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

 

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

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

 1/ 9القرار    

إعالن شرررا الخرريل تعل ت الا الت اون الدولي في ممال ملف الفسرراد ومكافحتو في أوطات الوعارص والت ررد     
 لألزمات والت افي ملها

 
 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

خطورة ما يطرحه الفسااااااد من مشااااااكل ومخاطر على اساااااتقرار المجتمعات وأمنها، مما يقو   تقلقهإذ  
 مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعر  التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،

لى تعزيز الجهود الرامية  األثر الساالبي لألنشااطة اإلجرامية المنظمة، وإذ يساالم بالحاجة إ  وإذ يقلقه أيضااا 
إلى تحسااااين فهم الصااااالت القائمة بين الفساااااد وسااااائر أشااااكال الجريمة، وخصااااويااااا الجريمة المنظمة والجريمة 

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

شااااااااااكاله أولوية لجميع الدول بأن منع الفساااااااااااد ومكافحته على جميع المسااااااااااتويات و جميع أ  عترفوإذ ي  
 األطراف ومسؤولية عليها،

الااذي اعتماادت  يااه   2021حزيران/يونيااه    2المؤرخ    32/1-داإلى قرار الجمعيااة العااامااة    وإذ يشااااااااااااااير 
الجمعية العامة اإلعالن الساااااااياساااااااي المعنون تالتزامنا المشاااااااترك بالعمل بفعالية على التصااااااادي للتحديات وتنفيذ  
التادابير الرامياة إلى منع الفساااااااااااااااد ومكاافحتاه وتعزيز التعااون الادوليت، الاذي اعترفا   ياه الادول األطراف باأن منع  

المشاااااروعة واساااااترداد الموجودات المصاااااادرة وإعادتها، وفقا التفاقية األمم ومكافحة الفسااااااد والتدفقات المالية غير  
يمكن أن يساااهم في تعبئة الموارد بفعالية والقضااااء على الفقر وتحقيم التنمية المساااتدامة   ،( 1) المتحدة لمنع الفسااااد

من جديد  أكدتوالتمتع بجميع حقوق اإلنساااان، وسااالم  أيضاااا بأن الفسااااد غالبا ما يكون ذا طابع عبر وطني، و 
الحاجة إلى تعاون دولي قوي ومساااااااعدة دولية في منع جرائم الفساااااااد وكشاااااافها والتحقيم فيها ومالحقة مرتكبيها،  

 وكذلك في استرداد الموجودات المصادرة وإعادتها وفقا لالتفاقية،

اون الدولي بأن من بين األغرا  الرئيساااية التفاقية مكافحة الفسااااد ترويي وتيساااير ودعم التع وإذ يسااالم 
 والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، في مجاالت منها استرداد الموجودات،

الحاجة إلى االسااااااااااااااتخدام الكامل والفعال التفاقية مكافحة الفساااااااااااااااد، في مجاالت منها  وإذ يؤكد مجددا  
 طراف،المنع، وإذ يشدد على عمل األفرقة العاملة ذات الصلة التابعة لمؤتمر الدول األ

بالدور األساااسااي الذي يؤديه التعاون الدولي الفعال في منع الفساااد ومكافحته، ويشاادد، تحقيقا   وإذ يساالم 
لهذه الغاية، على أهمية معالجة التحديات والحواجز الدولية، ال سااااااااااااايما 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، ومواجهتهاا والتصااااااااااااااادي لهاا بفعاالياة، وإذ يحا  الادول  ميثااق األمم المتحادة وااللتزاماات بموجاب القاانون الادول
 في هذا الصدد على االمتناع عن تطبيم هذه التدابير، تماشيا مع التزاماتها الدولية،األطراف 

بأن منع الفسااد ومكافحته يشاكالن تحديا خاياا في أوقات الطوارئ والتصادي لألزمات   وإذ يسالم أيضاا 
 ولي جزء ال يتجزأ من جهود التعافي،والتعافي منها، و أن التعاون الد

بشاااااااااأن التشاااااااااجيع على اساااااااااتخدام    2015تشااااااااارين الثاني/نوفمبر    6المؤرخ  6/7إلى قراره   وإذ يشاااااااااير 
تكنولوجيات المعلومات واالتصاااااالت من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساااااد، وإذ يالحأ تزايد أهمية اسااااتخدام هذه 
األدوات لمواجهة الممارسااااات الفاساااادة واالسااااترشاااااد بها في و ااااع تدابير التصاااادي المناساااابة وتبادل المعلومات 

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

إزاء حاالت الطوارئ واألزمات العالمية، بما في ذلك الحالة الناشااااائة عن جائحة    وإذ يسااااااوره بالل القلم 
( وآثاارهاا الصااااااااااااااحياة واالجتمااعياة واالقتصااااااااااااااادياة وغيرهاا من ا ثاار، وأثرهاا،  19-مر  فيروس كوروناا )كوفياد

جملة أمور، على الحكم الرشاايد وساايادة القانون على جميع المسااتويات وعلى تحقيم خطة التنمية المسااتدامة  في
من أهداف التنمية المساااااااااااتدامة المتعلم بالتشاااااااااااجيع على إقامة مجتمعات  16ال سااااااااااايما الهدف ،  ( 2) 2030 لعام

انية ويااول الجميع إلى العدالة، و ناء يهمش فيها أحد من أجل تحقيم التنمية المسااتدامة، وإتاحة إمك مسااالمة ال
 مؤسسات فعالة وخا عة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، والغايات المتصلة بذلك الهدف،

بأن مخاطر الفساااااد قد تزداد في أوقات الطوارئ والتصاااادي لألزمات والتعافي منها، حي  إن  وإذ يساااالم 
إلحاح االحتياجات والطلب الكبير على اإلغاثة االقتصااااااادية والصااااااحية وساااااارعة االسااااااتجابة المطلو ة من الدول  

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

على حماية األموال التحفيزية المحلية والدولية والموارد الحيوية المخصاااااااصاااااااة للطوارئ،  وإذ يعقد العزم 
وإذ يشااااااير إلى أن الفساااااااد يسااااااتنزف الموارد الالزمة للتصاااااادي لألزمات والتعافي منها ولتقديم الخدمات العمومية 

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

بأن الفساااااااااد هو أحد العوامل التي تهدد تضااااااااافرة الجهود المتعددة األطراف المبذولة للتغلب على    وإذ يساااااااالم  
والمعدات  ، والتعاونة الدولي الالزم لضمان الويول الكافي والمنصف إلى األدوية واإلمدادات الطبية 19- جائحة كوفيد 

واللقاحات والعالجات وعمليات التشاااخيل المأمونة والفعالة والجيدة والميساااورة التكلفة، ال سااايما بالنسااابة للبلدان النامية  
 واألشخاص الذين يعانون من أو اع هشة، إلى جانب جهود تعزيز التصدي والتعافي على الصعيد العالمي، 

، الذي ساااااااااالم   يه 2020نيسااااااااااان/أبريل   20المؤرخ   74/274إلى قرار الجمعية العامة    وإذ يشااااااااااير 
الجمعية العامة بأهمية التعاون الدولي وفعالية تعددية األطراف في المساااااااعدة على كفالة أن يتمكن جميع الدول  

واألدوية واللقاحات الحيوية وكفالة تدفقها   من اتخاذ تدابير حمائية وطنية فعالة، والحصااااااااااااااول على اللوازم الطبية
بغية التقليل من ا ثار السااااااالبية في جميع الدول المتضاااااااررة من الجائحة وتجنب انتشاااااااارها من جديد، وإذ يسااااااالم 

 بأهمية منع الفساد ومكافحته في هذا الصدد،

الجمعية العامة إلى أن الدول األعضااء الحظ ، في اإلعالن الساياساي الذي اعتمدته    وإذ يشاير أيضاا 
، مع التقدير الدور المهم للمجتمع المدني 2021في دورتها االستثنائية من أجل مكافحة الفساد المعقودة في عام 

واألوساا  األكاديمية والقطاع الخاص ووساائا اإلعالم في اساتبانة جرائم الفسااد وكشافها واإلبالا عنها، والتزم  
مكاناتها ووفقا للمبادئ األساااااسااااية للقانون الداخلي، من أجل تشااااجيع األفراد  باتخاذ التدابير المناساااابة، في حدود إ

والجمااااعاااات من خاااارا القطااااع العاااام، مثااال منظماااات المجتمع المااادني والمنظماااات غير الحكومياااة ومنظماااات  
المجتمع المحلي والقطاع الخاص، على المشااركة النشايطة في منع الفسااد ومكافحته، ومن أجل توعية الجمهور 

 __________ 

 .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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بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه، وإذ يشير كذلك إلى الحاجة إلى هذه اإلجراءات في أوقات  
 الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها،

 2021بعقد الدورة االساااااااااتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسااااااااااد في حزيران/يونيه  وإذ يرحب 
تلك الدورة االساااتثنائية اإلعالن الساااياساااي الذي أشاااير  يه إلى  ااارورة  ااامان اتخاذ واعتماد الجمعية العامة في 

لم بالدور  التدابير المناسابة لمنع الفسااد ومكافحته عند التصادي لألزمات والطوارئ الوطنية أو التعافي منهما، وساب
ومهامهما في التقيد بالساااااااياساااااااات  الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااااااابة وغيرها من هيئات الرقابة 

 واإلجراءات المتعلقة بإدارة األموال العمومية واالشتراء العمومي،

المؤرخ   8/13إلى التقاادم الااذي أحرزتااه الاادول األطراف واألمااانااة في تنفيااذ قرار المؤتمر    وإذ يشااااااااااااااير 
ألجهزة العليا للرقابة المالية والمعنون تإعالن أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين ا 2019كانون األول/ديسمبر  19

والمحاساااابة وهيئات مكافحة الفساااااد على منع الفساااااد ومكافحته بمزيد من الفعاليةت، الذي شاااادد  يه المؤتمر على 
الدور الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااااااابة وغيرها من هيئات الرقابة في منع الفسااااااااد ومكافحته،  

تعزيز النزاهة والمسااااءلة والشااافا ية واإلدارة الساااليمة للشاااؤون العمومية والممتلكات العمومية، سااايما  يما يتعلم ب  ال
وكذلك الكفاءة في اسااااااتخدام الموارد العمومية، وإذ يؤكد الحاجة، في هذا الصاااااادد، إلى مواياااااالة تلك الجهود في  

 أوقات منها أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها،

الادول األطراف على النهو  بااالسااااااااااااااتخادام الكاامال والفعاال التفااقياة األمم المتحادة   يشااااااااااااااجع -1 
لمكافحة الفساااااااد لو ااااااع وتنفيذ سااااااياسااااااات واسااااااتراتيجيات مكافحة الفساااااااد وفقا للقانون الداخلي، ومتى كان ذلك 

الطوارئ مناساااااااااابا، تحسااااااااااين وتعزيز القائم منها لضاااااااااامان التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهة الفساااااااااااد في أوقات  
 والتصدي لألزمات والتعافي منها؛

الدول األطراف على أن ترياااااد وتساااااتعر  باساااااتمرار تدابير مكافحة الفسااااااد   يشاااااجع أيضاااااا -2 
( التي مااا زالاا  متفشاااااااااااااايااة، وغيرهااا من أوقااات الطوارئ 19-المنفااذة أثناااء جااائحااة مر  فيروس كورونااا )كوفيااد

على االتجاهات المتصاااالة بالفساااااد، مع األخذ    19-كوفيدوالتصاااادي لألزمات والتعافي منها، وريااااد أثر جائحة  
 في االعتبار أن مخاطر الفساد ر ما تكون قد زادت خالل الجائحة؛

الدول األطراف على أن تمنح، وفقا للمبادئ األساااسااية لنظمها القانونية، هيئات   كذلك يشااجع -3 
ها من الهيئات ذات الصااااااااالة الواليات المناسااااااااابة مكافحة الفسااااااااااد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااااااااابة وغير 

واالساااااتقاللية والموارد الالزمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية و منأى عن أي تأثير ال مساااااوا له، بما في ذلك، 
عند االقتضاااااااااء، لدى تنساااااااايم جهود مكافحة الفساااااااااد، وفي أوقات الطوارئ والتصاااااااادي لألزمات والتعافي منها،  

 رادة السياسية في هذا الصدد؛أن تعزز اإل وعلى

بااالاادول األطراف أن تحول دون انتهاااز موظفي القطاااع العااام فرص اساااااااااااااتخاادام مركزهم   يهيااب  - 4 
نفوذهم أو المعلومات التي يطلعون عليها بحكم منصااااااااابهم لالنتفاع من عمليات االشاااااااااتراء أو من تصاااااااااميم تدابير   أو 

عن  عها أو إدارتها، وذلك بإلزام الموظفين العموميين بالكشاااف التصااادي لألزمات والتعافي منها أو تخصااايصاااها أو توزي 
 الداخلي؛  للقانون  تضارب المصالح المحتمل و مان توفر آليات مناسبة لالستعرا  واإلدارة وفر  الجزاءات وفقا 

الدول األطراف على أن تنشاااظ نظم اشاااتراء عمومي شااافافة وتنافساااية ومو اااوعية تدار   يح  -5 
إذا كان ذلك ممكنا وفي حدود إمكاناتها ووفقا لقانونها الداخلي، وأن توايل تعزيز تلك النظم، بوسائل إلكترونية،  

متى كان ذلك  ااروريا ومناساابا، في دورة االشااتراء العمومي برمتها، وأن تضااع مبادئ توجيهية السااتخدام وإدارة  
ن القائم منها بحي  تدمةي فيها  اامانات لمكافحة الفساااد على نحو   إجراءات االشااتراء في حاالت الطوارئ وتحسااال

يسااااااااعد في كفالة الشااااااافا ية والرقابة والمسااااااااءلة في أوقات الطوارئ والتصااااااادي لألزمات والتعافي منها، من قبل  
 جهات منها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وغيرها من هيئات الرقابة؛
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الدول األطراف على أن تضاااااااااااااع نظما كا ية للمراجعة الداخلية للحساااااااااااااابات،   يح  أيضاااااااااااااا -6 
تعززها عند االقتضاااااااء، للمساااااااعدة في ريااااااد تخصاااااايل وتوزيع اإلغاثة في حاالت الطوارئ، وكفالة تنفيذ   وأن

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

الدول األطراف على اتخاذ تدابير لضاااااااااامان الشاااااااااافا ية والمساااااااااااءلة في إدارة المالية  يشااااااااااجع -7 
العمومية في أوقات الطوارئ والتصاادي لألزمات والتعافي منها، وتعزيزها عند االقتضاااء، بساابل منها عر  بنود  

سااتخدام سااياسااات مرنة وفعالة  الميزانيات على نحو يضاامن إتاحة اطالع الجمهور على الميزانيات والحسااابات، وا
للتوزيع المالي من أجل إدارة األموال المخصااااااااااصااااااااااة ل غاثة، وتمكين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااااااابة  
وغيرها من الهيئات ذات الصاااااااااالة من أداء مهامها في هذا الصاااااااااادد، وخايااااااااااة من خالل التقيد بالسااااااااااياسااااااااااات  

ية، وفقا للمبادئ األساااسااية للقانون الداخلي، بهدف تخايع العبء عن واإلجراءات المتعلقة بإدارة األموال العموم
 األشخاص الذين يعانون من أو اع 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 للفساااااااااااااد أن يؤثر على المرأة والر 

والتصادي لألزمات والتعافي ومنها، وموايالة تعزيز المسااواة بين الجنساين وتمكين المرأة في هذا الصادد، بوساائل 
منها تعميمهما في التشاااااريعات وعمليات و اااااع الساااااياساااااات والبحو  والمشااااااريع والبرامي ذات الصااااالة، حساااااب  

 بادئ األساسية للقانون الداخلي؛االقتضاء ووفقا للم

الاادول األطراف على إدماااا وتنفيااذ عمليااات إلدارة مخاااطر الفسااااااااااااااااد، ال ساااااااااااااايمااا في    يحاا  -9 
المؤسسات المسؤولة عن التصدي لألزمات والتعافي منها أو المعنية بها، من أجل المساعدة في استبانة مخاطر  

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

بالدول األطراف أن تعتمد أو تعزز، عند االقتضاااااااااااء، تدابير مكافحة الفساااااااااااد الالزمة  يهيب -10 
ب لجوانب منها حماية  لضاامان امتثال القطاع الخاص للقوانين واللوائح الواجبة التطبيم، مع إيالء االعتبار الواج

البيانات وحقوق الخصاااااااوياااااااية، وموايااااااالة الجهود الرامية إلى تعزيز و اااااااع مدونات سااااااالوكية من أجل األداء  
 الصحيح والمشرالف والسليم ألنشطة األعمال التجارية وجميع المهن ذات الصلة ومنع تضارب المصالح؛

عاون الدولي واتخاذ التدابير المناسااابة لتعزيز  التزام الدول األطراف ببذل الجهود في الت  يؤكد مجددا  - 11 
شااااااااااااافا ية الملكية النفعية من خالل  ااااااااااااامان أن تكون المعلومات الكا ية والدقيقة والجيدة التوقي  عن الملكية النفعياة  
متاحة للسااالطات المختصاااة وفي متناولها، ومن خالل تعزيز اإلفصااااح والشااافا ية  يما يتعلم بالملكية النفعية، بوساااائل  

نها مثال الساااجالت المناسااابة، متى اتفم ذلك مع المبادئ األسااااساااية للنظم القانونية الداخلية، ويشاااجع الدول األطراف  م 
 على اتخاذ هذه التدابير أيضا في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها؛ 

لفساااااد التي تؤدي إلى  بالدول األطراف أن تحقم في األفعال المجرمة وفقا التفاقية مكافحة ا  يهيب  - 12 
بالعطاءات،   ممارسااات تجارية غير عادلة، مثل المغاالة في األسااعار والتالعب بأسااعار الساالع والخدمات األساااسااية أو 

 ال سيما تلك الالزمة لتدابير التصدي في أوقات الطوارئ واألزمات، وأن تالحم مرتكبي تلك الجرائم؛ 

الاادول األطراف على دعم وتعزيز التعاااون المشااااااااااااااترك بين الوكاااالت على جميع   يشااااااااااااااجع -13 
المسااااااااااااااتويااات لمنع األفراد والشااااااااااااااركااات والكيااانااات االعتباااريااة األخرى والنظم المسااااااااااااااتخاادمااة لتحوياال األموال، 

غاللها الكيانات المالية أو التجارية أو غير التجارية غير المنظمة أو غير المساااااجلة المعر اااااة بقوة السااااات  وكذلك
في الفسااااااد وغسااااال األموال، من ارتكاب أفعال الفسااااااد أو من اساااااتخدامها لتساااااهيل تلك األفعال، في أوقات منها 
أوقات الطوارئ والتصااااادي لألزمات والتعافي منها، وعلى تشاااااجيع ودعم الشاااااركات والمؤساااااساااااات المالية في هذا 

 بالفعل؛الصدد، لغايات منها االستفادة بشكل أفضل من الموارد المنفقة 
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الدول األطراف على اتخاذ تدابير لمكافحة الفساااااد تكفل وجود  اااامانات كا ية  يشااااجع أيضااااا -14 
بشااااااااأن اسااااااااتخدام الساااااااالطة التنفيذية في حاالت الطوارئ في أوقات الطوارئ والتصاااااااادي 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 األسااساية لقانونها   يح  -15 
الداخلي، لتزويد الجمهور بالمعلومات في الوق  المناسااب في أوقات الطوارئ والتصاادي لألزمات والتعافي منها، 

 ومنع الفساد ومكافحته، ومكافحة المعلومات المضللة؛

الاادور المهم للمجتمع الماادني واألوساااااااااااااااا  األكاااديميااة والقطاااع الخاااص  مع التقاادير    يالحأ -16 
ووسااااائا اإلعالم في اسااااتبانة جرائم الفساااااد وكشاااافها واإلبالا عنها، وفي هذا الصاااادد يح  الدول األطراف على 

لي، من أجل تشاااااجيع األفراد  اتخاذ التدابير المناسااااابة، في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األسااااااساااااية للقانون الداخ
والجمااااعاااات من خاااارا القطااااع العاااام، مثااال منظماااات المجتمع المااادني والمنظماااات غير الحكومياااة ومنظماااات  
المجتمع المحلي والقطاع الخاص، على المشااركة النشايطة في منع الفسااد ومكافحته، ومن أجل توعية الجمهور 

