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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/458( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

منع ومكافحة ممارسات الفـساد وحتويـل عائـدات الفـساد وتيـسري           - ٦٧/١٩٢
اســترداد األصــول وإعــادة تلــك األصــول إىل أصــحاا الــشرعيني 
وإىل بلــداا األصــلية علــى وجــه اخلــصوص، وفقــا التفاقيــة األمــم  

  ة ملكافحة الفساداملتحد
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٩ديــــــسمرب / كـــــانون األول ٢٢ املــــــؤرخ ٥٤/٢٠٥ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري   

 كــــانون  ٢٠ املــــؤرخ  ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديــــسمرب  / كــــانون األول ٤ املــــؤرخ  ٥٥/٦١ و

 ٥٧/٢٤٤  و ٢٠٠١سمبــر  يـ د/انون األول كـ  ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٨٦  و ٢٠٠٠ديسمرب  /األول

 ٢٣ املـؤرخ  ٥٨/٢٠٥، وإذ تشري أيـضا إىل قراراـا   ٢٠٠٢ديسمرب  /ألول كانون ا  ٢٠املؤرخ  

ــانون األول ــؤرخ ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ديــــسمرب /كــ ــانون األول٢٢ املــ  ٢٠٠٤ ديــــسمرب/ كــ

ــؤرخ ٦٠/٢٠٧ و ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

 ٦٣/٢٢٦  و ٢٠٠٧ديـسمرب   /ون األول ناك ١٩ؤرخ  ـــ امل ٦٢/٢٠٢  و ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٤ املــــؤرخ    ٦٤/٢٣٧  و ٢٠٠٨سمرب  يـ د/ون األول ــ كان ١٩املؤرخ  

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦٥/١٦٩ و ٢٠٠٩

 كـــانون ١٤ يف )١(كافحـــة الفـــساد ببـــدء نفـــاذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملوإذ ترحـــب  

  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

_______________ 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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 وبأن الفـساد يـشكل      أمر له أولوية  د على مجيع املستويات     الفسا مكافحة بأن   وإذ تقر   

ال غـىن  عائقا خطريا أمام تعبئة املوارد وتوزيعها على حنو فعال وحيول املوارد عن األنشطة اليت              

  لقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة،ل عنها

الفـساد  ملنـع ممارسـات    ضـروري داعمـة   وطنيـة قانونيـة    نظـم بأن وجود   وإذ تقر أيضا      

  وتيسري استرداد األصول وإعادة عائدات الفساد إىل أصحاا الشرعيني،تها ومكافح

ومبـدأ  هـدف رئيـسي مـن أهـداف االتفاقيـة      األصـول  إعـادة   أن يف اعتبارها  وإذ تضع   

قـدر  كرب  أبـ  تتعـاون فيمـا بينـها     ملزمة بأن    الدول األطراف يف االتفاقية      أن و من مبادئها أساسي  

  ،دممكن يف هذا الصد

تعزيز الرتاهة واملـساءلة   ما يهدف منها إىل     مبا يف ذلك   ،أغراض االتفاقية  إىل   وإذ تشري   

   ،امةواملمتلكات الع ةالعام الشؤونيف جمايل واإلدارة السليمة 

االلتزامات املنصوص عليها يف الفصل اخلامس من االتفاقيـة مـن أجـل      تعيد تأكيد وإذ    

 والكـشف عنـه   الـدويل  علـى الـصعيد      عائـدات اجلرميـة   ويـل   حتنـع    مل فعاليـة العمل على حنو أكثـر      

  صول، وتعزيز التعاون الدويل يف استرداد األوردعه

 ملكافحــة أطــر شــاملة تقتــضي تــوافر هميــع أشــكالجبالفــساد  مكافحــة بــأن وإذ تــسلم  

الفساد ومؤسسات قوية على مجيع املستويات، مبا يف ذلك املستوى احمللي، تكـون قـادرة علـى               

ابري وقائية وتدابري إلنفاذ القوانني تتسم بالكفـاءة، وفقـا لالتفاقيـة، وال سـيما الفـصالن             اختاذ تد 

