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اإلعالن السياتي المحال من مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية مكافحة الفساد   -أوس  
والموصى بأن تعتمده الجمعية العامة في دوةتها استتتمااية بشأن مكافحة 

 2021حزيران/يونيه    4إلى    2الفساد، المقرة عقدها في الفترة من  
فحة الفســـاد الجمعية العامة بأن تعتمد في يوصـــى مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكا -1

ــاد، المقرر عقدها في الفترة من  ــأن مكافحة الفســـ ــتثنائية بشـــ ، اإلعالن 2021حزيران/يونيه  4إلى  2دورتها االســـ
 السياسي التالي:

 
التزامما المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتمفيذ التدابير الرامية إلى    

 وتعزيز التعاون الدولي تهممع الفساد ومكافح
نحن، رؤســــــــــــــاء اـلدول والحكومـات والولراء وممثلي اـلدول األعضــــــــــــــاء واألطراف في اتـفاقـية   

 حزيران/ 4إلى  2مجتمعون في مقر األمم المتحـدة في الفترة من  ( 1) المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد، األمم
ديات والتدابير الرامية إلى منع  لحضـــــــــور الدورة االســـــــــتثنائية للجمعية العامة بشـــــــــأن التح  2021 يونيه

المؤرخ  73/191الفســــــــــــــــاد ومكــافحتــه وتعزيز التعــاون الــدولي، المعقودة وفقــا لقرار الجمعيــة العــامــة 
 .2018كانون األول/ديسمبر  17

ــاكل ومخاطر ته   ــاد من مشــ ــعر بالقلا إلاء خ ورة ما ي رحه الفســ ــتقرار المجتمعات نشــ دد اســ
                                                                                                وأمنها، مما يقو  ض مؤســســات الديمقراطية وقيمها وقيمنا األخالقية والعدالة، ويعر  ض التنمية المســتدامة 

 وسيادة القانون للخ ر.

نســــــلء الضــــــوء على الســــــنوات الخمع عشــــــرة الماةــــــية من عمر تنفيذ االتفاقية، وندر  أن   
لمجتمعات وتقوض االقتصـــــــــــــادات، مما يجعل التعاون الفســـــــــــــاد عاهرة محلية وعبر وطنية تمع  ل ا

الـدولي على منعــه ومكــافحتــه أمرا ةــــــــــــــروريـا. ونتعهــد بـاتنــال نهد متعــدد األطراف في منع الفســـــــــــــــاد 
ومكافحته، ونؤ د من جديد التزامنا القوي باالتفاقية باعتنارها أشــــــــمل صــــــــو عالمي ملز  قانونا بشــــــــأن 

 وطنية، حسب االقتضاء.الفساد، وبدمجها في نظمنا القانونية ال

طرفا صــــــــدت على االتفاقية أو انضــــــــم إليها، وهو ما يجعل االتفاقية  187نرحب بحقيقة أن   
صـكا يكاد يحظى بن ات انضـما  عالمي  امل، ونحف في هذا الصـدد جميع الدول ومنظمات التلامل 

د على أن تنظر،  ل االقتصـــادي اإلقليمي المختصـــة التي لم تصـــدت على االتفاقية أو تنضـــم إليها بع
 في ن ات اختصاصه، في القيا  بذلو على سبيل األولوية.

ــأة بموجب االتفاقية، وأبرلها مؤتمر الدول األطراف في    نؤ د من جديد دعمنا للهيئات المنشـــــــ
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد والية اســـــتعراض تنفيذ االتفاقية، والتي تؤدي إلى أوجه هامة من 

 التحسن والتقد  في تنفيذ تدابير مكافحة الفساد في العديد من الدول األطراف.

وهي خ ة عملنا المشـتر ة   ، ( 2) 2030نؤ د من جديد التزامنا بتحقيا خ ة التنمية المسـتدامة لعا     
ــل  م بأن تحقيا خ ة عا                                     عامل يمك  ن الدول من منع الجريمة   2030                                                         من أجل الناس واللو ب والرخاء. ونســـــ

ــاد في تحقيا خ ـة عـا   ــه، تســـــــــــــهم جهودـنا لمـكافحـة الفســـــــــــ   . 2030ومـكافحتـها بفـعالـية، وفي الوـقه نفســـــــــــ

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 .70/1قرار الجمعية العامة  (2) 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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عتـنارهـا ـبا ( 3) ـيةولي الـثاـلف لتموـيل التنمعلمـا بخ ـة عمـل أديع أـباـبا الصــــــــــــــادرة عن المؤتمر اـلد ونحيء
، حيف تدعمها وتلملها وتســـــاعد على توةـــــي  2030جزءا ال يتجزأ من خ ة التنمية المســـــتدامة لعا  

ــياســـــــات و جراءات عملية، وتعيد تأكيد االلتزا   ــائل التنفيذ من خالل ســـــ ــلة بوســـــ ــيات  اياتها المتصـــــ ســـــ
ــدي لتحدي التمويل، بما ف ــي القوي بالتصــ ــياســ ي ذلو تمويل التنمية، وتهيئة بيئة مؤاتية على جميع الســ

 المستويات لتحقيا التنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي.

ــا مع ما يقع علينا من    ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي على نحو يتســـــــــــ نتعهد بمنع الفســـــــــــ
اإلنســــان والعدالة والديمقراطية وســــيادة القانون على جميع                                               التزامات وما نلن ه من احترا  تجاه جميع حقوت 

المســــــــــتويات، وســــــــــنتمســــــــــو باأل راض والمنادا المنصــــــــــو  عليها في ميثات األمم المتحدة، والمنادا  
ــاد واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   ــية للقانون الدولي، و ذلو اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــ ــاســـــ األســـــ

ــيادة   بما  ( 4) ية، ر الوطن الجريمة المنظمة عب  ــاوي الدول في الســــ ــمل، في جملة أمور، احترا  منادا تســــ يشــــ
 والمحافظة على سالمة أراةيها وعد  التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، في مكافحتنا للفساد. 

نســــــلم بما يســــــبنه الفســــــاد من علم وعواقب ســــــلبية أخرى، ونؤ د من جديد التزامنا المشــــــتر     
 الفساد من العقاب. بإنهاء إفالت مرتلبي جرائم

نعرب عن قلقنا إلاء ما يمكن أن يترتب على جميع أشـكال الفسـاد، بما في ذلو التماس مزايا   
 ير مسـتحقة، من تأثير سـلبي على الحصـول على الخدمات األسـاسـية والتمتع بجميع حقوت اإلنسـان، 

ــاواة، وقد تلون  ــل  م بأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر وعد  المســــ ــد وقعا على أكثر أفراد                                                                   ونســــ اثاره أشــــ
                                                                                       المجتمع حرمانا. ونســــــــــــــل  م  ذلو بأن فقدان الموارد الناجم عن الفســــــــــــــاد بجميع أشــــــــــــــكاله وعلى جميع 
المسـتويات، ال سـيما عندما يتعلا بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن ي ال نسـنة  بيرة من موارد  

النـاميـة. وهـذا يمكن أن يقوض ثقـة المواطنين،  الـدول، مع مـا لـذلـو من أثر ســــــــــــــلبي بـال  على البلـدان 
ــان، ومنها   ــاد بجميع حقوت اإلنســــ ــخا  المتأثرين بالفســــ ــلنا على الحو مة وتمتع جميع األشــــ ويؤثر ســــ

ر مختلف أشكال الجريمة.                                                         حقوت ةحايا الفساد، ويمكن أن ييس  

رونا  نعترف بأن هذه التحديات تفاقمه بســـــــــــــبب ا ثار المســـــــــــــتمرة لجائحة مرض فيروس  و   
 (.19-)كوفيد

                                                                                نســــــــــل  م بأن منع ومكافحة الفســــــــــاد والتدفقات المالية  ير المشــــــــــروعة واســــــــــترداد الموجودات   
المصــادرة و عادتها، وفقا التفاقية منع الفســاد، يمكن أن يســهم في تعبئة الموارد بفعالية، والقضــاء على 

ــان،  ــتدامة، والتمتع بجميع حقوت اإلنســـــــــ وســـــــــــوف نلثف جهودنا في هذا الفقر، وتحقيا التنمية المســـــــــ
                                                                                          الصــــــــدد. ونســــــــل  م بأن الفســــــــاد  ثيرا ما يكون ذا طابع عبر وطني، ونؤ د من جديد الحاجة إلى تعاون  
ــفها والتحقيا فيها ومالحقة مرتلبيها، و ذلو في  ــاد و شـ ــاعدة دولية في منع جرائم الفسـ دولي قوي ومسـ

 استرداد الموجودات المصادرة و عادتها وفقا لالتفاقية.

ــاد ومكافحته بجميع أشــــــــكاله    ــاد، ونعترف بأن منع الفســــــ ــفا واحدا في مواجهة الفســــــ نقف صــــــ
مسـؤولية جميع الدول، مما يت لب توافر إرادة سـياسـية قوية، ومشـار ة المجتمع، ووجود مؤسـسـات قوية 

لفســاد                                                                                          وعادلة وفعالة ونزيهة وخاةــعة للمســاءلة وشــفافة، واعتماد أطر ون ه د شــاملة ومتوالنة لمكافحة ا
على جميع المستويات، وتدابير إنفاذ ملتزمة بهذا الهدف من جانب جميع الواليات القضائية وفقا للنظم 

__________ 

 ، المرفا.69/313قرار الجمعية العامة  (3) 
 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

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


 CAC/COSP/S/2021/2 

 

4/24 V.21-03916 

 

التشـــــــريعية الوطنية، و ذلو الوقاية من الفســـــــاد والتثقين والتدريب بشـــــــأن مكافحته و قامة تعاون دولي 
                               ه د الشاملة والمتعددة التخصصات                                                                 فعال واسترداد الموجودات، ونعترف باألهمية االستراتيجية لتعزيز الن  

 للتصدي للفساد بما يتماشى مع مقاصد االتفاقية ومنادئها.

ــاد وااللتزامات القوية التي    ســـوف نلثف جهودنا لتعزيز وتنفيذ واجناتنا في مجال مكافحة الفسـ
معا  مجتمع،   ق عناها على أنفســنا تنفيذا فعاال في إطار الهيكل الدولي لمكافحة الفســاد، الذي أنشــأناه

ــتر ة. ونحيء علما بجهود المنظمات والمنتديات  ــل العمل على إيجاد أوجه تتلر وحلول مشــــ ــنواصــــ وســــ
الدولية واإلقليمية في منع الفســــاد ومكافحته، وباألدوات المهمة لمنع الفســــاد ومكافحته على نحو فعال، 

الصـــــكو  الدولية واإلقليمية األخرى، الواردة في اتفاقية مكافحة الفســـــاد واتفاقية الجريمة المنظمة، وفي 
 بما في ذلو تلو المشار إليها في ديناجة اتفاقية مكافحة الفساد.

                                                                                  نالحظ أنه ال يخلو بلد من الفســـــــاد، وأنه، عموما، قد أ حرل تقد  في منع الفســـــــاد ومكافحته،   
متنقـية والتحـدـيات وللن تلـو الجهود ليســــــــــــــه  ـا ـية، ونلتز  بـبذل المزـيد من الجهود لمعـالجـة الث رات ال

والصــــعوبات القائمة والمســــتجدة، وال ســــيما في تنفيذ االتفاقية. ولذلو، فإننا ندر  الحاجة إلى أن نلثف 
ــتويات،   ــمة، على جميع المســـــــــــ ــتمرا، ونتخذ إجراءات حاســـــــــــ ــيا مســـــــــــ ــياســـــــــــ جهودنا، ونبدي التزاما ســـــــــــ

 الفساد. لمكافحة
  

 التدابير الوقائية   
ذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث الفساد، ونعيد تأكيد مسؤوليتنا عن ذلو                         نسل  م بالحاجة إلى اتخا -1 

عن طريا اعتماد تدابير وســياســات وممارســات وقائية على النحو المبين في الفصــل الثاني من اتفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، ومن خالل تعزيز األدوات العملية، ومواصــــلة جمع وتنادل الممارســــات 

يز الجهود والموارد الاللمـة للتثقين والـتدرـيب في الق ـاعين العـا  والخـا ، مع االعتراف الجـيدة، وتعز 
بدور جميع األفراد والجماعات خارج الق ال العا  العاملين في مجال الوقاية باعتناره ر يزة من الر ائز 

اد على جميع الرئيســـــــية في مكافحة الفســـــــاد. وســـــــنعزل الشـــــــفا ية والمســـــــاءلة والنزاهة وثقافة نبذ الفـســــــ 
 مستويات المجتمع  أساس لمنع الفساد و نهاء اإلفالت من العقاب.

والجريمـة لتعزيز تنفـيذ الـدول األطراف  مخـدراتنرحـب بجهود مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبال -2 
ــ ته في مجال  ــأن التدابير الوقائية، وندعو المكتب إلى تعزيز أنشـــــــــ ــل الثاني من االتفاقية بشـــــــــ للفصـــــــــ

تنادل المعلومات على المســـــتوى العالمي من أجل ليادة وعي الجمهور ومعارفه بشـــــأن منع  التواصـــــل و 
الفســاد ومكافحته، وذلو بوســائل منها إطالت الحمالت العامة لمنع الفســاد على الصــعيد العالمي، رهنا 

ات بتوافر موارد من خـــارج الميزانيـــة لتحقيا هـــذه ال ـــايـــة. وينن ي أن تجمع هـــذه الجهود بين المنظمـــ 
الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصــــــــلة التي لها والية في مجال مكافحة الفســــــــاد وأن تشــــــــمل عنصــــــــرا 

 تثقيفيا وبحثيا وعنصرا موجها إلى الشناب تحديدا.

ســنواصــل تنفيذ االســتراتيجيات والخ ء والســياســات والممارســات المتعلقة بالوقاية، وتعزيزها،  -3 
                                                          ن تلون قائمة على األدلة ومر   زة على معالجة األســـــناب الجذرية حيثما يكون ذلو مناســـــنا، لضـــــمان أ

ومواطن الضـعف وعوامل الخ ر على جميع مسـتويات المجتمع، وأن تلون مراةية لخصـائخ مختلف 
ــتم دة من عملية  ــاملة ومتعددة التخصـــــــصـــــــات، ومســـــ ــادية ومخاطرهاك وأن تلون شـــــ                                                                                 الق اعات االقتصـــــ

معنيين، بما في ذلو، عند االقتضـــــاء، الق ال الخا ، تشـــــار ية تشـــــمل جميع أصـــــحاب المصـــــلحة ال
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يكون لها تأثير مناشـر وقابل للقياس على األفراد والمنظمات والمؤسـسـات، وأن تخضـع السـتعراض  وأن
 منتظم، وسنقو  بذلو وفقا للمنادا األساسية للقوانين الوطنية.