ه، في أوقاات منهاا أوقاات الطوارئ والتصاااااااااااااادي لألزماات بوجوده وأساااااااااااااابااباه ومادى خطورتاه والتهادياد الاذي يطرحا 
والتعافي منها، ويشاااااااااااجع الدول األطراف على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفسااااااااااااد 
وتلقيها ونشاااارها وتعميمها، وهي حرية قد تخضااااع لقيود معينة، كتلك التي ينل عليها القانون و اااارورات مراعاة 

أو سااامعتهم، وحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصاااحة العامة أو ا داب العامة، ويشاااجع   حقوق ا خرين
أيضاااااااااا الدول األطراف على النظر في دعوة أولئك األفراد والجماعات إلى المسااااااااااهمة في و اااااااااع وتنفيذ برامي 

أحكام اتفاقية مكافحة الفساااااااد،   المساااااااعدة التقنية، بناء على الطلب، واسااااااتنادا إلى االحتياجات المسااااااتبانة لتنفيذ
و ذل الجهود لتهيئة ظروف تتيح لهم اإلساااااااااااهام إساااااااااااهاما فعاال في تحقيم أهداف االتفاقية، بما في ذلك إمكانية 

للقانون   التصااااارف على نحو مساااااتقل ودون أن يخشاااااوا انتقاما بسااااابب ما يبذلونه من جهود في هذا الصااااادد، وفقا
 ولية الواجبة التطبيم؛الداخلي والتزامات كل دولة طرف الد

بالدول األطراف أن تنشااااظ نظما ساااارية للشااااكاوى ونظم إبالا محمية يسااااهل الويااااول   يهيب -17 
إليها وشااااملة للجميع، وأن تنوعها وتعززها، عند االقتضااااء، لتيساااير اإلبالا في الوق  المناساااب عن أي معاملة 

بالا عن أي وقائع تتعلم بأفعال مجرمة  ال مساااااااااوا لها ألي شاااااااااخل يقوم، بحسااااااااان نية وألساااااااااباب وجيهة، باإل
التفاقية مكافحة الفساااااااااد، بما يشاااااااامل عالقة تلك األفعال بتخصاااااااايل وتوزيع واسااااااااتخدام وإدارة اإلغاثة في   وفقا

 حاالت الطوارئ، وتوفير الحماية من تلك المعاملة؛

ي  الدول األطراف على أن تطور وتعزز، حسااااااااااااب االقتضاااااااااااااء، وفقا للقانون الداخل  يشااااااااااااجع -18 
وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيم لكل منها، اسااااااااااااتخدام قنوات االتصااااااااااااال اإللكترونية الموثوقة والعالية الجودة  
والجيدة التوقي  والفعالة التي تمكن هيئات مكافحة الفسااااااااد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااااااابة وغيرها من 

وفي أوانها على الصااعيدين الوطني والدولي من خالل ا ليات   الهيئات ذات الصاالة من تبادل المعلومات بساارعة
القاائماة، بماا في ذلاك ا لياات التاابعاة للمنظماة الادولياة للشاااااااااااااارطاة الجناائياة )اإلنتر ول(، وعلى أن تنظر في قبول  
ئ النساااااااااااخ اإللكترونية لدى إرساااااااااااال طلبات المسااااااااااااعدة القانونية المتبادلة وتلقيها، في أوقات منها أوقات الطوار 

والتصااادي لألزمات والتعافي منها، ويحيا علما بشااابكة العمليات العالمية لسااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة  
الفساااااااد، التي تهدف إلى اسااااااتحدا  أداة تتساااااام بالساااااارعة والمرونة والكفاءة لمكافحة جرائم الفساااااااد عبر الحدود، 

إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسااااااااااد، ورفد أدوات  وتعزيز تبادل االتصااااااااااالت والتعلم من األقران بين سااااااااالطات  
 التعاون الدولي القائمة والفاعلة والتنسيم معها؛

الدول األطراف على توفير ما يلزم من تدريب وموارد لضااااامان امتالك المساااااؤولين   يشاااااجع أيضاااااا  - 19 
المعنيين في مؤساساات الرقابة األدوات والخبرات الالزمة لتحليل البيانات والمعلومات لالساترشااد بها في عمليات و اع 
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دول األطراف على االسااتفادة  الخطا لمواجهة األزمات والتصاادي لها والتعافي منها، ويشااجع كذلك، في هذا الصاادد، ال 
من برامي بناااء القاادرات والتاادريااب التي يوفرهااا مكتااب األمم المتحاادة المعني بااالمخاادرات والجريمااة وغيره من المنظمااات  

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

على جمع وتبادل أفضااااال الممارساااااات في مجال منع ومكافحة الفسااااااد  الدول األطراف    يح  -20 
والادروس المسااااااااااااااتفاادة  يماا يتعلم بااسااااااااااااااتخادام البيااناات واألدوات الرقمياة وتوافرهاا وأثرهاا، متى أمكن ومع مراعااة 
نفيذ  الظروف المختلفة لكل بلد، لالسااترشاااد بها في تدابير التصاادي لألزمات والتعافي منها وللمساااعدة في بناء وت 

 وإدامة نظم مرنة في مجال التصدي لحاالت الطوارئ؛

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

ا البعض، في التحقيقات واإلجراءات الخاياة بالمساائل المدنية واإلدارية ذات الصالة بالفسااد، في مسااعدة بعضاه
من االتفاقية التي تلزم الدول األطراف بأن يقدم بعضااها إلى بعض أكبر قدر ممكن  46ويشااير أيضااا إلى المادة 

من المساااااااعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضااااااائية المتصاااااالة بالجرائم المشاااااامولة  
عض، بسااااابل منها باالتفاقية، من خالل السااااالطات المركزية، ويح  الدول األطراف على أن يسااااااعد بعضاااااها الب 

التحقيقات المشااااااااااتركة أو الموازية والتبادل الثنائي للقدرات والخبرات، حسااااااااااب االقتضاااااااااااء، من خالل اإلنتر ول، 
 أوقات منها أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها؛ في

  الدول األطراف على موايالة اساتكشااف وتعزيز معرفتها بالصاالت القائمة بين الفسااد يشاجع -22 
أوقات   واألشكال األخرى للجريمة، وخصويا الجريمة المنظمة والجريمة االقتصادية، بما فيها غسل األموال، في

منها أوقات الطوارئ والتصادي لألزمات والتعافي منها، من أجل النهو  بالنزاهة والشافا ية والمسااءلة على نحو  
حة، تقريرا في هذا الصااااااااادد عن المعلومات الطوعية  أفضااااااااال، 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 المشاااااركة العاشاااار لتعزيز التعاون الدولي   يوعز -23 
 بما يلي:

ا الادول األطراف على أساااااااااااااااس طوعي عن جمع المعلوماات، بادعم من األمااناة، التي تقادمها  )أ( 
أفضااااااااال الممارساااااااااات والتحديات المتعلقة بالتعاون الدولي على مكافحة الفسااااااااااد في أوقات الطوارئ والتصااااااااادي 

 لألزمات والتعافي منها؛

تحليال ماا يرد من معلوماات، بادعم من األمااناة، بهادف و ااااااااااااااع مباادئ توجيهياة غير ملزماة  )ب( 
المتعدد األطراف للنهو  بجهود منع الفسااااااااااد واساااااااااتبانته والتحقيم  يه ومالحقة  بشاااااااااأن تعزيز التعاون الدولي و 

 مرتكبيه في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منها؛

أنه ينبغي الجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاااااااااااااركة لتعزيز التعاون الدولي   يقرر -24 
أن تتعزيز التعاون الدولي والمتعدد األطراف للنهو  بجهود منع  المقبل أن يدرا في جدول أعماله مو اااوعا بشااا 

 الفساد واستبانته والتحقيم  يه ومالحقة مرتكبيه في أوقات الطوارئ والتصدي لألزمات والتعافي منهات؛

إلى األمانة أن تقدم إلى مؤتمر الدول األطراف في دروته العاشااااارة تقريرا بشاااااأن التقدم   يطلب -25 
 ديات المواجهة في تنفيذ هذا القرار؛المحرز والتح

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواياال، بالتعاون الوثيم مع   يطلب -26 
الجهات التي تقدم المسااااعدة التقنية الثنائية والمتعددة األطراف، تقديم المسااااعدة التقنية إلى الدول األطراف، بناء  
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يتعلم بتنفيااذ   ألولويااات واالحتياااجااات ورهنااا بتوافر الموارد من خااارا الميزانيااة،  يماااعلى طلبهااا واسااااااااااااااتنااادا إلى ا
 األحكام ذات الصلة من هذا القرار؛

الدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارا الميزانية لألغرا    يدعو -27 
 جراءاتها.المنصوص عليها في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإ

  
 9/2القرار   

التااملا المخترك بال مل بف الية على الت د  للتحديات وتلفيذ التدابير الرامية إلى ملف   
 الفساد ومكافحتو وت الا الت اون الدولي: متاب ة الدورة االستثلائية للممعية ال امة  

 من أجل مكافحة الفساد 
 

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

والمعنون تالدورة    2018كانون األول/ديسامبر  17المؤرخ   73/191إلى قرار الجمعية العامة يشاير إذ  
االساااااتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساااااادت، الذي قررت  يه الجمعية أن تعقد في النصاااااف األول من 

وتعزيز التعاون الدولي،  تهية بشاااااأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفسااااااد ومكافحدورة اساااااتثنائ   2021عام 
والمعنون تالدورة االساااااااااااتثنائية للجمعية العامة من أجل    2020حزيران/يونيه   1المؤرخ   74/276وقرار الجمعية  

 مكافحة الفسادت، الذي قررت  يه الجمعية بشأن الترتيبات التنظيمية للدورة االستثنائية،

اإلعالن السااااياسااااي المعنون تالتزامنا المشااااترك بالعمل بفعالية على التصاااادي للتحديات وإذ يؤكد مجددا   
الاذي أقره مؤتمر الادول األطراف  ،  ( 3) منع الفساااااااااااااااد ومكاافحتاه وتعزيز التعااون الادوليتوتنفياذ التادابير الرامياة إلى  

  2021حزيران/يونيه   2واعتمدته الجمعية العامة في   2021أيار/مايو   7بتوافم ا راء في دورته االستثنائية في 
 في دورتها االستثنائية من أجل مكافحة الفساد،

امع للعملية التحضيرية للدورة االستثنائية، ومساهمات الدول والهيئات  الطابع الجوإذ يالحأ مع التقدير   
والكيانات والوكاالت المتخصااااصااااة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية والمجتمع المدني 

 ،واألوسا  األكاديمية وغيرها من الجهات المعنية

  ،( 4) 2005 كانون األول/ ديسااااامبر  14إلى بدء نفاذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااد في  وإذ يشاااااير  
يساااالم بالحاجة إلى مواياااالة   وهي أكثر الصااااكوك شااااموال وإلزاما من الناحية القانونية وعالميةل في مجال الفساااااد، وإذ 

 لتزامات الناشئة عنها تنفيذا كامال وفعاال، التشجيع على التصديم على االتفاقية أو االنضمام إليها وعلى تنفيذ اال 

بالحاجة إلى تعزيز التدابير وو اااااع نهي جديدة لمسااااااعدة الدول األطراف، بناء على طلبها، وإذ يسااااالم  
 على تحديد ومعالجة التحديات والثغرات والتغلب على العقبات التي تعتر  تنفيذ االتفاقية،

التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساااااااااد شااااااااأن  االسااااااااتثنائية للجمعية العامة ب بأن الدورة يساااااااالم  - 1 
، تشاكل معلما  2021حزيران/يونيه    4إلى   2ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي، التي عقدت في مقر األمم المتحدة من 

 بارزا في جهود المجتمع الدولي لمنع الفساد ومكافحته؛ 

 __________ 

 ، المرفم.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
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المكلفة بالمساااااااؤولية الرئيساااااااية عن تعزيز واساااااااتعرا  تنفيذ    التعاهديةهيئة ه البوياااااااف  ،يلتزم -2 
بمتابعة اإلعالن الساااياساااي المعنون تالتزامنا المشاااترك بالعمل بفعالية على  ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااد

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

، لمؤتمر الادول األطراف في اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الفسااااااااااااااد   الادور المحوري يؤكاد مجاددا   - 3 
الوحيدة المنشااااأة بموجب االتفاقية والهيئة المكلفة بالمسااااؤولية الرئيسااااية عن تعزيز واسااااتعرا     الهيئة التعاهدية بوياااافه 

 والتعاون بينها من أجل تحقيم األغرا  واألهداف المحددة في االتفاقية؛ تنفيذ االتفاقية وتحسين قدرة الدول األطراف  

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

م  بجميع اللغات الرساااااامية لألم ومع توفير الترجمة الفورية   أن يعقد، في حدود الموارد المتاحة يقرر  - 5 
بين الدورات للمؤتمر  متابعة   اجتماع   ، وقبل الدورة العاشاااااااااارة للمؤتمر   2022في عام  يكون ذلك  المتحدة، ويفضاااااااااال أن  

الترتيبات الالزمة  و اااع التاساااعة  ته اإلعالن الساااياساااي، ويطلب إلى مكتب دور بشاااأن المنجزات المتحققة على ياااعيد 
 ؛ نظامه الداخلي وفقا ل و   ، ف ، بالتشاور الوثيم مع الدول األطرا هذا االجتماع لتنظيم  

 ى المؤتمر وإلىإلى مكتاااب األمم المتحااادة المعني باااالمخااادرات والجريماااة أن يقااادم إليطلاااب   -6 
هيئااتاه الفرعياة الخبرة الفنياة والادعم التقني في تنفياذ عملياة المتاابعاة، بساااااااااااااابال منهاا أن ينشااااااااااااااظ ويتعهاد في بواباة 
األدوات والموارد المعر ية المتعلقة بمكافحة الفساد جهةل إليداع جميع المساهمات المقدمة على أساس طوعي من 

، من قبيل الممارسااااااات الجيدة والتقدم المحرز بشااااااأن الدول األطراف بشااااااأن تنفيذ االتفاقية واإلعالن السااااااياسااااااي
 استخدام آليات التعاون الدولي بموجب االتفاقية؛

إلى أهمية اال ااطالع بعملية متابعة تشاامل الجميع للدورة االسااتثنائية للجمعية العامة من يشااير  - 7 
نظومة األمم المتحدة والمنظمات أجل مكافحة الفساااد، ويشااجع الهيئات والكيانات والوكاالت المتخصااصااة التابعة لم 

الدولية والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني واألوسااااااااا  األكاديمية ذات الصاااااااالة وغيرها من الجهات المعنية على 
إلى مكتب  يطلب النظام الداخلي للمؤتمر ذات الصاااااالة، و لمواد  المساااااااهمة مساااااااهمة كاملة في عملية المتابعة، وفقا  

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

المساااااااااهمات المقدمة من كيانات منظومة األمم المتحدة ذات الصاااااااالة، بما في ذلك يشااااااااجع  -8 
، ويطلب إلى مكتب البرامي والصناديم والوكاالت المتخصصة واللجان اإلقليمية، بشأن متابعة اإلعالن السياسي

األمم المتحاادة المعني بااالمخاادرات والجريمااة التنساااااااااااااايم معهااا  يمااا يتعلم بتنفيااذ الواليااات الموكلااة إلى منظومااة  
المتحدة، بما في ذلك، وحسااااب االقتضاااااء، عن طريم فرقة العمل العالمية المعنية بمكافحة الفساااااد التابعة  األمم

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

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى مواياااااااااالة تعزيز أنشااااااااااطته في مجال   يدعو  - 9 
التوعية وتبادل المعلومات على المسااااتوى العالمي من أجل زيادة وعي الجمهور ومعارفه بشااااأن منع الفساااااد ومكافحته،  

خارا الميزانية  من  لعامة لمنع الفساااااااد على الصااااااعيد العالمي، رهنا بتوافر موارد  وذلك بوسااااااائل منها إطالق الحمالت ا 
 لتحقيم هذه الغاية؛ 

إلى مكتاب األمم المتحادة المعني باالمخادرات والجريماة، في إطاار واليتاه وفي حادود موارده يطلاب  - 10 
جهودها الرامية إلى النهو  بتنفيذ االتفاقية  الحالية، أن يواياااال مساااااعدة ودعم الدول األطراف، بناء على طلبها، في  

 ؛ والوفاء بما تعهدت به من التزامات في اإلعالن السياسي وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في هذا الصدد 

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوياااااافه الكيان الرائد المعني  يطلب أيضااااااا  - 11 
بمكافحة الفسااااااااد في منظومة األمم المتحدة، موايااااااالة التنسااااااايم والتعاون مع برنامي األمم المتحدة اإلنمائي ومنظومة  
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  ، ( 5) 2030ياة المساااااااااااااتاداماة لعاام  األمم المتحادة األوساااااااااااااع لتعزيز تادابير مكاافحاة الفساااااااااااااااد التي تتيح تنفياذ خطاة التنم 
تدابير مكافحة الفساد في تنفيذ إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وزيادة التنسيم والتعاون   وإدماا 

مع إدارة الشااااؤون السااااياسااااية و ناء السااااالم وإدارة عمليات السااااالم في األمانة العامة بغية تعزيز ساااايادة القانون وتدابير  
 حة الفساد في جهود األمم المتحدة لحفأ السالم و ناء السالم؛ مكاف 

موايالة اساتكشااف األنشاطة واإلجراءات وأسااليب العمل الرامية إلى تحساين التعاون مع يقرر   -12 
الصاالة بما يتماشااى مع االتفاقية، ومواياالة   المنظمات وا ليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات

االسااااااااااااتفادة على النحو الواجب من المعلومات ذات الصاااااااااااالة التي تعدها ا ليات الدولية واإلقليمية األخرى لمنع 
 ااااااااااارورة وتيساااااااااااير وتعزيز التعاون الفعال والتنفيذ الفعال دون  العمل   الفسااااااااااااد ومكافحته من أجل تجنب ازدواا

ة التنسااااااااااااايم الالزم مع المنظمات الدولية لالتفاقية، وفي هذا الصااااااااااااادد، يدعو أمانة المؤتمر إلى موايااااااااااااالة كفال
 واإلقليمية ذات الصلة في مجال مكافحة الفساد بغية زيادة تيسير وتعزيز أوجه التآزر؛

ع فيه ت من اإلعالن السااااااااااياسااااااااااي ال  80إلى الفقرة يشااااااااااير  - 13  مكتب األمم المتحدة المعني    ا ي يشااااااااااج 
نة اإلحصاااااائية و التعاون الواساااااع على نطاق منظومة ، بالتنسااااايم مع اللج ينشااااار ضاااااع و أن ي على   بالمخدرات والجريمة 
، يسااااتند إلى العمل المنهجي ومصااااادر ا من الناحية العلمية ومو ااااوعي  ا وسااااليم  شااااامال  ا إحصااااائي   ا األمم المتحدة، إطار 

،  البيانات الموثوقة، لدعم الدول في جهودها الرامية إلى قياس الفسااد وأثره وجميع الجوانب ذات الصالة بمنعه ومكافحته 
شاير أيضاا من أجل توجيه وتعزيز ساياساات واساتراتيجيات مكافحة الفسااد القائمة على األدلة، بما يتفم مع االتفاقية، وي 

 ؛ 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 االتفاقية من خالل مراعاة النتائي التي تتوياال إليها آلية اسااتعرا  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

فساااااااااااد، والنظر في أي الفساااااااااااد، وكذلك أي ثغرات وتحديات تتعلم بالفساااااااااااد  اااااااااامن اإلطار الدولي لمكافحة ال
توياااااايات مقدمة من الدول األطراف لمعالجة الثغرات والتحديات المسااااااتبانة من أجل تحسااااااين االتفاقية وتنفيذها 

 عد اختتام وتقييم نتائي دورة االسااااااتعرا   و حسااااااب االقتضاااااااء، وفي هذا الصاااااادد وكخطوة أولى، في المسااااااتقبل،  
ن جميع جوانب عملية اسااااترداد الموجودات وإعادتها، بغية النظر  الثانية، إلى تنظيم دورة اسااااتثنائية للمؤتمر بشااااأ

في جميع الخيارات المتاحة بموجب االتفاقية، بما في ذلك اساااتكشااااف المجاالت الممكنة إلدخال تحساااينات على 
 اإلطار الدولي السترداد الموجودات؛