  الثاين والثالث منها،

ن ورهـ مبأن جناح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            قروإذ ت   

ة وشـامل رجييـة    تد عمليـة بعلـى حنـو تـام باالضـطالع         تفاقيـة   االمجيع الـدول األطـراف يف        بالتزام

 تـشرين  ١٣املـؤرخ   ٣/١القـرار  إىل  تـشري يف هـذا الـصدد        إذ  ، و  على حنو بناء   تها فيها ومشارك

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  يف مــؤمتر الــدول األطــرافصادر عــن الــ ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين

  القرار،ك لذ يف مرفق ةلية الوارداآل مبا يف ذلك اختصاصات ،)٢(الفساد

منـع الفـساد والقـضاء عليـه وأنـه      مـسؤولة عـن   مجيـع الـدول    أن  عتبارهاوإذ تضع يف ا     

خـارج القطـاع   مـن  أفـراد ومجاعـات   مـن  ، بـدعم  فيمـا بينـها  أن تتعـاون  ى هذه الـدول  جيب عل 

 لكـي يكـون    تهمشاركمبو ،اتمعيةاتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات       كالعام،  

  ، أثر فعالهودها يف هذا االجل

_______________ 

 . ألف-، الفرع األول CAC/COSP/2009/15نظر ا )٢(
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صـــول املـــسروقة حتويــل األ عمليــات غـــسل و  مـــن  قلقهـــا اإلعـــراب عــن تكــرر وإذ   

  التفاقية، لوفقاهذا القلق التصدي ملبعث الفساد، وتؤكد ضرورة وعائدات 

يف تعقـب وجتميـد    يف االتفاقيـة اجلهود الـيت تبـذهلا مجيـع الـدول األطـراف        تالحظوإذ    

ف يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا،  أصــوهلا املــسروقة، وال ســيما الــدول األطــرا ردادواســت

 مكافحــةجمــال يف يف اآلونــة األخــرية الــدول يت شــهدا تلــك التطــورات الــ آخــذة يف اعتبارهــا

يف ة تلـك الـدول   ملساعدما أعرب عنه من استعداد جهود ومن اتمع الدويل   ما بذله   الفساد و 

  مية املستدامة،التنحتقيق تلك األصول من أجل احلفاظ على االستقرار ورداد است

 بـسبب عوامـل عـدة    األصـول رداد اسـت يف حتـديات  تزال تواجـه    بأن الدول ال وإذ تقر   

لتحقيقات واحملاكمـات املتعـددة االختـصاصات القـضائية         ا وتعقدالقانونية   النظم اختالفمنها  

 الـيت تواجـه  وعدم اإلملام بإجراءات تبادل املساعدة القانونية لدى الدول األخـرى والـصعوبات            

يف اسـترداد    الـيت تواجـه    التحديات اخلاصـة     تالحظيف الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ        

 بـأداء ، كلفـوا ، أو سـبق أن  مكلفـون فيهـا أفـراد    ضـالعا عائدات الفساد يف احلاالت اليت يكـون     

   وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة م،مهمةوظائف عامة 

الــيت تواجههــا ســيما الــصعوبات العمليــة،  الــصعوبات، وال  مــن وإذ يــساورها القلــق  

الـيت  خـذ األمهيـة اخلاصـة    أ، مـع  ردادهااسـت  بطالبـة املاملطلوب منـها رد األصـول والـدول    الدول  

ــا   ــسم ـ ــتيتـ ــول اسـ ــسروقة رداد األصـ ــسبة إىل  املـ ــار بالنـ ــق يف االعتبـ ــستدامة  حتقيـ ــة املـ التنميـ

يف كـثري مـن    يـصعب     الـيت  صلةلا تكشفاليت  توفري املعلومات   ة   صعوب تالحظ إذواالستقرار، و 

 يف الدولـة  ةرتكبـ املرميـة  اجلواملطلـوب منـها ردهـا    بني عائدات الفساد يف الدولة   ا  احلاالت إثبا 