الشــأن في تنفيذ ورصــد نعترف بدور هيئات مكافحة الفســاد والســل ات المتخصــصــة في ذلو  -4 
هذه الســياســات والممارســات، وســنمنحها االســتقاللية الاللمة، وفقا للمنادا األســاســية للقوانين الوطنية، 
لتمكينها من أداء مهامها بفعالية وبمنأى عن أي تأثير ال مسوغ له وعلى نحو يتسم بالنزاهة والمساءلة. 

يدها بالموارد الاللمة للقيا  بمهامها الرقابية وبتيسـير  ونتعهد بتعزيز قدرات تلو الهيئات والسـل ات وتزو 
 التعاون القوي  يما بينها على جميع المستويات.

ــنة و يرها من هيئات  -5  نشـــــــــــــدد على الدور الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـــــــــ
مســـــــاءلة والشـــــــفا ية واإلدارة الرقابة في منع الفســـــــاد ومكافحته، وال ســـــــيما  يما يتعلا بتعزيز النزاهة وال

الســــــــــــــليمة للشــــــــــــــؤون العمومية والممتللات العمومية، و ذلو اللفاءة في اســــــــــــــتخدا  الموارد العمومية.  
وســـــــــنحافظ، وفقا للمنادا األســـــــــاســـــــــية للقوانين الوطنية، على اســـــــــتقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية 

                                         داء مهــامهــا بفعــاليــة وبمنــأى عن أي   تــأثير  والمحــاســــــــــــــنــة و يرهــا من هيئــات الرقــابــة، لتمكينهــا من أ
له، وســننفذ الســياســات اللفيلة بالتشــ يل الفعال لهذه األجهزة، مع مراعاة األحكا  ذات الصــلة  مســوغ ال

ــنة، حســــب  ــعتها المنظمة الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســ من المنادا والمعايير التي وةــ
لا بضـــــــــمان اإلدارة الســـــــــليمة لةموال العمومية والممتللات العمومية،  االقتضـــــــــاء، وال ســـــــــيما  يما يتع

مجاالت من قبيل االشــــتراء العمومي. وســــنلفل معالجة النتائد والتوصــــيات الواردة في تقارير هذه  وفي
األجهزة والهيئات معالجة وا ية، بســــــبل منها اتخاذ إجراءات تصــــــحيحية حيثما أمكن ذلو ووفقا للقانون 

 ية النهوض بمكافحة الفساد لفائدة المجتمع.الوطني، بغ

ــفا ية والشـــرةية والنزاهة واإلنصـــاف في الق ال العا ، وذلو  -6  ــاءلة والشـ نلتز  بتعزيز ثقافة المسـ
بوســــــــائل منها ت بيا التزامات وتدابير مكافحة الفســــــــاد، ومدونات قواعد الســــــــلو  و يرها من المعايير  

الموعفين العموميين، بمن فيهم المســــــــــــــؤولون التنفيــذيون وموعفو إنفــاذ األخالقيــة  يمــا يخخ جميع 
القانون، و ذلو المدعون العامون وأعضاء البرلمانات والهيئات القضائية، مع مراعاة استقاللهم، وأولئو  
ــنعزل ت وير األخالقيات العامة والنزاهة  ــون لها. وســـــــ ــاد  بيرة أو يتعرةـــــــ الذين يواجهون مخاطر فســـــــ

ئر البرامد ذات الصـــلة لفائدة الهيئات العمومية، مع مراعاة خصـــائصـــها المؤســـســـية وأطرها العامة وســـا
القانونية الوطنية، وســـــــــــــنوفر التدريب للموعفين العموميين، مع ةـــــــــــــمان أن يكون للهيئات العمومية،  

 االقتضاء، الوالية والقدرة الاللمتان لرصد نتائد تلو البرامد. عند

لمنع تضـــارب المصـــال  واســـتنانته و دارته، وذلو بوســـائل منها تقييم مخاطر ســـنعزل جهودنا  -7 
الفسـاد والتخفين منها، ومن خالل نظم فعالة وشـفافة لرقرار بالذمة المالية، مع إتاحة المعلومات التي 
يكشـف عنها الموعفون العموميون المناسـبون على أوسـع ن ات ممكن، وسـنسـتخد  التلنولوجيا المبتلرة 

 قمية في هذا المجال، مع إيالء االعتنار الواجب لحماية البيانات وحقوت الخصوصية.والر 

                                                                       نســـــــل  م بأن وجود نظا  قضـــــــائي مســـــــتقل وشـــــــفاف يتماشـــــــى مع منادا األخالت القضـــــــائية،  -8 
 ذلو النزاهة، يؤدي دورا محوريا في منع الفساد ومكافحته. في بما

ريعية األخرى في إدارة األموال العمومية، وســنلفل ســوف نعزل دور البرلمانات والهيئات التشــ  -9 
ســيما  قدرتها على ممارســة الرقابة الفعالة على الميزانية، مما يكفل دورها في منع الفســاد ومكافحته، وال

ــية ألنظمتنا   ــاســــــــ في المجاالت التي تلون لها فيها صــــــــــالحية المراجعة أو الرقابة ووفقا للمنادا األســــــــ
ل عالـقات بين المجـالع التشــــــــــــــريعـية الوطنـية واألجهزة العلـيا للرـقاـبة المـالـية القـانونـية. وســــــــــــــنبني ونعز 
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والمحاســـــــــــــنة و يرها من هيئات الرقابة، ونشـــــــــــــجع المجالع التشـــــــــــــريعية الوطنية على االطالل على 
 تتوصل إليه تلو األجهزة والهيئات من نتائد. ما

مومية وفي عمليات االشـــــتراء الحكومي نلتز  بزيادة الشـــــفا ية والمســـــاءلة في إدارة األموال الع -10 
والتمويل والخدمات التعاقدية، لضـــــمان الشـــــفا ية في اإلجراءات الحكومية المتصـــــلة باســـــتخدا  األموال 
العموميــة وخالل دورة االشــــــــــــــتراء العمومي برمتهــا. ونلتز  بتعزيز نظم جمع البيــانــات وقواعــد البيــانــات 

وســــهولة اســــتعمالها، وفقا للقوانين الوطنية، وبتحســــين فهم المفتوحة التي تتســــم بســــهولة الوصــــول إليها 
ــاءلة واالةـــــ الل بها على نحو أفضـــــل، وذلو عن طريا األجهزة العليا للرقابة  عمليات الرقابة والمســـ

 المالية والمحاسنة وهيئات الرقابة و يرها.

منها جهودنا                                                                    نســـــــل  م بأن االشـــــــتراء العمومي يواجه مخاطر فســـــــاد جســـــــيمة  يما يتعلا بأمور  -11 
                                                              والتعافي منها، وهو يســتحا اتخاذ تدابير مر زة ومصــم مة خصــيصــا على  19-للتصــدي لجائحة  وفيد

ــاد،  ــاء، على إدراج أحكا  في العقود بشـــــــــأن مكافحة الفســـــــ مدار  امل دورته. ونشـــــــــجع، عند االقتضـــــــ
االعتناريون  وســــــــنراعي، عند ترســــــــية عقود االشــــــــتراء العمومي، ما إذا  ان األشــــــــخا  ال بيعيون أو 

ثبه ارتلابهم أفعال فسـاد وأي عوامل مخففة حسـب االقتضـاء، وسـننظر في إنشـاء سـجالت مناسـنة،  قد
 وفقا للقوانين الوطنية مع احترا  الحا في حماية البيانات الشخصية وحقوت الخصوصية. 

ــفافة وحرة ونزيه -12  ــؤولة عن  فالة إجراء انتخابات شـــــــــــ ــاء مســـــــــــ ــل  م بأن الدول األعضـــــــــــ ة،                                                                         نســـــــــــ
ــامل  وفقا ــتجيب لالحتياجات وشــــــــ ــمان اتخاذ القرارات على نحو مســــــــ للقوانين الوطنية ون م  إلى ةــــــــ

للجميع وتشــــــــار ي وتمثيلي على الصــــــــعيد الوطني. وســــــــنحافظ على التدابير التي تحمي نزاهة العملية 
على تحلي االنتخابية ونقويها ون ورها وننفذها ونعزل خضــــــــــول تلو العملية للمســــــــــاءلة أما  الناخبين و 

المؤســـســـات االنتخابية الوطنية واليات الرقابة بالشـــفا ية والحياد، وعلى الشـــفا ية في تمويل الترشـــيحات 
النتخاب شــــــا لي المناصــــــب العمومية واألحزاب الســــــياســــــية والحمالت االنتخابية، حيثما ين با ذلو، 

 ة في المؤسسات العمومية.بغية منع الفساد وةمان المساءلة وتعزيز الحو مة الرشيدة وتعزيز الثق

سنتخذ تدابير لمنع ةلول الق ال الخا  في الفساد، ونضع ونعمم معايير عالية  يما يتعلا  -13 
بسـياسـات مكافحة الفسـاد. وسـنشـجع على السـلو  األخالقي، وجهود االمتثال لمكافحة الفسـاد ومكافحة 

ســســات. وســندعم ونشــجع المنادرات الرامية الرشــوة، وتدابير النزاهة والمســاءلة والشــفا ية في جميع المؤ 
إلى ةــــــــــــــمــان أن تلون  يــانــات الق ــال الخــا  مجهزة تجهيزا جيــدا إلدارة األعمــال التجــاريــة بنزاهــة 
وشـفا ية، ال سـيما في عالقاتها مع الق ال العا  وفي إطار المنافسـة العادلة، وسـنشـجع الق ال الخا  

ــائل منها إقامة شـــــراكات بين الق اعين العا  على اتخاذ إجراءات جماةية في هذا الصـــــدد، وذ لو بوســـ
ــاد ومكافحته. ونلتز  بإنفاذ عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تلون فع الة                                                                                                 والخا  في مجال منع الفســ

 ومتناسنة ورادعة على عد  االمتثال لهذه التدابير، حسب االقتضاء.

ــتثمارات الدولية وأهمية -14  التقليل إلى أقصـــى حد من فر  ارتلاب  نالحظ الدور اإليجابي لالسـ
 جميع أعمال الفساد.

ــاءة اســـتخدا  اإلجراءات التي تنظم نشـــال الليانات الخاصـــة، ونخفف من مخاطر  -15  ــنمنع إسـ سـ
الفسـاد عند من  اإلعانات والعقود والتراخيخ وعند االنخرال في الخصـخصـة والشـراكات بين الق اعين 

 العا  والخا .

ــفا ية المللية النفعية نلتز  ببذل  -16  ــنة لتعزيز شـ الجهود في التعاون الدولي واتخاذ التدابير المناسـ
عن المللية النفعية   توقيهالوجيدة من خالل ةــــــــــــمان أن تلون هنا  معلومات  ا ية ودقيقة وموثوقة 
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ــفا ية  يما يتعلا بالمللية  متاحة للســــــل ات المختصــــــة وفي متناولها، وعن طريا تعزيز اللشــــــف والشــــ
لنفعية، وذلو بوســائل منها مثال الســجالت المناســنة، حيثما يتفا ذلو مع المنادا األســاســية لةنظمة ا

الـقانونـية الوطنـية، وباســــــــــــــتخـدا  المـنادرات ذات الصـــــــــــــــلة التي تقو  بهـا المنظمـات اإلقليمـية واألقاليمـية 
ل اية، ســن ور وننفذ  والمتعددة األطراف ألجل مكافحة  ســل األموال،  أســاس توجيهي. وتحقيقا لهذه ا

ــر ات والهياكل القانونية و يرها من  ــأن المللية النفعية للشــ التدابير الاللمة لجمع وتنادل المعلومات بشــ
 ا ليات القانونية المعقدة، وسنعزل قدرة السل ات المختصة في هذا الصدد.

ــاءة اســـــــتخدا  النظا  المالي إلخفاء الموجودات الم -17  ــنتخذ تدابير لمنع إســـــ ــاد ســـــ تأتية من الفســـــ
ونقلها و سلها، وال سيما عندما يتعلا األمر بمقادير هائلة من الموجودات، فهذه الجرائم تقوض سالمة 

 النظا  المالي، ونحن نلتز  بتعزيز تنفيذ االتفاقية وااللتزامات الدولية الواجنة الت بيا للل منا.

ــتر  بين الو االت على -18  ــتويات لمنع األفراد  ســــــــــوف ندعم ونعزل التعاون المشــــــــ جميع المســــــــ
والشـــــــــر ات والليانات االعتنارية األخرى والنظم المســـــــــتخدمة لتحويل األموال، و ذلو الليانات المالية 

                                                                                       التجارية أو  ير التجارية  ير المنظمة أو  ير المسـجلة المعر ةـة بشـدة لخ ر سـوء االسـتخدا  في  أو
ل الفسـاد أو لمنع اسـتخدا  أولئو األفراد وتلو الليانات ممارسـة الفسـاد و سـل األموال، من ارتلاب أعما

في تسـهيل تلو األعمال، وسـنشـجع وندعم الشـر ات والمؤسـسـات المالية في هذا الصـدد، أل راض منها 
االســــــتفادة بشــــــكل أفضــــــل من الموارد المنفقة بالفعل. وســــــوف نتخذ، وفقا للمنادا األســــــاســــــية للقوانين 

لق ال الخا  في الفســــــــاد، بوســــــــائل منها العمل على وةــــــــع معايير  الوطنية، تدابير لمنع ةــــــــلول ا
و جراءات تهدف إلى صــــون ســــالمة األعمال وتعزيز الشــــفا ية واألخذ بالممارســــات التجارية الجيدة في 
ق ــال األعمــال التجــاريـة وفي العالقـات التعــاقـديـة بين ق ــال األعمــال التجــاريـة والـدول، ووفقــا للقوانين  

عند االقتضـــــاء، وذلو بوســـــائل منها اتخاذ تدابير تتعلا بمســـــو الدفاتر والســـــجالت،  واللوائ  الوطنية،
 واللشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسنة ومراجعة الحسابات.

ســوف نرســي نظما وطنية شــاملة للرقابة واإلشــراف على المصــارف والمؤســســات المالية  ير  -19 
ة أو االعتنارية التي تقد  خدمات نظامية أو  ير نظامية المصــر ية، بما في ذلو الشــخصــيات ال بيعي 

ــل األموال،  ــة بوجه خا  لمخاطر  ســــــــ                                                                                   لنقل األموال أو تحويل القيمة، أو الجهات األخرى المعر ةــــــــ
أجل ردل و شــف جميع أشــكال  ســل األموال وفقا لةحكا  ذات الصــلة من االتفاقية، بما في ذلو  من

مالية  ير المشـــروعة. وســـنعزل قدرة وحدات االســـتخنارات المالية على عندما يتعلا األمر بالتدفقات ال
تلقي التقارير عن المعامالت المالية المشــبوهة وتحليلها وتعميمها على الســل ات المختصــة، وســنشــجع  

 التعاون  يما بين هذه الوحدات على الصعيد الدولي ب رض منع ومكافحة إحالة عائدات الجريمة.