م مع مبادرة اسااااااااترداد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتنسااااااااي يطلب   -15 
الموجودات المسااروقة، تعزيز وتوساايع نطاق جمع المعارف والبيانات العالمية بشااأن اسااترداد الموجودات وإعادتها 
من خالل جمع وتباادل المعلوماات عن التحادياات والمماارساااااااااااااااات الجيادة، وكاذلاك عن حجم الموجودات المجمادة  

ئم الفسااد، وعدد الحاالت وأنواعها، حساب االقتضااء، مع  امان  والمضابوطة والمصاادرة والمعادة  يما يتعلم بجرا
 ؛، في حدود الموارد المتاحةحماية البيانات الشخصية وحقوق الخصويية، باالستفادة من الجهود القائمة

ى المؤتمر  إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد ويقدم إلأيضا  يطلب   -16 
تقريرا شااامال عن حالة تنفيذ االتفاقية بعد االنتهاء من مرحلة االسااتعرا  الحالية، مع مراعاة المعلومات المتعلقة 

والدروس المسااااااااااتفادة والممارسااااااااااات الفضاااااااااالى  يما يتعلم بمنع الفساااااااااااد ومكافحته  والعقبات  بالثغرات والتحديات 
 ية حيز النفاذ؛و التعاون الدولي واسترداد الموجودات، منذ دخول االتفاق

 __________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة  (5) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1


V.22-10869 11/37 

 

إلى األمانة أن توايل، حسب االقتضاء، إجراء ما يلزم من دراسات استقصائية بشأن يطلب   -17 
مسااااااااااائل معينة تتعلم بالثغرات والتحديات والدروس المسااااااااااتفادة والممارسااااااااااات الفضاااااااااالى بشااااااااااأن المنع والتجريم  

 القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وإعادتها؛ وإنفاذ

إلى مكتاب األمم المتحادة المعني باالمخادرات والجريماة أن يقادم إلى المؤتمر تقريرا عن يطلاب   -18 
 األنشطة التي ينفذها المكتب دعما لتنفيذ اإلعالن السياسي؛

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

  
 3/ 9القرار    

متاب ة إعالن أبعظبي بخأن ت الا الت اون بين األجهاة ال ليا للرطابة المالية والمحاسبة    
واستخداا تكلعلعجيات  ، ملف الفساد ومكافحتو بمالد من الف الية على وهيئات مكافحة الفساد  

 واالت االت في هذا ال دد  الم لعمات 
 

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

بشااااااأن ما يترتب على الفساااااااد من آثار ساااااالبية تضاااااار باسااااااتقرار المجتمعات وأمنها  إذ يعرب عن قلقه   
 وفعالية المؤسسات وسيادة القانون والتنمية المستدامة،

بأن اتباع نهي شااامل ومتوازن ومتعدد الجوانب هو أمر ال غنى عنه لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  واقتناعا منه   
 ، ( 6) افحة الفساد تنفيذا فعاال لمك 

بأهمية المسااااعدة التقنية المساااتدامة التي تقدم في الوق  المناساااب وتتسااام بالمالءمة واقتناعا منه أيضاااا   
للغر  والفعاالياة، وعناد اإلمكاان، طول األماد، من أجال تنفياذ االتفااقياة، بساااااااااااااابال منهاا تنفياذ عملياة محاددة الهادف  

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

أن المساااااؤولية عن تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال عن طريم تشاااااجيع وتعزيز الجهود وإذ يضاااااع في اعتباره   
الرامية إلى منع الفسااد ومكافحته مساؤولية منوطة بجميع الدول األطراف، وأن الدعم والمشااركة من جانب األفراد  

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

مبادئ اإلدارة الساااااليمة للشاااااؤون العمومية والممتلكات العمومية واإلنصااااااف والمسااااااءلة  وإذ يؤكد مجددا   
ة وإرسااااء ثقافة تقوم  زاهعن التجاوزات، بما يشااامل األعمال اإلجرامية، والمسااااواة أمام القانون، و ااارورة حماية الن 

 على رفض الفساد،

بإعالن ليما للتوجيهات الخاياااااااااة بالرقابة المالية وإعالن مكسااااااااايكو بشاااااااااأن   وإذ يحيا علما مع التقدير 
اساااتقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااابة، اللذين اعتمدهما مؤتمر المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

تشااااااارين األول/   26إلى  17المحاسااااااابة، على التوالي، في دورتيه التاساااااااعة المعقودة في ليما من  المالية العامة و 
،  2007تشاااااارين الثاني/نوفمبر    10إلى  5، والتاسااااااعة عشاااااارة المعقودة في مكساااااايكو ساااااايتي من  1977أكتو ر  

ألجهزة العليااا للرقااابااة  و مااذكرة التفاااهم بين مكتااب األمم المتحاادة المعني بااالمخاادرات والجريمااة والمنظمااة الاادوليااة ل
، والتي توفر إطاارا للتعااون بين المنظمتين في 2019تموز/يولياه    30الماالياة العااماة والمحااسااااااااااااااباة الموقعاة في  

 مجال منع الفساد ومكافحته،

 __________ 

 (6) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
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والمعنون    2019 كاااانون األول/ديساااااااااااااامبر  19المؤرخ    8/13برناااامي تنفياااذ قرار المؤتمر  وإذ يالحأ   
التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااابة وهيئات مكافحة الفساااااااد على  تإعالن أبوظبي بشااااااأن تعزيز  

منع الفسااااااااااااااااد ومكاافحتاه بمزياد من الفعاالياةت، الاذي تمولاه دولاة اإلماارات العر ياة المتحادة ويادعماه فريم الخبراء 
دولة اإلمارات العر ية المتحدة، العالمي التابع للمنظمة الدولية للمراجعة المالية الذي يرأساااااه ديوان المحاسااااابة في  

والمكلف بتفعيال ماذكرة التفااهم بين مكتاب األمم المتحادة المعني باالمخادرات والجريماة والمنظماة الادولياة لألجهزة  
 العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة،

على الدور المحوري الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااااااااابة في منع الفسااااااااااد  وإذ يشااااااااادد  
زاهة والمساااااااااءلة والشاااااااافا ية واإلدارة السااااااااليمة للشااااااااؤون العمومية  ومكافحته، وخصااااااااويااااااااا  يما يتعلم بتعزيز الن 

هذا الصاااادد إلى أهمية حماية   والممتلكات العمومية، وكذلك الكفاءة في اسااااتخدام الموارد العمومية، وإذ يشااااير في
االسااااتقاللية الضاااارورية لهذه األجهزة ويااااونها وتعزيزها وفقا للمبادئ األساااااسااااية للنظم القانونية المعمول بها في 

 الدول األطراف لتمكين هذه األجهزة من أداء مهامها بفعالية و منأى عن أي تأثير ال مسوا له،

من االتفاااقيااة، التي تنل، من بين جملااة أمور،   63لمااادة  من ا  4مااا جاااء في الفقرة  وإذ يؤكااد مجااددا   
على تيسير تبادل المعلومات بين الدول األطراف عن أنما  واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه 
ومكافحته، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما تنل عليه تلك المادة، وعلى التعاون مع المنظمات 

الدولية، إلى جانب المنظمات اإلقليمية، وعلى اساااااااااااتخدام المعلومات ذات الصااااااااااالة التي تعدها ا ليات  وا ليات
 الدولية واإلقليمية األخرى من أجل منع الفساد ومكافحته،

  69/228و  2011ول/ديساااااامبر كانون األ 22المؤرخ   66/209إلى قراري الجمعية العامة وإذ يشااااااير  
بشاااااأن تحساااااين كفاءة اإلدارة العمومية وخضاااااوعها للمسااااااءلة وفعاليتها    2014كانون األول/ديسااااامبر  19المؤرخ 

 وشفافيتها عن طريم تعزيز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،

من أهداف التنمية    16بما في ذلك الهدف  ،  ( 7) 2030التنمية المساااااااااااتدامة لعام أهمية خطة  وإذ يالحأ  
المستدامة المتعلم بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيم التنمية المستدامة، 
وإتاحة إمكانية وياول الجميع إلى العدالة، و ناء مؤساساات فعالة وخا اعة للمسااءلة وشااملة للجميع على جميع  

زيادة فرص الويااااااااااااول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاااااااااااااالت، المتعلم بأمور منها  9المسااااااااااااتويات، والهدف 
 يفضي إلى تحقيم التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، ما وهو

 حزيران/ 4إلى  2بعقد الدورة االساااااااااااااتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسااااااااااااااد من وإذ يرحب  
ون تالتزامنا المشاااااااااترك بالعمل بفعالية على التصااااااااادي  واعتماد الجمعية ل عالن الساااااااااياساااااااااي المعن   2021 يونيه

الذي شااااااااااددت  يه الدول  ،  ( 8) للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساااااااااااد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت
األعضاااااااااء على الدور الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة وغيرها من هيئات الرقابة، في إطار 

الياتها، في منع الفساااااااد ومكافحته، ال ساااااايما  يما يتعلم بتعزيز النزاهة والمساااااااءلة والشاااااافا ية واإلدارة السااااااليمة و 
للشااااااؤون العمومية والممتلكات العمومية وفي مجاالت من قبيل االشااااااتراء العمومي، وكذلك الكفاءة في اسااااااتخدام 

فحته في حاالت الطوارئ وأوقات األزمات والتعافي  الموارد العمومية، و اااااااااارورة اتخاذ تدابير لمنع الفساااااااااااد ومكا
 منها، وإذ يشدد على دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ووظائفها في هذا الصدد،

باالجتماع الثاني لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااابة والهيئات المتخصااااااصااااااة في    وإذ يرحب مع التقدير  
قبل انعقاد الدورة التاسااااااعة   2021كانون األول/ديساااااامبر   12في شاااااارم الشاااااايخ بمصاااااار في    مكافحة الفساااااااد الذي عبقد 

 __________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة  (7) 
 ، المرفم.32/1-داقرار الجمعية العامة  (8) 
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للمؤتمر ونظمااه ديوان المحاااسااااااااااااابااة في اإلمااارات العر يااة المتحاادة ومكتااب األمم المتحاادة المعني بااالمخاادرات والجريمااة  
 و التوييات الصادرة عن ذلك االجتماع، والمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة،  

بأن حسااااااان اساااااااتخدام التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن يكون من العوامل المفيدة في وإذ يسااااااالم   
تنفياذ االتفااقياة وسااااااااااااااائر االلتزاماات المتعلقاة بمكاافحاة الفساااااااااااااااد التي تعهادت بهاا الادول األطراف وتحقيم أهاداف  

 التنمية المستدامة،

والمعنون تالتشااااااااجيع   2015تشاااااااارين الثاني/نوفمبر   6المؤرخ   6/7بتنفيذ قرار المؤتمر وإذ يحيا علما  
على اساااااااااااااتخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصااااااااااااااالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااااااااادت،  

الل تعزيز الشاااافا ية والمساااااءلة والمعنون تمنع الفساااااد من خ  2015تشاااارين الثاني/نوفمبر   6المؤرخ   6/8 وقراره
 والكفاءة في تقديم الخدمات العامة عن طريم تطبيم الممارسات الفضلى واالبتكارات التكنولوجيةت،

على اسااااتخدام التكنولوجيا كوساااايلة لمنع الفساااااد والتصاااادي له والحد من أثره على تدابير  وإذ يساااالا الضااااوء  
( والتعافي منها، وإذ يشاااجع الدول األطراف على اعتماد ساااياساااات  19- )كوفيد التصااادي لجائحة مر  فيروس كورونا  

رقمية عند االقتضاااااء ومع إيالء االعتبار الواجب لحماية البيانات الشااااخصااااية وحقوق الخصااااويااااية من أجل تحسااااين 
 مشاركة المواطنين، كفاءة وفعالية اإلدارة العمومية والتعاون الدولي، إلى جانب تعزيز المساءلة والشفا ية والنزاهة و 

بااالمؤتمر الاادولي المعنون تمساااااااااااااتقباال مكااافحااة الفساااااااااااااااد: حفز االبتكااار من خالل    وإذ يرحاب مع التقاادير  
 كاااانون األول/  9التكنولوجياااا والشاااااااااااااراكاااات لتعزيز النزاهاااةت، الاااذي عقاااد في دبي بااااإلماااارات العر ياااة المتحااادة في  

ه ديوان المحاساااابة في اإلمارات العر ية المتحدة ومكتب  قبل انعقاد الدورة التاسااااعة للمؤتمر ونظم 2021 ديساااامبر 
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

والمعنون تتشاجيع مسااهمة الشاباب  2013تشارين الثاني/نوفمبر   29المؤرخ   5/5قراره  وإذ يؤكد مجددا   
 واألطفال في منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون والنازاهةت،

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

المعنون    8/13باااالتقااادم الاااذي أحرزتاااه الااادول األطراف واألمااااناااة في تنفياااذ قرار المؤتمر  وإذ يرحاااب   
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااابة وهيئات مكافحة الفساااااد على  أبو ظبي بشااااأن تعزيز التعاون بين   تإعالن

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

الدول األطراف على أن تعمل، وفقا للمبادئ األسااااساااية لنظمها القانونية، على تعزيز   يشاااجع -1 
ا العليا للرقابة المالية والمحاساابة، بوياافها عامال حاسااما في ا ااطالعها بمهامها، وأن تطبم، اسااتقاللية أجهزته

وفقا لقانونها الداخلي وعند االقتضااء، ساياساات تكفل تسايير عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسابة بفعالية  
ليا للرقابة المالية العامة والمحاسااابة، ال سااايما  يما لألجهزة الع   وفقا للمبادئ والمعايير التي و ااااعتها المنظمة الدولية

 يتعلم بضمان اإلدارة السليمة لألموال العمومية والممتلكات العمومية، وفي مجاالت من قبيل االشتراء العمومي؛ 

من اتفاااقيااة األمم المتحاادة   9من المااادة    2الاادول األطراف على أن تتخااذ، وفقااا للفقرة    يحاا  -2 
تماشاايا مع المبادئ األساااسااية لنظمها القانونية وعند االقتضاااء، تدابير من أجل تعزيز الشاافا ية لمكافحة الفساااد و 

يتعلم   والمسااااءلة في إدارة األموال العمومية، بسااابل منها إرسااااء نظام لمعايير المحاسااابة ومراجعة الحساااابات وما
األجهزة العليا للرقابة المالية   بذلك من رقابة، ويساااااااااااالا الضااااااااااااوء في هذا الصاااااااااااادد على الدور المهم الذي تؤديه

والمحاسبة في إجراء فحوص، بصفة دورية أو عند االقتضاء، لألطر واإلجراءات المالية والمحاسبية المطبقة من  
 أجل الوقوف على مدى فعاليتها في مكافحة الفساد؛
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الدول األطراف على أن تضاااااااامن اسااااااااتجابة الكيانات التي تخضااااااااع حساااااااااباتها   يح  أيضااااااااا -3 
راجعة للنتائي التي تخلل إليها تقارير مراجعة الحسااااااااااابات، وأن تنفذ توياااااااااايات األجهزة العليا للرقابة المالية للم

والمحاساابة وتتخذ اإلجراءات التصااحيحية المناساابة، بما فيها إجراءات المالحقة الجنائية، من أجل  اامان اإلدارة  
 و  بمكافحة الفساد مراعاة لمصلحة المجتمع؛السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية بغية النه

الدول األطراف على أن تعمل، وفقا لقانونها الداخلي وعند االقتضاااااااء، على إشااااااراك   يشااااااجع -4 
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة ووحدات المراجعة الداخلية في اسااااااااتعرا اااااااااتها القطرية في إطار الدورة 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااد، وخصااااااويااااااا  يما يتعلم باسااااااتعرا  تنفيذ  الثانية  لية اسااااااتعرا  تنفيذ  
 الفصل الثاني المتعلم بالتدابير الوقائية، و ما يشمل الزيارات القطرية، حيثما انطبم ذلك؛

زاهة واألمانة من خالل تطبيم مدونات لقواعد الدول األطراف على تعزيز الن  يشاااااااااجع أيضاااااااااا -5 
زة العليا للرقابة المالية والمحاسااابة، والنظر في العمل، عند االقتضااااء ووفقا للمبادئ األسااااساااية  السااالوك في األجه

لنظمها القانونية، على مواءمة هذه المدونات مع مدونة األخالقيات الصااااااادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا  
متثال ألعلى مساااتوى من المعايير األخالقية  للرقابة المالية العامة والمحاسااابة، عند االقتضااااء، بهدف تشاااجيع اال

 المهنية ومنع تضارب المصالح؛

بأهمية اسااااتحدا  وتنفيذ أو ترساااايخ سااااياسااااات فعالة لمكافحة الفساااااد تشااااجع مشاااااركة   يساااالم -6 
زاهة والشااافا ية  المجتمع وتجساااد مبادئ سااايادة القانون واإلدارة الساااليمة للشاااؤون العمومية والممتلكات العمومية والن 

المساااااااااءلة داخل نطاق واليتها القضااااااااائية، ويالحأ أن تعزيز الثقة في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااااابة و 
 وهيئات مكافحة الفساد والمؤسسات الحكومية والعمومية بصفة عامة، يؤدي دورا هاما في سياق هذه الجهود؛

دئ األسااساية لنظمها القانونية،  بالدول األطراف أن تشاجع، حساب االقتضااء ووفقا للمبا يهيب -7 
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااااااااااابة لديها على تعزيز قدرات ومهارات أعضاااااااااااائها وموظفيها في مجال منع  

من االتفاقية عن طريم  60الفسااد ومكافحته، بوساائل منها التدريب والتعليم وتبادل المعارف بما يتفم مع المادة 
 مية والدولية؛البرامي الوطنية اإلقلي 

بالدول األطراف أن تعزز، وفقا للمبادئ األسااااااساااااية لنظمها القانونية، الشااااافا ية    أيضاااااا يهيب -8 
والمساااااااءلة والحكم الرشاااااايد في إدارة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااابة، بما يشاااااامل تنظيمها وسااااااير عملها  

 وعمليات ينع القرار فيها، عند االقتضاء؛

قا للمبادئ األساااسااية لنظمها القانونية، على تمكين  بالدول األطراف أن تعمل، وف  كذلك يهيب -9 
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااااااابة لديها من أداء دورها في منع الفسااااااااد ومكافحته عند التصااااااادي لألزمات 
وحاالت الطوارئ الوطنية أو التعافي منها، ال سااااااااايما  يما يتصااااااااال بمهامها في التقيد بالساااااااااياساااااااااات واإلجراءات  

بإدارة األموال العمومية واالشاااااااااااااتراء العمومي، ويالحأ أهمية الشاااااااااااااراكات بين القطاعين العام والخاص  المتعلقة
 وأيحاب المصلحة ا خرين ذوي الصلة، وفقا للقوانين الداخلية؛

الدول األطراف على أن تعمل، وفقا للمبادئ األسااااااااساااااااية لنظمها القانونية ومع إيالء  يشاااااااجع -10 
قاللية كل من المجالس التشااااااااااااريعية الوطنية واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاساااااااااااابة،  االحترام الواجب الساااااااااااات 

بناء جساور الصالة بين المجالس التشاريعية واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسابة وتوثيم الصاالت بينها،   على
ة العليا للرقابة المالية والمحاساابة  وتشااجيع المجالس التشااريعية الوطنية على االطالع على ما تتوياال إليه األجهز 

من نتائي لكي تأخذها في الحسااابان في ساااياق ممارساااة وظائفها البرلمانية، حرياااا على  ااامان اإلدارة الساااليمة 
 للشؤون العمومية والممتلكات العمومية ومراعاة لمصلحة المجتمع؛
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قاانونياة، على تعزيز باالادول األطراف أن تعمال، وفقاا للمباادئ األساااااااااااااااسااااااااااااااياة لنظمهاا ال  يهياب -11 
التنسااااااايم والتعاون على الصاااااااعيد الوطني واإلقليمي والدولي  يما بين الهيئات المشااااااااركة في جهود منع الفسااااااااد 
ومكافحته، وأن تقدم بعضااااها إلى بعض المساااااعدة القانونية الفعالة دون إبطاء، وأن تتخذ خطوات جادة من أجل  

 من االتفاقية؛ 46يتماشى مع المادة تيسير التعاون الفعال وإزالة الحواجز، بما 

الدول األطراف على أن تعمل، عند االقتضاء ووفقا لنظمها القانونية ومتى كان األمر  يشجع -12 
مناسابا، على تحساين تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفسااد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسابة وساائر 