  ، باستردادهاطالبةامل

الـيت يـشكلها الفـساد     واألخطار اجلسيمة  إزاء املشاكل    قلقها تكرر اإلعراب عن  وإذ    

ســسات وقــيم الدميقراطيــة والقــيم األخالقيــة  ؤاملاســتقرار اتمعــات وأمنــها، ممــا يقــوض   علــى

ــانون     ــستدامة وســيادة الق ــة امل ــرض التنمي ــة ويع ــدم    وخباصــة،  للخطــروالعدال ــا يفــضي ع حينم

  الدويل إىل اإلفالت من العقاب،والوطين كاف على الصعيدين  بشكل التصدي هلا

  ؛)٣( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  

 مبا فيهـا الرشـوة، وغـسل عائـدات الفـساد وغـري              الفساد جبميع أشكاله،   تدين  - ٢  

  ذلك من أشكال اجلرمية االقتصادية؛

_______________ 

)٣( A/67/96.  
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 الفــساد علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك  مــن جــسامة تعــرب عــن القلــق  - ٣  

حجــم األصــول املــسروقة وعائــدات الفــساد، وتكــرر يف هــذا الــصدد تأكيــد التزامهــا مبنــع          

 التفاقيــــة األمــــم املتحــــدة يات، وفقــــاممارســــات الفــــساد ومكافحتــــها علــــى مجيــــع املــــستو

  ؛)١(الفساد ملكافحة

 بالعـدد الكـبري مـن الـدول األعـضاء الـيت صـادقت علـى اتفاقيـة األمـم                     ترحب  - ٤  

، وحتث يف هذا الـصدد مجيـع الـدول األعـضاء       بالفعل املتحدة ملكافحة الفساد أو انضمت إليها     

تنـضم إليهـا     صادي اإلقليمي املختصة اليت مل تصادق علـى االتفاقيـة أو          ومنظمات التكامل االقت  

بعـد علــى أن تنظـر، كــل يف نطـاق اختــصاصه، يف القيــام بـذلك علــى سـبيل األولويــة، ويــب      

  جبميع الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية بالكامل يف أقرب وقت ممكن؛

اتفاقيـة  لية استعراض تنفيذ     األعمال املضطلع ا يف إطار آ       مع التقدير  تالحظ  - ٥  

 واألعمــال الــيت يــضطلع ــا الفريــق املعــين باســتعراض التنفيــذ، األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد

ــذ     ــى مواصــلة دعــم ه ــدول األعــضاء عل ــوفري    األعمــال  هوحتــث ال ــذل كــل جهــد ممكــن لت وب

ــة ــوارد يف ا    عنــهامعلومــات وافي ــة لالســتعراض علــى النحــو ال ــادئ  والتقيــد باجلــداول الزمني ملب

ــة    ــوميني واألمانــ ــرباء احلكــ ــة للخــ ــاملتالتوجيهيــ ــةعلقــ ــات إجراء  بــ ــتعراضعمليــ ــى االســ  علــ

  ؛)٤(القطري الصعيد

 أعمـال األفرقـة العاملـة احلكوميـة الدوليـة املفتوحـة        أيـضا  مع التقـدير   تالحظ  - ٦  

ة، واحلـوار املفتـوح مـع املنظمـات الدوليـ     العضوية املعنية باسـترداد األصـول ومنـع الفـساد        باب  

، )٥( بالتعــاون الــدويلة املعنيــة اخلــرباء احلكــوميني الــدوليني املفتوحــ اتاجتماعــ بعقــدوترحــب 

ــات    ــدعم أعمــال هــذه اهليئ ــة أن ت ــدول األطــراف يف االتفاقي ــق هــا عمــل  مبــا في، ويــب بال فري

 األفرقـة العاملـة    بـه  تواصـل القيـام   الـذي   العمـل   واملساعدة التقنيـة    فيما يتعلق ب  تنفيذ  استعراض ال 

  العضوية املعنية باسترداد األصول ومنع الفساد؛باب حلكومية الدولية املفتوحة ا

الـوطين  علـى الـصعيد     لعمـل   باتفاقيـة   اال التزام مجيـع الـدول األطـراف يف          ددجت  - ٧  

 علـى أكمـل     لفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة       إنفـاذا ل    بـشكل فعـال    الـدويل على الـصعيد    والتعاون  

  ؛عائدات الفسادترداد س يف اةفعالإسهاما بصورة  ووجه

_______________ 

)٤(  CAC/COSP/IRG/2010/7املرفق األول ،.  

