إدارة الالموجودات واعتماد آليات لسـترداد الموجودات مباشـرة. وأشـار  
تلك ، بما في ذلك تخصـــيل الموجوداتفي بلدانهم للتصـــرف في هذه التي تنفذ والمصـــادرة وويـــفوا التشـــريعات  

 للبرامج الجتماعية للتنمية المستدامة ومكافحة الفساد.ت الموجودا

متكلمون أهمية األحكام المتعلقة باسترداد الموجودات في اإلعالن السياسي الذي اعتمدته الجمعية  ال وأبرز  - 131
ــاد وفي إعالن كيوتو الـذي اعتمـده مؤتمر األمم المتحـدة  من أجـل  العـامـة في دورتهـا الســــــــــــــتثنـائيـة    مكـافحـة الفســــــــــــ

دون قيـد   الموجودات ن الحـاجـة إلى إعـادة  الرابع عشــــــــــــــر لمنع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة. وأبرز العـديـد من المتكلمي 
من اإلعالن السـياسـي. وأشـارت متكلمة إلى ضـرورة تقييم   46و   40شـر ، وشـدد بعض المتكلمين على الفقرتين   أو 

متكلمون أيضــــــــــــا إلى ال . وأشــــــــــــار  الحتمال لك ذ الفســــــــــــاد والتخايع من  عادة إلى دائرة الموجودات الم عودة   احتمال 
الكياية،  :  األموال المنهوبة تاســـترداد موضـــوع  اعتمدت في مؤتمر بغداد الدولي بشـــأن  مجموعة من التويـــيات التي 

 الصعوبات والوسائل المتاحةت.   ، اإلجراءات 

وأبرز عـــدة متكلمين التحـــديـــات والعقبـــات التي تعترض اســــــــــــــترداد الموجودات. ولحظـــت متكلمـــة أن  -132
لصـــدد أيضـــا انعدام اإلرادة الســـياســـية، واســـتخدام تعويض ضـــحايا الفســـاد ل يزال يشـــكل تحديا. وذبكر في ذلك ا

العمالت المشـــــــــــــفرة، والختالفات في النظم القانونية، والفتقار إلى التصـــــــــــــال، وطول اإلجراءات، والعوائق في 
مجال التعاون الدولي. وأشــــار بعض المتكلمين إلى ضــــرورة ضــــمان الشــــفا ية والمســــاءلة في عملية الســــترداد، 

في أول إطار وطني إطالق  تلك العقبات. وعلى وجه الخصـوص، أعلن أحد المتكلمين عن   كوسـيلة للتغلب على
ــترداد   ــاءلة في اســــــ ــفا ية والمســــــ ــوية الموجوداتبلده من أجل الشــــــ ــتخدام آليات بديلة لتســــــ . وذكر متكلم آخر اســــــ

 المنازعات في قضايا استرداد الموجودات كوسيلة لتعزيز الجهود مع خفض التكاليع.

والجريمة، بوســـائل   بالمخدراتعدد من المتكلمين بالمســـاعدة التقنية التي يقدمها المكتب المعني  ورحب  -133
، ولحظوا أهمية تلك المســـاعدة في تعزيز قدرات الدول في مجال اســـترداد الموجودات. وشـــدد تســـتارتمنها مبادرة 

 .تستارت مبادرة  التقنية، ل سيما أحد المتكلمين على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات التي تقدم المساعدة

ــاـئل منهـا تطبيق مـبدأ المعـامـلة ـبالمـثل.   -134 وأبرز عـدة متكلمين الحـاجـة إلى تعزيز التعـاون اـلدولي، بوســــــــــــ
ــار   ــدد، أشــ ــترداد الموجودات، مثل  الوفي ذلك الصــ ــبكات الدولية التي تيســــر اســ ــاركتهم في الشــ متكلمون إلى مشــ

شـبكة آسـيا والمحيا الهادئ المشـتركة بين الوكالت لسـترداد الموجودات وشـبكة كامدن المشـتركة بين الوكالت  
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إلى الحلقة الدراسـية    لسـترداد الموجودات، وأبرزوا أهمية هذه الشـبكات في تعزيز التعاون. وأشـار أحد المتكلمين
الحادية عشــــــــرة في لوزان التي تناولت موضــــــــوع اســــــــتكشــــــــاف إمكانات مشــــــــاركة القطاع الخاص والتعاون بين  

 القطاعين العام والخاص.

ــترداد الموجودات من  -135 ــرورة موايـــــلة تعزيز اإلطار القانوني الدولي لســـ ــدد أحد المتكلمين على ضـــ وشـــ
تعالجها التفاقية. وفي هذا الصـــــــــــدد، أكد أن وفد بلده يتوقع أن تبختتم الدورة   أجل ســـــــــــد الثغرات المتبقية التي لم

الســـتثنائية للمؤتمر باتفاق بشـــأن كياية تعزيز اإلطار القانوني الدولي لســـترداد الموجودات، على أســـاس مبدأي 
 اإلنصاف واحترام القانون.

 
 التعاون الدولي  - ثاملا  

 
كــانون   17و  16نظر المؤتمر، في جلســــــــــــــتيــه الحــاديــة عشــــــــــــــرة والثــانيــة عشــــــــــــــرة المعقودتين يومي   -136

 من جدول األعمال المعنون تالتعاون الدوليت.  6، في البند 2021األول/ديسمبر  

ــة، بقرار المؤتمر   -137 ــه الســــــــــــــتهالليـ ــاتـ ــات خبراء    4/2وذكر الرئيس، في مالحظـ ــاعـ ــد اجتمـ المعنون تعقـ
 المشاركة لتعزيز التعاون الدوليت.حكوميين مفتوحة 

وقدم ممثل لألمانة معلومات مسـتكملة عن نتائج اجتماعي الخبراء الحكوميينن الدوليينن التاسـع والعاشــر   -138
ي إطار التفاقية. وعرض مذكرة األمانة المعنونة تالتقدم المحرز في فالمفتوحي المشـاركة لتعزيز التعاون الدولي 

اء الحكومي الدولي المفتوح المشـــاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة  أنشـــطة اجتماع الخبر 
ــادت  ــا معلومات عن المســـــاعدة التقنية وغيرها من (CAC/COSP/2021/16)لمكافحة الفســـ ، التي تضـــــمنت أيضـــ

مانة في مجال التعاون الدولي. وقدم معلومات مســــــــتكملة عن شــــــــبكة العمليات األنشــــــــطة التي تضــــــــطلع بها األ
العالمية لســـــــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســـــــــاد، التي أنشـــــــــئت تحت رعاية المكتب المعني بالمخدرات  

ــميا في   ــتثنائية    2021حزيران/يونيه   3والجريمة وأبطلقت رســ ــبة ر يعة المســــتوى على هامش الدورة الســ في مناســ
 للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد.

وفي المنــاقشــــــــــــــــة التي تلــت ذلــك، لحأ المتكلمون أهميــة دور اجتمــاعــات الخبراء الحكوميــة الــدوليــة   -139
ــاركة في توفير منبر لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضـــل الممارســـات و  ــرة بين المفتوحة المشـ إلقامة يـــالت مباشـ

الســـلطات الوطنية المختصـــة. وأشـــار أحد المتكلمين إلى أن التركيز المواضـــيعي لجتماعات الخبراء يتشـــابه إلى 
حد كبير مع التركيز المواضــــــيعي للفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

أنه ينبغي موايـــلة بذل الجهود لتعزيز التنســـيق بين عمل الهيئتين. ولحأ عدة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و 
ــاد بفعالية، ألن الطابع عبر   ــية لمكافحة الفســــــ ــاســــــ ــكاله، ل يزال أداة أســــــ متكلمين أن التعاون الدولي، بجميع أشــــــ

 الوطني للفساد يجعل منه تحديا عالميا.

مية لســــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــــاد ورحب عدة متكلمين بإنشــــــاء شــــــبكة العمليات العال -140
وشــجعوا على انضــمام مزيد من الســلطات المختصــة في الدول األطراف إليها. وذبكر أن الشــبكة تســد ثغرة هامة 

عالمية لتيســير التعاون غير الرســمي. فعال من خالل تزويد ســلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســاد بشــبكة 
ــاد، تهدف وعمال باإل ــتثنائية من أجل مكافحة الفسـ ــي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السـ ــياسـ عالن السـ

ــير التعاون عبر الوطني عن طريق تعزيز تبادل   ــم بالســـرعة والمرونة والكفاءة لتيسـ ــع أدوات تتسـ ــبكة إلى وضـ الشـ
 التصالت والتعلم من األقران. 

تصــدى الســلطات المختصــة للتهديدات القديمة والجديدة، بما في وأشــار عدة متكلمين إلى ضــرورة أن ت -141
 .19-جائحة كوفيدمتاحة بسبب ذلك استخدام المجرمين للتكنولوجيا، باإلضافة إلى فرص الفساد الجديدة ال

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/16
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متكلمون عن إيــــــــــالحات وطنية أجريت مؤخرا على يــــــــــعيد التعاون الدولي، من بينها اعتماد الوأبلل   -142
ن ذات يـــلة، وإنشـــاء مكاتب ولجان مخصـــصـــة. وبي ن أحد المتكلمين أن بلده حدد آجال لضـــمان تعديل قواني أو

تنفـيذ طلـبات التـعاون اـلدولي في الوـقت المـناســــــــــــــب. وأـكد عـدة متكلمين أهمـية نـتائج آلـية اســــــــــــــتعراض التنفـيذ في 
 تطوير جهود اإليالح هذه.