ي مجال مكافحة الفسااااااااد، ألغرا  منها األغرا  االساااااااتشاااااااارية، وأن تنظر في الهيئات الحكومية التي تعمل ف
نشاااار تقارير دورية بشااااأن مخاطر الفساااااد في مجال اإلدارة العمومية، مع مراعاة ما تتوياااال إليه كل من هيئات  

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

ل األطراف إلى موايااااااااالة تبادل تجار ها المتعلقة بضااااااااامان اإلدارة الساااااااااليمة لألموال الدو  يدعو  - 13 
العمومياة والممتلكاات العمومياة، وتباادل المعلوماات بشااااااااااااااأن دور األجهزة العلياا للرقااباة الماالياة والمحااساااااااااااااباة في هاذا 

 لعضوية المعني بمنع الفساد؛ الصدد، وذلك أيضا باالستفادة من اجتماعات الفريم العامل الحكومي الدولي المفتوح ا 

الدول األطراف على أن تساعى، عند االقتضااء ووفقا ألطرها القانونية الوطنية، وإدراكا   يشاجع -14 
للحاااجاة إلى حماااياة حقوق ا خرين أو ساااااااااااااامعتهم أو حفأ األمن القومي أو النظااام العااام، إلى االسااااااااااااااتفااادة من  

ذ االتفاقية وتوعية الجمهور وتشاااااجيع الشااااافا ية وإبالا الناس تكنولوجيات المعلومات واالتصااااااالت في تعزيز تنفي 
في مجاالت مثل االشااتراء العمومي وإدارة األموال العمومية، واإلفصاااح عن الموجودات والمصااالح، بغية تيسااير  

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

الدول األطراف على أن توايل العمل، وفقا للمبادئ األساسية لنظمها القانونية،   ضايشجع أي  -15 
من االتفاقية، على التوعية بالمخاطر المرتبطة بالفسااااااااد، بسااااااابل منها توفير برامي   13يتماشاااااااى مع المادة  و ما

تعليمية وتدريبية لتوعية الشااااباب والتواياااال مع األفراد المعنيين والجماعات المعنية من خارا القطاع العام، مثل 
 ة؛المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية واألوسا  األكاديمي 

الدول األطراف على أن توايااااااااال ساااااااااعيها، في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ   يشاااااااااجع كذلك -16 
األساااسااية لقانونها الداخلي، إلى إشااراك المجتمع في و ااع السااياسااات واالسااتراتيجيات واألدوات والبرامي الرامية 

 إلى منع الفساد ومكافحته؛

مفتوح العضاااااااااوية المعني بمنع الفسااااااااااد أن يدرا إلى الفريم العامل الحكومي الدولي ال  يطلب -17 
مو اوعا للمناقشاة في اجتماعاته المقبلة بشاأن تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسابة في مجال منع  

 الفساد ومكافحته؛

إلى الفريم العامل الحكومي الدولي المفتوح العضاااااااااوية المعني بمنع الفسااااااااااد واجتماع   يطلب -18 
الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،   الخبراء

وغيرهما من الهيئات الفرعية ذات الصاااااالة، إدراا مو ااااااوع للمناقشااااااة في اجتماعاتها المقبلة بشااااااأن كياية تعزيز  
 استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لتنفيذ االتفاقية؛

إلى األمانة مواياالة جمع وتحليل ونشاار المعلومات عن الممارسااات الجيدة في مجال    يطلب -19 
تطوير تكنولوجيات المعلومات واالتصااااااالت والوياااااول إليها واساااااتخدامها في منع الفسااااااد ومكافحته، مع مراعاة 

تقادم تقاارير عن هاذه الجهود الخبرة التقنياة الموجودة في منظوماة األمم المتحادة، ويطلاب أيضااااااااااااااا إلى األمااناة أن  
 الصلة؛ إلى الهيئات الفرعية ذات
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إلى مكتاب األمم المتحادة المعني باالمخادرات والجريماة أن يواياااااااااااااال، باالتعااون الوثيم    يطلاب -20 
مع الجهات التي تقدم المسااااعدة التقنية الثنائية والمتعددة األطراف، تقديم المسااااعدة التقنية إلى الدول األطراف،  

يتعلم بتنفياذ األحكاام ذات الصاااااااااااااالاة  بنااء على طلبهاا ورهناا بتوافر الموارد الالزمة لذلك من خارا الميزانياة،  يماا  
 من هذا القرار؛

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

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

  
 4/ 9القرار    

 ت الا تلفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على ال  يد اإلطليمي  
 

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

خطورة ما يطرحه الفسااااااد من مشااااااكل ومخاطر على اساااااتقرار المجتمعات وأمنها، مما يقو  إذ تقلقه  
 مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعر  التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،

وية لجميع الدول بأن منع الفساااااااااااد ومكافحته على جميع المسااااااااااتويات و جميع أشااااااااااكاله أول  عترفوإذ ي  
  ( 9) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااادب لدول األطراف القوي  ايؤكد مجددا التزام إذ األطراف ومسااااؤولية عليها، و 

 باعتبارها أشمل يك عالمي ملزم قانونا بشأن الفساد، و رورة االستخدام الكامل والفعال لالتفاقية،

ل مكافحة الفساااااااد باعتبارها عنصاااااارا من عناياااااار خطة التنمية  بتعزيز المساااااااعدة التقنية في مجا وإذ يرحب   
ووسااايلة للتشاااجيع على إقامة مجتمعات مساااالمة ال يهمش فيها أحد وإتاحة إمكانية وياااول    ( 10) 2030المساااتدامة لعام 

 الجميع إلى العدالة و ناء مؤسسات فعالة وخا عة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، 

وتتسام   بأهمية المسااعدة التقنية المساتدامة التي تقدم بناء على الطلب وفي الوق  المناسابواقتناعا منه  
  ةمحدد تنفيذ عملية بالمالءمة للغر  والفعالية، وعند اإلمكان، طول األمد، من أجل تنفيذ االتفاقية، بسااااابل منها 

 لمؤسسات التي تشارك في تنفيذ تدابير مكافحة الفساد لدى الدول األطراف،ابناء قدرات لالهدف 

تنل على أن تباذل الادول األطراف،   من االتفااقياة، التي 62)ب( من الماادة   2إلى الفقرة وإذ يشااااااااااااااير   
قدر اإلمكان و التنساايم  يما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا ملموسااة من أجل تحقيم أمور 
  تهمن جملتها زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلاه البلدان النامية من جهود لمنع الفساد ومكافح

 وإلعانتها على تنفيذ االتفاقية بنجاح، بصورة فعالة،

من االتفاقية التي تنل على أنه يجوز للدول األطراف أن تبرم    62من المادة   4إلى الفقرة وإذ يشاااير أيضاااا  
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشاأن المسااعدة المادية واللوجساتية، آخذة بعين االعتبار الترتيبات المالية  

 مة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنل عليها هذه االتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته، الالز 

من االتفاقية التي تكلف مؤتمر الدول األطراف   63)و( من المادة -)ا( 4إلى الفقرة وإذ يشااااااااير كذلك  
ليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير في االتفاقية بوالية تتألف من جملة أمور منها التعاون مع المنظمات وا 

 __________ 

 (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، واالستخدام المناسب للمعلومات ذات الصلة التي تعدها ا ليات الدولية واإلقليمية األخرى  
 من أجل مكافحة الفساد ومنعه بغية تجنب ازدواا العمل دون  رورة،

من اإلعالن السااااااياسااااااي المعنون تالتزامنا المشااااااترك بالعمل بفعالية على التصاااااادي   79إلى الفقرة وإذ يشااااااير  
الذي اعتمدته الجمعية العاماة ،  ( 11) للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفسااااااااااااااد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت 

مؤتمر الدول األطراف في   يه  يشاااجع الذي و ، 2021في دورتها االساااتثنائية من أجل مكافحة الفسااااد المعقودة في عام 
االتفاقية على موايااااالة اساااااتكشااااااف األنشاااااطة واإلجراءات وأسااااااليب العمل الرامية إلى تحساااااين التعاون مع المنظمات  
وا ليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصاااالة بما يتماشااااى مع االتفاقية، وعلى مواياااالة االسااااتفادة  

لمنع الفساااااااد ومكافحته  من المعلومات ذات الصاااااالة التي تعدها ا ليات الدولية واإلقليمية األخرى   على النحو الواجب 
 من أجل تجنب ازدواا العمل دون  رورة وتيسير وتعزيز التعاون الفعال والتنفيذ الفعال لالتفاقية،

ه الدول األطراف  الذي شاجع  ي   2017تشارين الثاني/نوفمبر   10المؤرخ  7/3إلى قراره  وإذ يشاير أيضاا  
على أن توايال تزويد بعضاها بعضاا، حساب قدراتها، بأكبر قدر ممكن من المسااعدة التقنية، وخصاوياا لصاالح 
البلدان النامية، بأشاااااااكال مختلفة مثل الدعم المادي و ناء القدرات وتوفير التدريب، بناء على الطلب، بما يتسااااااام  

 مع أحكام الفصل السادس من االتفاقية،

بالمسااااااهمة الهامة التي يقدمها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أيضاااااا  عترف  وإذ ي  
خالل و اااااااااع برامي المسااااااااااعدة التقنية، وإذ يرحب بمبادرته الرامية إلى اعتماد نهي إقليمي في تقديم المسااااااااااعدة  

 نحاء العالم للتعجيل بتنفيذ االتفاقية،التقنية في مجال مكافحة الفساد، بسبل منها إنشاء منابر إقليمية في جميع أ

إلى ديباجة االتفاقية التي تالحأ فيها الدول األطراف مع التقدير الصكوك المتعددة األطراف  وإذ يشير   
يالحأ مع التقدير الدور الذي يمكن أن يؤديه بروتوكول مكافحة الفساااااااااااد الذي إذ  و ، ( 12) لمنع الفساااااااااااد ومكافحته
 ، في تنفيذ االتفاقية،2001آب/أغسطس  14ئية للجنوب األفريقي في اعتمدته الجماعة اإلنما

أن هناك أساااليب متزايدة التعقيد والتطور تسااتخدم لتفادي إجراءات مكافحة الفساااد،   وإذ يدرك بقلم بالل 
 قية،وإذ يسلا الضوء على التحديات الناشئة التي تواجه جهود مكافحة الفساد وغيره من الجرائم المشمولة باالتفا

من االتفااقياة المعنوناة تتادابير أخرى: تنفياذ االتفااقياة من خالل   62من الماادة  2إلى الفقرة   وإذ يشااااااااااااااير 
التي تنل على أن تبذل الدول األطراف، قدر اإلمكان و التنساااااايم  يما  التنمية االقتصااااااادية والمساااااااعدة التقنيةت

 سة لتعزيز تنفيذ االتفاقية،بينها وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا ملمو 

بضاارورة بذل جهود متضااافرة متعددة األطراف، إلى جانب اتباع نهي إقليمي، لتعزيز تنفيذ  واقتناعا منه  
 االتفاقية والتعجيل بتنفيذها، عند االقتضاء،

  من االتفاقية التي تنل على أن تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية  65إلى المادة وإذ يشير  
لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشااااااااريعية واإلدارية، لضاااااااامان تنفيذ التزاماتها بمقتضااااااااى  

 __________ 

 المرفم. ،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 األورو ية أو موظفي الدول األعضاء في االتحاد األورو اي، التي اعتمدها مجلس االتحاد األورو اي في 
ة ، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظماا1997أيار/ماياو   26

، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها  1997تشرين الثاني/نوفماابر  21التعاااون والتنمياة في الميدان االقتصادي في 
رية ، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتاها اللجناااة الوزا1999كانون الثاني/يناير   27اللجنة الوزارية لمجلس أورو ا في 

، واتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومحار ته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات  1999تشرين الثاني/نوفمبر  4لمجلس أورو ا في 
 . 2003تموز/يوليه   12االتحاد األفريقي في 

https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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االتفاقية، وعلى أنه يجوز لها أن تعتمد تدابير أكثر يااارامة أو شااادة من التدابير المنصاااوص عليها في االتفاقية 
 من أجل منع الفساد ومكافحته،

عدة التقنية المتعددة األطراف والثنائية تكون أكثر فعالية عندما تتماشاااااااااااااى مع  بأن المسااااااااااااااوإذ يسااااااااااااالم  
االساااااتراتيجيات وخطا العمل الوطنية لمكافحة الفسااااااد، وتساااااتند إلى مواطن القوة لكل منها، ولذلك يالحأ أهمية 

جل االساتفادة من الموارد التنسايم بين الجهات المانحة والجهات التي تقدم المسااعدة التقنية والبلدان المتلقية من أ
 وزيادة أوجه الكفاءة وتجنب ازدواا الجهود وتلبية احتياجات البلدان المتلقية،

في هذا الصاااااااااااادد بالنهي اإلقليمي والمنهجية اللذين و ااااااااااااعهما مكتب األمم المتحدة المعني  وإذ يرحب  
 بالمخدرات والجريمة إلنشاء منابر إقليمية لتنفيذ االتفاقية،

أهمياة أن تقادم الادول األطراف بعضااااااااااااااهاا إلى بعض، وفقاا إلمكاانااتهاا، أكبر قادر  ددايؤكاد مجا  -1 
ممكن من المساااااعدة التقنية، ال ساااايما على الصااااعيد اإلقليمي، وأن تعالي، بناء على الطلب، أولويات المساااااعدة 

 التقنية، بما فيها تلك المستبانة في االستعرا ات القطرية؛

بأهمية تعزيز وتيساااااير ودعم المسااااااعدة التقنية المقدمة في  عترف األطراف أن ت بالدول يهيب  -2 
أوانهاا والمسااااااااااااااتاداماة والكاا ياة والفعاالاة من أجال تعزيز القادرات الوطنياة على منع الفساااااااااااااااد ومكاافحتاه، ويادعو إلى 

نية، بناء على التعجيل باتخاذ إجراءات على جميع المساتويات ومن جانب جميع الجهات التي تقدم المسااعدة التق
بما في ذلك االحتياجات التي تسااااااتبان من خالل آلية اسااااااتعرا  تنفيذ اتفاقية   الطلب، في تلبية تلك االحتياجات

األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااد، عن طريم تعبئة ما يكفي من المسااااااااعدة المالية والدعم التقني والموارد األخرى،  
اإلعالن السااااااااااياسااااااااااي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها من  53على النحو المنصااااااااااوص عليه في الفقرة 

 ؛2021االستثنائية من أجل مكافحة الفساد المعقودة في عام 

الدول األطراف على موايااالة إنشااااء منابر إقليمية على مساااتوى البلدان، بالتعاون مع يشاااجع  -3 
كافحة الفساااااااد من خالل االسااااااتفادة من القدرات  شااااااركاء آخرين، للتعجيل بالتنفيذ الفعال التفاقية األمم المتحدة لم

والمعارف اإلقليمية السااااتبانة أولويات اإليااااالح العملية والقابلة للتحقم، ومساااااعدة البلدان وشااااركاء التنمية على 
التعجيل باألولويات المساااااتبانة لتنفيذ االتفاقية، وتنفيذ أنشاااااطة تسااااااعد في تحقيم نتائي ملموساااااة للنهو  بجهود 

 لرامية إلى تنفيذ االتفاقية؛البلدان ا

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواياال، بالتعاون الوثيم مع يطلب   -4 
الجهات التي تقدم المساااعدة المتعددة األطراف والثنائية، تقديم المساااعدة التقنية إلى الدول األطراف، على يااعد 

اء القدرات وتقديم المسااااااعدة داخل البلدان، عند منع الفسااااااد ومكافحته  منها الصاااااعيد اإلقليمي، و وساااااائل منها بن 
على جميع المساتويات، وموايالة كفالة التنسايم والتعاون الالزمين مع المنظمات وا ليات الدولية واإلقليمية ذات  

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

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايااااال، بسااااابل منها  إلى مكتبيطلب أيضاااااا  -5 
 قليمية، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول األطراف، بناء على الطلب، في مجاالت منها:اإلمنابر  النهي إنشاء 

تعزيز ودعم التعاون الدولي واإلقليمي، بساااااااااابل منها و ااااااااااع كتيبات إقليمية عن المساااااااااااعدة  )أ( 
المتبادلة في التحقيقات والمالحقة القضاااائية واإلجراءات القضاااائية، وأنشاااطة تدريب وحلقات عمل بشاااأن   القانونية

 التعاون الدولي واإلقليمي؛

إلجراءات   ةمناساااااب أطر توفير الدعم من أجل تطوير نظم اشاااااتراء أقوى، بسااااابل منها إرسااااااء  )ب( 
 االشتراء في حاالت الطوارئ؛
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نزاهة المؤسااااسااااات العمومية، إلى جانب اإلدارة السااااليمة للشااااؤون تحسااااين شاااافا ية ومساااااءلة و  )ا( 
 العمومية؛األموال العمومية و 

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

الداخلي    مسااعدة الدول األطراف، حساب االقتضااء، في أن تبدخل في يالب نظامها القانوني )ه( 
تدابير مناسابة لتوفير الحماية من أي معاملة ال مساوا لها ألي شاخل يقوم، بحسان نية وألساباب وجيهة، بإبالا  

 السلطات المختصة بأي وقائع تتعلم بأفعال مجرمة وفقا لالتفاقية؛

للمبادئ إلى الدول األطراف أن تتخذ تدابير مناسااااااااااابة،  ااااااااااامن حدود إمكاناتها ووفقا يطلب   -6  
األساااااااااااااااسااااااااااااااياة لقاانونهاا الاداخلي، لتشااااااااااااااجيع أفراد وجمااعاات ال ينتمون إلى القطااع العاام، مثال المجتمع األهلي 
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشااركة النشاطة في منع الفسااد ومحار ته، وإلذكاء 

 يمثله من خطر؛وعي الناس  يما يتعلم بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما 

بضااااااااااارورة أن تنظر المنابر اإلقليمية التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات    عترفي  -7 
والجريمة في تعميم المنظور الجنساااني في أنشااطتها مع مواياالة تعزيز دور المرأة في منع الفساااد ومكافحته، في  

والبرامي ذات الصااالة، حساااب االقتضااااء ووفقا مجاالت منها التشاااريعات وو اااع الساااياساااات والبحو  والمشااااريع  
 للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدول األطراف؛

وكاالت مكافحة الفسااد اإلقليمية والوطنية، وعند االقتضااء الجهات يااحبة المصالحة  يشاجع  -8 
الفساااااد ومكافحته  األخرى التي تضااااطلع بمسااااؤوليات في مجال مكافحة الفساااااد، على مواياااالة جهودها في منع 

والعمل معا، على ياااعد منها الصاااعيد اإلقليمي، للتعجيل بتنفيذ االتفاقية وتعزيز أوجه التآزر مع ا ليات الدولية 
واإلقليمية ذات الصاااااااااالة في مجال مكافحة الفساااااااااااد، دون المساااااااااااس بالقوانين الداخلية للدول األطراف، ويالحأ  

بالمخدرات والجريمة المعنون تالتعجيل بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساادت    مسااهمة برنامي مكتب األمم المتحدة المعني
 والمتاح لجميع الدول األطراف، في هذا الصدد؛

المنظمات اإلقليمية ذات الصااااااااااالة إلى أن توايااااااااااال، في إطار والياتها، إيالء األولوية يدعو  -9 
 لمبادراتها في مجال منع الفساد ومكافحته وتوسيع نطاقها؛

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايااااااااااال، رهنا بتوافر الموارد من طلب  ي  - 10  
خارا الميزانية، اعتماد منهجيته القائمة على اتباع نهي إقليمي والتوسااااااااع فيها، وأن ينشااااااااظ مزيدا من المنابر اإلقليمية،  

لمنهجية المتمثل في تجنب ازدواا األنشاطة،  بناء على طلب الدول األطراف، مع مراعاة خصاائل كل منطقة وهدف ا 
 وعلى العكس من ذلك إقامة شراكات مع الجهات األخرى ذات الصلة التي تقدم المساعدة التقنية؛ 

الدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارا الميزانية لألغرا   يدعو  -11 
 متحدة وإجراءاتها.المبينة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم ال

  
 5/ 9القرار    

 ت الا الت اون الدولي بين سلوات إنفاذ القانعن الم لية بمكافحة الفساد  

 
 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  
بأهمية ترويي وتيساااااااير ودعم التعاون الدولي والمسااااااااعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفسااااااااد،    إذ يعترف   

 من االتفاقية،   1في ذلك في مجال استرداد الموجودات، على النحو المبين في الفقرة الفرعية )ب( من المادة  بما 