ــل  م بأهمية -20  ــلبية، واألدوات               نســـــ ــنابه وخ ورته واثاره الســـــ ــاد وأســـــ ليادة الوعي العا  بوجود الفســـــ
المناســــــــنة المتاحة لمنعه ومكافحته ب رائا منها االةــــــــ الل بأنشــــــــ ة إعالمية عامة تســــــــهم في عد  
                                                                                                  التسام  مع الفساد ومن خالل البرامد التعليمية والتدريبية. ونلتز  بوةع ن ه د متلاملة ومتوالنة وشاملة

 لتعزيز سيادة القانون على جميع المستويات ب رائا منها االستخدا  اللامل والفعال لالتفاقية.

نالحظ مع التقــدير الــدور المهم للمجتمع المــدني واألوســـــــــــــــال األكــاديميــة والق ــال الخــا   -21 
ــن  ــنتخذ التدابير المناسـ ــفها واإلبالغ عنها، وسـ ــاد و شـ ــتنانة جرائم الفسـ ــائء اإلعال  في اسـ ــمن ووسـ ة، ةـ

حدود إمكاناتنا ووفقا للمنادا األسـاسـية للقوانين الوطنية، من أجل تشـجيع األفراد والجماعات من خارج 
الق ــال العــا ، مثــل منظمــات المجتمع المــدني والمنظمــات  ير الحكوميــة ومنظمــات المجتمع المحلي 

توةية الجمهور بوجوده والق ال الخا ، على المشار ة النشي ة في منع الفساد ومكافحته، ومن أجل  
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وأســـــــــــــــناـبه ومـدى خ ورـته والتهـدـيد اـلذي ي رحـه. وســــــــــــــنحتر  ونعزل ونحمي حرـية التمـاس المعلومـات 
المتعلقة بالفسـاد وتلقيها ونشـرها وتعميمها. ويجول إخضـال تلو الحرية لقيود معينة، شـري ة أن تقتصـر 

ت ا خرين أو ســـــــمعتهم، وحماية هذه القيود على ما ينخ عليه القانون وما هو ةـــــــروري لمراعاة حقو 
األمن القومي أو النظا  العا  أو الصـــــــــحة العامة أو ا داب العامة. وســـــــــننظر في دعوة أولئو األفراد 
والجماعات إلى المســـــاهمة في وةـــــع وتنفيذ برامجنا للمســـــاعدة التقنية، بناء على طلبنا، واســـــتنادا إلى 

ولتعزيز هذه المشـار ة، سـنبذل أيضـا جهودا بحيف تتوافر  االحتياجات المسـتنانة لتنفيذ أحكا  االتفاقية.
ــتهم   ــهاما فعاال في تحقيا أهداف االتفاقية، بما في ذلو ممارســـــــ ــها  إســـــــ عروف مؤاتية تتي  لهم اإلســـــــ
ــدد،  ــبب ما يبذلونه من جهود في هذا الصـــــ ــوا انتقاما بســـــ ــتقل ودون أن يخشـــــ ــاطهم على نحو مســـــ لنشـــــ

 الدولية الواجنة الت بيا للل منا.للقوانين الوطنية وااللتزامات  وفقا

                                                                                    ســــنحتر  ونعزل ونحمي حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفســــاد وتلق يها وتعميمها ونشــــرها،  -22 
ــول على المعلومات، وفقا للقوانين الوطنية للدول. ونلتز  بزيادة   ــمن تمك ن الناس فعلي ا من الحصــــ                                                                                               ونضــــ

للمنادا األســاســية للقوانين الوطنية،  وســيلة لمنع الفســاد ومكافحته شــفا ية عمليات صــنع القرار، وفقا  
وتيســير العمليات الفعالة، وذلو بوســائل منها اعتماد اإلجراءات أو اللوائ  المناســنة والضــرورية وتعيين  
وتعزيز الهيئات المســــــؤولة عن تيســــــير الوصــــــول إلى المعلومات، و ذلو من خالل اســــــتخدا  األدوات 

يانات المفتوحة والبوابات المقامة على اإلنترنه للمســــــاعدة في ليادة ســــــهولة الوصــــــول إلى الرقمية والب 
 المعلومات، مع إيالء االعتنار الواجب لحماية البيانات وحقوت الخصوصية.

  
 التجريم و نفاذ القانون    

اإلفالت من العقاب.                                                                نرفض الفسـاد، وسـننف  ذ تدابير لللشـف عنه على نحو أفضـل بغية إنهاء  -23 
ونلتز  بتجريم أعمال الفســاد والجرائم ذات الصــلة في الق اعين العا  والخا  وبالتحقيا فيها ومالحقة 
مرتلبيهـا وتقـديمهم إلى العـداـلة. ونلتز  بفرض و نفـاذ عقوـبات جـنائـية أو  ير جـنائـية فعـاـلة ومتـناســـــــــــــــنة  

ــلة، ورادعة و ير تمييزية ةــــــد األشــــــخا  ال بيعيين واالعتنار  ــاد والجرائم ذات الصــــ يين بســــــبب الفســــ
 للقوانين الوطنية واالتفاقية. وفقا

من االتفــاقيــة،   65نحــف الــدول األطراف على تليين تشــــــــــــــريعــاتهــا ولوائحهــا، عمال بــالمــادة  -24 
لالمتـثال لاللتزامـات ذات الصــــــــــــــلـة بتجريم رشــــــــــــــو الموعفين العموميين الوطنيين، ورشــــــــــــــو الموعفين 

موعفي المنظمات الدولية العمومية، واالختالس، و ســــــــل األموال، وعرقلة ســــــــير العموميين األجانب و 
( 1)الفقرة  27و 25و 23و 17( و1)الفقرة  16و 15العـــدالـــة، المشــــــــــــــمولـــة بـــاالتفـــاقيـــة في المواد 

الدول  أقصى حد ممكن، تجاول الحد األدنى واعتماد تدابير إةا ية لمنع الفساد ومكافحته. وندعو و لى
أيضــا في اتخاذ ما قد يلز  من تدابير، رهنا بدســتورها والمنادا األســاســية لنظامها القانوني،  إلى النظر 

لتجريم االتجار بالنفوذ و ســـاءة اســـتخدا  الوعائف واإلثراء  ير المشـــرول، أي ليادة موجودات الموعف 
رشـــوة واالختالس العمومي ليادة  بيرة ال يســـت يع تعليلها بصـــورة معقولة قياســـا إلى دخله المشـــرول، وال

في الق ال الخا  واإلخفاء. وندعو الدول إلى االســتفادة من المالحظات وأفضــل الممارســات المنبثقة 
 عن الية استعراض تنفيذ االتفاقية لتوجيه هذه الجهود.

نؤ د من جديد التزامنا بمنع الرشــــــــــــو واالرتشــــــــــــاء بجميع أشــــــــــــكالهما ومكافحتهما بنشــــــــــــال،  -25 
ــائل منها تجريم التماس الرشــــــاوى وقبولها، وتجريم رشــــــو الموعفين لالتفاقية وأحك وفقا امها، وذلو بوســــ

العموميين األجــانــب وموعفي المنظمــات الــدوليــة العموميــة. وســــــــــــــننفــذ مــا قــد يلز  من تــدابير لتحــديــد 
ــا بهدف  ــيه االتفاقية، وذلو أيضـ ــيات االعتنارية على النحو الذي تقتضـ المســـؤولية  يما يخخ الشـــخصـ
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خدا  الممارســـــات التجارية الجيدة في أوســـــال األعمال التجارية وفي العالقات التعاقدية بين  تعزيز اســـــت 
 الشر ات والدول.

سنتخذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني لمنع أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة التي تشمل  -26 
رتلبيها وفقا لالتفاقية، أعضــــــــــــاء البرلمانات الوطنية على جميع المســــــــــــتويات والتحقيا فيها ومالحقة م

مراعاة المسـائل المتعلقة باالمتيالات والحصـانات، و ذلو مسـألة الوالية القضـائية، حسـب االقتضـاء،  مع
بغية تعزيز أعلى المعايير األخالقية  عنصــر أســاســي للحفاث على ثقة الجمهور. وســوف نعزل الحوار 

تحـاد البرلمـاني الـدولي والمنظمـات الممـاثلـة، والتعـاون بين البرلمـانـات، بمـا في ذلـو بـالتنســــــــــــــيا مع اال
حســـــــب االقتضـــــــاء، ب رض تعزيز تنادل الممارســـــــات الجيدة المتعلقة بالتشـــــــريع والمراجعة والضـــــــوابء 
 الرقابية في مجال مكافحة الفساد، وسننظر في تنفيذ تلو الممارسات الجيدة في إطار القوانين الوطنية.

لية لمنع الفســــاد ومكافحته التمســــو باســــتقالل القضــــاء، و فالة                              نســــل  م بأن من أكثر الســــبل فعا -27 
ــاء بالحماية من أي تأثير   ــات التحقيا واالدعاء العا  والقضـــــــ ــســـــــ ــمان تمت ع مؤســـــــ                                                                                         الرقابة الفعالة، وةـــــــ

مســــوغ له وبالقدرة على الوصــــول إلى جميع المعلومات ذات الصــــلة. وســــنلفل تلافؤ فر  وصــــول  ال
لى النزاهـة والحـياد والحر  على شــــــــــــــمول الجميع ومراعـاة األصــــــــــــــول الجميع إلى العـداـلة، ونحـافظ ع

القانونية والحقوت في الحصـول على محاكمة عادلة والشـفا ية والمسـاواة أما  القانون في نظمنا الوطنية 
ــاهمة التي تقدمها االلتزامات المتعددة األطراف  ــل  م بالمســـ                                                                                                للعدالة الجنائية، ونعزلها عند الضـــــرورة. ونســـ

أشـــــــــــــارت إليها قرارات الجمعية العامة والمجلع  التي ( 5) رى هذه ال اية، إلى جانب الوثائا األخلتحقيا 
 االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة.

نلتز  بتعزيز الجهود الرامية إلى بناء قدرات ســــل ات إنفاذ القانون والســــل ات القضــــائية على  -28 
بــه ومالحقــة مرتلبيهــا وتقــديمهم إلى العــدالــة،  التحقيا بنجــاح في جرائم الفســــــــــــــــاد والجرائم المرتن ــة

ــاد  وذلو ــائل منها التدريب، وبتخصــــيخ الموارد اللا ية للســــل ات المتخصــــصــــة في مكافحة الفســ بوســ
 ومؤسسات العدالة الجنائية للتحقيا في هذه الجرائم ومالحقة مرتلبيها على نحو أكثر فعالية.

لوطني، وذلو بوســــــــــــــائل منها تعزيز التعاون                                         ســــــــــــــنمك  ن من التعاون الفعال على الصــــــــــــــعيد ا -29 
واألنشـ ة المشـتر ة وتنادل المعلومات حسـب االقتضـاء بين سـل ات مكافحة الفسـاد والشـرطة وسـل ات 
ــيما األجهزة  ــتخنارات المالية والهيئات اإلدارية والرقابية، وال سـ ــاء ووحدات االسـ التحقيا واالدعاء والقضـ

في التحقيقات واإلجراءات الخاصــــة بالفســــاد على الصــــعيدين الوطني  العليا للرقابة المالية والمحاســــنة،
 والدولي، وفقا للقوانين الوطنية.

ســــــــنوفر بيئة امنة وتمكينية لةشــــــــخا  المعنيين بكشــــــــف الفســــــــاد واإلبالغ عنه ومكافحته،  -30 
 و ذلو، حسـب االقتضـاء، ألقاربهم وسـائر األشـخا  الوثيقي الصـلة بهم، وسـندعم ونحمي أي شـخخ
                                                                                          يقو ، بحسـن ني ة وألسـناب وجيهة، باسـتنانة حاالت الفسـاد والجرائم ذات الصـلة و شـفها واإلبالغ عنها، 
في مواجهـة أي معـاملـة ال مســــــــــــــوغ لهـا. وتحقيقـا لهـذه ال ـايـة، ســــــــــــــنتولى التمكين من أمور منهـا نظم 

تلو التدابير، وفقا للنظم                                                                           الشـكاوى السـرية ونظم اإلبالغ المحمية وبرامد حماية المبل   ين، وليادة الوعي ب 
القــانونيــة الوطنيــة وفي حــدود إمكــانيــاتنــا.  مــا نؤ ــد من جــديــد التزامنــا بتجريم عرقلــة ســــــــــــــير العــدالــة، 

__________ 

، والتعليا على منادا بن الور بشأن سلو  ومنادا بان الور بشأن سلو  الجهال القضائيتشمل هذه الوثائا ميثات القضاة العالمي،  (5) 
الجهال القضائي، و عالن إس نبول بشأن الشفا ية في اإلجراءات القضائية، وتدابير التنفيذ الفعال إلعالن إس نبول، والمنادا األساسية 

                                                                                                            السل ة القضائية، والمنادا التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة. وال تشكل اإلشارة إلى هذه الوثائا في حاشية  بشأن استقالل 
                           سابقة  للمفاوةات المقبلة. 



 CAC/COSP/S/2021/2 

 

10/24 V.21-03916 

 

كذلو بتقديم الحماية الفعالة للضـــــــــــــحايا والشـــــــــــــهود وموعفي العدالة و نفاذ القانون من االنتقا    والتزامنا
 ة أو التهديد. التخوين المحتملين أو استخدا  القوة البدني  أو

ــنحقا في التهديدات وأعمال  -31  ــحفيين، وسـ ــنة للصـ ــعى جاهدين إلى توفير بيئة امنة ومناسـ ــنسـ سـ
                                                                          العنف التي ت رتلب ةدهم وتقع ةمن واليتنا القضائية ونحاكم مرتلبيها ونعاقبهم.