الدولي، أي التفاقات الثنائية وطلبات   التعاون أشــــــــــــــكال  متكلمون معلومات إحصــــــــــــــائية عن  الوعرض   -143
ــر والتبادل  ــاعدة القانونية المتبادلة والتعاون المباشـــ للمعلومات. وذكر أحد المتكلمين أن المكتب الذي اآلني  المســـ

في المائة من   80يتصــدى لفســاد الموظفين العموميين األجانب في بلده يعتمد على التعاون الدولي في أكثر من  
 يعالجها.القضايا التي 

وأشـــــــــار متكلم آخر إلى مبادرات وأنشـــــــــطة عديدة شـــــــــرع فيها بلده على الصـــــــــعيدين اإلقليمي والدولي،  -144
بالتعاون مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، لمنع الفســـــــاد ومكافحته، بما في ذلك إنشـــــــاء الشـــــــبكة العالمية 

 لنزاهة القضاء. 

من التدابير لتعزيز التعاون الدولي. وتشــــــــمل هذه التدابير تعزيز وأكد المتكلمون ضــــــــرورة اتخاذ المزيد   -145
المعاملة بالمثل. مبدأ  الموارد البشرية والمادية، واعتماد إجراءات مبسطة، وتنفيذ الطلبات على أساس التفاقية أو 

المثال، تحســـــين وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي الســـــتفادة من التطورات التكنولوجية لتحقيق أمور منها، على ســـــبيل 
التنســــيق بين الســــلطات المركزية والســــلطات المختصــــة وإحالة طلبات المســــاعدة القانونية المتبادلة إلكترونيا في 

ــليمالوقت المناســـب وبســـرعة و  ــا إلى التعاون غير الرســـمي قبل إرســـال طلب المســـاعدة على نحو سـ . وأشـــير أيضـ
ين القانونيين داخل البلدان وموظفي التصــــــــــال القضــــــــــائيين القانونية المتبادلة، بســــــــــبل منها الســــــــــتعانة بالملحق

 وشبكات الممارسين وغيرها من الشبكات الدولية.
وأشـــــار عدة متكلمين إلى أن ثغرات وتحديات تعتري اإلطار الدولي لمكافحة الفســـــاد، بما في ذلك عند  -146

ــاـئل المـدنـية والجـنائـية واإلدارـية نتيجـة طول ـمدة العم لـيات، وعـدم العتراف ـباألوامر األجنبـية،  التعـاون في المســــــــــــ
عدم كفاية الملكية النفعية، و  يما يتعلق بشــــــــفا ية  نقل الوالمالذات اآلمنة لمرتكبي الفســــــــاد ولعائدات جرائمهم، و 

ــلبية   جهود اســـــترداد الموجودات وإعادتها. واقترح أحد المتكلمين أن تجمع األمانة معلومات عن الســـــتجابات الســـ
دة القانونية المتبادلة  يما يتعلق بقضــــايا الفســــاد ومدة تنفيذ هذه الطلبات بغية وضــــع خطة عمل لطلبات المســــاع

 لتيسير التعاون الدولي في هذا الصدد. 

وأشــــــارت متكلمة إلى ضــــــرورة منع الجماعات اإلجرامية المنظمة من التســــــلل إلى القتصــــــاد القانوني،   -147
 الهائل من األموال العامة المخصصة لدعم الستثمارات الوطنية.إلى نظم الشتراء العمومي والحجم   ةمشير 

وأبرز عدة متكلمين أهمية المنتجات والمنصــــــــــــات المعر ية التي وضــــــــــــعتها األمانة، مثل بوابة الموارد  -148
افحــة اإللكترونيــة والقوانين المتعلقــة بــالجريمــة )بوابــة تشــــــــــــــيرلوكت( وبوابــة األدوات والموارد المعر يــة المتعلقــة بمكــ

 الفساد )بوابة تتراكت(.

متابعة نتائج الدورة الستثلائية للممعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية   - تاسعا  
 إلى ملف الفساد ومكافحته وتعايا التعاون الدولي 

 ، 2021كانون األول/ديسمبر   17في جلستيه الثانية عشرة والثالثة عشرة المعقودتين في    ،نظر المؤتمر -149
من جدول األعمال المعنون تمتابعة نتائج الدورة الســتثنائية للجمعية العامة بشــأن التحديات والتدابير  7في البند 

 الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت. 
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المعنون تالدورة الســـــتثنائية للجمعية  73/191لرئيس إلى أن الجمعية العامة قررت في قرارها  وأشـــــار ا -150
ــتثنائية بشـــــــأن التحديات    2021العامة من أجل مكافحة الفســـــــادت، أن تعقد في النصـــــــف األول من عام   دورة اســـــ

ــاد ومكـافحـته وتعزيز التعـاون اـلدولي. وقررت الجمع ــا أن تعتمـد إعالـنا  والـتدابير الرامـية إلى منع الفســــــــــــ ـية أيضــــــــــــ
ســــــياســــــيا موجزا وعملي المنحى، يبتفق عليه مســــــبقا بتوافق اآلراء في مفاوضــــــات حكومية دولية برعاية المؤتمر،  
ودعت المؤتمر إلى قيادة عملية تحضـــــــيرية للدورة الســـــــتثنائية بتناول جميع األمور التنظيمية والموضـــــــوعية في 

ــاـفة إلى ذـلك،   طلـبت الجمعـية العـامـة إلى المكـتب المعني ـبالمخـدرات والجريمـة توفير مـداولت مفتوحـة. وـباإلضــــــــــــ
الخبرة الموضــوعية والدعم التقني، وقررت عقد الدورة الســتثنائية وعمليتها التحضــيرية في حدود الموارد المتاحة. 

ــا إلى أن الجمعية العامة حددت في قرارها  ــار نائب الرئيس أيضـــــــ تلك الدورة  الترتيبات التنظيمية ل 74/276وأشـــــــ
 وكررت دعوتها للمؤتمر  يما يتعلق بالعملية التحضيرية واإلعالن السياسي.

، عقد المؤتمر دورة اســـــــتثنائية بغرض إقرار اإلعالن الســـــــياســـــــي وإحالته إلى 2021أيار/مايو   7وفي  -151
ــتثنائي ــار نائب الرئيس إلى أن الجمعية العامة اعتمدت في دورتها السـ إلى   2ة المعقودة من  الجمعية العامة. وأشـ

ــترك 32/1-، القرار دا2021حزيران/يونيه  4 ــي المعنون تالتزامنا المشـــ ــياســـ ، الذي اعتمدت بموجبه اإلعالن الســـ
بالعمل بفعالية على التصــدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفســاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت. 

ــياســــــــي ودعت  وقد التزمت الدول األعضــــــــاء في ذلك ــياســــــــي بجملة أمور منها تنفيذ اإلعالن الســــــ اإلعالن الســــــ
المؤتمر، بويــــــفه الهيئة التعاهدية التي تتحمل المســــــؤولية الرئيســــــية عن تعزيز واســــــتعراض تنفيذ التفاقية، إلى 

 متابعة اإلعالن السياسي والبناء عليه. 

الن الســياســي معلم هام وبينوا أنه يتضــمن وفي المناقشــة التي تلت ذلك، شــدد المتكلمون على أن اإلع -152
مجموعة رائدة من اللتزامات بمنع الفســاد ومكافحته. فقد أكدت الدول األعضــاء من جديد في اإلعالن الســياســي  
ــتفادة من الزخم  ــاد ومكافحته، وحث المتكلمون الدول األطراف على الســــــ ــتركة عن منع الفســــــ ــؤوليتها المشــــــ مســــــ

أيضـــا على الطابع الشـــامل للعملية التحضـــيرية التي ســـبقت اعتماد اإلعالن الســـياســـي، المتولد. وأثنى المتكلمون  
 والتي التبمست خاللها مدخالت من مجموعة واسعة من أيحاب المصلحة.

ــك القانوني ومجموعة  تمثل وأكد المتكلمون أن اإلعالن يمثل امتدادا إيجابيا لالتفاقية، التي تظل  -153 الصـــــــ
ل تزال  تحديات أن الذي يمكن من خالله التصـــــدي للفســـــاد. وأشـــــار المتكلمون إلى الصـــــلة  ذا األدوات والمعيار  

إطار لمتابعة تنفيذ اإلعالن. وعليه،  كعلى يـــعيد التنفيذ، مؤكدين إمكانية اســـتخدام آلية اســـتعراض التنفيذ  قائمة 
ــدد بعض المتكلمين على أن اللتزامات بموجب التفاقية واللتزامات المبينة في ــي تكمل  شــــــــ ــياســــــــ اإلعالن الســــــــ

بعضــها بعضــا، وينبغي النظر إلى الجهود الرامية إلى تنفيذ كليهما على أنها تعزز بعضــها بعضــا. وأشــير أيضــا 
ــياســـــي والتفاقية، حيث ذكر المتكلمون أن اعتماد القرار المتعلق   إلى ضـــــرورة إقامة أوجه تآزر بين اإلعالن الســـ

ــاد وعقـد اجتمـاع بين اـلدورات للمؤتمر في بمـتابعـة اـلدورة الســــــــــــــتثـنائيـة للجمعيـة   العـامـة من أجـل مكـافحـة الفســــــــــــ
 من شأنهما أن يتيحا فريا لتحقيق ذلك.   2022 عام