ون تتعزيز فعالية التعاون في  والمعن  2013تشاااارين الثاني/نوفمبر   29المؤرخ   5/1إلى قراره    وإذ يشااااير  
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مجال إنفاذ القانون على كشاااف جرائم الفسااااد في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااادت، الذي قام  يه، في 
جملااة أمور، بااالطلااب إلى الاادول األطراف أن تتعاااون  يمااا بينهااا تعاااونااا وثيقااا، بمااا يتوافم مع نظمهااا القااانونيااة  

تعزز فعالية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشاامولة باتفاقية األمم المتحدة واإلدارية الداخلية، كي 
وطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايااااااال تضااااااامين برامجه  ،  ( 13) لمكافحة الفسااااااااد

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

والمعنون تتعزيز التعاون   2019كانون األول/ديسااااااااامبر   20المؤرخ   8/1إلى قراره   وإذ يشاااااااااير أيضاااااااااا  
الدولي على اسااااااااااااترداد الموجودات وإدارة الموجودات المجمدة والمحجوزة والمصااااااااااااادرةت، الذي شااااااااااااجع  يه الدول 
األطراف على القيام، في إطار جهود مشاااااااااااااتركة، بتطبيم الدروس المساااااااااااااتفادة في جميع مجاالت التعاون على  

ت المحلية وتدعيم التعاون الدولي بطرائم من بينها المشاااركة اسااترداد الموجودات، بوسااائل منها تعزيز المؤسااسااا
 في شبكات الممارسين الدولية ذات الصلة،

المعنون تاالحتفال بالذكرى و  2019كانون األول/ديسااااااامبر   20المؤرخ   8/2إلى قراره   وإذ يشاااااااير كذلك  
ت، الذي دعا  يه الدول األطراف إلى العاشاااارة إلنشاااااء آلية اسااااتعرا  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااد

مواياالة ترويي وتيسااير ودعم التعاون الدولي والمساااعدة التقنية في مجال ومكافحة منع الفساااد، وفقا للفقرة )ب( 
 من االتفاقية، 43من االتفاقية بغية تيسير تنفيذ الفقرة   1من المادة 

لمشاااااركة الثال  لتعزيز التعاون الدولي في إطار  إلى اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح ا  وإذ يشااااير   
، الذي شااجع على مواياالة اسااتخدام وتوساايع  2014تشاارين األول/أكتو ر    10و  9االتفاقية، المعقود في فيينا يومي  

شاابكات التعاون القائمة ونظم االتصااال ا من التي تعتمدها، وشااجع الدول األطراف على زيادة كفاءة آليات التعاون  
إنفاذ القوانين، وذلك من خالل جملة أمور منها استحدا  نظم فعالة للتشارك في المعلومات وإقامة قنوات في مجال  

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

زيز التعاون الدولي في  إلى اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاااااركة العاشاااار لتع  وإذ يشااااير أيضااااا   
، الذي قدم مقترحات لتعزيز التعاون الدولي، من  2021أيلول/سابتمبر    10إلى   6إطار االتفاقية، المعقود في فيينا من  

 قبيل االتصال والتنسيم المبكر والمباشر، بسبل منها المشاركة في شبكات التعاون وشبكات الممارسين، 

إلى اإلعالن السااااااياسااااااي المعنون تالتزامنا المشااااااترك بالعمل بفعالية على التصاااااادي    وإذ يشااااااير كذلك   
الذي اعتمدته الجمعية  ، ( 14) للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساااد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت 

 يه رؤساااااااااء الدول  ، ورحب 2021العامة في دورتها االسااااااااتثنائية من أجل مكافحة الفساااااااااد المعقودة في عام  
والحكومات والوزراء وممثلو الدول األعضااااااااء واألطراف في اتفاقية مكافحة الفسااااااااد بإنشااااااااء شااااااابكة العمليات 
العالمية لساااااااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساااااااااد تح  رعاية مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

ات القائمة والفاعلة للتعاون الدولي مثل الشاااااااااابكة العالمية والجريمة، والتي يتمثل أحد أهدافها في رفد المنصاااااااااا 
لجهات التنساااااايم المعنية باسااااااترداد الموجودات، المشااااااتركة بين المنظمة الدولية للشاااااارطة الجنائية )اإلنتر ول(  

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

من االتفاقية المتعلقة بالساالطات المتخصااصااة التي تنل على أن تضاامن الدول   36إلى المادة  وإذ يشااير   
األطراف وجود هيئة أو هيئات متخصااااصااااة أو أشااااخاص متخصااااصااااين في مكافحة الفساااااد من خالل إنفاذ القانون  

 __________ 

 (13) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 . 
 . فمالمر ،  1/ 32-داة  الجمعية العام  قرار (14) 
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القانوني  ما يلزم من االسااااتقاللية، وفقا للمبادئ األساااااسااااية للنظام  وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤالء األشااااخاص 
 للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير ال مسوا لاه، 

من االتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال إنفاذ القانون، التي تقتضااااي من   48إلى المادة   وإذ يشااااير أيضااااا   
إنشااااء تلك القنوات عند الضااارورة،  الدول األطراف تعزيز قنوات االتصاااال بين سااالطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، و 

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

مبادرة الريا  لتعزيز التعاون الدولي بين ساااااااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساااااااااد، وإذ يالحأ   
لطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسااد تهدف إلى رفد منابر  التي تنل على إنشااء شابكة عمليات عالمية لسا 

 وشبكات التعاون الدولي ذات الصلة والتنسيم معها،

بأن التعاون بين ساااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساااااد يزيد من فعالية وكفاءة فرادى   وإذ يساااالم  
 المي،السلطات ويسهم في نجاح مكافحة الفساد على الصعيد الع

بميثاق شااابكة العمليات العالمية لسااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسااااد المعتمد  وإذ يحيا علما   
لم  يه بأن التعاون الدولي الفعال بين ساااااااااالطات إنفاذ القانون  2021تشاااااااااارين الثاني/نوفمبر   17في  ، والذي سااااااااااب

 لمتبادلة، بما يتماشى مع االتفاقية،المعنية بمكافحة الفساد يجب أن يستند إلى أساس من الثقة ا

أن االساااااتخدام الكامل والفعال التفاقية لمكافحة الفسااااااد سااااايساااااهل التعاون الدولي   وإذ يضاااااع في اعتباره  
 الفعال بين السلطات المختصة في مجال إنفاذ القانون من أجل مكافحة الفساد،

قاانون المعنياة بمكاافحاة الفساااااااااااااااد في  باإطالق شاااااااااااااابكاة العملياات العاالمياة لساااااااااااااالطاات إنفااذ ال وإذ يرحاب  
على هامش الدورة االسااااااتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساااااااد، وإذ يثني على    2021حزيران/يونيه   3

الجهود التي بذلها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التحضااااااير إلنشاااااااء الشاااااابكة، وإذ يالحأ 
الخبراء المعني بإنشااااااااااااء شااااااااااابكة العمليات العالمية لسااااااااااالطات إنفاذ القانون المعنية  تنظيم االجتماع األول لفريم 

، وإنشااااء ثال  فرق عمل مؤقتة لتقديم المشاااورة بشاااأن  2021آذار/مارس   4و 3بمكافحة الفسااااد، المعقود يومي  
 مختلف الجوانب المتعلقة بالشبكة،

مات والشااااااااااااابكات الدولية واإلقليمية، مثل مسااااااااااااااهمات كيانات األمم المتحدة األخرى والمنظوإذ يالحأ   
مبادرة تسااتارت والشاابكات المشااتركة بين الوكاالت السااترداد الموجودات، في جهودها الرامية إلى التصاادي للفساااد 
وتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التنسيم وأوجه التآزر  

 ليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد،مع شبكة العم

بالعمل الذي يضاااااطلع به مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشااااااء    يرحب -1  
شاااابكة العمليات العالمية لساااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساااااد، التي تهدف إلى و ااااع مجموعة أدوات 

والمرونة والكفاءة لمكافحة جرائم الفسااد عبر الحدود، وتعزيز تبادل االتصااالت والتعلم من األقران  تتسام بالسارعة  
 بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، ورفد أدوات التعاون الدولي القائمة والفاعلة والتنسيم معها؛

الدول األطراف إلى تشااااااااجيع ساااااااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساااااااااد لديها على  يدعو  - 2  
االنضاااااااامام إلى شاااااااابكة العمليات العالمية لساااااااالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساااااااااد والمشاااااااااركة فيها بفعالية  

 واالستفادة منها على أفضل وجه، إن لم تكن فعل  ذلك بعد؛ 

سالطاتها على المشااركة في فرص التعاون واالساتفادة إلى تشاجيع األطراف  الدول  يدعو أيضاا -3  
منها على أفضاااال وجه من خالل المنظمات والشاااابكات والكيانات الدولية األخرى، مثل مبادرة تسااااتارت والشاااابكات 

لسلطات    المشتركة بين الوكاالت السترداد الموجودات، إلى جانب تعزيز أوجه التآزر مع شبكة العمليات العالمية
 ؛إن لم تكن فعل  ذلك بعد إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، حسب االقتضاء، 
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باالادول األطراف أن تعمال، وفقاا اللتزامااتهاا الادولياة والقاانون الاداخلي ودون المساااااااااااااااس    يهياب -4  
بقاانونهاا وساااااااااااااايااساااااااااااااااتهاا الاداخلياة المتعلقاة بتباادل البيااناات، أو بماا تجرياه من تحقيقاات أو مالحقاات أو إجراءات  

ن المعنية بمكافحة الفساااد قضااائية، على تبادل المعلومات اسااتباقيا وفي الوق  المناسااب بين ساالطات إنفاذ القانو 
دون طلاب مساااااااااااااابم، حيثماا تعتقاد أن هاذه المعلوماات يمكن أن تساااااااااااااااعاد تلاك الساااااااااااااالطاة على القياام باالتحرياات  
واإلجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضاااااااااي إلى تقديم طلب بمقتضاااااااااى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

من االتفاقية، بسابل منها النظر في  56والمادة   46 من المادة 4الفسااد، على النحو المنصاوص عليه في الفقرة  
اسااتخدام شاابكة العمليات العالمية لساالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساااد والشاابكات القائمة، مثل المنظمة 

 الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتر ول(، حسب االقتضاء؛

الدولية ذات الصاالة على دعم أهداف وغايات شاابكة  الدول األطراف والمنظمات والشاابكات  يشااجع  - 5  
العمليات العالمية لسالطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفسااد وغيرها من الشابكات ذات الصالة، مثل الشابكة العالمية  

يل الشابكة لجهات التنسايم المعنية باساترداد الموجودات، المشاتركة بين اإلنتر ول ومبادرة تساتارت، بغية اإلساهام في تشاغ 
 فعاال وتعزيز التعاون بين الشبكات األخرى المشتركة بين الوكاالت ومعها لتدعيم وتعزيز أوجه التآزر؛ 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التشاااااااااااااااور مع المنظمات الدولية   يدعو -6  
المعنية باساااترداد الموجودات، المشاااتركة األخرى وشااابكات الممارساااين، بما فيها الشااابكة العالمية لجهات التنسااايم 

بين اإلنتر ول ومبادرة ”ساتار،، والدول األعضااء، بما في ذلك سالطاتها المعنية بمكافحة الفسااد التي تملك الخبرة 
ذات الصاااااالة، حسااااااب االقتضاااااااء، إلثراء عملية التطوير المقترحة لمركز إلكتروني متكامل تابع للشاااااابكة العالمية 

ون قد يشامل منصاة آمنة لالتصاال الساري بين أعضااء الشابكة، وإلى إبقاء الدول األطراف على  يوفر منتدى للتعا
 علم بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد؛

إلى األمااااناااة أن تجمع، في حااادود الموارد المتااااحاااة، المعلوماااات التي تقااادمهاااا الااادول    يطلاااب -7  
ز م ه من تحديات في تنفيذ هذا القرار األطراف على أساس طوعي وأن تقدم تقارير بشأن ما يبحرة ن تقدم وما يبواجة
 إلى المؤتمر في دوراته المقبلة وإلى هيئاته الفرعية ذات الصلة؛

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

  
 6/ 9القرار    

 متاب ة إعالن مراكش بخأن ملف الفساد  

 ،افحة الفسادإن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمك 

خطورة ما يطرحه الفسااااااد من مشااااااكل ومخاطر على اساااااتقرار المجتمعات وأمنها، مما يقو  إذ تقلقه  
 مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعر  التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،

والمكانة البارزة التي أولتها   ( 15) لفساااااااااادعلى أهمية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا وإذ يسااااااااالا الضاااااااااوء 
 لمسألة منع الفساد في إطار نهي شامل لمكافحته، حي  كرس  فصلها الثاني برمته لتدابير منع الفساد،

التزامنا المشااترك بالعمل بفعالية على التصاادي للتحديات وتنفيذ  تباإلعالن السااياسااي المعنون   وإذ يرحب 
الااذي اعتماادتااه الجمعيااة العااامااة في   ( 16) الفساااااااااااااااااد ومكااافحتااه وتعزيز التعاااون الاادوليتالتاادابير الراميااة إلى منع  

 __________ 

 (15) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 مرفم.ال ،32/1-داقرار الجمعية العامة  (16) 
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وتعزيز    تهفي دورتها االساتثنائية بشاأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفسااد ومكافح  2021حزيران/يونيه   2
دو  الفسااد وأكدت  يه  التعاون الدولي، الذي سالم   يه الدول األعضااء بضارورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ح

مسااؤوليتها عن ذلك، من خالل و ااع تدابير وسااياسااات وممارسااات وقائية، على النحو المبين في الفصاال الثاني  
)التدابير الوقائية( من اتفاقية مكافحة الفساد، وتعزيز األدوات العملية، وموايلة جمع وتبادل الممارسات الجيدة، 

تعليم والتادرياب في القطااعين العاام والخااص، مع االعتراف بادور كاافاة األفراد  وتعزيز الجهود والموارد الالزماة لل
والجماعات من خارا القطاع العام العاملين في مجال المنع باعتباره من بين الركائز الرئيساااااية لمكافحة الفسااااااد، 

المجتمع كأساااااس   واتفق   يه على تعزيز الشاااافا ية والمساااااءلة والنزاهة وثقافة رفض الفساااااد في جميع مسااااتويات
 لمنع الفساد وو ع حد ل فالت من العقاب،

والمعنون    2011تشاااااااااااااارين األول/أكتو ر    28المؤرخ  4/3بالذكرى العاشاااااااااااااارة العتماد قراره   وإذ يحتفل 
تإعالن مراكش بشااااااااااااااأن منع الفسااااااااااااااادت، وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة في تنفيذ قرارات  

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

، الذي أطلم به الدورة الثانية  لية 2015تشااااااااارين الثاني/نوفمبر   6المؤرخ   6/1قراره  وإذ يؤكد مجددا   
في    اسااتعرا  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااد، بما يشاامل اسااتعرا  الفصاال الثاني منها، وإذ يشاادد،

 ااااااوء االسااااااتعرا  الجاري لتنفيذ الفصاااااال الثاني من االتفاقية أثناء الدورة الثانية  لية اسااااااتعرا  التنفيذ، على 
 أهمية بناء أطر وقدرات تشريعية ومؤسسية تفي بمتطلبات ذلك الفصل،

نون  كاا  19المؤرخ    8/13إلى التقادم الاذي أحرزتاه الادول األطراف واألمااناة في تنفياذ قراره   وإذ يشااااااااااااااير 
والمعنون تإعالن أبوظبي بشاأن تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسابة    2019األول/ديسامبر 

وهيئات مكافحة الفساااااااااااااد على منع الفساااااااااااااد ومكافحته بمزيد من الفعاليةت، الذي شاااااااااااادد  يه المؤتمر على الدور 
المحاسااابة في منع الفسااااد ومكافحته، وخصاااوياااا  يما يتعلم األسااااساااي الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية و 

بتعزيز النزاهة والمساااااءلة والشاااافا ية واإلدارة السااااليمة للشااااؤون العمومية والممتلكات العمومية، وكذلك الكفاءة في  
 اساااتخدام الموارد العمومية، وإذ يؤكد الحاجة إلى موايااالة تلك الجهود في أوقات منها أوقات الطوارئ والتصااادي

 لألزمات والتعافي منها في هذا الصدد،

على أن التدابير الوقائية تشااكل إحدى أكثر الوسااائل فعالية في مكافحة الفساااد، وإذ يشااير، في هذا    وإذ يشاادد  
الصاادد، إلى االلتزام بمنع الفساااد ومكافحته على نحو يحترم جميع حقوق اإلنسااان والعدالة والديمقراطية وساايادة القانون  

 ضاء من التزامات في هذا الصدد، على جميع المستويات، ويتسم مع ما يقع على عاتم الدول األع 

بأن منع الفساااااد ومكافحته على جميع المسااااتويات و جميع أشااااكاله هو أولوية لجميع الدول   وإذ يعترف 
ومساؤولية عليها، مما يتطلب توافر إرادة ساياساية قوية، ومشااركة المجتمع، ووجود مؤساساات قوية وعادلة وفعالة  

اد أطر ونهي شاااملة ومتوازنة لمكافحة الفساااد على جميع المسااتويات، ونزيهة وخا ااعة للمساااءلة وشاافافة، واعتم
وإنفاذا ملتزما من جانب جميع الواليات القضااااااااائية وفقا للنظم التشااااااااريعية الوطنية، وكذلك منع الفساااااااااد والتثقيع 

 ودات،والتدريب بشأن مكافحته وإقامة تعاون دولي فعال في مجاالت عدة تشمل، عند االقتضاء، استرداد الموج

إلى أن االتفاقية تسالا الضاوء على أهمية القيام بأنشاطة إعالمية تساهم في عدم التساامح مع    وإذ يشاير 
 الفساد، وكذلك برامي توعية عامة تشمل المناهي المدرسية والجامعية،

 تعزيز وتحساين ساياساات مكافحة الفسااد، بسابل منها إجراء تقييم وتحليل دوريين لكفاءة  وإذ يبرز أهمية 
 هذا اإلطار وتشجيعها، التدابير الوقائية واإلقرار بالممارسات الجيدة المتبعة في

باأن تقاديم المساااااااااااااااعادة التقنياة، ال ساااااااااااااايماا إلى البلادان الناامياة، أمر باالل األهمياة في تعزيز وإذ يعترف   
 قية،القدرات الهيكلية والمؤسسية والبشرية، ومن ثم تيسير تنفيذ أحكام الفصل الثاني من االتفا



24/37 V.22-10869 

 

الدول األطراف على الترويي النضامام جميع دول العالم إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   يشاجع  - 1 
 ممكن؛  الفساد، ويح  جميع الدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك في أقرب وق  

للتدابير الوقائية المبينة في الفصاااااال  بالدول األطراف أن تواياااااال وتعزز التنفيذ الفعال  يهيب -2 
الثاني من االتفاقية، بساااااااااااابل منها معالجة التوياااااااااااايات المنبثقة من آلية اسااااااااااااتعرا  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة 

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

بالجهود المتوايااالة التي يبذلها الفريم العامل الحكومي الدولي المفتوح العضاااوية المعني    يرحب  - 3 
بمنع الفساااد في تيسااير تبادل المعلومات بين الدول األطراف بشااأن مبادراتها وممارساااتها الجيدة، ويشاادد على أهمية 

 على تنفيذها، حسب االقتضاء؛ االستنتاجات والتوييات الصادرة عن الفريم العامل، ويشجع الدول األطراف  

بضااااارورة أن يوايااااال الفريم العامل الحكومي الدولي المفتوح العضاااااوية المعني بمنع    يعترف -4 
الفساااد عمله على إسااداء المشااورة وتقديم المساااعدة إلى المؤتمر في تنفيذ الوالية المسااندة إليه بشااأن منع الفساااد، 

 رة المؤتمر العاشرة؛وأن يعقد اجتماعين على األقل قبل انعقاد دو 

بأن التدابير الوقائية وإنفاذ القانون  ااااااروريان معا للتصاااااادي للفساااااااد بفعالية،   يعترف أيضااااااا -5 
و وجود روابا بين النهي الوقائية ونهي إنفاذ القانون من شاااأنها أن تؤدي إلى زيادة فعالية جهود مكافحة الفسااااد، 

د النهجين والادروس المسااااااااااااااتفاادة مناه يمكن أن تفياد الجهود ويعترف كاذلاك باأن النجااحاات المحققاة  يماا يخل أحا 
 المبذولة في إطار النهي ا خر؛