  
 التعاون الدولي   

بفعالية بمفرده، وأن منع الفســــــــاد نضــــــــع في اعتنارنا أنه ال يمكن ألي بلد أن يكاف  الفســــــــاد   -32 
ــائية وطنية متعددة ومقادير   ــمل واليات قضـــ ــايا المعقدة مثل تلو التي تشـــ ومكافحته، بما في ذلو القضـــ
هائلة من الموجودات، هما مســؤولية جميع الدول، وأن تعزيز وتيســير ودعم التعاون الدولي والمســاعدة 

ذلو اســــترداد الموجودات، أمور تشــــكل أحد األ راض التقنية في مجال منع الفســــاد ومكافحته، بما في  
الرئيســـــية لالتفاقية. ونؤ د من جديد أهمية التعاون الدولي والمتعدد األطراف، وســـــيوفر بعضـــــنا لنعض 
أكبر قدر من المســـــاعدة القانونية المتنادلة في التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضـــــائية المتصـــــلة 

ة، وبمـا يتســــــــــــــا مع أحكـامهـا ومع  يرهـا من االلتزامـات الـدوليـة الواجـنة ـبالجرائم المشــــــــــــــمولـة ـباالتفـاقيـ 
الت بيا. ونالحظ العوائا والتحــديــات الــدوليــة التي تعترض الــدول األطراف، ممــا يؤثر ســــــــــــــلنــا على 
ــاد بدرجة أعلى من الفاعلية واللفاءة مع ةـــمان مراعاة األصـــول  التعاون الدولي في منع ومكافحة الفسـ

ز   ذلو بتعزيز اإلرادة الســــــــياســــــــية وتعزيز مســــــــاعينا المشــــــــتر ة لالســــــــتفادة اللاملة من القانونية. ونلت 
ــاد ومكافحته على جميع  االتفاقية و يرها من الصــــــكو  القانونية لتعزيز التعاون الدولي على منع الفســــ

 المستويات وتنادل المساعدة التقنية ذات الصلة  يما بيننا في هذا الصدد حسب الحاجة.

                                                                                ل  م بأن التواصـــل والتعاون الفعالين في الوقه المناســـب بين الســـل ات المختصـــة يمكن أن نســـ  -33 
يكون عامال مهما للن  حر ة األشخا  المتورطين في ارتلاب جرائم الفساد والممتللات عبر الحدود، 

ية إلى التي تشـــمل األموال المتأتية من ارتلاب جرائم الفســـاد، ويمكن أن يســـهما أيضـــا في جهودنا الرام
منع التدفقات المالية  ير المشـروعة المتأتية من الفسـاد والتصـدي لها. وسـنسـعى جاهدين للقضـاء على 
اســــــــــــــت الل أوجــه القصــــــــــــــور في نظمنــا وقنواتنــا التنظيميــة التي قــد تلون بمثــابــة حوافز لحر ــة هؤالء 

مرتلبيهــا،   األشــــــــــــــخــا  وتلــو الممتللــات عبر الحــدود، و ــذلــو للتحقيا في جرائم الفســـــــــــــــاد ومالحقــة
كان ذلو ممكنا ومتفقا مع القوانين الوطنية. ونســــعى إلى حرمان هؤالء األشــــخا  وأفراد أســــرهم،  متى

ــاء ووفقا  ــيرات، عند االقتضــــ ــتفيدون عن علم من تلو الممتللات، من المالذات ا منة والتأشــــ الذين يســــ
التعاون الدولي لتيســـــــــــــير عودة  لةطر القانونية الوطنية وااللتزامات الدولية، وذلو أيضـــــــــــــا بغية تعزيز

                                                                                           األشــخا  الم لوبين الرتلابهم جرائم فســاد. وتحقيقا لهذه ال اية، ن شــج ع على اســتخدا  وتعزيز مراكز 
التنســــــــيا المناســــــــنة لتيســــــــير تنادل المعلومات  يما بيننا، مع مالحظة االتفاقات القائمة، أو المنتديات  

ال رض، بما في ذلو الشـنكة العالمية لجهات التنسـيا المعنية الشـنكات الرسـمية الدولية المقامة لهذا  أو
باســـــــترداد الموجودات، المشـــــــتر ة بين المنظمة الدولية للشـــــــرطة الجنائية )اإلنتربول( ومنادرة اســـــــترداد 
الموجودات المســـــــــروقة وســـــــــتارو، أو شـــــــــنكة العمليات العالمية الجديدة لســـــــــل ات إنفاذ القانون المعنية 

 بمكافحة الفساد.

نلتز  باعتماد تدابير على الصــــــــعيد الوطني، وفقا ألطر العمل القانونية الوطنية وبما يتســــــــا  -34 
مع االلتزامات الدولية، لوةـــــع ةـــــمانات، عند االقتضـــــاء، لمنع أولئو المجرمين من إســـــاءة اســـــتخدا  

 سيادة الدول.برامد الهجرة وحماية الالجئين، و ذلو سياسات األعمال واالستثمار والهجرة، مع احترا  
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ــاد ومكافحته، وتحقيقا  - 35  ــي الذي يؤديه التعاون الدولي الفعال في منع الفســـ ــاســـ ــل  م بالدور األســـ                                                                                       نســـ
لهـذه ال ـاـية، نشــــــــــــــدد على أهمـية معـالجـة التحـدـيات والحواجز اـلدولـية، ال ســـــــــــــيمـا الـتدابير التي تعوت هـذا 

ون الــدولي، ومواجهتهــا والتصـــــــــــــــدي لهــا  التعــاون وتخــالف ميثــات األمم المتحــدة وااللتزامــات بموجــب القــان 
 الدولية. بفعالية، ونحف الدول في هذا الصدد على االمتنال عن ت بيا هذه التدابير، تماشيا مع التزاماتها 

ســــــــــــــوف نعزل جهودنــا لتنفيــذ األحكــا  المتعلقــة بــالتعــاون الــدولي في االتفــاقيــة وتحقيا  ــامــل  -36 
ــائل منها حف جميع ال دول على النظر في إبرا  اتفاقات أو ترتينات ثنائية ومتعددة إمكاناتها، وذلو بوســــ

ــادرة  أطراف، بشـــــأن أمور منها تســـــليم الم لوبين، والمســـــاعدة القانونية المتنادلة، و عادة العائدات المصـــ
 الترتينات المتأتية من الجرائم المشــمولة باالتفاقية والتصــرف فيها نهائيا، والتنفيذ الفعال لهذه االتفاقات أو

                                                                                             الثنائية والمتعددة األطراف، وفقا لةنظمة القانونية الوطنية. وســــــــوف يقد    بعضــــــــنا إلى بعض أكبر قدر 
ممكن من المسـاعدة القانونية المتنادلة في التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضـائية بشـأن أمور منها 

 باالتفاقية.  ةاسترداد العائدات اإلجرامية و عادتها،  يما يتعلا بالجرائم المشمول

الوطني واإلقليمي  الصــــــــــــعيد                                                          نســــــــــــل  م بأهمية التعاون الدولي، وندعو إلى تعزيز التعاون على  -37 
والدولي باســــتخدا  نهد مشــــتر  بين الو االت  يما بين ســــل ات إنفاذ القانون، وســــل ات االدعاء العا  

ت المختصـة، حسـب االقتضـاء. والسـل ات القضـائية، ووحدات االسـتخنارات المالية، و يرها من السـل ا
                                                                                           وتحقيـقا لهـذه ال ـاـية، ســــــــــــــنمك  ن من التعـاون الفعـال في التحقيـقات واإلجراءات المتعلـقة ـبالفســــــــــــــاد على 

الوطني واإلقليمي والدولي، وفقا للقوانين الوطنية، وذلو بوسـائل منها تنادل المعلومات، حسـب  الصـعيد
تحقيا واالدعاء والقضــــاء ووحدات االســــتخنارات االقتضــــاء، بين ســــل ات مكافحة الفســــاد والشــــرطة وال

ــاعدة القانونية المتنادلة، والهيئات اإلدارية والرقابية،   ــؤولة عن المســــــ ــل ات المر زية المســــــ المالية والســــــ
 سيما األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسنة. وال

ــاالت واإلجراءات الموثوقة والعالية ال -38  ــدد على الحاجة إلى االتصـــــــــ جودة والجيدة التوقيه نشـــــــــ
                                                                                           والفع الة، وذلو أل راض منها اختصـــــــــار الوقه الالل  لتوجيه طلنات المســـــــــاعدة القانونية المتنادلة في 
ــايا الجنائية، ســــــواء عند التحضــــــير لها أو أثناء تقديمها، بما يشــــــمل اســــــتخدا  قنوات االتصــــــال  القضــــ

والجريمــة مواصــــــــــــــلـة  مخــدراتدة المعني بــالاإلللترونيــة ا منــة، ونهيــب بــاإلنتربول ومكتــب األمم المتحــ 
ــل ات  ــاالت بين الســــ ــعى إلى إقامة روابء واتصــــ ــدد. ونســــ العمل في تعاون وثيا وتلامل في هذا الصــــ
ــنة لتعزيز التعاون عبر الحدود في جمع األدلة وتنادلها و نفاذ   المختصـــــــــــة باســـــــــــتخدا  القنوات المناســـــــــ

زامات الدولية. وســـنبني ونعزل قدرات الســـل ات المر زية  األوامر القضـــائية، وفقا للقوانين الوطنية وااللت 
 و يرها من السل ات المختصة بوسائل منها تنادل الممارسات الجيدة والمعارف المتخصصة.

                                                                                      نســـــل  م باألهمية النال ة لت وير وصـــــيانة الشـــــنكات الدولية لموعفي إنفاذ القانون بهدف تعزيز   -39 
التعاون الدولي من أجل النجاح في حسم قضايا الفساد، ونحيء علما مع التقدير بالمساهمات اإليجابية 

وتعزيز شــــنكات المقدمة من المؤســــســــات وا ليات المتعددة األطراف القائمة. ونلتز  بتحســــين اســــتخدا  
التعاون في مجال إنفاذ القانون، و ذلو، حســـــب االقتضـــــاء، شـــــنكات التعاون القضـــــائي، على  ل من 
الصعيد الدولي واإلقليمي واألقاليمي، بوصفها منصات للتعاون بين السل ات المختصة من أجل تنادل 

 يمها.المعلومات والمساعدة القانونية المتنادلة وت وير المعارف المتخصصة وتعم

ســــــــــــــنعــالد على نحو مالئم ال لنــات القــائمــة على اإلجراءات  ير الجنــائيــة، بمــا في ذلــو  -40 
اإلجراءات المدنية واإلدارية و ير المســــتندة إلى اإلدانة، و ذلو ال لنات الخاصــــة بالمعلومات المتعلقة 

ــقا مع  بالموجودات  ير المبررة التي يحتفظ بها الموعفون العموميون، حيثما  ان ذلو م ــنا ومتســـــــ ناســـــــ
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النظم القـــانونيـــة الوطنيـــة وااللتزامـــات الـــدوليـــة الواجنـــة الت بيا، بغيـــة القيـــا  بجملـــة أمور منهـــا تعزيز 
الجهود العالمية لمنع الفســاد، والمعاقنة على أفعال الفســاد والجرائم المتصــلة بالفســاد، واســترداد عائدات 

 هذه الجرائم و عادتها وفقا لالتفاقية.
  

 اد الموجوداتاسترد   
ــية لالتفاقية، وأن إعادة الموجودات  -41  ــترداد الموجودات هو أحد األ راض الرئيســــــــ نؤ د أن اســــــــ

عمال بالفصــــــــل الخامع منها مبدأ أســــــــاســــــــي من منادا االتفاقية، وأنه ينن ي للدول األطراف أن يمد  
 بعضها بعضا بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

ــهمان في جملة  -42  ــاد، وبأنهما يســــ ــترداد الموجودات و عادتها في مكافحة الفســــ ــل  م بأهمية اســــ                                                                                   نســــ
ــتويات وفي جميع  ــيادة القانون على جميع المســ ــتدامة وتعزيز العدالة وســ أمور منها تدةيم التنمية المســ

ذ التدابير  الدول. ونعترف بالتقد  المحرل حتى ا ن، وللننا ندر  أنه يجب علينا مواصــــلة تحســــين تنفي 
المتاحة بموجب االتفاقية السـترداد الموجودات و عادتها، وسـنضـاعف جهودنا المشـتر ة. ونشـجع الدول 
األطراف على إلالة العقنات التي تحول دون تنفيذ التدابير المتعلقة باســــــترداد الموجودات، خصــــــوصـــــا 

لوطنية، ومنع إسـاءة اسـتخدا  هذه عن طريا تنسـيء إجراءاتها القانونية، عند االقتضـاء ووفقا لقوانينها ا
ــل  م  ذلو بالحاجة إلى إقامة تعاون دولي فعال  ــول القانونية. ونســـــ ــمان مراعاة األصـــــ                                                                                         اإلجراءات مع ةـــــ
ــاعدة القانونية دون تأخير  ــترداد الموجودات و عادتها وتنادل المســــــــ ــتجابة في اســــــــ و فؤ وســــــــــريع االســــــــ

 للفساد، بما في ذلو الث رات في تنفيذ االتفاقية.له، وسنواصل التصدي للتحديات في مكافحتنا   مبرر ال

سـوف نسـعى جاهدين إلى وةـع حد إلفالت مرتلبي الفسـاد من العقاب وةـمان عد  جدوى  -43 
الجريمة بمنع و شــــــف وردل عمليات نقل وتبديل و خفاء الممتللات المتأتية من ارتلاب جرائم الفســــــاد، 

ة إلى تجريم أفعال الفســــــاد على النحو المناســــــب ومالحقة وذلو من خالل تعزيز الجهود الوطنية الرامي 
المتورطين في الفســاد و ســل األموال، واتخاذ تدابير على المســتوى الوطني الســتقصــاء تلو الممتللات 
ــادرتها و عادتها على النحو المحدد في االتفاقية، وتعزيز التعاون   ــن ها ومصـــــــــ وتعقبها وتجميدها وةـــــــــ

ــاء شــــــراكة قوية وقائمة على الثقة بين الدول ال النة الدولي في اســــــترداد الموجودا ــل  م بأن إرســــ                                                                    ت. ونســــ
                                                                                         والدول المتلق  ية لل لنات، مع اتخاذ  ال ال رفين تدابير اســـــــــــتناقية، أمر أســـــــــــاســـــــــــي لنجاح اســـــــــــترداد  

 الموجودات و عادتها.

  فيها نلتز  بتعزيز العمل على تنادل المعلومات بســــبل موثوقة في الوقه المناســــب والتشــــار  -44 
على نحو اســــــــــــــتناقي ومتجاوب مع االحتياجات وفقا للنظم القانونية الوطنية، وذلو باســــــــــــــتخدا  جميع 
ــاء ووفقا لالتفاقية والقوانين الوطنية، ل لب وتوفير   الصـــكو  المتاحة على نحو أفضـــل، حســـب االقتضـ

                       عق بها وتجميدها وةن ها التعاون الدولي أل راض تعزيز استنانة عائدات الجرائم المشمولة باالتفاقية وت 
 ومصادرتها و عادتها.

سـوف نعزل قدرات السـل ات المر زية و يرها من السـل ات المختصـة المسـؤولة عن التعاون  -45 
نها                                                                                          الدولي واســــترداد الموجودات، حســــب االقتضــــاء، ونســــتفيد من المهارات ذات الصــــلة للخبراء ونحســــ  

                                                       لمصادرة المتأت  ية من الجريمة وتعق بها وتجميدها وةن ها على أساس مستمر لتعزيز استنانة العائدات ا
ومصــــــــادرتها و عادتها بغية تنفيذ طلنات اســــــــترداد الموجودات. وســــــــنتخذ أيضــــــــا ما قد يلز  من تدابير  
للســــماح للســــل ات المختصــــة بإنفاذ أمر الضــــنء والمصــــادرة الصــــادر عن محكمة أو ســــل ة قضــــائية 

                                                                التفاقية و ذلو للقوانين واللوائ  الوطنية. ونســــل  م بأهمية الســــرية، مختصــــة أخرى في دولة أخرى، وفقا ل
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ــتنانة مالية عائدات الجريمة  ــيير التعاون الدولي  يما يتعلا باســــ بما يتفا مع القوانين الوطنية، في تســــ
 واقتفاء أثرها وتجميدها وحجزها ومصادرتها.