وبي ن المتكلمون كـذلـك أن المؤتمر هو الهيئـة التي ينبغي للـدول األطراف من خاللهـا أن تنهض بتنفيـذ   -154
 للمؤتمر إلى وضع خطا عمل في هذا الصدد.اإلعالن السياسي، ودعوا الهيئات الفرعية 

وأبرز المتكلمون ضــــــــــــــرورة تحـديـد الثغرات والتحـديـات والـدروس المســــــــــــــتفـادة والنهوض بـالهيكـل القـائم  -155
ــبل منها التكنولوجيا والحلول  ــل، بســ ــاد من أجل التصــــدي للتحديات الراهنة وتوقعها على نحو أفضــ لمكافحة الفســ

مع التحسينات في مجال المنع والكشف  سريعو التكيع  أكيد على أن مرتكبي الفساد المبتكرة. وكرر المتكلمون الت
ويســــتخدمون أســــاليب متطورة بصــــورة متزايدة، وعلى أن قدرة التدابير الحالية على منع الفســــاد ومكافحته بفعالية 

تلك للتصـــــدي لمحدودة. ودعا المتكلمون إلى اســـــتخدام اإلعالن الســـــياســـــي كوســـــيلة لوضـــــع تدابير ونهج مبتكرة 
 لتحديات المستجدة على يعيد الفساد.ا
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وبي ن المتكلمون أن الدول األعضــــــــاء أكدت من جديد في اإلعالن أن الفســــــــاد ل يمكن أن تقضــــــــي   -156
عليه الدول األطراف فرادى وأن األمر يتطلب اتباع نهج يشمل كافة مكونات الحكومة. وشدد المتكلمون على 

ــيكون له أثر هام في الحاجة المتزايدة إلى تعا ــي سـ ــياسـ ــيرين إلى أن اإلعالن السـ ــق، مشـ ون دولي مركز ومنسـ
تعزيز هذا التعاون على مكافحة الفسـاد عبر الحدود. وشـدد بعض المتكلمين على أن شـبكة العمليات العالمية  
لســـــــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســـــــــاد تضـــــــــطلع بدور حاســـــــــم في هذا الصـــــــــدد، إلى جانب تبادل  

 الممارسات الجيدة والخبرات واستخدام التكنولوجيا لتعزيز فعالية الشبكات الدولية.  

وأشـــير إلى ضـــرورة تقديم المســـاعدة التقنية وبناء القدرات على نحو محدد الســـياق ومتكامل ومنســـق   -157
 .من خالل التعاون المتعدد األطراف والثنائي، لتحقيق أمور منها منع الفساد في القطاع الخاص

واقترح المتكلمون مجالت تتطلب منحها األولوية في اإلجراءات مكافحة الفســــــــاد. وأشــــــــارت متكلمة   -158
ــاعد على بناء  ــتخدام الموارد العمومية يمكن أن تســ ــتقلة عن اســ إلى أن المعلومات الموضــــوعية والتقنية والمســ

ــرورة ــوء على ضـــ لا الضـــ ــب ــات العمومية وفي الديمقراطية. وســـ ــســـ ــول  و التوفير إمكانية    الثقة في المؤســـ لى إيـــ
المعلومات ومنع تضــــــارب المصــــــالح ووضــــــع أدلة عملية للتعاون الثنائي وإنشــــــاء لجان مســــــتقلة تتوفر لديها  

 الموارد واألدوات الالزمة لمنع الفساد ومكافحته.

  ونبوه بمجموعة أيـــــــــــدقاء المســـــــــــاواة بين الجنســـــــــــين وتمكين المرأة في مكتب األمم المتحدة في فيينا  -159
المعني بالمخدرات والجريمة التي تســــــــــــــعى إلى تعميم المنظور الجنســــــــــــــاني في جميع مبادرات مكافحة   والمكتب

ــاد، على النحو المبين في الفقرة  ــين فهم الروابا بين نوع الجنس والفســـ ــاد، إلى جانب الجهود المبذولة لتحســـ الفســـ
 السياسي.    من اإلعالن 69

ــاعدة وشــــــــدد بعض المتكلمين على الدور ا -160 لذي يؤديه التثقيع في مجال األخالقيات والنزاهة في المســــــ
 على تعزيز ثقافة التضامن واحترام سيادة القانون، وأشارت متكلمة إلى عمل األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.  

ــائا اإلعالم في  -161 ــاســــــــــي للمجتمع المدني والقطاع الخاص ووســــــــ وأبرز بعض المتكلمين الدور األســــــــ
مســاءلة الســلطات، ل ســيما  يما يتعلق بتنفيذ اللتزامات المبينة في اإلعالن الســياســي. وأشــار أحد المتكلمين  

ار متكلم آخر إلى أهمية  رائد، وأشـــــــــالتزام  للتزام بحماية الصـــــــــحفيين الوارد في اإلعالن الســـــــــياســـــــــي  إلى أن ا
العتراف بدور الضــــحايا في جهود مكافحة الفســــاد، بما يشــــمل عمليات يــــنع القرار والســــياســــات، وضــــرورة  

 .قضائيا  مرتكبيه الحقون  ضمان حماية أولئك الذين يكشفون الفساد ويحققون  يه وي

 حة الفساد.وشدد بعض المتكلمين على الدور المحوري الذي تضطلع به الدول في مكاف -162
  

 مسائل أخرى  - عاشرا  
 

من التفاقية بشأن التعاون مف الملظمات   63)ج( و)د( من المادة  4تلفيذ الفقرتين  -ألف 
واآلليات الدولية واإلطليمية والملظمات غير الحكومية ذات الصلة وبشأن استخدام المعلومات  

ذات الصلة التي تعدها اآلليات الدولية واإلطليمية األخرى من أجل مكافحة الفساد وملعه 
 استخداما ملاسبا بغية تملب ازدواج العمل دون ضرورة

 
ــته الثانية عشـــــرة في   ،نظر المؤتمر -163 من جدول  8في البند    ،2021كانون األول/ديســـــمبر    17في جلســـ

 األعمال المعنون تمسائل أخرىت.  

ــار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر   -164 ــلة   8يود، في إطار البند  لعله وأشـــــــ )أ( من جدول األعمال، موايـــــــ
من التفاقية، التي تنل على أن يتفق المؤتمر    63)ج( من المادة    4مداولته بشأن التنفيذ الكامل للفقرة الفرعية  
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من تـلك المـادة، وذـلك بطرائق منهـا   1على أنشــــــــــــــطـة وإجراءات وطرائق عمـل لتحقيق األهـداف المبيـنة في الفقرة  
ــا أن التعـاون مع المنظمـات واآل ليـات اـلدوليـة واإلقليميـة والمنظمـات غير الحكوميـة ذات الصـــــــــــــــلة. وذكر أيضــــــــــــ

ــتعراض التقدم المحرز في تعزيز أوجه التآزر  لعله المؤتمر   ــلة على يـــعيد يود اسـ ــتخدام المعلومات ذات الصـ اسـ
بغية تجنب ازدواج التي تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة الفسـاد ومنعه اسـتخداما مناسـبا  

 من التفاقية.   63)د( من المادة  4العمل دون ضرورة، بما يتسق مع الفقرة الفرعية 

األمانة على موايلة تعزيز أوجه التآزر مع أمانات   8/2وأشار الرئيس إلى أن المؤتمر شجع في قراره   -165
ة الفســــــــاد، في إطار ولية كل منها،  المنظمات المتعددة األطراف األخرى ذات الصــــــــلة العاملة في مجال مكافح

لتفادي ازدواج الجهود وتحســــين أداء شــــتى آليات الســــتعراض، وطلب إلى األمانة أن تقدم إلى فريق اســــتعراض 
 التنفيذ تقريرا في هذا الشأن.  

لألنشــــــطة التي نفذت مؤخرا من أجل تعزيز التآزر مع أمانات آليات   ةعاملمحة قدمت ممثلة لألمانة  و  -166
 79 وكذلك الفقرة  8/2و 7/4تعراض األقران األخرى المعنية بمكافحة الفسـاد، وذلك تماشـيا مع قراري المؤتمر  اسـ

مكافحة الفسـاد. وأشـارت إلى من أجل من اإلعالن السـياسـي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السـتثنائية  
 رييناألختين ضــــور كل أمانة لجتماعات األمانإقامة حوار منتظم بين األمانات، ل ســــيما من خالل ح  موايــــلة

وإجراء مشاورات غير رسمية متكررة بشأن المسائل اإلجرائية المتصلة بالستعراضات القطرية والمسائل الجوهرية  
ذات الصـلة، بسـبل منها تنظيم فعالية جانبية مشـتركة بشـأن حماية المبلغين عن المخالفات على هامش المؤتمر.  

ــدي لما نتج عن  19-وفيدوخالل جائحة ك ــبل التصــ ــمية المنتظمة على ســ ــاوراتها غير الرســ ، ركزت األمانات مشــ
الجائحة من عقبات اعترضــــت آليات اســــتعراض األقران، وتبادلت الخبرات والممارســــات الجيدة في هذا الصــــدد. 

لتقييم تنفيذ التفاقية وعمل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أيضـــــــا على إرســـــــاء أوجه تآزر مع اآللية المقبلة 
 العربية لمكافحة الفساد.  