من االتفاقية، ممارساااات فعالة   5بالدول األطراف أن ترساااي وتعزز، تماشااايا مع المادة  يهيب -6 
غية تقرير مدى  تساااتهدف منع الفسااااد وأن تجري تقييما دوريا للصاااكوك القانونية والتدابير اإلدارية ذات الصااالة، ب 

 كفايتها لمنع الفساد ومكافحته بفعالية؛

الدول األطراف على أن تقيالم، حساااااااب االقتضااااااااء ووفقا للقانون الداخلي، أثر جائحة   يشاااااااجع -7 
على فعالية وكفاءة تنفيذ ساااااياسااااااتها الوطنية لمكافحة الفسااااااد، ال سااااايما  يما  (19-مر  فيروس كورونا )كوفيد

 اد؛يتعلم بتدابير منع الفس

إلى الفريم العامل الحكومي الدولي المفتوح العضااااااااوية المعني بمنع الفساااااااااد أن ينظر   يطلب -8 
في العمل على أن تشاامل الموا اايع التي سااتناقش في اجتماعيه الثال  عشاار والرابع عشاار و ااعة وتنفيذة تدابير  

رساات الجيدة والدروس المساتفادة مبتكرة على الصاعيدين الوطني والدولي من أجل منع الفسااد، بما في ذلك المما
والتحديات القائمة في إطار التقييم الدوري لكفاءة وفعالية تدابير وساااااااياساااااااات مكافحة الفسااااااااد وتدابير التصااااااادي 
الوطنية المتخذة في هذا الصااااااادد، والروابا القائمة بين النهي الوقائية ونهي إنفاذ القانون، ويطلب إلى األمانة أن 

 الميزانية المتاحة، تقريرا عن تلك الموا يع؛ تقدم، في حدود موارد

بمااا أباادتااه الاادول األطراف من التزام ومااا بااذلتااه من جهود من أجاال توفير معلومااات عن    يرحااب  - 9 
الممارساات الجيدة في مجال منع الفسااد تقوم األمانة بجمعها وتنظيمها ونشارها في ساياق أداء مهامها بويافها مريادا  

مانة أن توايل، رهنا بتوافر موارد  دوليا، ويطلب إلى الدول األطراف أن توايل توفير تلك المعلومات، ويطلب إلى األ 
من خارا الميزانية عملها باعتبارها مرياااادا دوليا، وذلك بالقيام بأمور منها تحدي  الموقع الشاااابكي الموا اااايعي للفريم  

 العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد بالمعلومات ذات الصلة؛ 

من االتفاقية، بشأن إعداد التقارير الموا يعية عن   64لمادة بأهمية عمل األمانة، وفقا ل  ينوه -10 
تنفياذ الفصاااااااااااااال الثااني من االتفااقياة، وإ ااااااااااااااافااتهاا التكميلياة اإلقليمياة، ويطلاب إلى األمااناة إطالع الفريم العاامال 

 الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد على هذه التقارير؛
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ن تضاع وتنقح وتحد ، عند االقتضااء ووفقا للمبادئ األسااساية الدول األطراف على أ يشاجع -11 
لنظمهاا القاانونياة، اسااااااااااااااتراتيجياات و/أو خطا عمال وطنياة لمكاافحاة الفساااااااااااااااد تعاالي،  يماا تعاالجاه، االحتيااجاات 
المسااااتبانة خالل اسااااتعرا اااااتها القطرية، وأن تروا لهذه االسااااتراتيجيات و/أو خطا العمل باعتبارها أداة لو ااااع  

 برامي متكاملة ومنسقة لتقديم المساعدة التقنية وفم نهي قطري، قيادة وتنفيذا؛وتنفيذ  

بالدول األطراف أن تكفل تمتع هيئات مكافحة الفساد بما يلزم من االستقاللية والكفاءة،  يهيب -12 
الموظفين وفقاا للمباادئ األسااااااااااااااااسااااااااااااااياة لنظمهاا القاانونياة، وأن تكفال كاذلاك تزوياد هاذه الهيئاات باالموارد الماادياة و 

المتخصاااااصاااااين وتوفير التدريب الذي قد يحتاجه هؤالء الموظفون لال اااااطالع بوظائفهم بفعالية و منأى عن أي 
من االتفااقياة، وأن تحيا علماا باإعالن جااكرتاا بشااااااااااااااأن المباادئ    6من الماادة   2تاأثير ال مسااااااااااااااوا لاه، وفقاا للفقرة 

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

بالدول األطراف أن تحافأ، وفقا للمبادئ األساااسااية لنظمها القانونية، على اسااتقاللية  يهيب أيضااا  - 13 
قااباة لتمكينهاا من أداء مهاامهاا بفعاالياة و مناأى عن أي األجهزة العلياا للرقااباة الماالياة والمحااساااااااااااااباة وغيرهاا من هيئاات الر 

تأثير ال مساااااوا له، وأن تنفذ الساااااياساااااات الكفيلة بالتشاااااغيل الفعال لهذه األجهزة، وأن تكفل معالجة النتائي والتويااااايات  
 ك ممكنا؛ الواردة في تقارير هذه المؤسسات والهيئات معالجة وا ية، بوسائل تشمل اإلجراءات التصحيحية حيثما كان ذل 

بالدول األطراف أن تتيح التعاون الفعال على الصعيد المحلي، حسب االقتضاء،   يهيب كذلك -14 
بين سالطات مكافحة الفسااد والشارطة وسالطات التحقيم واالدعاء والقضااء ووحدات االساتخبارات المالية والهيئات 

لمحاسااااابة، في التحقيقات واإلجراءات المتعلقة بالفسااااااد اإلدارية والرقابية، ال سااااايما األجهزة العليا للرقابة المالية وا
 على الصعيد الوطني، وفقا للنظم القانونية الداخلية؛

زاهة والشاااافا ية والمساااااءلة وساااايادة بالدول األطراف أن تتخذ تدابير ترمي إلى تعزيز الن  يهيب -15 
ية، بساااااااااااابل منها تعزيز الفعالية في تقديم  القانون في اإلدارة العمومية، وفقا للمبادئ األساااااااااااااسااااااااااااية لنظمها القانون 

الخدمات العمومية واسااااااااتخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاااااااااالت وو ااااااااع تدابير ونظم لتيسااااااااير اإلبالا عن 
 الحواد  التي قد تشكل أفعاال مجرمة بموجب االتفاقية؛

والمساااااءلة في نظم العدالة الجنائية لديها، بساااابل  زاهةالدول األطراف على أن تعزز الن   يح  -16 
)د( من إعالن الدوحة   5القضاااااااء، وفقا لالتفاقية وتماشاااااايا مع الفقرة  نزاهةمنها اسااااااتحدا  طرائم مبتكرة لتعزيز 

بشااااأن إدماا منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال األمم المتحدة األوسااااع من أجل التصاااادي للتحديات 
،  ( 17) ية واالقتصاااااااااااادية وتعزيز سااااااااااايادة القانون على الصاااااااااااعيدين الوطني والدولي ومشااااااااااااركة الجمهوراالجتماع
إلى  12اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثال  عشااااااار لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في الدوحة من   الذي
ية لنظمها القانونية، وينوه بما يقدمه ، مع احترام اساتقاللية القضااء، وفقا للمبادئ األسااسا 2015نيساان/أبريل   19

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

بالدول األطراف أن تتخذ تدابير فعالة على الصااااااااااعيد المحلي من أجل منع أفعال الفساااااااااااد  يهيب  - 17 
والجرائم ذات الصاااااااالة التي يشااااااااارك فيها أعضاااااااااء البرلمانات الوطنية على جميع المسااااااااتويات والتحقيم فيها ومالحقة 

انات، وكذلك مساااألة الوالية القضاااائية،  مرتكبيها قضاااائيا وفقا لالتفاقية، مع مراعاة المساااائل المتعلقة باالمتيازات والحصااا 
حساااااااب االقتضااااااااء، بغية تعزيز أعلى المعايير األخالقية باعتبارها عنصااااااارا أسااااااااسااااااايا في الحفا  على ثقة الجمهور،  

تعزز الحوار والتعااون بين البرلمااناات، بماا في ذلاك باالتنسااااااااااااايم مع االتحااد البرلمااني الادولي والمنظماات الممااثلاة،   وأن 

 __________ 

 .، المرفم70/174 قرار الجمعية العامة (17) 
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، بغر  تعزيز تبادل الممارسااااااات الجيدة المتعلقة بالتشااااااريع والمراجعة و ااااااوابا الرقابة في مجال  حسااااااب االقتضاااااااء 
 مكافحة الفساد، وأن تنظر في تنفيذ تلك الممارسات الجيدة على مستوى القانون المحلي؛ 

بالدول األطراف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الفساااااد في عمليات االشااااتراء   يهيب أيضااااا -18 
العمومي وإدارة األموال العمومية، وأن تكفل، عالوة على ذلك، تيسااااااااااااار الوياااااااااااااول المناساااااااااااااب إلى المعلومات، 

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

ند االقتضااااء، على إدراا أحكام في العقود بشاااأن مكافحة الفسااااد، الدول األطراف، ع يشاااجع -19 
وعلى العمل، عند ترسااااااية عقود االشااااااتراء العمومي، على مراعاة ما إذا كان قد ثب  ارتكاب أشااااااخاص طبيعيين  

اعتباريين أفعال فساااااااااد وأي عوامل مخففة حسااااااااب االقتضاااااااااء، وعلى النظر في إنشاااااااااء سااااااااجالت مناساااااااابة،  أو
 الداخلية، مع احترام حماية البيانات الشخصية وحقوق الخصويية؛للقوانين   وفقا

بااالتجااارب اإليجااابيااة والتحااديااات التي أبلغاا  عنهااا الاادول األطراف في االتفاااقيااة    يحيا علمااا -20 
 التي أنشأت سجالت لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ثب  أنهم ارتكبوا أفعال فساد؛

أن تتخذ االتفاقية إطارا الساااااتحدا   ااااامانات لمنع الفسااااااد مصاااااممة  بالدول األطراف   يهيب -21 
حساب االحتياجات، في مجاالت منها مجاالت محددة أكثر عر اة للفسااد، ويطلب إلى األمانة أن تسااعد الدول  

 األطراف في تحقيم ذلك، بناء على طلبها ورهنا بتوافر موارد من خارا الميزانية؛

من االتفااقياة، على أن تقوم، عناد  9من الماادة   2شاااااااااااااياا مع الفقرة  الادول األطراف، تماا   يشاااااااااااااجع  - 22 
االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لنظمها القانونية، بإدراا وتنفيذ عمليات إدارة مخاطر الفساد، ال سيما في المؤسسات 

المعني بالمخدرات  العمومية وساااااااااائر المؤساااااااااساااااااااات المكلفة بإدارة األموال العمومية، ويطلب إلى مكتب األمم المتحدة 
 الصدد؛  والجريمة أن يدعم الدول األطراف، بناء على طلبها ورهنا بتوافر موارد من خارا الميزانية، في هذا 

الدول األطراف على اتخاذ التدابير الالزمة، بما في ذلك التدابير التشاااااااااااريعية واإلدارية، من    يح   - 23 
المؤسااسااات الدولية العمومية واالختالس وغساال األموال وعرقلة   أجل منع رشااو الموظفين العموميين األجانب وموظفي 

من   1والفقرة  25و   23و  17و   16و  15سااااااااير العدالة، وذلك من خالل تنفيذ االلتزامات ذات الصاااااااالة بموجب المواد 
سااااااااااية من االتفاقية، ويدعو الدول األطراف إلى النظر في اتخاذ تدابير، رهنا بدساااااااااااتيرها و المبادئ األسااااااااااا  27المادة 

لنظمها القانونية، وحساب االقتضااء، لتجريم االتجار بالنفوذ وإسااءة اساتخدام الوظائف واإلثراء غير المشاروع، أي زيادة  
موجودات الموظفين العموميين زيادة كبيرة ال يسااااتطيعون تعليلها بصااااورة معقولة قياسااااا إلى دخلهم المشااااروع، والرشاااااو  

العتماد على المالحظات وأفضااال الممارساااات المنبثقة من آلية اساااتعرا   واالختالس في القطاع الخاص واإلخفاء، با 
 التنفيذ وكذلك، قد اإلمكان، تجاوز الحد األدنى واعتماد تدابير إ ا ية من أجل منع الفساد ومكافحته؛ 

أهمية الجهود التي تبذلها الدول األطراف لكي تنفذ، وفقا للمبادئ األسااااااااااااااساااااااااااااية    يؤكد مجددا -24 
من االتفاقية، والمصممة بغر  منع وكشف   12لنظمها القانونية الداخلية، التدابير المنصوص عليها في المادة 

ياااال مساااااعدة الفساااااد الذي يشاااامل القطاع الخاص وكذلك، عند االقتضاااااء، مكافحته، ويطلب إلى األمانة أن توا
 الدول األطراف في جهودها المبذولة في هذا المجال، بناء على طلبها؛

الادول األطراف على أن تنظر، وفقاا لقاانونهاا الاداخلي، في اتخااذ تادابير لتشااااااااااااااجيع   يشااااااااااااااجع -25 
التعاون بين سالطاتها المختصاة والقطاع الخاص، وأن تعمل على تقييم هذه التدابير دوريا من أجل تحساين سابل 

 نع الفساد والكشف عنه؛م

الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساااااااسااااااية للقانون الوطني، على اتخاذ تدابير لمنع  يشااااااجع أيضااااااا  - 26 
 اااالوع القطاع الخاص في الفساااااد، بوسااااائل منها تعزيز و ااااع معايير وإجراءات تهدف إلى يااااون سااااالمة األعمال  
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الحسااانة بين المنشاااآت التجارية وفي العالقات التعاقدية بين تلك   التجارية وتعزيز الشااافا ية وترويي الممارساااات التجارية 
 المنشآت والدولة؛ 

الدول األطراف على أن تواياال، بمساااعدة من األمانة و التعاون مع المنظمات   يشااجع كذلك -27 
د  اإلقليمية والدولية المعنية، حسااااااااب االقتضاااااااااء، تعزيز الشااااااااراكات بين القطاعين العام والخاص في منع الفسااااااااا 

من االتفاقية، حيثما كان ذلك  12ومكافحته، بوساااائل منها تيساااير اعتماد تشاااريعات أو لوائح وطنية لتنفيذ المادة 
مناسااابا و اااروريا، وتوفير فرص لتبادل الخبرات المناسااابة والممارساااات الجيدة في هذا المجال، والتوعية بمبادئ  

 االتفاقية في القطاع الخاص؛

أن تعمل، وفقا للمبادئ األساااااسااااية لنظمها القانونية، على اعتماد نظم   بالدول األطراف يهيب -28 
تعزز الشاافا ية وتمنع تضااارب المصااالح، ويااون هذه النظم وتدعيمها، وعلى اسااتخدام األدوات المبتكرة والرقمية 

 في هذا المجال عندما يكون ذلك مناسبا؛

 نزاهةي بالمخدرات والجريمة بشاأن بالعمل الذي يضاطلع به مكتب األمم المتحدة المعن   يرحب -29 
القضااااااء والتثقيع، ويطلب إلى المكتب أن يوايااااال، رهنا بتوافر موارد من خارا الميزانية و التشااااااور الوثيم مع 
الدول األطراف، جهوده الرامية إلى تعزيز أنشاااااااااطة التثقيع في مجاالت سااااااااايادة القانون ومكافحة الفسااااااااااد ومنع 

 التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى المعنية وسائر الشركاء المعنيين؛الجريمة والعدالة الجنائية ب 

الادول األطراف إلى االسااااااااااااااتفاادة من برامي بنااء القادرات والتادرياب التي يقادمهاا مكتاب   يادعو -30 
األكاديمية  األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من المنظمات والمؤسااسااات الدولية المعنية، من قبيل

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

إلى مكتااب األمم المتحاادة المعني بااالمخاادرات والجريمااة أن يواياااااااااااااااال توفير وإعااداد   يطلااب -31 
مبادرات لبناء القدرات، بما يشمل إعداد منتجات معر ية ومذكرات إرشادية بشأن تنفيذ الفصل الثاني من االتفاقية 

دابير منع الفساااد، واسااتبانة وأدوات تقنية جديدة، بناء على الطلب ورهنا بتوافر موارد من خارا الميزانية، بشااأن ت 
 الممارسات الجيدة المقارنة وتيسير تبادل الخبرات والدروس المستفادة  يما بين الدول األطراف؛

من   16بأهمية منع الفساااااد بالنساااابة لخطة التنمية األوسااااع نطاقا، بما في ذلك تنفيذ الهدف   يساااالم  - 32 
من الخطة المعنونة تتحويل عالمنا: خطة التنمية المسااااااتدامة  أهداف التنمية المسااااااتدامة وسااااااائر األهداف ذات الصاااااالة  

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

الدول األطراف على اتخاذ تدابير مناساااااااااابة،  اااااااااامن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ   يشااااااااااجع -33 
ها الداخلي، لتشااااجيع أفراد وجماعات ال ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع المدني والقطاع  األساااااسااااية لقانون 

الخاص واألوسااا  األكاديمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاااركة النشااطة في  
في أمور منها إذكاء وعي  منع الفسااااااااااد ومحار ته، وعلى مراعاة الدور الهام الذي تضاااااااااطلع به وساااااااااائا اإلعالم

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

إلى األمااناة أن تواياااااااااااااال، باالتعااون الوثيم مع الجهاات المقادماة للمساااااااااااااااعادة الثناائياة  يطلاب -34 
بناء على طلبها  والمتعددة األطراف، تقديم المساااااااااعدة التقنية إلى الدول األطراف، وخصااااااااويااااااااا البلدان النامية،

ورهنا بتوافر موارد من خارا الميزانية، من أجل المضاي قدما في تنفيذ الفصال الثاني من االتفاقية، بأشاكال منها  
 تقديم مساعدة مصممة حسب الحاجة من أجل المشاركة في عملية االستعرا  الخاية بالفصل الثاني؛

 __________ 

 .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 المسااعدة للدول األطراف األخرى في و اع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفسااد، وفم ما تقتضايه الفقرة 

لمعلومااات الموجودة،  من االتفاااقيااة، ويهيااب بااالاادول األطراف أن تقاادم هااذه المعلومااات أو تحااد  ا  6من المااادة  
 حسب االقتضاء، إذا لم تكن قد فعل  ذلك بعد؛

على أهمياة تزوياد مكتاب األمم المتحادة المعني باالمخادرات والجريماة باالتمويال الكاافي   يشاااااااااااااادد -36 
والمناساااااب لتمكينه من االساااااتجابة للطلب المتزايد على خدماته، ويشاااااجع الدول األعضااااااء على أن تقدم تبرعات 

من االتفاقية، الذي يدار في إطار يااااااااااااندوق األمم المتحدة لمنع  62المشااااااااااااار إليه في المادة   كا ية للحساااااااااااااب
الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاااااااااااداتها بمرحلة انتقالية بالمساااااااااااعدة 

 اني من االتفاقية؛التقنية التي قد تحتاجها من أجل تعزيز قدراتها على تنفيذ الفصل الث 

إلى األمااانااة أن تقاادم تقريرا عن تنفيااذ هااذا القرار إلى الفريم العاااماال الحكومي الاادولي   يطلااب -37 
 المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في اجتماعيه الثال  عشر والرابع عشر وإلى المؤتمر في دورته العاشرة؛

ى توفير موارد من خارا الميزانية لألغرا   الدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إل يدعو -38 
 المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

  
 7/ 9القرار    

 وإعادتها  ت الا استخداا م لعمات الملكية اللفعية لتيسير استبانة عائدات المرلمة واستردادها  
 

 المتحدة لمكافحة الفساد،إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم  

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

ت في القطاع الخاص، وتفر  عند االقتضااااااااء عقو ات مدنية ولتعزيز معايير المحاسااااااابة ومراجعة الحساااااااابا
إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسااااابة ورادعة على عدم االمتثال لهذه التدابير، وإذ يشاااااير أيضاااااا إلى أنه  أو

من االتفااقياة، أن تتضاااااااااااااامن التادابير الرامياة إلى تحقيم تلاك الغاايات    12)ا( من الماادة    2يجوز، وفقاا للفقرة  
أمور منها تعزيز الشااافا ية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند االقتضااااء بشاااأن جملة 

 هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات،

من االتفاقية، التي تقتضاي من كل دولة طرف أن تنشاظ   14)أ( من المادة    1إلى الفقرة    وإذ يشاير أيضاا  
نظاما داخليا شاامال للرقابة واإلشاراف على المصاارف والمؤساساات المالية غير المصار ية، بما في ذلك الشاخصايات  

لاااه قيمة، وعند    الطبيعية أو االعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة األموال أو كل ما 
القتضااااء على الهيئات األخرى المعر اااة بوجه خاص لغسااال األموال،  ااامن نطاق اختصااااياااها، من أجل ردع  ا 

وكشااااف جميع أشااااكال غساااال األموال، ويتعين أن يشاااادد ذلك النظام على المتطلبات الخايااااة بتحديد هوية الز ائن  
 مشبوهة، ال  والمالكين المنتفعين، عند االقتضاء، وحفأ السجالت واإلبالا عن المعامالت 

بضرورة أن تتخذ الدول ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، إللزام المؤسسات المالية وإذ يسلم   
الواقعة  ااااااااامن واليتها القضاااااااااائية بأن تتحقم من هوية الز ائن و أن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين  

و أن تجري فحصاااااااا دقيقا لتلك الحساااااااابات، بما في ذلك  المنتفعين لألموال المودعة في حساااااااابات عالية القيمة،

 __________ 

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

، الذي شجع  يه الدول األطراف على إزالة  2011تشرين األول/أكتو ر    28المؤرخ   4/ 4يشير إلى قراره   وإذ  
أي عراقيل إ اا ية تعيم اساترداد الموجودات، وذلك بالحرص على أن تقوم المؤساساات المالية وكذلك، عند االقتضااء،  

نااات في إخفاااء األجهزة والجهااات غير الماااليااة المعينااة باااعتماااد وتنفيااذ معااايير فعااالااة تكفاال عاادم اساااااااااااااتخاادام تلااك الكيااا 
الموجودات المسااروقة ويمكن أن تتضاامن تدابير معينة منها مثال مقتضاايات تتعلم بتوخي الحرص الواجب في التعامل  
مع الز ائن، واستبانة الموجودات التي يملكها أفراد مكلفون أو سبم أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم 

وتوفير معلوماات عن الماالكين المنتفعين، والتحقم، وفقاا لالتفااقياة والقوانين  أشاااااااااااااخااص وثيقو الصااااااااااااالاة بهم، وجمع   أو 
 الداخلية وعبر إجراءات رقابية يارمة، من أن تلك الكيانات تفي بتلك المقتضيات على نحو واف، 

، الذي ح   يه الدول 2013تشااااااااااااارين الثاني/نوفمبر   29المؤرخ   5/3إلى قراره   وإذ يشاااااااااااااير أيضاااااااااااااا 
تضاااااااااااامن إمكانية اطالع أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات ذات الصاااااااااااالة، بما في ذلك،  األطراف على أن

حسااااااب االقتضاااااااء، وحدات االسااااااتخبارات المالية والهيئات الضااااااريبية، في الوالية القضااااااائية في البلد األم، على 
 بات،معلومات موثوقة عن الملكية النفعية للشركات، بما ييسر عملية التحقيم وتنفيذ الطل

، الذي شاجع  يه الدول األطراف  2015تشارين الثاني/نوفمبر   6المؤرخ   6/3إلى قراره   وإذ يشاير كذلك 
على أمور منها تنفيذ التدابير الالزمة لتمكينها من الحصاااااااااول على معلومات موثوق بها وتبادلها بشاااااااااأن الملكية 

ونية معقدة، بما في ذلك االتحادات االسااااتئمانية النفعية للشااااركات أو الهياكل القانونية أو غير ذلك من آليات قان 
والشااااركات القابضااااة، التي يساااااء اسااااتخدامها الرتكاب جرائم فساااااد أو إخفائها أو إلخفاء العائدات وتحويلها، مما 

 ييسر عملية التحقيم وتنفيذ الطلبات،

الدول األطراف أن ، الذي أهاب  يه ب 2017تشارين الثاني/نوفمبر    10المؤرخ  7/1إلى قراره  وإذ يشاير  
تتخذ تدابير مناسااابة تتسااام مع قوانينها الداخلية والمعايير الدولية المالئمة، عند االقتضااااء، لتعزيز الشااافا ية لدى  
الشااااخصاااايات االعتبارية، بما يشاااامل جمع المعلومات عن الملكية النفعية، وإزالة العراقيل غير المسااااوغة التي قد  

ر ية ومنع تحويل العائدات المتأتية من الجريمة واسااتبانة المعامالت المالية تنشااأ من تطبيم قوانين الساارية المصاا 
 المريبة من خالل التطبيم الفعال للممارسات المتعلقة بالتزام الحرص الواجب في التعامالت،

إلى اإلعالن الساااااااياساااااااي المعنون تالتزامنا المشاااااااترك بالعمل بفعالية على التصااااااادي  وإذ يشاااااااير أيضاااااااا 
الذي اعتمادته الجمعية  ،  ( 20) فياذ التادابير الرامياة إلى منع الفساااااااااااااااد ومكاافحتاه وتعزيز التعااون الدوليتللتحاديات وتن 

، والاذي التزما   ياه الادول  2021 العااماة في دورتهاا االسااااااااااااااتثناائياة من أجال مكاافحاة الفساااااااااااااااد المعقودة في عاام
المناسااااااااابة لتعزيز شااااااااافا ية الملكية النفعية من خالل  األعضااااااااااء ببذل الجهود في التعاون الدولي واتخاذ التدابير  

 اااااااااااااامان أن تكون المعلومات الكا ية والدقيقة والموثوقة والجيدة التوقي  عن الملكية النفعية متاحة للساااااااااااااالطات  
المختصاااة وفي متناولها، وعن طريم تعزيز اإلفصااااح والشااافا ية  يما يتعلم بالملكية النفعية، وذلك بوساااائل منها  

 ر السجالت المناسبة، متى اتفم ذلك مع المبادئ األساسية للنظم القانونية الداخلية،مثال توفي 

بأن الفساااااد واإلفالت من العقاب غير مقبولين، ومن ثم يلتزم بحرمان مرتكبي أفعال الفساااااد،    وإذ يساااالم 
ساواء أكانوا شاخصايات طبيعية أم اعتبارية، من أي مالذ آمن، وإذ يسالم بضارورة أن تحاساب السالطات المختصة  

قات مالية  يما اكتساابوه من مرتكبي أفعال الفساااد وتالحقهم قضااائيا، وأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن إلجراء تحقي 
 موجودات بصفة غير مشروعة واسترداد تلك الموجودات وإعادتها، وفقا لمتطلبات االتفاقية،

 __________ 

 .، المرفم32/1-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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)ب( من االتفاقية، التي تنل على أن التعاون الدولي، بما في ذلك في مجال   1إلى المادة   وإذ يشاااير 
 استرداد الموجودات، هو أحد أغرا  االتفاقية،

من االتفاقية، التي تنل على أن إعادة الموجودات بمقتضااااى الفصااال    51إلى المادة  اوإذ يشااااير أيضاااا  
الخامس من االتفاقية مبدأ أساااااااااااسااااااااااي من مبادئ االتفاقية من حي  إن الدول األطراف عليها أن تمد بعضااااااااااها  

 البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال،

ي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها االسااااتثنائية من أجل  إلى اإلعالن السااااياسااااي الذ كذلك  وإذ يشااااير 
مكافحة الفساااد، والذي ساالم   يه الدول األعضاااء بالحاجة إلى إقامة تعاون دولي فعال وكفؤ وسااريع االسااتجابة  
في اساااترداد الموجودات وإعادتها وتبادل المسااااعدة القانونية دون تأخير ال مبرر له، والتزم  بموايااالة التصااادي  

 تحديات في مكافحتها للفساد، بما في ذلك الثغرات في تنفيذ االتفاقية،لل

إلى اإلعالن السااياسااي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها االسااتثنائية من أجل مكافحة  وإذ يشااير   
ا للقوانين  الفساد، والذي التزم   يه الدول األعضاء باستخدام األدوات المتاحة السترداد الموجودات وإعادتها، وفق

الداخلية، مثل المصاااااادرة باالساااااتناد إلى حكم إدانة ودون االساااااتناد إليه، وكذلك آليات االساااااترداد المباشااااار على 
النحو المبين في الفصاااااااال الخامس من االتفاقية، و تبادل المعارف بشااااااااأن الطرائم المبتكرة لتو اااااااايح وتحسااااااااين 

تها، من أجل النهو  بإجراءات اساااترداد الموجودات على عمليات المسااااعدة القانونية المتبادلة وموايااالة مناقشااا 
 نحو أكثر كفاءة وزيادة فرص نجاحها،

التزام الادول األطراف، ويعقاد العزم على تنفياذ االلتزاماات الواردة في الفصاااااااااااااال الخاامس من    وإذ يؤكاد مجاددا  
وتعقبها وتجميدها وحجزها واسااتردادها   االتفاقية من أجل القيام على نحو أكثر فعالية باسااتبانة عائدات الجريمة وكشاافها 
 وإعادتها، وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات في هذا الصدد، 

بتقرير الفريم الر يع المسااااتوى المعني بتعزيز المساااااءلة والشاااافا ية والنزاهة في الشااااؤون   وإذ يحيا علما 
 ،2030المالية الدولية من أجل تحقيم خطة عام 

ألن الضاااااااااالعين في الفسااااااااااد، وغير ذلك من الجرائم الجنائية، يمكنهم إخفاء هويتهم    يسااااااااااوره القلموإذ  
وسالوكهم اإلجرامي وعائدات جرائمهم من خالل إسااءة اساتخدام قوانين السارية المصار ية والهياكل المعقدة لملكية 

 الشركات التي تضلع فيها شركات وهمية مجهولة الهوية،

إزاء ا ثار السالبية لعدم تيسار وياول سالطات إنفاذ القانون الوطنية إلى معلومات   أيضاا   وإذ يسااوره القلم  
يتصااال  الملكية النفعية وما يشاااكله ذلك من ياااعو ات تعوق جهود تلك السااالطات في التحقيم في جرائم الفسااااد وما 

 ادتها، بها من جرائم ومالحقة مرتكبيها قضائيا، وفي إتاحة المجال السترداد الموجودات وإع 

االجتماعين العالميين لفريم الخبراء المعني بالفساااااد المنطوي على مقادير هائلة من الموجودات،   وإذ يالحأ  
،  2019حزيران/يونيه   14إلى   12وفي أوسااااااالو من  2018كانون األول/ديسااااااامبر    5إلى    3اللذين عبقدا في ليما من  

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

المعايير الدولية المنطبقة على الملكية النفعية، وفقا للقانون الداخلي، التي تبح  فيها وإذ يالحأ أيضاااا  
البلدان على أمور من بينها تعزيز شاااااااااافا ية المعلومات بشااااااااااأن الملكية النفعية، من خالل توفير معلومات كا ية 

المناساااااب عن الملكية النفعية والسااااايطرة اللذين تمارساااااهما شاااااخصااااايات اعتبارية، بوساااااائل منها    ودقيقة في الوق 
توفير سااجالت يمكن للساالطات المحلية المختصااة أن تحصاال عليها أو تصاال إليها في الوق  المناسااب، حسااب  

 االقتضاء و ما يتسم مع القانون الداخلي،

قية التي على الدول األطراف بموجبها أن تسااااااعى إلى من االتفا 14من المادة  5إلى الفقرة  وإذ يشااااااير 
تنمياة وتعزيز التعااون العاالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثناائي من أجال مكاافحاة غساااااااااااااال األموال، وإذ يالحأ  
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إسااااااااااهامات مبادرة اسااااااااااترداد الموجودات المسااااااااااروقة المشااااااااااتركة بين البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني 
يمة، وإعالن بيجين بشاأن مكافحة الفسااد الصاادر عن رابطة التعاون االقتصاادي  سايا والمحيا  بالمخدرات والجر 

 الهادئ، ومبادرة عملية لوزان،

بالدول األطراف أن تكفل أو أن تواياااااااااال كفالة تيساااااااااار ويااااااااااول ساااااااااالطاتها المركزية  يهيب -1 
لمالية والهيئات الضاااريبية، وياااوال المختصاااة المحلية، بما في ذلك، حساااب االقتضااااء، وحدات االساااتخبارات ا أو

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

الدول األطراف على جمع وتعهد معلومات عن الملكية النفعية للشاخصايات االعتبارية  يشاجع -2 
 ا للمبادئ األساسية لنظمها القانونية الداخلية وقانونها الداخلي؛وللترتيبات القانونية، عند االقتضاء ووفق

الدول األطراف على التعاون الوثيم  يما بينها، مع مراعاة الحاجة إلى أن تمد بعضااااها   يح  -3 
البعض بأكبر قدر من التعاون الدولي، وفقا التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااااااااااد والقانون الداخلي، لتيساااااااااااير 

 بادل الكفؤ لمعلومات كا ية ودقيقة في الوق  المناسب عن الملكية النفعية؛الت 

بالدول األطراف أن تعتمد، وفقا لالتفاقية والمبادئ األساااااسااااية لقانونها الداخلي، نهجا متعدد  يهيب  - 4 
ول بكفاءة وفي الجوانب إزاء شاااااافا ية الملكية النفعية من خالل اعتماد آليات مناساااااابة مثل السااااااجالت التي تتيح الوياااااا 

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

معلومات الملكية النفعية، وفقا لالتفاقية والقانون الداخلي،  الدول على االسااااااتفادة من يشااااااجع -5 
في التحقيم في أفعاال الفساااااااااااااااد وغساااااااااااااال األموال ومالحقاة مرتكبيهاا قضااااااااااااااائياا، واتخااذ ما يلزم من تدابير، عناد 
 االقتضاااء، لتحقيم كامل االسااتفادة الممكنة من هذه المعلومات  يما يتعلم باسااتبانة عائدات الجريمة واسااتردادها

 وإعادتها، وعند االقتضاء تعزيز قدرات الهيئات الضريبية؛

الدول األطراف على النظر، وفقا للمبادئ األساااااااسااااااية لقانونها الداخلي ووفقا لالتفاقية،   يح  -6 
في إرساااااء التعاون أو مواياااالة توطيده بين الوكاالت أو األجهزة الحكومية الدولية في مجاالت اسااااتبانة عائدات 

ف من تحساااين كشاااف أفعال  الجريمة وتعقبها وتجميدها وحجزها ومصاااادرتها وإعادتها، مما سااايمكن الدول األطرا
 الفساد وردعها ومنعها؛

الدول األطراف على إيالء األولوية الواجبة لجهود اساااااترداد الموجودات واتخاذ تدابير  يشاااااجع -7 
لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك المسااااااعدة القانونية المتبادلة، لضااااامان محاسااااابة المتورطين في جرائم فسااااااد  

 من التمتع بعائدات جرائمهم؛على هذا السلوك وحرمانهم 

الدول األطراف، متى كان ذلك مناسبا ومجديا، على االستفادة من التكنولوجيات  يشجع أيضا -8 
الرقمية والمبتكرة، لتيساااير تبادل معلومات الملكية النفعية بين السااالطات المركزية أو المختصاااة ألغرا  التحقيم 

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

الدول األطراف على إرساااااء فهم مشااااترك للعناياااار األساااااسااااية للملكية النفعية   يشااااجع كذلك -9 
ووسااااائل تحديد هوية المالكين المنتفعين لشااااتى أنواع الشااااخصاااايات االعتبارية والترتيبات القانونية، وعلى  اااامان 

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

من االتفاقية التي  52من المادة  5الدول األطراف على أن تنفذ بصاااااااااااااورة فعالة الفقرة   يح  -10 
تنل، في جملاة أمور، على أن تنظر الدول األطراف في إنشاااااااااااااااء نظم فعاالة إلقرار الذمة الماالياة، وفقاا لقاانونهاا 

العموميين المعنيين، وتنل على عقو ات مالئمة على عدم االمتثال، وعلى أن تنظر الداخلي، بشااااأن الموظفين 
الدول األطراف أيضااااااا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسااااااماح لساااااالطاتها المختصااااااة بتبادل تلك المعلومات مع 
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متأتية من الساااااالطات المختصااااااة في الدول األطراف األخرى، عندما يكون ذلك  ااااااروريا للتحقيم في العائدات ال
 أفعال مجرمة وفقا لالتفاقية والمطالبة بها واستردادها؛

من االتفاقية التي  52من المادة  1الدول األطراف على موايااااااااالة تنفيذ الفقرة  يح  أيضاااااااااا -11 
تقتضااااي من الدول األطراف أن تلزلم، وفقا لقانونها الداخلي، المؤسااااسااااات المالية الواقعة  اااامن واليتها القضااااائية 

حقم من هويااة الز ااائن و ااأن تتخااذ خطوات معقولااة لتحااديااد هويااة المااالكين المنتفعين لألموال المودعااة في  بااأن تت 
حسااااااابات عالية القيمة، و أن تجري فحصااااااا دقيقا للحسااااااابات التي يطلب فتحها أو يحتفأ بها من قبل، أو نيابة 

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

الدول األطراف على النظر في تعيين وتوفير جهات اتصاااال مأذون لها بقبول طلبات   يشاااجع -12 
الحصااااول على معلومات الملكية النفعية واالسااااتجابة لها، حسااااب االقتضاااااء، وفقا لالتفاقية والمبادئ األساااااسااااية 

 لقانونها الداخلي؛

راف على النظر في و ااع آليات فعالة تمكن الساالطات أو الكيانات الدول األط يشااجع أيضااا -13 
المحلية ذات الصاااااااالة من التحقم من معلومات الملكية النفعية التي تقدمها الشااااااااخصاااااااايات االعتبارية والترتيبات  

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

على  ااااااااااامان توقيع عقو ات مدنية أو إدارية أو جنائية مالئمة وفعالة    الدول األطراف  يح  -14 
ومتناساااااااااااابة ورادعة على الشااااااااااااخصاااااااااااايات االعتبارية والترتيبات القانونية في حال عدم االمتثال للوائح التنظيمية 

 المتعلقة بالملكية النفعية، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي؛

على التعاون في تنفيذ المعايير الدولية المنطبقة بشااااااأن شاااااافا ية  الدول األطراف   يح  أيضااااااا -15 
 الملكية النفعية، عند االقتضاء ووفقا للقانون الداخلي، من أجل تعزيز االتساق في نظم الملكية النفعية؛

الدول األطراف، حساااااب االقتضااااااء ووفقا للمبادئ األسااااااساااااية لقانونها الداخلي، على  يشاااااجع -16 
لفعالة لألفراد والجماعات من خارا القطاع العام من أجل إذكاء الوعي والفهم بأهمية التدابير  تعزيز المشاااااااااااركة ا

الرامية، في سااااياق مكافحة الفساااااد، إلى اسااااتبانة الملكية النفعية للشااااخصاااايات االعتبارية وللترتيبات القانونية من 
 أجل استرداد عائدات الجريمة وإعادتها؛

الدول األطراف على االساتفادة من فرص التعاون والتعلم من األقران من خالل شابكات    يح  -17 
 الممارسين الموجودة؛

الدول األطراف على تعزيز قنوات االتصاال أو إنشاائها لتيساير تبادل معلومات الملكية  يشاجع -18 
ناسااااااااابا ومتساااااااااقا مع قوانينها  النفعية أو االطالع عليها بين السااااااااالطات المركزية أو المختصاااااااااة، متى كان ذلك م
 المحلية، من أجل تذليل العقبات التي تعتر  استرداد عائدات الجريمة وإعادتها؛

بمكتااب األمم المتحاادة المعني بااالمخاادرات والجريمااة، بااالتعاااون مع مبااادرة اسااااااااااااااترداد   يهيااب -19 
مكاافحاة الفسااااااااااااااااد تبواباة تراكت،  الموجودات المسااااااااااااااروقاة، أن يتيح في بواباة األدوات والموارد المعر ياة المتعلقاة ب 

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

بين الوكاالت الوطنية في جمع  الدول األطراف على تعزيز التعاون على نطاق واسااااااااااااع   يشااااااااااااجع  - 20 
واسااااتخدام معلومات الملكية النفعية، وعلى النظر في االسااااتفادة من البيانات المتاحة في مجموعات البيانات، مع إيالء 