ــر للممتللات د -46  ــترداد المناشــ ــل  م بأهمية تدابير االســ ــاس بالتعاون الدولي. وفي هذا                                                  نســ ون المســ
الصـــــــــدد، ســـــــــنلفل أن تســـــــــم  األطر القانونية الوطنية للدول األطراف بمناشـــــــــرة إجراءات قانونية في 
محاكمنا إلثنات الحقوت في الممتللات المكتسنة من خالل ارتلاب جريمة مشمولة باالتفاقية، أو إثنات 

ل األطراف األخرى المتضــــررة من جريمة ما من خالل مللية تلو الممتللاتك ونســــم  باالعتراف بالدو 
األوامر القضــــائية المتعلقة بدفع التعويضــــاتك ونتخذ تدابير لتمكين محاكمنا، في إجراءات المصــــادرة، 
من االعتراف بم النات الدول األطراف األخرى باعتنارها ماللا شـرةيا. وسـنعمل بشـكل جماعي لتنادل 

ووةـــــع مزيد من اإلرشـــــادات في هذا الصـــــدد، لتســـــهيل نظر المحاكم المعلومات والممارســـــات الجيدة 
 األجنبية في تلو القضايا.

نلتز  بـاســــــــــــــتخـدا  األدوات المتـاحـة الســــــــــــــترداد الموجودات و عـادتهـا، وفقـا للقوانين الوطنيـة،  -47 
على المصـــــادرة باالســـــتناد إلى حكم إدانة ودون االســـــتناد إليه، و ذلو اليات االســـــترداد المناشـــــر  مثل

النحو المبين في الفصـــــــــل الخامع من االتفاقية، وبتنادل المعارف بشـــــــــأن ال رائا المبتلرة لتوةـــــــــي   
وتحسـين عمليات المسـاعدة القانونية المتنادلة ومواصـلة مناقشـتها، من أجل النهوض بإجراءات اسـترداد 

ســتخدا  للل ســبيل                                                                          الموجودات على نحو أكثر  فاءة وليادة فر  نجاحها. ونســل  م بأن أفضــل وأنســب ا
انتصـاف قانوني يجب أن تحدده السـل ات المختصـة على أسـاس  ل حالة على حدة، وأنه يعتمد على 

 مت لنات القوانين الوطنية.

                                                                                      نســـل  م بأن إعادة الممتللات المصـــادرة والتصـــرف فيها يقومان على التعاون بين الدول ال النة  -48 
لى ةــــمان أن يتم ذلو ب ريقة شــــفافة وخاةــــعة للمســــاءلة والدول المتلقية لل لنات، ونســــعى جاهدين إ

ــتفادة من الخيارات التي توفرها االتفاقية، بما في ذلو إيالء اعتنار خا  إلمكانية إبرا   من خالل االسـ
اتـفاـقات أو ترتيـنات متفا عليهـا، تنعـا للحـاـلة، من أجـل التصــــــــــــــرف نهـائـيا في الممتللـات المصــــــــــــــادرة، 

تســـاوي الدول في الســـيادة والمحافظة على ســـالمة أراةـــيها وعد  التدخل في  االحترا  التا  لمنادا مع
من االتفاقية، و لى مراعاة أهداف التنمية   4الشـــــــؤون الداخلية للدول األخرى، تماشـــــــيا مع أحكا  المادة 

ــتدامة لدى اســـــتخدا  الموجودات المعادة. وفي هذا الصـــــدد، ســـــوف نواصـــــل توةـــــي  اإلجراءات  المســـ
                                                                          تنســـــي ها، حســـــب االقتضـــــاء ووفقا للقوانين الوطنية، وســـــنســـــتلشـــــف ن ات الن هد الجديدة  القانونية أو

 السترداد الموجودات و عادتها والتصرف فيها وفقا لالتفاقية.

                                                                                       نســل  م بأهمية ةــمان إدارة الموجودات المصــادرة والتصــرف فيها بفعالية، وتحقيقا لهذه ال اية،  -49 
من االتفــاقيــة، ســــــــــــــوف ننظر، ةــــــــــــــمن ن ــات أطرنــا القــانونيــة   4دة ومع إيالء االعتنــار الواجــب للمــا

ترتينـاتنـا اإلداريـة على المســــــــــــــتوى الوطني، في مختلف النمـاذج الممكنـة للتصــــــــــــــرف في العـائـدات  أو
ــمولة باالتفاقية وإلدارتها، بما في ذلو حيثما  ان مجديا، تخصـــــــــــــيخ تلو   ــاد رة للجرائم المشـــــــــــ                                                                                       المصـــــــــــ

طنية أو الخزانة العامة، و عادة اســـــــــتثمار األموال أل راض خاصـــــــــة العائدات لصـــــــــندوت اإليرادات الو 
ــلحة  ــتخدا  الموجودات أل راض اجتماةية تخد  مصـ ــائل منها إعادة اسـ ــحايا الجرائم، بوسـ وتعويض ةـ
المجتمع المحلي. ونؤ ـد على ةــــــــــــــرورة الحفـاث على قيمـة العـاـئدات المـتأتـية من الجريمـة وحـالتهـا إلى 

ادرة، بما في ذلو إعادة هذه الموجودات في المســتقبل وفقا للفصــل الخامع إجراءات المصــ  انتهاءحين 
 من االتفاقية.
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وعنــد اســــــــــــــتخــدا  ا ليــات القــانونيــة البــديلــة والحلول  ير القــائمــة على المحــاكمــة، بمــا فيهــا  -50 
ل التسويات، في إجراءات الفساد التي تن وي على عائدات إجرامية تستوجب المصادرة واإلعادة، سنعز 

 جهودنا لمصادرة هذه الموجودات و عادتها وفقا لالتفاقية.

                                                                                  نالحظ أنه يجول للدول المتلقية لل لنات، عند االقتضــــاء وما لم تقر  ر الدول خالف ذلو، أن  -51 
تقت ع نفقات معقولة تلبدتها في عمليات التحقيا أو المالحقة أو اإلجراءات القضـــــــائية المفضـــــــية إلى 

ــاد رة أو التصـــــــــــــرف فيها، للننا نحف  الدول المتلقية لل لنات على النظر في إرجال الممتللات الم                                                                       صـــــــــــ
ــيما في الحاالت التي تلون   ــها إلى الحد األدنى، ال ســــ اإلعفاء من اقت ال تلو النفقات أو في تخفيضــــ

 فيها الدولة ال النة بلدا ناميا.

ترداد الموجودات ســـــــــوف نعزل ونوســـــــــع ن ات جمع المعارف والبيانات العالمية بشـــــــــأن اـســــــــ  -52 
و عــادتهــا من خالل جمع وتنــادل المعلومــات عن التحــديــات والممــارســـــــــــــــات الجيــدة، و ــذلــو عن حجم 
الموجودات المجمدة والمضـــــــــــــبوطة والمصـــــــــــــادرة والمعادة  يما يتعلا بجرائم الفســـــــــــــاد، وعدد الحاالت 

االسـتفادة من وأنواعها، حسـب االقتضـاء، مع ةـمان حماية البيانات الشـخصـية وحقوت الخصـوصـية، ب 
                                                                                               الجهود القائمة، بما في ذلو الجهود التي تبذلها بالفعل منادرة  اســترداد الموجودات المســروقة من خالل 
المشــــــــــــــاريع الـقائمـة و ـذـلو، من بين جمـلة جهود أخرى، الجهود التي تعتز  شــــــــــــــنكـة العملـيات العـالمـية 

                                  نســل  م بأن الوصــول إلى تلو المعارف لســل ات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســاد االةــ الل بها. و 
والبيانات العالمية يســـــهم بشـــــكل إيجابي في تحســـــين نوةية و فاءة اســـــترداد عائدات الجريمة و عادتها،  

 ويدعم صنع السياسات باالستناد إلى األدلة.
  

 المساعدة التقنية وتنادل المعلومات   
ــل  م بأهمية تعزيز العمل على توفير ةـــروب  -53  ــاعدة التقنية                                           نسـ ــتدامة و ا ية وفعالة من المسـ مسـ

في الوقه المناســـــب وةـــــرورة تعزيز وتيســـــير الجهود المبذولة في هذا الشـــــأن من أجل تعزيز القدرات 
ــاد ومكـافحـته، وـندعو إلى التعجـيل ـباتخـاذ إجراءات على جميع المســــــــــــــتوـيات   الوطنـية على منع الفســــــــــــ

ل تلبيــة تلــو االحتيــاجــات، بنــاء على ال لــب، جــانــب جميع مقــدمي المســـــــــــــــاعــدة التقنيــة من أجــ  ومن
                                                                                 ذلو االحتياجات التي ت ســــتنان من خالل الية اســــتعراض التنفيذ، عن طريا تعبئة ما يكفي من  في بما

 المساعدة المالية والدعم التقني والموارد األخرى.

ــاعدة التقنية المتعددة األطراف والثنائية تلون أكثر فعالية ع -54  ــل  م بأن المســ ــى مع                                                                         نســ ندما تتماشــ
ــاد، وتســــــــــــــتنــد إلى مواطن القوة للــل منهــا،   االســــــــــــــتراتيجيــات وخ ء العمــل الوطنيــة لمكــافحــة الفســـــــــــــ

                                                                                      نالحظ أهمية التنســـيا على الصـــعيد الق  ري بين الجهات المانحة والجهات التي تقد    المســـاعدة  ولذلو
الصــدد، من أجل االســتفادة اللاملة التقنية والبلدان المســتفيدة. ونتعهد بتعزيز التعاون والتنســيا في هذا 

 من وسائل الدعم المتاحة. 

                                                                                        نتعهد بتعزيز المســــاعدة التقنية المتلاملة والمنســــقة وفا نهد ق  ري، قيادة وتنفيذا، بناء على  -55 
ال لب، بما في ذلو من خالل األمم المتحدة وبالتعاون معها، وال ســـــــــــــيما مكتب األمم المتحدة المعني  

ــلة،  ل في والجر   مخدراتبال يمة و يره من المنظمات أو الليانات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصـــ
 إطار واليته.

ــا  -56  ســـــوف نواصـــــل، حســـــب قدراتنا، تنادل أكبر قدر ممكن من المســـــاعدة التقنية، وخصـــــوصـــ
لصــــــــــــــــال  البلــدان النــاميــة، بــأشــــــــــــــكــال مختلفــة منهــا الــدعم المــادي وبنــاء القــدرات وتوفير التــدريــب، 
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ال لب، بما يتســـــــــا مع أحكا  الفصـــــــــل الســـــــــادس من االتفاقية، ومن خالل التعاون الثنائي   على اءبن 
 األطراف. والمتعدد

ن برامد محددة ومصـم مة حسـب الحالة وميسـ رة وفعالة للمسـاعدة والتدريب  -57                                                                                   سـوف ن ور ونحسـ  
للمســــــــــــــتفـيدين، لفـاـئدة الموعفين و يرهم من المهنيين  التقنيين، ـتأخـذ في االعتـنار االحتـياجـات المحـددة 

المســـــــؤولين عن منع الفســـــــاد ومكافحته، ونشـــــــجع تنادل الخبرات والدروس المســـــــتفادة، بوســـــــائل منها،  
برامد لتنادل الموعفين، ومنادرات تدريبية    اســــــــــتحداثالوطنية،  االقتضــــــــــاء وبما يتفا مع القوانين  عند

صـــة، أل راض منها تعزيز جهود الوقاية والمالحقة القضـــائية مشـــتر ة، والمشـــار ة في شـــنكات متخصـــ 
 والتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات.

نتعهد بمواصلة تنادل المعلومات عن تقديم المساعدة التقنية واالحتياجات من هذه المساعدة،  -58 
حقيقا لهذه ال اية، في نشر بما فيها االحتياجات المستنانة من خالل الية استعراض التنفيذ، وسننظر، ت 

ــاء، ت وير وتنادل  ــنواصـــــــــل، حســـــــــب االقتضـــــــ النتائد في التقارير الق رية على أســـــــــاس طوعي. وســـــــ
اإلحصـــــــــاءات والخبرة التحليلية المتعلقة بالفســـــــــاد والمعلومات عن أفضـــــــــل الممارســـــــــات لمنع الفســـــــــاد 

 لة.ومكافحته،  يما بيننا ومن خالل المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الص

والجريمــة، في إطــار واليتــه وفي حــدود  مخــدراتن لــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــال -59 
موارده الحالية، أن يواصــــل مســــاعدة ودعم الدول األعضــــاء، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى 

 النهوض بتنفيذ االتفاقية وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في هذا الصدد.
  