وعالوة على ذلك، ســــــــــلطت ممثلة األمانة الضــــــــــوء على رســــــــــالة مشــــــــــتركة مقدمة من مجموعة الدول  -167
ــادي والمكتب المعني  ــاد التابعة لمجلس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية في المجال القتصـــــــــ ــة للفســـــــــ المناهضـــــــــ

يز أوجه التآزر بين آليات اســـتعراض األقران المعنية بمكافحة الفســـاد، على النحو بالمخدرات والجريمة بشـــأن تعز 
واســــــــــــــتجــابــة لــدعوة لتعزيز أوجــه التــآزر في اإلعالن    .CAC/COSP/2021/CRP.5الوارد في ورقــة الجتمــاع  

الســـياســـي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الســـتثنائية من أجل مكافحة الفســـاد، جددت األمانات الثال  
ــتركة وجمع معارفها وخبراتها بغية تعزيز أوجه التآزر وتنفيذ  ــترك بالعمل معا لتحقيق أهدافها المشــــــ التزامها المشــــــ

جديدا يعكف عليه المكتب لزيادة تعزيز   ااقيات الثال . وباإلضــافة إلى ذلك، ويــفت ممثلة األمانة مشــروعالتف
أوجه التآزر بين آلية اسـتعراض التنفيذ وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفسـاد التابعة لمنظمة  

تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  وتيرة المكسـيك لتسـريع الدول األمريكية من خالل مركز إقليمي جديد أقيم في 
 الفساد وتعزيز التنسيق اإلقليمي.

من التفـاقيـة، أن تبـذل جميع المنظمـات اـلدوليـة    63ولحأ أحـد المتكلمين أنـه ينبغي، في إطـار المـادة   -168
ــى مع عمل آليات األمم المتحد ــاد بما يتماشــــــ ــاركة بلده في واإلقليمية جهودها لمكافحة الفســــــ ــار إلى مشــــــ ة. وأشــــــ

منتديات أخرى ذات يـلة بمكافحة الفسـاد، بما في ذلك مجموعة الدول المناهضـة للفسـاد التابعة لمجلس أوروبا،  
ــاد التابع لمجموعة العشـــــــرين، والبرازيل والتحاد الروســـــــي والهند والصـــــــين   والفريق العامل المعني بمكافحة الفســـــ

ــتها للفريق  وجنوب أفريقيا )مجموعة البريك ــا إلى دعم حكومته ألولويات إيطاليا خالل رئاســــــــ ــار أيضــــــــ س(. وأشــــــــ
، وأبرز أهمية جملة أمور منها منع  2021العامل المعني بمكافحة الفســـــــــــــاد التابع لمجموعة العشـــــــــــــرين في عام  

 الفساد في مجال الرياضة والتثقيع في مجال مكافحة الفساد.
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دول األعضــــــــــاء لحظت مع التقدير، في اإلعالن الســــــــــياســــــــــي الذي  وذكرت متكلمة جملة أمور منها أن ال  - 169
لمجتمع المدني  الذي يضــطلع به ا اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الســتثنائية من أجل مكافحة الفســاد، الدور المهم  

وأشــارت إلى    واألوســا  األكاديمية والقطاع الخاص ووســائا اإلعالم في اســتبانة جرائم الفســاد وكشــفها واإلبالا عنها. 
ــيق مع   ــهامات المجتمع المدني، ودعت الدول األطراف إلى تعزيز التنســــــــــ أن المؤتمر قد اعترف منذ زمن بأهمية إســــــــــ

ــارت إلى التزام حكومتها ب  ــين تنفيذ التفاقية. وأشــــــــ من التفاقية    63 المادة تلبية أحكام  جماعات المجتمع المدني لتحســــــــ
ة التفاعل مع المجتمع المدني في إطار آلية اســــتعراض التنفيذ، ورحبت  . وشــــددت على ضــــرورة تعزيز ممارســــنفيذها وت 

.  6/ 4هامش اجتماعات فريق اســـــــتعراض التنفيذ، وفقا لقرار المؤتمر    جلســـــــات إحاطة للمجتمع المدني عقد  باســـــــتمرار  
ــدد، دـعت اـلدول األطراف إلى تـقديم ـهذه اإلـحاـطات اإلعالمـية في اجتـماـعات الهيـئات الفرعـي ة األخرى  وفي ـهذا الصـــــــــــ

تعهد الشـــــــــــفا ية الذي وضـــــــــــعه الئتالف المنايـــــــــــر لتفاقية األمم  التزمت ب التابعة للمؤتمر. وأبرزت أن حكومة بلدها  
هذا  اللتزام ب المتحدة لمكافحة الفســـــاد في الدورة الثانية آللية اســـــتعراض التنفيذ، وشـــــجعت الدول األطراف األخرى على  

المؤتمر على زيادة تبادل المعلومات والتعاون مع آليات الســتعراض المتعددة  التعهد. وشــددت على ضــرورة أن يشــجع  
البيانات والتقارير المسـتمدة  السـتفادة من  األطراف األخرى التي تتصـدى للفسـاد عن طريق اسـتبانة الدروس المسـتفادة و 

 من آليات أخرى على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. 

ــدد بعض المتكلمين على أن   -170 ــائا اإلعالم تؤدي أدوارا وشـــــ ــا  األكاديمية ووســـــ المجتمع المدني واألوســـــ
الجمهور والنظام القانوني، وكذلك في تعزيز الشـــــــفا ية والمســـــــاءلة إلى علم   قضـــــــايا الفســـــــاد  جلبأســـــــاســـــــية في 

ــاركة المجتمع   والنزاهة. ولحأ بعض المتكلمين أن حكومات بلدانهم ملتزمة بضــــــــــمان حيز ناجع لضــــــــــمان مشــــــــ
األوسـا  األكاديمية ووسـائا اإلعالم والقطاع الخاص مشـاركة نشـطة في تنفيذ التفاقية ومكافحة الفسـاد،  المدني و 

  .2022لمؤتمر في عام  الذي سيعقده اوكذلك في عمل الهيئات الفرعية والجتماع المقبل بين الدورات 

طلع بدور محوري. وكررت وأشــــارت متكلمة إلى أهمية المشــــاركة البناءة مع القطاع الخاص الذي يضــــ -171
اإلعراب عن قلق حكومة بلدها العميق إزاء العتراض على مشـــــاركة بعض المنظمات غير الحكومية، وأشـــــارت  

ــة مجلس التحاد األوروبي بالبيان الذي أدلت به إلى أن حكومة بلدها تؤيد   ــم رئاســ ــلوفينيا باســ عدد النيابة عن  ســ
 عدم قبول العتراضات. كبير من البلدان، وكررت الطلب الداعي إلى

ولحظت ممثلة ألمانة مجموعة الدول المناهضــــــــة للفســــــــاد التابعة لمجلس أوروبا أن المجموعة تمكنت  -172
وسـلطت الضـوء على الحوار    .19-من موايـلة عملها في مجال الريـد رغم التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد

بمكافحة الفســاد وأهمية تبادل الخبرات والدروس المســتفادة،   المنتظم بين أمانات آليات اســتعراض النظراء المعنية
الجائحة، إلى جانب في ســياق  مضــافة في ل ســيما  يما يتعلق بالحفا  على فعالية اســتعراضــات األقران وقيمتها  

ة  التعاون في المســــائل الجوهرية، من قبيل العملية التحضــــيرية للدورة الســــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافح
 الفساد والفعالية الخاية المشتركة بشأن حماية المبلغين عن المخالفات.

  
 تالة التصديق على التفاقية ومتولبات تقديم اإلشعارات بموجب التفاقية -باء 

 
ــا، في البند  -173 ــرة أيضــــــ ــته الثانية عشــــــ من جدول األعمال المتعلق بحالة   (ب) 8نظر المؤتمر، في جلســــــ

ــعارات بموجب التفاقية ــديق على التفاقية ومتطلبات تقديم اإلشـــــــ ــار الرئيس إلى أن ثال  دول  . (28)التصـــــــ وأشـــــــ
دولة وتكون    189أطراف انضمت إلى التفاقية منذ الدورة الثامنة للمؤتمر، وبذلك يصبح مجموع الدول األطراف 

 يها.إلالتفاقية أقرب إلى بلوا النضمام العالمي 

__________ 
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عله يود أن ينظر في و يما يتعلق بمتطلبات اإلبالا بموجب التفاقية، أشـــــــار الرئيس إلى أن المؤتمر ل -174
)د( من  2 ، والفقرة6من المــادة    3أفضـــــــــــــــل الســــــــــــــبــل التي تكفــل توافر أحــد  المعلومــات المطلوبــة وفقــا للفقرة  

 4 ، والفقرة55من المـادة    5، والفقرة  46من المـادة    14و  13، والفقرتين  44)أ( من المـادة    6 ، والفقرة23 المـادة
 .(29)، من التفاقية66 من المادة

  
 أ  مسائل أخرى  -جيم 

أكد أحد المتكلمين أن جميع فصـــــــول التفاقية تعزز بعضـــــــها بعضـــــــا وأن اســـــــترداد الموجودات يظل عامال   - 175
أســـاســـيا في مكافحة الفســـاد على الصـــعيدين الوطني والدولي. ولحأ، في جملة أمور، أنه يتعين إعادة النظر في آلية  

تنظر جميع الدول في اســـــــــترداد الموجودات من خالل اإلجراءات الجنائية إلى  اســـــــــترداد الموجودات وأن من المهم أن  
غير المســــــــتندة إلى إدانة. وطلب  اإلجراءات  جانب اإلجراءات غير الجنائية، بما في ذلك اإلجراءات المدنية واإلدارية و 

 صدد. إلى األمانة أن تضع قانونا نموذجيا وإجراءات نموذجية بشأن أفضل الممارسات في هذا ال 
  
 اإلجراءات التي اتخذها المؤتمر  - تاد  عشر 

  منقحا   مشــــــروع مقرر   ، 2021كانون األول/ديســــــمبر    15في جلســــــته الثامنة المعقودة في  ،  اعتمد المؤتمر  - 176
ــاريع القرارات لينظر فيهـا مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــادت بعنوان     تتقـديم مشــــــــــــ

 (CAC/COSP/2021/L.11/Rev.1  .) ( 1/ 9 لالطالع على النل، انظر الفصل األول، القسم باء، المقرر ). 