 االعتبار الواجب لحماية البيانات وحقوق الخصويية، متى اتفم ذلك مع المبادئ األساسية لقانونها الداخلي؛ 
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األطراف على التطوع بتقاديم أمثلاة، بمساااااااااااااااعادة من األمااناة، على الادول    يشااااااااااااااجع أيضااااااااااااااا -21 
الممارسااااات الجيدة المتعلقة بتعزيز شاااافا ية معلومات الملكية النفعية لتيسااااير اسااااترداد عائدات الجريمة وإعادتها،  
ه ومتطلبات إقرار الذمة المالية للمساااااااااؤولين العموميين، على أن تتجنب ازدواا العمل مع ذلك الذي تضاااااااااطلع ب 

 المحافل الدولية األخرى؛

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يوايااااااااااااال تقديم المسااااااااااااااعدة   يطلب -22 
التقنياة و نااء القادرات والادعم الماادي إلى الادول األعضاااااااااااااااء، بنااء على طلبهاا، وفقاا الحتيااجااتهاا وأولويااتهاا،  يماا 

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

أن يقوم الفريم العامل الحكومي الدولي المفتوح العضاوية المعني باساترداد الموجودات،    يقرر -23 
 في إطار واليته و التعاون مع المنظمات الدولية المعنية األخرى ودون تكرار عملها، بتضاااااامين خطة عمله للفترة

ت المتعلقة بالملكية النفعية وكيع يمكنها أن تعزز وتيساااار مو ااااوع الممارسااااات الجيدة والتحديا  2022-2023
 من االتفاقية؛  63استرداد عائدات الجريمة وإعادتها بفعالية، مع مراعاة المادة 

الدول األطراف وساااااائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارا الميزانية لألغرا    يدعو -24 
 المتحدة وإجراءاتها. المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم

  
 8/ 9القرار    

 ت الا الت ليم والتععية والتدرلب في ممال مكافحة الفساد  
 

 إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
بأن التعليم يؤدي دورا أساااااساااايا في مكافحة الفساااااد بتعزيز النزاهة ونشاااار ثقافة تنبذ الفساااااد،  اقتناعا منه 

 ،( 21) يؤكد الوظيفة الوقائية الهامة للتوعية والتعليم والتدريب في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وإذ
للجميع وقائم على تكافؤ الفرص في  بأهمية العمل على  ااااااااااامان توفير تعليم جيد شاااااااااااامل  وإذ يعترف   

الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي وتعليم الكبار والتعلم عن   -جميع المساااتويات  
ليتسااااااااااانى للناس جميعا أن يساااااااااااتفيدوا من فرص التعلم مدى الحياة،  -بعد، بما في ذلك التدريب التقني والمهني  

تحصاااااايل المعارف والمهارات الضاااااارورية لالسااااااتفادة من الفرص المتاحة لهم للمشاااااااركة في  يساااااااعدهم على بما
 المجتمع مشاركة تامة واإلسهام في التنمية المستدامة،

الحاجة إلى تشااجيع البحو  األكاديمية بشااأن مختلف اتجاهات الفساااد وجوانبه،  وإذ يساالا الضااوء على  
نية الالزمة في هذا المجال ساااااعيا،  ااااامن جملة أمور، إلى توفير أدلة بما في ذلك مكافحته، وتعزيز الخبرات الف

واقعية تساااااااتند إليها الساااااااياساااااااات وعمليات يااااااانع القرار المعنية بمكافحة الفسااااااااد وإلى تحدي  تلك الساااااااياساااااااات  
 يزيد من فعاليتها، والعمليات، بما

األطراف بأن تتخذ تدابير مناساااابة،  اااامن حدود  تفاقية، التي تلزم الدول اال من   13إلى المادة   وإذ يشااااير  
إمكاناتها ووفقا للمبادئ األساااااااااااسااااااااااية لقانونها الداخلي، لتشااااااااااجيع أفراد وجماعات ال ينتمون إلى القطاع العام، مثل 
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاااااااااركة النشااااااااطة في منع الفساااااااااد 

 ة الناس بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر، ومحار ته، وتوعي 

 __________ 

 (21) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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تفاقية، التي تطلب إلى الدول األطراف تزويد موظفي  المن ا 60و 36و  6إلى المواد  وإذ يشااااير أيضااااا 
هيئات مكافحة الفساااد الوقائية والساالطات المتخصااصااة والموظفين المسااؤولين عن منع الفساااد ومكافحته بتدريب  

 مهامهم،محدد على أداء 

بأن القطاع الخاص يؤدي دورا هاما في منع الفساااااااد ومكافحته، وإذ يرحب بالجهود المبذولة  وإذ يساااااالم 
 في دوائر األعمال لو ع مبادرات لمكافحة الفساد وتشجيع االمتثال وتعزيز المبادرات القائمة في هذا الشأن، 

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

تشاااااااااااااارين    31المؤرخ    58/4قرار الجمعياة العااماة، الاذي اتخاذتاه في إطاار قرارهاا   وإذ ياأخاذ في اعتبااره 
اء الوعي  كانون األول/ديسااااااااااامبر يوما دوليا لمكافحة الفسااااااااااااد من أجل إذك 9، بإعالن يوم 2003األول/أكتو ر  
 تفاقية في مكافحته ومنعه،البالفساد و دور ا

بما في ذلك ،  ( 22) 2030إلى التزام الدول األعضاااااااااااء بتنفيذ خطة التنمية المسااااااااااتدامة لعام   وإذ يشااااااااااير 
من أهداف التنمية المساااتدامة، وإذ يسااالم بالتالي بالحاجة إلى و اااع برامي إعالمية وتعليمية من أجل    16 الهدف

تعزيز ساايادة القانون و ناء مؤسااسااات فعالة وخا ااعة للمساااءلة وشاافافة وكفالة ياانع القرارات على نحو متجاوب 
 مع االحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات،

إلى أن الدول األعضااء أكدت في اإلعالن الساياساي المعنون تالتزامنا المشاترك بالعمل  يشاير أيضاا وإذ 
  ( 23) بفعالية على التصاااااااااادي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساااااااااااد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت،

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

والمعنون تإعالن مراكش بشاأن   2011تشارين األول/أكتو ر   28المؤرخ   4/3إلى قراره    وإذ يشاير كذلك 
والمعنون تتشااجيع مساااهمة الشااباب واألطفال    2013فمبر  تشاارين الثاني/نو  29المؤرخ   5/5منع الفسااادت، وقراره  

  2015 تشاااارين الثاني/ نوفمبر 6المؤرخ   6/10في منع الفساااااد وتعزيز ثقافة احترام القانون والناااااااااااااااااازاهةت، وقراره  
  2019كانون األول/ديسااااااااامبر  20المؤرخ  8/5والمعنون تالتعليم والتدريب في ساااااااااياق مكافحة الفساااااااااادت، وقراره 

 زاهة من خالل توعية الجمهورت،والمعنون تتعزيز الن 

سااااااااايما في إطار مبادرة التعليم من  بإنجازات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ال   وإذ يرحب  
جال مكافحة الفساااااااااااد وتبادل  أجل العدالة والمبادرة األكاديمية لمكافحة الفساااااااااااد التابعتين له، في تشااااااااااجيع التعليم في م 

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

بإطالق مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشاااااباب   وإذ يشااااايد  
ي إطار متابعة اإلعالن الساياساي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها االساتثنائية من  في مجال مكافحة الفسااد، 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 مجاالت مثل أنشاااطة اإلعالم المناهضاااة للفسااااد والبرامي التعليمية، بما  المن ا 60و  13تنفيذ المادتين  

 في ذلك المناهي الدراسية والجامعية،

 __________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة  (22) 
 ، المرفم.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 األساااااااااااااسااااااااااااية لنظامها القانوني، على  يشااااااااااااجع -1 
ودها الرامية إلى نشاااار ثقافة تعزز احترام ساااايادة القانون والنزاهة، وتدعيم التدابير الوقائية، وتشااااجيع  مواياااالة جه

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

الدول األطراف إلى أن تقوم، وفقا للمبادئ األسااااااساااااية لقانونها الداخلي، و هدف تعزيز  يدعو -2 
المشااااااركة النشاااااطة للمجتمع المدني ووساااااائا اإلعالم، بأنشاااااطة إعالمية تساااااهم في نشااااار المعرفة العامة بقوانين  

اد وأساااااابابه وجسااااااامته  ولوائح مكافحة الفساااااااد وثقافة عدم التسااااااامح مع الفساااااااد وفي التوعية العامة بوجود الفساااااا 
ومخاطره وآثاره بوساااائل مختلفة ومتنوعة، مثل الرساااائل الموجهة من القيادات العليا عن طريم االبتكارات التقنية  

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

زيز جهودها لدعم التعليم في مجال مكافحة الفساااااد  إلى الدول األطراف أن تواياااال تع  يطلب -3 
وإذكاء الوعي العام بالفسااااااااد وأثره السااااااالبي على المجتمع من خالل برامي تعليمية يشاااااااارك فيها جميع أياااااااحاب  

 المصلحة المعنيين؛

بالدول األطراف أن تزيد الوعي العام بوسااائل اإلبالا عن حاالت الفساااد، وأن تحرص  يهيب -4 
هيئات مكافحة الفساد المعنية والمختصة معروفة لدى الناس ومتجاو ة معهم، وأن تنشر معلومات  على أن تكون 

عن حقوق أي شاااااااخل يبلل عن هذه الحاالت بنية حسااااااانة وألساااااااباب وجيهة وفقا للقانون الداخلي وتماشااااااايا مع  
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛  33 المادة

واياااااااااااااالاة تعزيز جهودهاا الرامياة إلى تادعيم وزياادة فعاالياة التعليم  الادول األطراف على م يحا  -5 
في مجال مكافحة الفساااد على جميع المسااتويات، وفقا للمبادئ األساااسااية لنظمها القانونية الداخلية، وذلك بساابل 

الفساد   مختلفة مثل و ع برامي تر ية مدنية لألطفال والشباب، وإدماا دورات تعليمية عن القيم والنزاهة ومكافحة
في المناهي الدراسااااية التي تنفذها المؤسااااسااااات التعليمية، ونشاااار ثقافة عدم التسااااامح مع الفساااااد منذ ساااان مبكرة،  

 وإعداد الجيل القادم ليكونوا مواطنين ويناع سياسات يتحلون بالمسؤولية مستقبال؛

وفقا لمبادئ الدول األطراف على أن توفر، في حدود إمكاناتها وواليتها القضااااااااااائية و  يشااااااااااجع -6 
نظمها التعليمية، تكنولوجيات تعليمية تفاعلية تعمل عن بعد وأدوات للتعلم اإللكتروني بشاااااااااااااأن مكافحة الفسااااااااااااااد 
والنزاهة وساااااااايادة القانون في مؤسااااااااسااااااااات التعليم الثانوي والعالي من أجل خلم فضاااااااااء افترا ااااااااي يتيح للطالب  

 والمر ين االستفادة من أساليب التعلم المبتكرة؛

الدول األطراف على أن تقوم بالقدر الالزم باسااااااتحدا  أو تطوير أو تحسااااااين  يشااااااجع أيضااااااا -7 
تفاقية، وو ااااااااع  المن ا  60برامي تدريب خايااااااااة لموظفيها المسااااااااؤولين عن منع الفساااااااااد ومكافحته، وفقا للمادة 

ة الفسااااد، حساااب  إرشاااادات شااااملة لموظفي أجهزة مكافحة الفسااااد لتيساااير إنفاذ القوانين واللوائح الخاياااة بمكافح
االقتضااء، بغية تعزيز مهارات هؤالء الممارساين ومعالجة أوجه القصاور الحالية في المعرفة والممارساة في مجال 
مكافحة الفساااد، وتعزيز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي بينهم في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات وأفضاال  

 الممارسات في مجالي التعليم والتدريب؛

الدول األطراف على و ااع برامي تدريب دورية لموظفي القطاع العام أو تحسااين القائم   يح  -8 
منها، حساااب االقتضااااء، ال سااايما للموظفين الذين يشاااغلون مناياااب عر اااة للفسااااد في مجاالت منها االشاااتراء 

ه التحديد إلى كياية العمومي، وذلك إلذكاء وعيهم بمخاطر الفساااد المالزمة ألداء وظائفهم، مع اإلشااارة على وج
التصااارف الساااليم في مواقف واقعية، وتمكينهم من الوفاء بمتطلبات األداء الصاااحيح والمشااارف والساااليم للوظائف 
العمومية، ويدعو الدول األطراف إلى النظر، حساااااااب االقتضااااااااء، في طلب المسااااااااعدة من مكتب األمم المتحدة 

الدولية األخرى ذات الصااااالة، 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 تضااااع وتعزز، عند االقتضاااااء وفي حدود واليتها القضااااائية،  يشااااجع -9 
لفساااااااااااااااد، من قبيال برامي تادرياب المادر ين  برامي تادريبياة للمماارسااااااااااااااين والموظفين العموميين في مجاال مكاافحاة ا

الخايااااااة بالمعلمين في كليات اإلدارة العمومية والحقوق والعدالة الجنائية واألكاديميات وغيرها من المؤسااااااسااااااات 
 التعليمية، مع االستعانة أيضا بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب االقتضاء؛

بالدول األطراف أن تعزز مشاااركة دوائر األعمال في منع الفساااد بتشااجيعها، في جملة   يهيب -10 
أمور، على و اااااع وتنفيذ مبادرات لحظر ومنع أي شاااااكل من أشاااااكال الفسااااااد وتشاااااجيع الممارساااااات الجيدة على  

داخلية يااعيد النزاهة المؤسااسااية وو ااع  ااوابا داخلية ومدونات ساالوك وإنشاااء لجان لألخالقيات وتنفيذ آليات  
 ل بالا عن أفعال الفساد وتصميم برامي تدريبية محددة والتعاون مع التحقيقات الرسمية؛

الادول األطراف على أن تجعال التادرياب على األخالقياات والنزاهاة في طليعاة برامي   يشااااااااااااااجع -11 
 التدريب في جميع المهن، ال سيما المهن التي يمكن أن تسهل أفعال الفساد؛

الدول األطراف على الترويي إلجراء بحو  شاااااااملة متعددة التخصااااااصااااااات، حسااااااب   بقوة  يشااااااجع  - 12 
االقتضاااء، بشااأن أنما  واتجاهات الفساااد من أجل إثراء سااياساااتها واسااتراتيجياتها في مجال مكافحة الفساااد بالمعلومات  

مر  فيروس كورونا  والتصاااااااااااادي بفعالية أكبر للتحديات المسااااااااااااتجدة، مثل مخاطر الفساااااااااااااد التي برزت أثناء جائحة  
(، وكذلك السااابل التي يمكن أن يؤثر بها الفسااااد على المرأة والرجل بصاااورة مختلفة، وموايااالة العمل على 19- )كوفيد 

تمكين المرأة، وفقا للمبادئ األسااساية لقانونها الداخلي وما دعا إليه اإلعالن الساياساي المعنون تالتزامنا المشاترك بالعمل 
تحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساااد ومكافحته وتعزيز التعاون الدوليت، الذي اعتمدته  بفعالية على التصاادي لل 

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

مية  الدول األطراف وسااائر الجهات المعنية إلى تقديم الدعم للمبادرات المتخصااصااة الرا يدعو -13 
إلى تيسااااااير البحو  والر ا بين الباحثين والمؤسااااااسااااااات األكاديمية والبحثية من أجل توثيم التعاون والتوسااااااع في 

الموارد واألفكار، إلى جانب تنفيذ مشاااريع بحثية مشااتركة عالمية وإقليمية متعددة التخصااصااات في مختلف  تبادل
 المجاالت، بما يشمل االمتثال والعمل الجماعي؛

الدول األطراف على دعم جهود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في   يشااااجع -14 
تعهد وتحدي  المكتبة القانونية، التي تشااااااكل جزءا من بوابة األدوات والموارد المعر ية المتعلقة بمكافحة الفساااااااد، 

 تفاقية وتنفيذها على نطاق واسع؛الوعلى إتاحة المعلومات عن ا

تب األمم المتحادة المعني بالمخادرات والجريماة مواياااااااااااااالاة جهوده لتعزيز برامي إلى مك  يطلاب -15 
التدريب والتعليم ومشاااااريع التعلم اإللكتروني في مجال مكافحة الفساااااد، وكذلك مواياااالة تطوير منتجاته المعر ية 

 لصالح القطاعين العام والخاص؛

الدول األطراف على دعم المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشاااااباب في مجال مكافحة   يشاااااجع -16 
 الفساد، التي أطلقها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

الدول األطراف على النظر في المشااااااركة في جهود التعاون والتبادل المبذولة  يشاااااجع أيضاااااا -17 
 وتباادل قليمي والادولي، بااالسااااااااااااااتعااناة باالمنظماات اإلقليمياة والادولياة القاائماة، على كال من الصااااااااااااااعياد الوطني واإل

الممارساااااااااااات الفضااااااااااالى والخبرات من أجل تعزيز وتدعيم التعليم في مجال مكافحة الفسااااااااااااد وقدرات أجهزة إنفاذ  
عددة  القانون،  اااااااامن جملة أمور، والنظر في إشااااااااراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك إجراء بحو  مت 

 التخصصات بشأن مكافحة الفساد؛

المبادرات التعليمية وتلك المعنية بالممارساات في مجال مكافحة الفسااد، مثل البرنامي  يالحأ   -18 
 المشترك الذي يقدمه معهد األمم المتحدة للتدريب والبح  واألكاديمية الدولية لمكافحة الفساد؛



V.22-10869 37/37 

 

نشاطة مكافحة الفسااد، مثل برنامي األمم المتحدة المؤساساات المعنية التي تشاارك في أ يشاجع -19 
اإلنماائي واألكااديمياة الادولياة لمكاافحاة الفساااااااااااااااد، على التعااون الوثيم مع مكتاب األمم المتحادة المعني باالمخادرات  

 والجريمة و يما بينها من أجل تبادل المعارف وو ع برامي تعليمية وتدريبية متطورة ومشاريع بحثية مبتكرة؛

إلى الفريم العامل الحكومي الدولي المفتوح العضااااااااااوية المعني بمنع الفساااااااااااد أن يعقد   يطلب -20 
حلقة نقاش بشااأن التحديات والممارسااات الجيدة في مجاالت التوعية والتعليم والتدريب والبحو  المتعلقة بمكافحة 

داد ورقة معلومات أساااساية  ، ويطلب إلى األمانة إع2022الفساااد في دورته الثالثة عشاارة، المزمع عقدها في عام  
 إلثراء المناقشة؛

يدعو الدول األطراف وسااااااائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارا الميزانية لألغرا    -21 
 المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

  
 المقررات -باء 

 :ينالتالي  ينقرر مالأيضا اعتمد المؤتمر في دورته التاسعة  -2
 
 1/ 9المقرر    

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

  لمكافحة الفساد 
بضاااااااارورة إبالا الدول مساااااااالما مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااااد، قرر  

األطراف مساااابقا بمشاااااريع القرارات المقدمة من الدول األطراف األخرى، أن يشااااجع الدول األطراف بقوة على أن 
 اد الدورة.تقدم، بدءا من الدورة العاشرة، مشاريع القرارات في موعد أقصاه شهر قبل انعق

 
 

 2/ 9المقرر    

 مكان ان قاد الدورة ال اشرة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  
 

مؤتمر الادول األطراف في اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة الفسااااااااااااااااد، مشاااااااااااااايرا إلى قرار الجمعياة    قرر 
 3 والمتعلم بخطة المؤتمرات، وإذ يراعي المادتين 1992كانون األول/ديسمبر   22ألف المؤرخ  47/202 العامة
رحباا باالعر  الاذي قادمتاه حكوماة الوالياات المتحادة األمريكياة السااااااااااااااتضااااااااااااااافاة الادورة  من نظااماه الاداخلي، وم 6و

العاشاارة للمؤتمر، ومعترفا بالتزام الواليات المتحدة الراسااخ بضاامان عقد دورة المؤتمر هذه على نحو يشاامل جميع 
تمييز، و تيساااير مشااااركة بروح من المسااااواة وعدم ال  ( 24) الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااااد

ممثلي الدول األطراف واحترام كرامتهم وكفالة االمتيازات والحصااااااااااانات المنصااااااااااوص عليها في يااااااااااكوك، منها 
ووفقا اللتزاماتها األخرى تجاه األمم المتحدة، حساااااب االقتضااااااء، ،  ( 25) اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصااااااناتها
المضاااااايع يتعلم بالمؤتمر ويوقع بين البلد المضاااااايع وأمانة المؤتمر، أن وأي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم مع البلد 
 .2023في عام يعقد دورته العاشرة في الواليات المتحدة 

  

 __________ 

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