 2030ساد باعتنارها أحد مقومات خ ة التنمية المستدامة لعا  مكافحة الف   
ــاد  -60  ــدد على أن الفسـ ــتويات، ونشـ ــكاله وعلى جميع المسـ ــاد بجميع أشـ ــد الفسـ ــنعزل  فاحنا ةـ سـ

وعقنـة أمـا  التعبئـة الفعـالـة للموارد  2030يشــــــــــــــكـل عـائقـا أمـا  تحقيا خ ـة التنميـة المســــــــــــــتـدامـة لعـا  
                                                                   دامة. ونســـل  م بأهمية تعميم الشـــفا ية ومكافحة الفســـاد باعتنارهما عامل والوســـائء لصـــال  التنمية المســـت 

تمكين شــامال  يما يخخ تحقيا خ ة التنمية األوســع ن اقا، وةــرورة دمد تدابير مكافحة الفســاد في 
  تنفيذ إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

المتمـثل في التشــــــــــــــجيع  16، بمـا في ذلو هدفهـا 2030نؤ د مجـددا التزامـنا بتنفـيذ خ ـة عا   -61 
ــتدامة، و تاحة إمكانية  ــالمة ال ي هم ح فيها أحد من أجل تحقيا التنمية المســــــ                                                                                           على إقامة مجتمعات مســــــ
وصــــــول الجميع إلى العدالة وبناء مؤســــــســــــات فعالة وخاةــــــعة للمســــــاءلة وشــــــاملة للجميع على جميع 

جهودنا لتعزيز اسـترداد الموجودات المسـروقة و عادتها،  المسـتويات، وب ايات ذلو الهدف، وسـنضـاعف  
 من التدفقات المالية  ير المشروعة. 2030والحد بقدر  بير بحلول عا  

ــفا ية والنزاهة في  -62  ــاءلة والشــــــ ــتوى المعني بتعزيز المســــــ نحيء علما بتقرير الفريا الر يع المســــــ
 ( 6) .2030الشؤون المالية الدولية من أجل تحقيا خ ة عا  

نشــــــــــدد على أن عمل األمم المتحدة في مجال مكافحة الفســــــــــاد ينن ي أن يرتنء ارتناطا قويا  -63 
ا  ــ  ــعيدين الوطني والدولي، وأن ينســــ ــيادة القانون على الصــــ ــهم في تعزيز ســــ                                                                                            بالتدابير والبرامد التي تســــ

ــيقا جيدا. وندعو مكتب األمم المتحدة المعني بال ــيا  والجريمة إلى موا  مخدراتمعها تنســـــــ ــلة التنســـــــ صـــــــ

__________ 

 .A/75/810مرفا الوثيقة  (6) 
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                                                                                             والتعـاون مع برـنامد األمم المتحـدة اإلنمـائي لتعزيز ـتدابير مكـافحـة الفســــــــــــــاد التي تمك  ن من تنفـيذ خ ة 
 .2030عا  

نشــدد على المســؤولية الخاصــة لمنظومة األمم المتحدة في أن تلون قدوة في مكافحة الفســاد  -64 
أشكال الفساد في أنش تها، وفرض سياسة   عن طريا ت بيا أعلى معايير الشفا ية والنزاهة لمنع جميع

عد  التســـــــام  م لقا على ن ات المنظومة مع الممارســـــــات الفاســـــــدة، وةـــــــمان إجراء تحقيقات  املة 
وشــــــفافة في حاالت الفســــــاد التي تنشــــــأ. وفي هذا الصــــــدد، ندعو أعضــــــاء مجلع الرؤســــــاء التنفيذيين 

ــية لضــــمان أن لمنظومة األمم المتحدة للتنســــيا إلى اســــتعراض تنفيذ توصــــ  ــســ يات منادرة النزاهة المؤســ
 تلون القواعد واللوائ  المعمول بها لديهم متسقة تماما مع منادا االتفاقية.

والجريمة، بوصــفه الليان الرائد لجهود منظومة   مخدراتندعو مكتب األمم المتحدة المعني بال -65 
لتعاون مع إدارة الشــــؤون الســــياســــية وبناء  األمم المتحدة المعنية بمكافحة الفســــاد، إلى ليادة التنســــيا وا

السـال  و دارة عمليات السـال  التابعتين لةمانة العامة بغية تعزيز سـيادة القانون وتدابير مكافحة الفسـاد 
 في جهود األمم المتحدة لحفظ السال  وبناء السال .

ــير ا -66  ــاد وتيســــ ــنلثف جهودنا لتعزيز فعالية التثقين في مجال مكافحة الفســــ لنحوث المتعلقة ســــ
ــتويات  ــر معنية بالنزاهة على جميع مســـــ ــاد وتنفيذ برامد التدريع والتعلم المزودة بعناصـــــ بمكافحة الفســـــ
التعليم، وفقا لنظم التعليم الوطنية، بغية تعزيز الســـــــــــــلو  األخالقي، وذلو بوســـــــــــــائل منها اعتماد القيم 

ــيادة والمنادا واإلجراءات التي تتي  قيا  مجتمع عادل وخال من ال ــر ثقافة تعزل احترا  ســـ ــاد، ونشـــ فســـ
القانون والنزاهة. وســنعمل على توةية الجمهور بمواطن الفســاد وأســنابه ومدى جســامته ومخاطره واثاره 
من خالل برامد للتواصل معه و يرها من الوسائل المناسنة، وسنوفر التدريب للممارسين، وفقا للمنادا  

ع المشـــــــار ة النشـــــــ ة ألفراد وجماعات خارج الق ال العا ، األســـــــاســـــــية للقوانين الوطنية، بغية تشـــــــجي 
ــائء اإلعال ، في منع   مثل المجتمع المدني والمنظمات  ير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ووســ

ــيات، نهيب بجميع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية، مثل األكاديمية الدولية  ــاد. وفي هذا الســــــ الفســــــ
ــاد، أن تع والجريمة، مع االحترا    مخدراتزل تعاونها مع مكتب األمم المتحدة المعني باللمكافحة الفســــــــ

 اللامل لواليته، ومع  يانات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة.

                                                                                ســــنواصــــل الت وير المهني للموعفين العموميين للوفاء بمت لنات األداء الصــــحي  والمشــــر  ف  -67 
ــاءـلة واإلدارة الســــــــــــــليمـة للشــــــــــــــؤون العمومـية والســــــــــــــليم للوعـائف العمومـية بغـية  تعزيز النزاهـة والمســــــــــــ

 العمومية. والممتللات

ــاد، بما في ذلو  -68  ــل  م بالدور الذي يمكن أن تؤديه التلنولوجيات في دعم تدابير مكافحة الفسـ                                                                                       نسـ
 في مجال االشــــــــــتراء العمومي و يما يتعلا بإقرارات الذمة المالية و عالنات تضــــــــــارب المصــــــــــال  التي
يقدمها الموعفون العموميون إلى الســل ات المختصــة، وفقا للمنادا األســاســية للقوانين الوطنية، لتعزيز  
الشــــفا ية والتفاعل مع المواطنين والمســــاءلة، وبأهمية تعزيز التعاون وتنادل أفضــــل الممارســــات بشــــأن  

خصــــــــية وحقوت ت وير تلو التلنولوجيات وت بيقها. وســــــــوف نعزل، مع ةــــــــمان حماية البيانات الـشـــــــ 
الخصــوصــية، اســتخدا  االبتلارات التلنولوجية لمنع الفســاد و شــفه ومكافحته وتســهيل الحكومة الرقمية 
ن                                                                                              في هذا الصــدد من خالل االســتفادة من الت ورات التلنولوجية، بما في ذلو النظم والبرامد التي تحسـ  

ا  مكافحة  سل األموال المعروفة قدرة السل ات المختصة على إجراء التحليل المالي، مثل برمجية نظ
 والجريمة. مخدراتوالتابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بال goAMLاختصارا باسم 
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ســــنحســــن فهمنا للروابء بين نول الجنع والفســــاد، بما في ذلو الليفية التي يمكن بها للفســــاد  -69 
تعزيز المســــــــاواة بين الجنســــــــين أن يؤثر على المرأة والرجل ب ريقة مختلفة، وســــــــنواصــــــــل العمل على 

ــلة وفي عمليات ت وير  ــريعات ذات الصــ ــألتين في التشــ ــائل منها تعميم هاتين المســ وتمكين المرأة، بوســ
 السياسات وفي النحوث والمشاريع/البرامد، حسب االقتضاء ووفقا للمنادا األساسية للقوانين الوطنية.

ــيما الجريمة نعرب عن قلقنا إلاء الصـــالت القائمة بين الفســـ  - 70  ــكال الجريمة، وال سـ اد و يره من أشـ
ــل تعزيز فهمنا ألي روابء قائمة   ــنواصــــ ــل األموال، وســــ ــادية، بما في ذلو  ســــ المنظمة والجريمة االقتصــــ
ومتنامية ومحتملة في هذا الشــــأن وتقوية تدابير التصــــدي لها وتع يلها، مع التســــليم بأن الفســــاد يمكن أن 

 تمكين للجرائم عبر الوطنية األخرى والتدفقات المالية  ير المشروعة.   يكون في  ثير من األحيان عامل 

ســـنحمي الرياةـــة من الفســـاد بتعزيز جهودنا وليادة تنســـيقها ب ريقة شـــاملة للجميع ومحايدة،  -71 
بمــا في ذلـو في إطـار األمم المتحــدة، ومن خالل تعزيز التعــاون بين جميع أصــــــــــــــحــاب المصــــــــــــــلحـة 

ظمات الرياةـــــــــــــية على جميع المســـــــــــــتويات، والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنيين، بما يشـــــــــــــمل المن 
الصــــلة، والســــل ات الوطنية ذات الصــــلة، بما في ذلو ســــل ات إنفاذ القانون، حســــب االقتضــــاء.  ذات

وتحقيقا لذلو، ســــنزيد الوعي داخل المنظمات الرياةــــية والمجتمع الرياةــــي األوســــع بقيمة اإلنصــــاف 
المســــــاءلة والحو مة الرشــــــيدة داخل المنظمات الرياةــــــية، ونســــــهل تنادل  وخ ورة الفســــــاد، وســــــنعزل

ــنعالد المخاطر التي  ــات الجيدة. وســ ــب، وتنادل الممارســ ــر المعلومات في الوقه المناســ الخبرات، ونشــ
يشـكلها الفسـاد في الرياةـة على الفئات المعرةـة للخ ر، وال سـيما األطفال والرياةـيين الشـناب، بغية 

ة النزيهة، والحياة الصـحية، ومنادا النزاهة، وتهيئة جو من عد  التسـام  إلاء الفسـاد في تعزيز المنافسـ 
 رياةات الشناب واليافعين، وفقا للنظم القانونية الوطنية.

  
 النهوض بخ ة و طار استشرافيين لمكافحة الفساد   

انات منع الفساد نلتز  بمضاعفة جهودنا لمنع الفساد ومكافحته وبالحر  على أن تلون ةم -72 
وتدابير التصــدي له عناصــر أســاســية لجهودنا في مجال التعافي في الوقه الذي نتصــدى  يه لجائحة 

 .19-كوفيد

سـوف نضـمن اتخاذ التدابير المناسـنة لمنع الفسـاد ومكافحته عند التصـدي لةلمات وال وارا  -73 
ــعي إلى عد  التأث  ــتجابات الوطنية أو في مرحلة التعافي منهما، مع الســـــــ ــرعة االســـــــ ــلنا على ســـــــ ير ســـــــ

ونوعيتها في مثل تلو الحاالت. وفي هذا الصـدد، نعترف بدور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـنة 
و يرها من هيئات الرقابة ومهامهما في دعم الســــــــياســــــــات واإلجراءات المتعلقة بإدارة األموال العمومية 

الق اعين العا  والخا  وأصـحاب المصـلحة ا خرين ذوي   واالشـتراء العمومي، وبأهمية الشـراكات بين
 الصلة، وفقا للقوانين الوطنية.

ســــــــــنعتمد، في أقرب وقه ممكن، من أجل الحد بشــــــــــكل  بير من الفســــــــــاد والرشــــــــــوة بجميع  -74 
، دعما لتحقيا هذا الهدف، تدابير تشـــــــــريعية و يرها من التدابير الرامية 2030أشـــــــــكالهما بحلول عا  

األفعال المنصـو  عليها في االتفاقية، وذلو بوسـائل منها تجريم التماس الرشـاوى وقبولها،   إلى تجريم
 ورشو الموعفين العموميين الوطنيين والموعفين العموميين األجانب، وسننفذ هذه التدابير بنشال.

ــي لالتفاقية ولمؤتمر الدول األطراف في اال -75  تفاقية نلرر التأكيد على الدور المر زي والرئيســـــــــــ
في الجهود العـالمـية الرامـية إلى تحســــــــــــــين ـقدرة اـلدول األطراف والتعـاون  يمـا بينهـا على منع الفســــــــــــــاد 
ومكـافحتـه بفعـاليـة وشــــــــــــــمول. ولـذلـو نحـف جميع الـدول األطراف و يـانـات األمم المتحـدة والمنظمـات 



 CAC/COSP/S/2021/2 

 

18/24 V.21-03916 

 

ــاء، على تعزيز الدعم ا  ير ــب االقتضـــــــــــ لمقد  إلى الحكومية والق ال الخا  وعامة الجمهور، حســـــــــــ
والجريمة. ونســــــــــعى إلى تزويد المكتب   مخدراتاالتفاقية والمؤتمر و لى مكتب األمم المتحدة المعني بال

بتبرعات  ا ية ومنتظمة لدعم الية اســـتعراض التنفيذ، واالةـــ الل بالنحف والتحليل، والعمل المعياري  
نع الفســــــاد ومكافحته، بما في ذلو والمســــــاعدة التقنية، و ذلو البرامد األخرى ذات الصــــــلة المتعلقة بم

والجريمة و يرها من األنشـــــــــ ة   مخدراتالبرامد العالمية ذات الصـــــــــلة لمكتب األمم المتحدة المعني بال
 ذات الصلة.

نؤ د من جديد أهمية الية اســـــــتعراض التنفيذ بوصـــــــفها عملية حكومية دولية وشـــــــفافة وفعالة  -76 
ية و ير عقابية ومســــــــتمرة وتدريجية من أجل التعجيل و ير تدخلية وشــــــــاملة ومحايدة و ير اختصــــــــام

بإحرال تقد  في تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية. ونلتز  بمواصـــــــــــــلة تســـــــــــــخير إمكانات ا لية في تحديد 
الممارســــات الجيدة والتحديات التي نواجهها في تنفيذ االتفاقية، ونشــــر الممارســــات الجيدة وبذل الجهود 

ـيذ والتحـدـيات وتعميا التفـاهم والثقـة بين الـدول األطراف، مع العمـل أيضــــــــــــــا لمعـالجـة الث رات في التنف
 على مواجهة التحديات المحددة في هذا الصدد.

نرحب بإنجالات الية اســــــــــتعراض التنفيذ في تعزيز جهود األطراف في التنفيذ اللامل اللتزاماتها   - 77 
ســـــــــــــتعراةــــــــــــــاتهـا في إطـار ا لـية في الوـقه  بموجـب االتـفاقـية، ونحـف األطراف في االتـفاقـية على إتمـا  ا 

                                                                                     المنـاســــــــــــــب حتى تختتم دورتي  االســـــــــــــتعراض األولى والثـانيـة في  ضـــــــــــــون فترة أدائهمـا المتفا عليهـا.  
العناية الواجنة لةحكا  ال وةية الواردة في اإلطار المرجعي لآللية.  ما نلتز  بالمتابعة اللاملة  وســـــــــنولي 

منبثقة عن عملية االســــــتعراض، ونرحب بالجهود التي يبذلها مؤتمر  والفعالة لالســــــتنتاجات والمالحظات ال 
 االقتضاء.  الدول األطراف لتقييم أداء ا لية وتليين اإلجراءات والمت لنات الاللمة للمتابعة، عند 

نرحب بإنشــــاء شــــنكة العمليات العالمية لســــل ات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســــاد تحه  -78 
والجريمة، التي تهدف إلى اســـــتحداث أداة ســـــريعة ومرنة    مخدراتالمتحدة المعني بال رعاية مكتب األمم

ــل ات  ــاالت والتعل م من األقران بين ســ ــاد عبر الحدود، وتعزيز تنادل االتصــ                                                                                           وفعالة لمكافحة جرائم الفســ
كة العالمية إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، واستلمال المنصات القائمة والفعالة للتعاون الدولي، مثل الشن 

لجهات التنســــــيا المعنية باســــــترداد الموجودات، المشــــــتر ة بين اإلنتربول ومنادرة اســــــترداد الموجودات 
المســروقة وســتارو، والتنســيا معها. ونشــجع الدول على المشــار ة في هذه الشــنكة واالســتفادة منها على 

 أفضل وجه، حسب االقتضاء.