ــروع مقرر   -177 ــة ذاتها، اعتمد المؤتمر مشــــــ ــرة لمؤتمر الدول معنون  وفي الجلســــــ تمكان انعقاد الدورة العاشــــــ
لالطالع على النل، )  .(CAC/COSP/2021/L.12)فــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــــــــــادت  األطراف في ات

ــم باء، المقرر انظر ــار ممثل الوليات المتحدة إلى أن   .(9/2  الفصــــــــــل األول، القســــــــ وعقب اعتماد المقرر، أشــــــــ
لما يقرب من عقدين من الزمن. وأشـار أيضـا إلى أن حكومة  نايـرتهااتفاقية مكافحة الفسـاد و  أيدتحكومة بلده  

ــاد على الصــــعيد العالمي وأن العمل في إطار التفاقية والمؤت مر  بلده ل تزال ملتزمة التزاما راســــخا بمكافحة الفســ
حكومة بلده إلى  تسـعى  في أنكان سـببا المعركة. وشـدد على أن هذا تلك يزال في طليعة الجهود المبذولة في  ل

ــافة الدورة العاشـــرة للمؤتمر ــتضـ ــيح نفســـها لسـ ــافة الدورة العاشـــرة 2023  في عام  ،ترشـ ــتضـ تمنح . وأضـــاف أن اسـ
األخرى في التصــــــــــدي للتحديات المتصــــــــــلة    تعاونها مع الدول األطرافعلى   اجددالتأكيد محكومة بلده فريــــــــــة 

تربا  خ هذا التعاون، حيثما أمكن، بما في ذلك الدول األطراف التي ليقضـــايا مكافحة الفســـاد وترســـالفســـاد في  ب
حكومــة بلــده بهــا عالقــات ثنــائيــة وثيقــة. وأعرب عن تقــدير حكومــة بلــده لجميع الــدول األطراف لتشــــــــــــــريفهــا لهــا 

ــافة الدورة المقبلة ــتضـــ ، وأقر بالعديد من التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول األطراف  2023في عام   ،باســـ
ه الخاص لســويســرا للدور الذي اضــطلعت  ة بلدبشــأن اســتضــافة الوليات المتحدة للدورة. وأعرب عن تقدير حكوم

ــأن هذا القرار الهام. و  ــواغل التي  الوليات المتحدة  أقر ممثل به في العمل على تحقيق توافق في اآلراء بشـــــــ بالشـــــــ
أعربت عنها عدة دول أطراف بشــــــــــأن إمكانية الســــــــــفر إلى الوليات المتحدة في ضــــــــــوء التدابير المتخذة إلبطاء 

ــار ــمل ي، وأكد من جديد التزام حكومة بلده بعقد مؤتمر  19-كوفيد جائحة انتشــ لجميع، ووعد بالعمل مع الدول اشــ
 .في الدورة  األطراف لتيسير مشاركتها جميعا

ــرة في   ،اعتمد المؤتمرو  -178 ــته الثالثة عشــــــ ــمبر   17في جلســــــ ــاريع القرارات    ،2021كانون األول/ديســــــ مشــــــ
 :المنقحة التالية

__________ 
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تإعالن شــــــرم الشــــــيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفســــــاد ومكافحته في أوقات   )أ( 
المقـدم من التحـاد األوروبي  (CAC/COSP/2021/L.3/Rev.1)الطوارئ والتصـــــــــــــــدي لألزمـات والتعـافي منهـات  

ل األعضــــــــــاء  يه( واألردن وأرمينيا واإلمارات العربية المتحدة وإندونيســــــــــيا وباراغواي  )باســــــــــمه وبالنيابة عن الدو 
والبرازيل وبوركينا فاســو وبيرو والجمهورية الدومينيكية ودولة فلســطين والصــين وعمان وغواتيمال وكندا وكولومبيا  

وهـندوراس والولـيات المتحـدة والكوـيت ولبـنان ومصــــــــــــــر والمغرب والمملكـة العربـية الســــــــــــــعودـية والمملكـة المتحـدة  
(. وعقب اعتماد القرار، أعرب ممثل 9/1ألف، القرار  قسـم  واليمن. )لالطالع على النل، انظر الفصـل األول، ال

مصـــــر عن تقديره للوفود على جهودها في إعداد القرار باعتباره األول من نوعه بشـــــأن تعزيز التعاون الدولي في 
ــكال ــاد بجميع أشـــ ــد وعي المجتمع  مجال مكافحة الفســـ ــار إلى أن القرار يجســـ ه في أوقات الطوارئ واألزمات. وأشـــ

ــدد على أن األزمات ينبغي أل تعوق الجهود الرامية إلى مكافحة  ــدد، وشـــــــ الدولي بالجهود المبذولة في هذا الصـــــــ
ة التدابير  الفســاد ووضــع حد له. ولحأ الممثل أيضــا أن الجمعية العامة أشــارت في دورتها الســتثنائية إلى أهمي

ــافة هامة إلى تلك الجهود. وشــــجع الدول األطراف على تبادل أفضــــل  ــاد وأن القرار إضــ الرامية إلى مكافحة الفســ
الممارســات خالل األزمات وحالت الطوارئ وتحســين األدوات المتاحة لمكافحة الفســاد وأشــكال الجريمة األخرى. 

ــار إلى أن القرار هو أول وثيقة  ــيعزز التعاون وعالوة على ذلك، أشــ ترســــي مبادئ دولية في هذا المجال، وأنه ســ
 الدولي على مكافحة الفساد؛

تالتزامنا المشــــــــــــترك بالعمل بفعالية على التصــــــــــــدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع   )ب( 
ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مك ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي: متابعة الدورة الســـــــ ــادت الفســـــــ افحة الفســـــــ

(CAC/COSP/2021/L.4/Rev.1) ــبانيا واإلمارات العربية المتحدة وإيران )جمهورية ــالمية( -المقدم من إســـ اإلســـ
ال وفنلـندا وكولومبـيا  وإيطـالـيا وـباراغواي والبرازـيل وبلجيـكا وبيرو والجمهورـية اـلدومينيكـية وشــــــــــــــيلي وعـمان وغواتيـم

ولبنان ومصــــــــــــر والمغرب والمكســــــــــــيك ومالوي والمملكة العربية الســــــــــــعودية والمملكة المتحدة والنرويج ونيجيريا  
 (؛9/2، القرار  ألفوهندوراس والوليات المتحدة. )لالطالع على النل، انظر الفصل األول، القسم 

ــأن تعزيز التعاون بين )ج(  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســــــــــــبة   تمتابعة إعالن أبوظبي بشــــــــــ
وهيـئات مـكافحـة الفســــــــــــــاد على منع الفســــــــــــــاد ومكـافحـته بمزـيد من الفعـالـية، واســــــــــــــتخـدام تكنولوجـيات المعلومـات 

ن التحاد األوروبي والتحاد الروســي المقدم م (CAC/COSP/2021/L.5/Rev.1)والتصــالت في هذا الصــددت  
اإلســــــــــــــالمية( وباكســــــــــــــتان وبيرو والجمهورية -واإلمارات العربية المتحدة وإندونيســــــــــــــيا وأوكرانيا وإيران )جمهورية

الدومينيكية وعمان وغواتيمال وكولومبيا والكويت ولبنان ومصــــــر والمغرب والمملكة العربية الســــــعودية وهندوراس  
(. وعقب اعتماد القرار،  9/3ألف، القرار    القســـــم)لالطالع على النل، انظر الفصـــــل األول، والوليات المتحدة.  

ــار إلى أن حكومـة   أعرب ممـثل اإلـمارات العربـية المتحـدة عن تـقديره لـلدعم المـقدم من اـلدول األطراف، لكـنه أشــــــــــــ
ــتخدام تكن ولوجيات المعلومات  بلده كانت تفضــــــــــــل أن يســــــــــــمح القرار بتنظيم اجتماعات الخبراء بغية تعزيز اســــــــــ

والتصالت لتنفيذ التفاقية ومنع الفساد ومكافحته. وبي ن أن لتكنولوجيا المعلومات والتصالت دورا هاما وحيويا 
في تحســـين كفاءة الجهود المبذولة لمكافحة الفســـاد والحد من آثاره الســـلبية، ل ســـيما في أوقات األزمات وحالت  

األطراف كانت تفضــل النتظار إلى حين عقد ســلســلة تكميلية من المشــاورات،   الطوارئ. ولحأ أن بعض الدول
وأشـــار أيضـــا إلى أنه على الرغم من تفهم شـــواغل تلك الدول األطراف، فإن حكومة بلده تأمل في أن يتســـنى في 

ي المســــتقبل توســــيعب نطاق العمل لكي يجســــد شــــواغل جميع الدول األطراف على النحو الواجب ويحســــن العمل ف
ــيما برنامج تنفيذ إعالن أبو ظبي، الذي مولته حكومة بلده. كما أعرب  ــدد، وتنفيذب قرارات المؤتمر، ل ســ هذا الصــ