اقية على مواصــــلة اســــتلشــــاف األنشــــ ة واإلجراءات نشــــجع مؤتمر الدول األطراف في االتف -79 
وأســــاليب العمل الرامية إلى تحســــين التعاون مع المنظمات وا ليات الدولية واإلقليمية والمنظمات  ير  
ــتفادة على النحو الواجب من  ــلة االســـــ ــلة بما يتماشـــــــى مع االتفاقية، وعلى مواصـــــ الحكومية ذات الصـــــ

ــلة التي تعدها ا  ــاد ومكافحته من أجل المعلومات ذات الصــــ ليات الدولية واإلقليمية األخرى لمنع الفســــ
تجنب االلدواجية  ير الضــــــــرورية في العمل وتيســــــــير وتعزيز التعاون الفعال والتنفيذ الفعال لالتفاقية. 
ــيا الالل  مع المنظمات الدولية  ــلة  فالة التنســـــــــــ ــدد، ندعو أمانة المؤتمر إلى مواصـــــــــــ وفي هذا الصـــــــــــ

 لصلة في مجال مكافحة الفساد بغية ليادة تيسير وتعزيز أوجه التتلر.واإلقليمية ذات ا

والجريمة، بالتنســـــــيا مع اللجنة اإلحصـــــــائية   مخدراتنشـــــــجع مكتب األمم المتحدة المعني بال -80 
وبالتعاون الواســع على ن ات منظومة األمم المتحدة، على وةــع وتعميم إطار إحصــائي شــامل وســليم 
ــادر البيانات الموثوقة، لدعم الدول  ــتند إلى العمل المنهجي ومصـــ ــوعي، يســـ من الناحية العلمية وموةـــ
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جميع الجوانب ذات الصــــــــــــلة بمنعه ومكافحته، من أجل في جهودها الرامية إلى قياس الفســــــــــــاد وأثره و 
 توجيه وتعزيز سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد القائمة على األدلة، بما يتفا مع االتفاقية.

سـنواصـل النظر في السـبل التي يمكننا من خاللها تحسـين قدراتنا المشـتر ة على اإلسـها  في  -81 
                                                               ية وعملية. ونســـــــــل  م بالحاجة إلى تعزيز التدابير ووةـــــــــع ن ه د جديدة تنفيذ االتفاقية على نحو أكثر فعال

لمســــاعدة الدول، بناء على طلبها، على تحديد ومعالجة التحديات والث رات والت لب على العقنات التي 
 تعترض تنفيذ االتفاقية.

تنفيـذ  نـدعو أيضـــــــــــــــا مؤتمر الـدول األطراف في االتفـاقيـة إلى تحـديـد الث رات والتحـديـات في -82 
االتفاقية من خالل مراعاة النتائد التي تتوصل إليها الية استعراض التنفيذ، و ذلو أي ث رات وتحديات 
تتعلا بالفســـــــــاد ةـــــــــمن اإلطار الدولي لمكافحة الفســـــــــاد، والنظر في أي توصـــــــــيات مقدمة من الدول 

يذها حســــب االقتضــــاء. األطراف لمعالجة الث رات والتحديات المســــتنانة من أجل تحســــين االتفاقية وتنف
وفي هذا الصـــــــــــــدد و خ وة أولى، ندعو المؤتمر  ذلو، في المســـــــــــــتقبل، بعد اختتا  وتقييم نتائد دورة 
ــتثنائية له بشـــــــــأن جميع جوانب عملية اســـــــــترداد الموجودات  االســـــــــتعراض الثانية، إلى تنظيم دورة اســـــــ

ــتلشــــاف المجاالت  و عادتها، بغية النظر في جميع الخيارات المتاحة بموجب االتفاقية، بما في ذلو اســ
 الممكنة إلدخال تحسينات على إطارنا الدولي السترداد الموجودات.

نــدعو مؤتمر الــدول األطراف في االتفــاقيــة إلى أن ي لــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني   -83 
نتهاء من مرحلة والجريمة أن يعد ويقد  إليه تقريرا شــــــــــــــامال عن حالة تنفيذ االتفاقية بعد اال  مخدراتبال

االســــــــــــــتعراض الحــاليــة، مع مراعــاة المعلومــات المتعلقــة بــالث رات والتحــديــات والــدروس المســــــــــــــتفــادة  
والممارســـــــــــات الفضـــــــــــلى  يما يتعلا بمنع الفســـــــــــاد ومكافحته والتعاون الدولي واســـــــــــترداد الموجودات، 

 دخول االتفاقية حيز النفاذ. منذ

دراســات اســتقصــائية، من خالل مكتب األمم المتحدة نشــجع المؤتمر على إجراء ما يلز  من  -84 
والجريمة، بشـــــــــــأن مســـــــــــائل معينة تتعلا بالث رات والتحديات والدروس المســـــــــــتفادة   مخدراتالمعني بال

ــات الفضــــــــــــــلى في مجــاالت الوقــايــة والتجريم و نفــاذ القــانون والتعــاون الــدولي واســــــــــــــترداد   والممــارســـــــــــــ
 و عادتها. الموجودات

ذا اإلعالن السـياسـي وندعو مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية، بوصـفه الهيئة نلتز  بتنفيذ ه -85 
ــتعراض تنفيذ االتفاقية، إلى متابعة هذا  ــية عن تعزيز واســـــــــ ــؤولية الرئيســـــــــ التعاهدية التي تتحمل المســـــــــ
ــننظر في عقد دورة  ــياســــــي، وســــ ــياســــــي والبناء عليه. ونلتز  بتقييم تنفيذ هذا اإلعالن الســــ اإلعالن الســــ

نائية للجمعية العامة على سـبيل المتابعة بشـأن الفسـاد، حسـب االقتضـاء، مع مراعاة نتائد المتابعة  اسـتث 
 التي أجراها المؤتمر.

ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لتلو  -86  ــاء وســـــــــــ ندعو الدول األعضـــــــــــ
 األ راض وفقا لقواعد األمم المتحدة و جراءاتها.

  
 مقدمة  - ثانيا  

، اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد، التي تنخ  58/4اعتمــدت الجمعيــة العــامــة، في قرارهــا  -2
منها على إنشـاء مؤتمر للدول األطراف في االتفاقية من أجل تحسـين قدرة الدول األطراف وتعاونها على   63         المادة  

  قيا األهداف المبينة في االتفاقية ومن أجل التشــــــــجيع على تنفيذها واســــــــتعراض التقد  المحرل في هذا الشــــــــأن.تح 
ــتثنائية للمؤتمر في الوقه والمكان والمدة التي  4ووفقا للمادة  من النظا  الداخلي للمؤتمر، يجول عقد دورات اســــــ

http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
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ــتثنائية ب رض إقرار 74/276ها  يتفا عليها المؤتمر. وطلبه الجمعية إلى المؤتمر، في قرار  ، أن يعقد دورة اســــــــــ
                                                                                             اإلعالن السياسي إلحالته الحقا  إليها لتعتمده في دورتها االستثنائية المعقودة من أجل مكافحة الفساد.

للمؤتمر أن ينظم جميع اإلجراءات التي وفي القرار نفســــه، طلبه الجمعية العامة إلى المكتب الموســــع  -3
ــاء، خ ة عمل  ــاور مع الدول األعضـ ــع، بالتشـ ــتثنائية وأن يضـ ــير للدورة االسـ ــيتخذها المؤتمر في إطار التحضـ سـ
ع،  ــياســـــــــي. وقد اتفا المكتب الموســـــــــ                                                                                          وجدوال  لمني ا للمضـــــــــي قدما في المشـــــــــاورات حول مشـــــــــرول اإلعالن الســـــــ

، على خ ـــة العمـــل والجـــدول الزمني لةعمـــال التحضــــــــــــــيريـــة للـــدورة 2020اجتمـــاعـــاتـــه المعقودة في عـــا   في
 االستثنائية للمؤتمر، بما في ذلو تاريخ انعقادها.

  
 تمظيم الدوةة  - ثالتا  
 افتتاح الدوةة -ألف 

، 2021أيــار/مــايو  7عقــد مؤتمر الــدول األطراف في االتفــاقيــة دورتــه االســــــــــــــتثنــائيــة في فيينــا، في  -4
 هجين.  شكل في

رأس الدورة االســــــــــتثنائية لمؤتمر الدول األطراف حارب ســــــــــعيد العميمي )اإلمارات العربية المتحدة(، وت  -5
 رئيع المؤتمر في دورته الثامنة.

  
 إقراة جدول األعمال وتمظيم األعمال -باء 

 أيار/مايو، جدول األعمال التالي:  7أقر مؤتمر الدول األطراف، في  -6

 المسائل التنظيمية: -1 

 افتتاح الدورة االستثنائية للمؤتمرك )أ(  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب(  

األعمال التحضــــــــــيرية للدورة االســــــــــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســــــــــاد، المقرر  -2 
 :2021حزيران/يونيه  4إلى  2ها في الفترة من عقد

 النظر في اإلعالن السياسي الذي سيعتمد خالل الدورة االستثنائيةك )أ(  

 النظر في أي مسائل أخرى. )ب(  

 اعتماد التقرير. -3 
  

 الحضوة -جيم 
، األرجنتين،  أذربيجان،  وسياالتحاد الر االستثنائية الدول التالية األطراف في االتفاقية:                     م ث  له في الدورة   -7

،  إندونيســــــيا، اإلمارات العربية المتحدة، ألمانيا، ألنانيا، أف انســــــتان،  إســــــرائيل، أســــــتراليا، إســــــنانيا، أرمينيا، األردن
، البرت ـال، البرالـيل، ـباكســـــــــــــــتان، ـبارا واي، إي ـالـيا، أيرلـندا، اإلســــــــــــــالمـية(-إيران )جمهورـية، أو رانـيا، أورو واي

ــو، بنما، بن الديح، بل اريا، بلجيكا ــنة، بور ينا فاســــ ــو، البوســــ ، المتعددة القوميات(-بوليفيا )دولة، بولندا، الهرســــ
،  جمهورية  وريا، الجمهورية الدومينيكية،  الجزائر، الجبل األســــود، تونع، تشــــيكيا، تر يا، تايلند، بيالروس، بيرو

، سـن افورة، سـلوفينيا، سـلوفاكيا، السـلفادور، سـري النلا، لمنابوي ، رومانيا، دولة فلسـ ين، جورجيا، جنوب أفريقيا
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فنزويال  ، الفلبين، فرنســـا،  واتيماال،  انا، عمان، العرات، الصـــين، صـــربيا، شـــيلي،  ســـويســـرا، الســـويد، الســـن ال
،   وبــا،  نــدا، اللرســــــــــــــي الرســــــــــــــولي، قير يزســــــــــــــتــان، ق ر، قبر ، فييــه نــا ، فنلنــدا، البوليفــاريــة(–)جمهوريــة

، مصـــــــــر، مد شـــــــــقر، ماليزيا، مالي، ليختنشـــــــــتاين، ليتوانيا، ليبيا، اللويه،  ولومبيا،  وســـــــــتاريكا، ديفوار كوت
، الممللة المتحدة لبري انيا العظمى،  الممللة العربية الســـــــعودية، ملدين، المكســـــــيو، مقدونيا الشـــــــمالية، الم رب

، هندوراس، الهند، نيوليلندا، نيجيريا، النمســــــا، يدالنرو ، ناميبيا، ميانمار، موريشــــــيوس، من وليا، أيرلندا الشــــــمالية
 .اليونان، اليمن، اليابان، الواليات المتحدة األمريكية، هولندا

                                           وم ث  ل بمراقبين  ل من أندورا وسان مارينو. -8

                                                                                   وم ث  ل في الدورة االتحاد األوروبي، وهو منظمة تلامل اقتصادي إقليمية طرف في االتفاقية. -9

ــان مـال ـة المســــــــــــــتقـلة، وهي  ـيان ـلدـيه مكـتب مراقـب دائم في مقر  -10                                                                                    وم ثـله في االجتمـال منظمـة فرســــــــــــ
 المتحدة. األمم

ومن بين وحدات األمانة العامة وهيئات األمم المتحدة وصــــــــــناديقها وبرامجها والمعاهد التابعة لشــــــــــنكة  -11
صــــــــــة وســــــــــائر مؤســــــــــســــــــــات منظومة  برنامد األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والو االت                                المتخصــــــــــ  

ومعاملة المجرمين،  اإلجرا                                                                         المتحدة، م ث  له بمراقبين المؤســســات التالية: معهد اســيا والشــرت األقصــى لمنع  األمم
معهد بالل المعني بالحو مة، إدارة عمليات الســـال  التابعة لةمانة العامة، إدارة الشـــؤون الســـياســـية وبناء الســـال  

نة العامة، المر ز الدولي إلصــــــــــــالح القانون الجنائي ولســــــــــــياســــــــــــة العدالة الجنائية، المعهد اللوري التابعة لةما
اإلجرا ، جـامعــة نـاين العربيــة للعلو  األمنيــة، مفوةــــــــــــــيــة األمم المتحــدة لحقوت اإلنســـــــــــــــان، برنـامد األمم  لعلم

 اإلنمائي. المتحدة

لية: مجلع ولراء الداخلية العرب، المصــــرف ا ســــيوي                                                  وم ث  له بمراقبين المنظمات الحكومية الدولية التا -12
لالستثمار في البنية التحتية، مجلع التعاون لدول الخليد العربية، مجلع الجمعية البرلمانية للدول األعضاء في 
راب ـة الـدول المســــــــــــــتقلـة، المنظمـة األوروبيـة للقـانون العـا ، و ـالـة االتحـاد األوروبي للتعـاون في مجـال العـدالـة 

نائية، اللجنة التنفيذية لراب ة الدول المســـــــتقلة، األكاديمية الدولية لمكافحة الفســـــــاد، المنظمة الدولية للشـــــــرطة الج
األمريكي الالتيني، منظمــة التعــاون  -الجنــائيــة )اإلنتربول(، المنظمــة الــدوليــة لقــانون التنميــة، المعهــد اإلي ــالي

ســـــــــالمي، المر ز اإلقليمي المعني باألســـــــــلحة الصـــــــــ يرة، والتنمية في الميدان االقتصـــــــــادي، منظمة التعاون اإل
 الجمار  العالمية.  منظمة

وحضر مراقبون عن المنظمات  ير الحكومية التالية ذات المر ز االستشاري لدى المجلع االقتصادي  -13
ــال  ــان، منظمة النشـــــــ ــادية، المعهد العربي لحقوت اإلنســـــــ ــنكة األفريقية للبيئة والعدالة االقتصـــــــ واالجتماعي: الشـــــــ

لقضـاة الدولية، المر ز الدولي للممارسة التعاطفي المرتنء باإلنسـانية، منظمة إمناور، مر ز هيدا للموارد، راب ة ا
القانونية  ير الساةية للرب ، المجلع الدولي للمرأة، الحر ة الدولية للنهوض بالتعليم والثقافة والتنمية االجتماةية 
ــادـية، االتحـاد الـياـباني لنقـاـبات المحـامين، مـنادرة القـيادة من أجـل التحول والتمكين، منظمـة الشـــــــــــــــناب  واالقتصــــــــــــ

ي المتحد من أجل ســــــــــــالمة المجتمع وتنميته، راب ة ال بينات الدولية، منظمة الدفال عن عائالت اســــــــــــيا الليبير 
ــال  عبر العالم،  ــريع، منظمة الســ ــفا ية في مجال التشــ ــتان للت وير وتحقيا الشــ ــة باكســ ــســ والمحيء الهادا، مؤســ

 العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا.المنظمة النسائية للدولية االشتراكية، منظمة الشفا ية الدولية، الجمعية 

من النظـا  اـلداخلي للمؤتمر، عممـه األمـاـنة قـائمـة ـبالمنظمـات  ير الحكومـية المعنـية   17ووفقـا للمـادة  -14
ــفة  ــول على صـــ ــادي واالجتماعي والتي قدمه طلنا للحصـــ ــاري لدى المجلع االقتصـــ ــتشـــ التي ليع لها مر ز اســـ

                                                                  ات إلى المنظمـات  ير الحكوميـة المعنيـة. وم ث  لـه بمراقبين في الـدورة مراقـب. وأرســــــــــــــلـه األمـانـة بعـد ذلـو دعو 
االســــــــــــــتثـنائـية للمؤتمر المنظمـات  ير الحكومـية األخرى ذات الصـــــــــــــــلة الـتالـية: مر ز أفريقـيا لحرـية المعلومـات، 
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ت اإلنســان، تحالف المنظمات  ير الحكومية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، راب ة إدارة شــؤون ال فل وفقا لحقو 
راب ة تنمية المجتمع المحلي، مر ز االتصـــــاالت المدنية، مر ز منادرة الشـــــناب للتعليم الذاتي، نادي تيع التابع  
لمنظمة مواءمة قوانين األعمال في أفريقيا، المنادرة المجتمعية لتعزيز الســــال  والتنمية، المنادرة العالمية لمكافحة 

وعة  يليمانجارو المشــتر ة بين المنظمات  ير الحكومية المعنية باألمراض الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مجم
المنقولة عن طريا االتصـــــــــال الجنســـــــــي وفيروس نقخ المناعة النشـــــــــرية/األيدل وتدخالت الصـــــــــحة اإلنجابية، 

القانون في  وســــــــــــــوفو، منظمة القيادة الشــــــــــــــنابية من أجل تحقيا الســــــــــــــال  والتنمية في بور ينا فاســـــــــــــو،  معهد
المقدوني للتعاون الدولي، جمعية بذور الديمقراطية، جمعية دعم حقوت اإلنســـــــــان وتقديم المســـــــــاعدة إلى   زالمر 

الســـــجناء، نشـــــرة اســـــتعراض الخبراء لمكافحة الفســـــاد، منظمة الشـــــفا ية في موريشـــــيوس، مر ز أوتشـــــتاين لموارد 
 ة لمكافحة الفساد.مكافحة الفساد، ائتالف المجتمع المدني المناصر التفاقية األمم المتحد

  
األعمال التحضيرية للدوةة استتتمااية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد،   -ةابعا  

   2021حزيران/يونيه    4إلى    2المقرة عقدها في الفترة من  

 المظر في اإلعالن السياتي الذي تيعتمد خالل الدوةة استتتمااية -ألف 
ترحيبهم بعقـد الـدورة االســــــــــــــتثنـائيـة للجمعيـة العـامـة من أجـل مكـافحـة الفســـــــــــــــاد، أعرب المتللمون عن  -15
ــياســـــــــــــي بتوافا ا راء. وأعرب متللمون عن  كما رحبوا بإقرار مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية لرعالن الســـــــــــ

مـا الهـائـلة في العمـل تـقديرهم للممثلين اـلدائمين لرمـارات العربـية المتحـدة وبيرو ـلدى األمم المتحـدة )فييـنا( لجهوده
كميســـــــرين للمشـــــــاورات  ير الرســـــــمية بشـــــــأن مشـــــــرول اإلعالن الســـــــياســـــــي الذي ســـــــتعتمده الجمعية في دورتها  
االســــتثنائية، ولةمانة على ما قدمته من خبرة فنية ودعم تقني لهذه العملية. ولوحظ أن إقرار اإلعالن الســــياســــي 

 الدولي.  الفساد ومكافحته بفعالية، والتزامه  ذلو بتعزيز التعاون  برهن على االلتزا  المشتر  للمجتمع الدولي بمنع

                                                                                           وباإلةـــــافة إلى ذلو، أ ك  د على أن اإلعالن الســـــياســـــي يمثل حدثا تاريخيا هاما، وأنه يوفر لخما جديدا  -16
عاما من   15                                                                                           للجهود العالمية في مجال مكافحة الفسـاد. وعالوة على ذلو، شـ د  د على أن االتفاقية قد أثبته، بعد 

اعتمادها وانضــما   ل دول العالم إليها تقرينا، مدى قيمتها في هذا الشــأن، وعلى أن الدول األطراف قد اجتمعه 
كلمتها على تجديد العهد بااللتزا  بمكافحة جميع أشـــــــــكال الفســـــــــاد. وأكد عدة متللمين من جديد التزا  حكوماتهم 

المتللمين على أن اإلعالن أتاح ســـــــياقا مالئما للنهوض بالتنفيذ  باالتفاقية والية اســـــــتعراض تنفيذها. وشـــــــدد أحد  
الفعال لالتفاقية، وأشار أيضا، في الوقه نفسه، إلى أن الدول األطراف ال تزال تواجه صعوبات في تنفيذها على 

 نحو  امل ومتوالن.  

ن بفضــل نهجه الشــامل وأكد أحد المتللمين على أن اإلعالن الســياســي يمثل إنجالا هاما في هذا الميدا -17
من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها خ ة التنمية    16في معالجة الموةول والتزا  المجتمع الدولي بالهدف 

ــتدامة لعا   ــياســــــي تضــــــمن دعوة قوية للمجتمع الدولي 2030المســــ . وأشــــــار أحد المتللمين إلى أن اإلعالن الســــ
التفاقية. وشــجع المتللم المؤتمر على االةــ الل بدور اســتناقي في لتعزيز جهوده لمكافحة الفســاد وفقا ألحكا  ا

الرصــــد المســــتمر لتنفيذ االلتزامات الواردة في اإلعالن الســــياســــي. والحظ أحد المتللمين أن اإلعالن الســــياســــي، 
كان يدمد مواقف وشـــوا ل مختلفة، هو إعالن عالمي وشـــامل وعملي، وأن المفاوةـــات جســـدت روح العمل  و ن

                                                                              دد األطراف. وأشار عدد من المتللمين إلى مسائل محددة لم ت جس د في اإلعالن السياسي.المتع

ــخ لتنفيذ   -18 ــعة للمؤتمر، من جديد دعم حكومته الراســـــــ ــين للدورة التاســـــــ ــر، البلد المضـــــــ وأكد ممثل مصـــــــ
ــار إلى أن حكومـته تت لع إلى مواصـــــــــــــــلة العمـل مع جميع اـلدول ومكـتب األمم المتحـ  دة المعني االتفـاقـية. وأشــــــــــــ

ـبالمخـدرات والجريمـة على تعزيز التعـاون اـلدولي والنهوض ـبالـقدرات من أجـل تحســــــــــــــين تنفـيذ االلتزامـات المتعلـقة 



CAC/COSP/S/2021/2 
 

 

V.21-03916 23/24 

 

ــياســــــي، الذي يمثل منع فا هاما على درب تعزيز الجهود  ــا إلى أن اإلعالن الســــ ــار أيضــــ ــاد. وأشــــ بمكافحة الفســــ
ــالة عالمية مفادها أن المجتمع الجماةية التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ اال ــا رســـــــــ تفاقية، حمل أيضـــــــــ

الدولي متحد في مكافحة الفســـــاد وفي مواجهة التهديدات التي يشـــــكلها الفســـــاد على اســـــتقرار المجتمعات وأمنها، 
 حيف إنه يقوض المؤسسات والقيم األخالقية والجهود الرامية إلى توطيد العدالة وتعزيز التنمية ورفاه النشرية. 

ــيين في و  -19 ــترداد الموجودات باعتنارهما عنصــــرين رئيســ أكد عدد من المتللمين أهمية التعاون الدولي واســ
الجهود الجماةية التي يبذلها المجتمع الدولي. وأشــــــــار عدد من المتللمين إلى ةــــــــرورة تخ ي معوقات التعاون  

و يره من المجاالت. وأعرب بعض   الدولي ومعالجة الث رات التي تعتريه، والســيما في مجال اســترداد الموجودات
 المتللمين عن التزا  حكوماتهم بتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد.

والحظه إحدى المتللمات ةـرورة تعزيز التعاون بخ ى متسـقة، وأن ذلو التعزيز ينن ي أن يسـتند إلى  -20
افا في ا راء بشــــــأن إدراج إشــــــارة احترا  مبدأ الســــــيادة. وأعربه متللمة أخرى عن أســــــفها لعد  التوصــــــل إلى تو 

                                                                                                          صـــريحة إلى التدابير القســـرية االنفرادية، التي ت عتبر  ير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقو  ض العمل المتعدد 
 األطراف ومبدأ التعاون، ولها اثار سلبية على الجهود التي تبذلها البلدان للتصدي للفساد. 

على االنخرال أكثر في العمــل مع المجتمع المــدني والجمــاعــات وشــــــــــــــجع عــدد من المتللمين الــدول  -21
ــاد، وشــــــــددوا على أهمية الشــــــــراكات بين الق اعين العا   األخرى من خارج الق ال العا  في مجال مكافحة الفســــــ
والخا . وأعرب أحد المتللمين عن ارتياح حكومته للون اإلعالن السـياسـي يشـجع الدول على مواصـلة تحسـين 

المنظمات وا ليات الدولية واإلقليمية ذات الصـــــــــلة، و ذلو المنظمات  ير الحكومية ذات الصـــــــــلة، التعاون مع 
بغية تجنب الدواج العمل دون ةــــــــــــرورة. وأشــــــــــــارت إحدى المتللمات إلى أن المجتمع المدني والق ال الخا  

ة لمكافحة الفســــــــاد، والجهات الفاعلة األخرى من  ير الدول يضــــــــ لعون بدور تشــــــــار ي ها  في الجهود المبذول
 من االتفاقية. 13للتشريعات الوطنية ذات الصلة والمادة  وفقا

ــاد وتحســـــين فهمها،  -22 وشـــــدد بعض المتللمين على ةـــــرورة االعتراف بالصـــــالت بين نول الجنع والفســـ
نسـاء حين أكد أحد المتللمين الحاجة إلى التصـدي لةثر  ير المتناسـب الذي يمكن أن يحدثه الفسـاد على ال في

ــاني يجب أن يشــــــــكال   والفتيات. وشــــــــدد أحد المتللمين على أن العمل على تمكين المرأة وتعميم المنظور الجنســــــ
جزأين أســـــاســـــيين من برامد مكافحة الفســـــاد في جميع الدول، وأن المســـــائل المتعلقة بنول الجنع وصـــــلته بالفقر 

                                        والفساد ينن ي أن ت عالد معالجة متعمقة. 

متللمين أهمية جهود الوقاية في مجال مكافحة الفســــــاد، والحظوا أنه ينن ي تخصــــــيخ وأكد عدد من ال -23
ــات  ــ ة الوقاية. وأكد أحد المتللمين من جديد التزا  حكومته القوي بتعزيز التدابير والممارســــــــــ موارد  ا ية ألنشــــــــــ

ــائي  ــات وأدوات مبتلرة في التحقيقات والمالحقات القضـ ــياسـ ة والمحاكمات المتعلقة الوقائية وبالعمل على األخذ بسـ
 بمكافحة الرشوة  دعائم أساسية وتلميلية في مجال مكافحة الفساد. 

  (، 19- وأبرل عدة متللمين التحديات التي ي رحها الفســــــاد في ســــــيات جائحة مرض فيروس اللورونا )كوفيد  -24
وتوليع اللقاحات و ســــــــــــاءة بما في ذلو التحديات المتعلقة باالشــــــــــــتراء العمومي ونوةية الخدمات ال بية المقدمة 

اسـتخدا  األموال المخصـصـة لل وارا. وأشـير إلى ةـرورة الحر  على مراعاة النزاهة في تدابير مواجهة جائحة 
والتعافي منها، وتعزيز اليات منع الفســــــاد ذات الصــــــلة بحاالت ال وارا. وأشــــــار أحد المتللمين إلى  19-كوفيد

 على الصعيد العالمي.  19-مرفا وكوفاكعو إلتاحة لقاحات  وفيدأهمية أن تفي البلدان بالتزاماتها تجاه 

ــاد واإلرهاب، والحاجة إلى التصـــدي لجرائم  ســـل  -25 وأشـــار أحد المتللمين إلى الصـــالت القائمة بين الفسـ
األموال واالختالس وتحسين التعاون الدولي في هذا الصدد، بما في ذلو التعاون على تسليم المجرمين ومصادرة 

 جودات و عادتها. المو 
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 المظر في أي مساال أخرى   -باء 

 )ب(.  2                                لم ت  رح أي مسائل في إطار البند  -26
  

 اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر -جيم 
، إقرار مشــرول اإلعالن الســياســي 2021أيار/مايو  7قرر المؤتمر، في دورته االســتثنائية المعقودة في  -27

المعنون والتزامنا المشــــــــــــــتر  بالعمل بفعالية على التصــــــــــــــدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفســــــــــــــاد 
  CAC/COSP/S/2021/L.1في الوثيقـة ومكـافحتـه وتعزيز التعـاون الـدوليو الـذي جرى تعميمـه، من أجـل إقراره، 

ــي الجمعية العامة باعتماد  ــا أن يوصـــ ــل األول(، وقرر أيضـــ )لالطالل على نخ مشـــــرول اإلعالن، انظر الفصـــ
 مشرول ذلو اإلعالن.  

  
 اعتماد التقرير  - خامسا  

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد تقرير دورته االســـــــــــتثنائية في  اعتمد مؤتمر الدول األطراف في -28
 باستخدا  إجراء الموافقة الصامتة.  2021[ أيار/مايو …]
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