 الممثل عن تقديره لجميع الدول األطراف التي قدمت القرار، وكذلك لرئيس المؤتمر وللحكومة المضيفة؛  

عل )د(  ــاد  الفســـــــــــــــــ لمكــــــافحــــــة  المتحــــــدة  األمم  اتفــــــاقيــــــة  تنفيــــــذ  اإلقليميت تتعزيز  الصــــــــــــــعيــــــد  ى 
(CAC/COSP/2021/L.6/Rev.1)  )المقدم من التحاد األوروبي )باســـــــــــمه وبالنيابة عن الدول األعضـــــــــــاء  يه

ــويســـــــرا وعمان وغانا وغواتيمال وكندا وكيريباس  وأنغول وباراغواي والبرازيل والبرتغال والجمهورية الدومينيكية وســـــ

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.3/Rev.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.4/Rev.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.5/Rev.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.6/Rev.1
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ــعودية وموزامبيق والنرويج ونيجيريا ــيك والمملكة العربية الســ ــر والمغرب والمكســ وهندوراس والوليات  ولبنان ومصــ
، أعربت القرار(. وعقب اعتماد  9/4 ألف، القرار  القســــــــــمالمتحدة. )لالطالع على النل، انظر الفصــــــــــل األول، 

لحكومة المضـــــــيفة، وكذلك ألمانة المؤتمر. وذكرت أيضـــــــا أن حكومة لممثلة أنغول عن تقديرها لرئيس المؤتمر و 
الموضــــوع الهام، بالشــــتراك مع البرتغال وســــويســــرا ومصــــر، وأن  بلدها قدمت القرار، األول من نوعه بشــــأن هذا  

ــلم حكومة بلدها ت بدور المبادرات اإلقليمية المختلفة في تنفيذ التفاقية، وهو دور يمكن تعزيزه باعتماد القرار.  ســـــــــ
لعمل وشــجعت الدولة األطراف والمنظمات الدولية، ل ســيما المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، على موايــلة ا

ــاد. وأبرز ممثل البرتغال أهمية اعتماد القرار  من أجل إيجاد حلول محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى مكافحة الفســ
التركيز على ة، و ضــــــرور دون   من حيث التعجيل بتنفيذ التفاقية على الصــــــعيد اإلقليمي، مع تجنب ازدواج العمل

ة للمكـتب المعني ـبالمخـدرات والجريمـة في تعزيز أوجـه الـتآزر.  اـلدور المركزي اـلذي تؤدـيه المـنابر اإلقليمـية الـتابعـ
لحكومة المضــيفة، وكذلك جميع مقدمي مشــروع القرار والوفود  لوأعرب ممثل ســويســرا عن تقديره لرئيس المؤتمر و 

يركز على بناء القدرات  كونه المشاركة في المشاورات غير الرسمية. وأشار إلى أنه أول قرار من نوعه من حيث  
 لى الصعيد اإلقليمي، وشدد على أن القرار سيعزز جهود جميع الدول وسيبرز أهمية ذلك العمل؛ع

الفســـــــــــــــــــادت  )هـ(  بمكـــــافحـــــة  المعنيـــــة  القـــــانون  إنفـــــاذ  ســــــــــــــلطـــــات  بين  الـــــدولي  التعـــــاون  تتعزيز 
(CAC/COSP/2021/L.7/Rev.1) ا المقدم من التحاد الروسـي وإسـبانيا واإلمارات العربية المتحدة وإندونيسـي

وباكســـــتان ودولة فلســـــطين والصـــــين وعمان وقطر والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية الســـــعودية والمملكة  
ــل األول،  ــا ونيجيريا والوليات المتحدة واليمن. )لالطالع على النل، انظر الفصـــــ ــم  المتحدة والنمســـــ ألف،  القســـــ

ــعودية عن تقديره لجميع الدول األطراف في (. وعقب اعتماد القرار، أعرب ممثل المملكة العربي9/5 القرار ة الســـــــ
ــية  نوه بالتفاقية التي أيدت القرار، و  ــياســــــــــ حكومة بلده في إطالق مبادرة الرياض لتعزيز التي أبدتها القيادة الســــــــــ

التعاون الدولي بين سـلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسـاد. وشـجع جميع الدول األطراف على تنفيذ القرار 
ســـــــــــتفادة قدر اإلمكان من المبادرة من خالل: )أ( التعجيل بعملية النضـــــــــــمام إلى شـــــــــــبكة العمليات العالمية وال

ــتفادة قدر اإلمكان من  لســـــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســـــاد والمشـــــاركة بنشـــــا  في عملها؛ )ب( الســـ
الشــــــــــــــرطـة دون التي تتخـذهـا  جراءات  اإلالتحقيـقات و عن  الموارد التي توفرهـا المـبادرة من خالل تـبادل المعلومـات  

)ج( دعم أهداف وغايات شــــــــــــبكة العمليات العالمية  طلبات مســــــــــــبقة وفي الوقت المناســــــــــــب في إطار التفاقية؛
إتاحة الموارد المالية  لســـلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســـاد على النحو المنصـــوص عليه في القرار؛ )د(

 ل الشبكة. وأعرب ممثل الصين عن تقديره لرئيس المؤتمر وللحكومة المضيفة؛  الالزمة لدعم عم

ــادت )و(  ــأن منع الفسـ المقدم من  ( CAC/COSP/2021/L.8/Rev.1)  تمتابعة إعالن مراكش بشـ
ضــــــــاء( وأرمينيا وإندونيســــــــيا والجمهورية الدومينيكية والصــــــــين التحاد األوروبي )باســــــــمه وبالنيابة عن دوله األع

والصين( ولبنان والمكسيك والنرويج ونيجيريا والوليات المتحدة    77وعمان وكوستاريكا )بالنيابة عن مجموعة الـــــــــــ
 (؛9/6، القرار  ألفواليمن. )لالطالع على النل، انظر الفصل األول، القسم  

ــتردادها   )ز(  ــتبانة عائدات الجريمة واســـــــ ــير اســـــــ ــتخدام معلومات الملكية النفعية لتيســـــــ تتعزيز اســـــــ
المقدم من إكوادور وأنغول وباكســــــــــــــتان والبرازيل وبوركينا فاســــــــــــــو   (CAC/COSP/2021/L.9/Rev.1)وإعادتهات  

مهورية الدومينيكية ودولة فلســــــطين وســــــري لنكا وغانا وكولومبيا وكينيا ومدغشــــــقر ومصــــــر  وبيرو والجزائر والج
ــل  ــعودية ونيجيريا وهندوراس والوليات المتحدة. )لالطالع على النل، انظر الفصـ والمغرب والمملكة العربية السـ

ة أن تحســـن جميع الدول (. وعقب اعتماد القرار، شـــدد ممثل نيجيريا على ضـــرور 9/7ألف، القرار    القســـماألول، 
ــفا ية الملكية النفعية، ل ســــيما بالنظر إلى ما كشــــفته أوراق بنما وباندورا التي نشــــرها التحاد الدولي  األطراف شــ

باليين دولر من خالل أنشطة الشركات الوهمية والهياكل غير    6للصحفيين الستقصائيين عن خسارة تزيد على 
ــيات العت ــفافة والمعقدة للشـــخصـ ــيا إلثراء  الشـ ــياسـ ــتغلها أشـــخاص معرضـــون سـ بارية والكيانات العتبارية التي يسـ

أنفســــــهم والمقربين منهم إثراء فاســــــدا على حســــــاب المجتمعات. وأشــــــار إلى أن القرار يســــــتند إلى قرارات اتخذها 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.8/Rev.1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.9/Rev.1
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 المؤتمر في دورات ماضـــــــــــية ســـــــــــعت إلى تعزيز الشـــــــــــفا ية لدى مالكي الموجودات المنتفعين والنهوض بالجهود
ــا اللتزامات الواردة في  ــا إلى أن القرار يجســــــد أيضــــ ــار أيضــــ ــترداد عائدات الجريمة وإعادتها. وأشــــ المبذولة لســــ
اإلعالن الســــــــياســــــــي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الســــــــتثنائية من أجل مكافحة الفســــــــاد  يما يتعلق 

إلى جانب تويـــيات الفريق الر يع المســـتوى المعني   بشـــفا ية الملكية النفعية واســـترداد عائدات الجريمة وإعادتها،
والمبادئ التي   2030بتعزيز المســـــاءلة والشـــــفا ية والنزاهة في الشـــــؤون المالية الدولية من أجل تحقيق خطة عام 

اعتمـدتهـا فرـقة العمـل المعنـية ـباإلجراءات المـالـية. وأعرب عن إيمـان حكومـة بـلده ـبأن القرار ســــــــــــــيحفز المزـيد من 
اإلجراءات العالمية بشـأن شـفا ية الملكية النفعية عن طريق إتاحة ويـول سـلطات إنفاذ القانون المحلية واألجنبية  

لومات مناسبة ودقيقة بشأن الملكية النفعية بغية تيسير استبانة عائدات ويول فعال وفي الوقت المناسب إلى مع
الجريمة واســــــــتردادها وإعادتها. وقال إن حكومة بلده تتطلع إلى تنفيذ التويــــــــيات العديدة الواردة في القرار والتي 

ــفا ية معلومات الملكية النفعية بغ ــأن تعزيز شــ ــات الجيدة بشــ ــترداد  تتعلق بأمور منها تبادل الممارســ ــير اســ ية تيســ
المالي المفروضـة على المسـؤولين العموميين. وأشـار  فصـاح عائدات الجريمة وإعادتها، وكذلك بشـأن متطلبات اإل

إلى أن المكتـب المعني بـالمخـدرات والجريمـة يقـدم المســـــــــــــــاعـدة التقنيـة وبنـاء القـدرات والـدعم المـادي، بنـاء على 
ــ ــاء  يما يتعلق بإنشـ لمعلومات الملكية النفعية. وعالوة على ذلك،  ةاء وتنفيذ نظم محليالطلب، إلى الدول األعضـ

ــار إلى أنه طب  ــترداد الموجودات أن يدرج أشـ ــوية المعني باسـ لب إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـ
ــفا ية الملكية النف  2023-2022في خطة عمله للفترة  ــات والتحديات الجيدة  يما يتعلق بشــ عية موضــــوع الممارســ

وكيع يمكن أن تعزز استرداد عائدات الجريمة وإعادتها بصورة فعالة، بالشراكة مع اآلليات األخرى ذات الصلة. 
وأعرب عن تـقدير حكومـته لجميع مـقدمي القرار. وأعرب ممـثل دوـلة فلســــــــــــــطين عن تـقديره لجميع مـقدمي القرار،  

لتنفيذ األحكام واللتزامات ذات الصــــلة الواردة في وأشــــار إلى أن القرار يهدف إلى المســــاهمة في الجهود الدولية 
اإلعالن السياسي وقرارات المؤتمر ذات الصلة التي يعترف فيها بأن تعزيز شفا ية معلومات الملكية النفعية أمر  
أســاســي لتيســير اســترداد عائدات الجريمة وإعادتها. وأشــار إلى أن القرار ســيشــجع على تبادل أفضــل الممارســات  

ارســـــين في النظم القانونية لتحديد المالكين المنتفعين الذين ارتكبوا جرائم فســـــاد وأخفوا عائدات جريمتهم. بين المم
وأشــــار أيضــــا إلى أن دولة فلســــطين، بويــــفها عضــــوا في فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية، تود أن تشــــيد  

ــاق في المل ــيات فرقة العمل وجهودها الرامية إلى تعزيز التسـ كية النفعية. وأعرب عن أمل حكومة بلده في بتويـ
ــد الفجوات والثغرات  أن يحقق القرار أهداف التفاقية أو يســـــــاعد على تحقيقها من خالل اتخاذ تدابير عملية وســـــ
ــاد ومكافحته. وأعرب  ــين على أداء واجباتهم في تعزيز التعاون الدولي على منع الفســـــ ــاعدة الممارســـــ التقنية لمســـــ

قدير حكومة بلده للمشـاركة البناءة في القرار وتأييده، وأشـار إلى أنه سـيكون مفيدا في تعزيز ممثل باكسـتان عن ت
 استخدام معلومات الملكية النفعية وفي تيسير استبانة عائدات الجريمة واستردادها وإعادتها؛

  ( CAC/COSP/2021/L.10/Rev.1) تتعزيز التعليم والتوعية والتدريب في مجال مكافحة الفســــادت   )ح(  
اإلسالمية( وباراغواي وباكستان والبرتغال وبوركينا فاسو  - المقدم من التحاد الروسي وإندونيسيا وأنغول وإيران )جمهورية 

البوليفارية( وفنلندا وقطر  –  )جمهورية المتعددة القوميات( وتايلند ودولة فلسـطين والصـين وعمان وفنزويال - وبوليايا )دولة 
والكويت ولبنان ومالطة ومالي ومدغشــقر والمملكة العربية الســعودية والنمســا وهندوراس واليمن. )لالطالع على النل،  

 (.9/8، القرار انظر الفصل األول، القسم باء 
  

 جدول األعمال المؤطت لدورة المؤتمر العاشرة  - ثاني عشر 
 

ــته الثانية عشــــرة في أقر المؤتم -179 مشــــروع جدول األعمال   ،2021كانون األول/ديســــمبر    17ر، في جلســ
على أن يكون مفهوما أن األمانة ســـــــوف تضـــــــع الصـــــــيغة    (CAC/COSP/2021/L.2)المؤقت لدورته العاشـــــــرة 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.10/Rev.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.2
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النهــائيــة لجــدول األعمــال المؤقــت وتنظيم األعمــال المقترح وفقــا للنظــام الــداخلي للمؤتمر. ويرد جــدول األعمــال 
 المؤقت لدورة المؤتمر العاشرة في المرفق الثاني من هذا التقرير.

  
 التاسعة  اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته  - ثالث عشر 

 
تقرير دورته التاســـــعة   ،2021كانون األول/ديســـــمبر   17في جلســـــته الثالثة عشـــــرة في   ،اعتمد المؤتمر -180

(CAC/COSP/2021/L.1 وCAC/COSP/L.1/Add.1  إلىAdd.9) .بصيغته المعدلة شفويا 
  

 الدورة اختتام  - رابف عشر 
 

ــا، إلى كلمتين ختاميتين ألقت إحداهما المديرة التنفيذية   -181 ــته الثالثة عشــــرة أيضــ ــتمع المؤتمر، في جلســ اســ
 للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة وألقى الثانية رئيس المؤتمر.

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/L.1
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 المرفق األول 
 
  طائمة الوثائق المعروضة على مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة   

 لمكافحة الفساد في دورته التاسعة 
 

 العنوان أو الويف  الرمز 
  CAC/COSP/2021/1   جدول األعمال المؤقت المشروح 

CAC/COSP/2021/2  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: مذكرة من األمانة 
CAC/COSP/2021/3   األمانة أنشطة فريق استعراض التنفيذ: مذكرة من 
CAC/COSP/2021/4  آراء الدول األطراف بشأن أداء آلية استعراض التنفيذ: مذكرة من األمانة 
CAC/COSP/2021/5   الوقائية( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:  تنفيذ الفصل الثاني )التدابير

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة 
CAC/COSP/2021/6   تنفيذ الفصل الخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

 إعداد األمانة الفساد: تقرير مواضيعي من  
CAC/COSP/2021/7   تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على الصعيد اإلقليمي: تقرير مواضيعي  
 من إعداد األمانة  

CAC/COSP/2021/8   الموارد والنفقات الخاية بتسيير عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
 لمكافحة الفساد: مذكرة من األمانة 

CAC/COSP/2021/9   الممارسات الجيدة للدول األطراف وخبراتها والتدابير ذات الصلة التي اتخذتها
بعد إنجاز الستعراضات القطرية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمساعدة  

 التقنية: مذكرة من األمانة 
CAC/COSP/2021/10   تحليل الحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة من الستعراضات القطرية

والمساعدة المقدمة من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعما  
 ة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: مذكرة من األمان 

CAC/COSP/2021/11   التقدم المحرز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
 المعني بمنع الفساد: مذكرة من األمانة 

CAC/COSP/2021/12  بشأن منع الفساد:  8/14 و   12/ 8و   11/ 8و   8/ 8و   7/ 8حالة تنفيذ قرارات المؤتمر
 تقرير األمانة 

CAC/COSP/2021/13   تقرير مرحلي عن تنفيذ أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
 المعني باسترداد الموجودات: مذكرة من األمانة 

CAC/COSP/2021/14   اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة، بما فيها التسويات، المتعلقة
 بمصادرة عائدات إجرامية وإعادتها: مذكرة من األمانة 

CAC/COSP/2021/15   التحديات المطروحة والممارسات الجيدة والدروس المستفادة واإلجراءات 
التي تتيح مصادرة عائدات الفساد دون يدور إدانة جنائية، من الدول األطراف  

 من التفاقية:    54ة  )ج( من الماد   1التي طبقت هذه التدابير وفقا للفقرة  
 مذكرة من األمانة 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/4
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/5
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/6
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/7
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/8
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/9
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/10
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/11
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/12
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/13
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/14
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/15
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 العنوان أو الويف  الرمز 
  CAC/COSP/2021/16   التقدم المحرز في أنشطة اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة

 لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:  
 مذكرة من األمانة  

CAC/COSP/2021/INF/1  معلومات للمشاركين 
CAC/COSP/IRG/2021/6   تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية عشرة، المعقودة في فيينا

 2021حزيران/يونيه    18إلى    14في الفترة من  
CAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1   تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية عشرة المستأنفة، المعقودة

 2021أيلول/سبتمبر    10إلى    6في فيينا في الفترة من  
CAC/COSP/IRG/2020/5  ة، المعقودة في فيينا  تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الحادية عشر

 2020حزيران/يونيه    29في  
CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1   ــتأنفة األولى ــرة المســـ ــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الحادية عشـــ تقرير فريق اســـ

 2020مبر  أيلول/سبت   2آب/أغسطس إلى    31المعقودة في فيينا من  
CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2   ،تقرير فريق اســـــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الحادية عشـــــرة المســـــتأنفة الثانية

 2020تشرين الثاني/نوفمبر    18إلى    16المعقودة في فيينا في الفترة من  
CAC/COSP/WG.2/2021/5  مي الدولي المفتوح العضوية المعني تقرير عن اجتماع الفريق العامل الحكو

  10إلى  6باسترداد الموجودات، المعقود في فيينا، في الفترة من  
 2021أيلول/سبتمبر 

CAC/COSP/WG.2/2020/5   تقرير عن اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني
تشرين    18إلى    16باسترداد الموجودات، المعقود في فيينا، في الفترة من  

 2020الثاني/نوفمبر  
CAC/COSP/WG.4/2021/4 ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني تقرير عن اجتماع الفري

 2021حزيران/يونيه  18إلى  16بمنع الفساد المعقود في فيينا، من 
CAC/COSP/WG.4/2020/5 اد  تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفس

 2آب/أغسطس إلى  31عن أعمال اجتماعه المعقود في فيينا من 
 2020أيلول/سبتمبر 

CAC/COSP/EG.1/2021/4   تقرير عن اجتماع الخبراء الحكومي الدولي العاشر المفتوح المشاركة لتعزيز
 10إلى  6التعاون الدولي في إطار التفاقية، المعقود في فيينا في الفترة من 

 2021أيلول/سبتمبر 
CAC/COSP/EG.1/2020/3 ع الخبراء الحكومي الدولي التاسع المفتوح المشاركة لتعزيز تقرير عن اجتما

إلى  16التعاون الدولي في إطار التفاقية، المعقود في فيينا في الفترة من 
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  18

CAC/COSP/2021/CRP.1 Status of the United Nations Convention against Corruption  

as at 1 December 2021 

CAC/COSP/2021/CRP.2 Competent national authorities designated under the United Na-

tions Convention against Corruption as at 1 December 2021 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/16
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/INF/1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/6
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2021/5
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/5
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2021/4
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2020/5
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/4
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2020/3
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 العنوان أو الويف  الرمز 
  CAC/COSP/2021/CRP.3 Views of States parties on the performance of the Mechanism for 

the Review of Implementation of the United Nations Convention 

against Corruption 

CAC/COSP/2021/CRP.4   ،مؤتمر بغداد الدولي حول تاسترداد األموال المنهوبة: الكياية، اإلجراءات
 الصعوبات والوسائل المتاحةت  

CAC/COSP/2021/CRP.5 Conference room paper submitted jointly by the Council of Europe 

Group of States against Corruption, the Organisation for Economic 

Co-operation and Development and the United Nations Office on 

Drugs and Crime: enhancing synergies between anti-corruption 

peer-review mechanisms –joint message by the secretariats 

CAC/COSP/2021/CRP.6 Conference room paper submitted by the Government of Switzer-

land: Boosting co-operation in asset recovery – eleventh edition of 

the Lausanne Seminar, on exploring the potential of private sector 

engagement and public-private collaboration 

CAC/COSP/2021/CRP.7 Conference room paper submitted by the Regional  

Anti-Corruption Initiative: International Treaty for the Verification 

of Asset Declarations 

CAC/COSP/2021/CRP.8 Report of UNODC: preventing and combating corruption as it re-

lates to crimes that have an impact on the environment –an over-

view 

CAC/COSP/2021/CRP.9 GlobE Network: background and outcomes of the first meeting, in-

cluding the charter 

CAC/COSP/2021/CRP.10 Crises and corruption: emergency responses during COVID-19 – 

experiences and responses 

CAC/COSP/2021/CRP.11 Conference room paper submitted by the Government of Romania: 

Background information regarding the non-governmental organi-

zation expert forum  

CAC/COSP/2021/CRP.12 Conference room paper prepared by the StAR Initiative: Mapping 

international recoveries and returns of stolen assets under the Con-

vention – an insight into the practice of cross-border repatriation of 

proceeds of corruption over the past 10 years 

CAC/COSP/2021/CRP.13 Executive summary of the follow-up report of the expert group 

meeting on corruption and international investments held online on 

18 and 19 May 2021 

CAC/COSP/2021/CRP.14 Conference room paper submitted by the Government of Turkey 

CAC/COSP/2021/CRP.15 Conference room paper submitted by the European Union 

CAC/COSP/2021/CRP.16 Conference room paper submitted by the Government of Armenia  
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 العنوان أو الويف  الرمز 
  CAC/COSP/2021/CRP.17 Conference room paper submitted by the Government of Armenia 

CAC/COSP/2021/CRP.18 Conference room paper submitted by the Government of Azerbaijan 

CAC/COSP/2021/CRP.19 Conference room paper submitted by the Government of Azerbaijan 

CAC/COSP/2021/NGO/1 Statement submitted by the Civil Forum for Asset Recovery  

CAC/COSP/2021/NGO/2 Statement submitted by Transparency International and the 

Global Initiative on Transnational Organized Crime 

CAC/COSP/2021/NGO/3 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Making the 

Convention work 

CAC/COSP/2021/NGO/4 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Promoting an 

inclusive, transparent and effective Implementation Review 

Mechanism 

CAC/COSP/2021/NGO/5 Statement submitted by the UNCAC Coalition: UNGASS fol-

low-up – turning commitments into practice 

CAC/COSP/2021/NGO/6 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Growing civic 

space 

CAC/COSP/2021/NGO/7 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Advancing as-

set recovery 

CAC/COSP/2021/NGO/8 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Recognizing 

victims of corruption 

CAC/COSP/2021/NGO/9 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Tackling cor-

ruption related to environmental crimes 

CAC/COSP/2021/NGO/10 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Argentina – 

civil society report by Asociación Civil para una Sociedad más 

Justa. An input to the Implementation Review Mechanism: 

third year of review of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/11 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Armenia – civil 

society report by the Armenian Lawyers’ Association. An input 

to the Implementation Review Mechanism: third year of review 

of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/12 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Benin – civil 

society report by Social Watch Benin. An input to the Imple-

mentation Review Mechanism: third year of review of chapters 

II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/13 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Cambodia – 

civil society report by Transparency International Cambodia. 

An input to the Implementation Review Mechanism: third year 

of review of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/14 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Colombia – 

civil society report by Corporación Transparencia Por Colom-

bia. An input to the Implementation Review Mechanism: fourth 

year of review of chapters II and V 

http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/1
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/2
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/3
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/4
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/5
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/6
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/7
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/8
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/9
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/10
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/11
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/12
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/13
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/14
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CAC/COSP/2021/NGO/15 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Costa Rica – 

civil society report by Costa Rica Íntegra. An input to the Im-

plementation Review Mechanism: fourth year of review of 

chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/16 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Ghana – civil 

society report by Ghana Anti-Corruption Coalition. An input to 

the Implementation Review Mechanism: third year of review of 

chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/17 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Honduras – 

civil society report by Asociación para una Sociedad más Justa. 

An input to the Implementation Review Mechanism: first year 

of review of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/18 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Ecuador – civil 

society report by Fundación Ciudadanía y Desarrollo. An input 

to the Implementation Review Mechanism: fifth year of review 

of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/19 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Madagascar – 

civil society report by Transparency International Initiative 

Madagascar . An input to the Implementation Review Mecha-

nism: fifth year of review of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/20 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Pakistan – civil 

society report by the Pakistan Institute of Legislative Develop-

ment and Transparency . An input to the Implementation Re-

view Mechanism: fourth year of review of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/21 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Papua New 

Guinea – civil society report by Transparency International Pa-

pua New Guinea. An input to the Implementation Review 

Mechanism: fourth year of review of chapter II 

CAC/COSP/2021/NGO/22 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Zimbabwe – 

civil society report by Anti-Corruption Trust of Southern Af-

rica. An input to the Implementation Review Mechanism: third 

year of review of chapters II and V 

CAC/COSP/2021/NGO/23 Statement submitted by the UNCAC Coalition:  

Anti-corruption priorities in the Asia-Pacific region 

CAC/COSP/2021/NGO/24 Statement submitted by the UNCAC Coalition:  

Anti-corruption priorities for Europe 

CAC/COSP/2021/NGO/25 Statement submitted by the UNCAC Coalition:  

Anti-corruption priorities for Latin America 

CAC/COSP/2021/NGO/26 Statement submitted by the UNCAC Coalition:  

Anti-corruption priorities for Latin America  

[Spanish language version] 

http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/15
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/16
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/17
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/18
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/19
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/20
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/21
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/22
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/23
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/24
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/25
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/NGO/26
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CAC/COSP/2021/NGO/27 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Anti-corruption 

priorities in the Middle East and North Africa region 

CAC/COSP/2021/NGO/28 Statement submitted by the UNCAC Coalition:  

Anti-corruption priorities in the sub-Saharan Africa region 

CAC/COSP/2021/NGO/29 Statement submitted by the UNCAC Coalition: Agenda for the 

civil society preparatory meeting on Sunday,  

12 December 2021 
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 المرفق الثاني 
 

 جدول األعمال المؤطت للدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية    
 األمم المتحدة لمكافحة الفساد  

  
 المسائل التنظيمية: -1

 ؛العاشرةافتتاح دورة المؤتمر   )أ( 

 انتخاب أعضاء المكتب؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج( 

 مشاركة المراقبين؛ )د( 

 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض؛ )ه( 

 المناقشة العامة. )و( 

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. -2

 المساعدة التقنية. -3

 المنع. -4

 استرداد الموجودات. -5

 التعاون الدولي. -6

  ته امة بشـــــــأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفســـــــاد ومكافح متابعة نتائج الدورة الســـــــتثنائية للجمعية الع  - 7
 وتعزيز التعاون الدولي. 

 مسائل أخرى: -8

من التفاقية بشــأن التعاون مع المنظمات واآلليات   63)ج( و)د( من المادة   4تنفيذ الفقرتين   )أ( 
ــتخدام المعلومات ذات  ــأن اســــ ــلة وبشــــ الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصــــ
الصلة التي تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما 

   مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛

 حالة التصديق على التفاقية ومتطلبات تقديم اإلشعارات بموجب التفاقية؛ )ب( 

 أي مسائل أخرى. )ج( 

 عشرة.حادية جدول األعمال المؤقت للدورة ال -9

 اعتماد التقرير. -10
 