)٥(  CAC/COSP/2011/14 ٤/٢ ألف، القرار - ، الفرع األول.  
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ــه    حتــث  - ٨   ــة علي  الــدول األعــضاء علــى مكافحــة الفــساد جبميــع أشــكاله واملعاقب

 غسل عائدات الفـساد ومنـع حتويـل وغـسل عائـدات الفـساد والـسعي إىل استـــرداد                    ومكافحة

  هــذه األصول على وجــه السرعــة وفقــا ملبادئ االتفاقيــة، مبا يف ذلك الفصل اخلامس منها؛

 هيئــة مركزيــة للتعــاون تعــني بعــد الــيت مل  يف االتفاقيــة الــدول األطــرافثحتــ  - ٩  

م بـذلك،   تقـو   أن ىعلاألصول،  السترداد  جهات تنسيق    التفاقية، وعند االقتضاء  وفقا ل الدويل  

 الـواردة مـن  طلبـات املـساعدة   يف  يف الوقـت املناسـب       تنظرراف أن   ــبالدول األط أيضــا  ويب  

  هذه اهليئات؛

 على استخدام قنـوات اتـصال غـري رمسيـة         يف االتفاقية    الدول األطراف    تشجع  - ١٠  

طــرق منــها تعــيني بساعدة القانونيــة،  املــلتبــادلة  رمسيــتطلبــاتقــدمي اصــة قبــل خب، وهــاوتعزيز

خـربة تقنيـة يف التعـاون الـدويل     متتلـك  املسؤولني أو املؤسسات، حـسب االقتـضاء،     جهات من   

ــة اهــءنظرا تــساعد صــول كــياألاســترداد يف جمــال  ــادل مــن  االحتياجــات يف تلبي املــساعدة تب

  ؛فعال بشكل القانونية الرمسية

  ١١ -  اسـترداد العوائق الـيت حتـول دون       أن تذلل     يف االتفاقية  الدول األطراف  ب يب 

  ؛اإلجراءاتتلك  تبسيط إجراءاا القانونية ومنع إساءة استعمال هامن بطرق، صولاأل

لدورة الرابعة ملؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة         بنتائج ا  ترحب  - ١٢  

ــساد   ــة الفـ ــدت ملكافحـ ــيت عقـ ــرب،  الـ ــراكش، املغـ ــرةيف مـ ــن  يف الفتـ ــشرين٢٨ إىل ٢٤ مـ   تـ

الـدول األطـراف علـى      ويب بالدول األطراف أن تنفذ قرارات مـؤمتر         ،  ٢٠١١أكتوبر  /األول

  ؛)٦(حنو تام

تتعــاون فيمــا بينــها وأن تــساعد كــل  بالــدول األطــراف يف االتفاقيــة أن يــب  - ١٣  

األصول املـسروقة وعائـدات الفـساد، وأن    واسترداد  حتديد علىأكرب قدر ممكن  ب منها األخرى 

موضـع  املـساعدة القانونيـة الدوليـة      تبـادل وضـع طلبـات  يف الوقت املناسـب ل عناية خاصة  تويل  

أكرب قـدر ممكـن   بـ  تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها األخرى    أن  التنفيذ، وفقا لالتفاقية، و   

  ، وفقــا اللتزاماا مبوجب االتفاقية؛ األصليةتسليم األفــراد املتهميـن بارتكاب اجلرائــم  على

لتعـاون  اإجـراءات  كفالـة أن تـسمح     الـدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى           حتث  - ١٤  

حفظـا تامـا ريثمـا تنتـهي     األصـول  تلـك  ة كافية حلفظ   األصول فترة زمني  حجز  ضبط و بالدويل  

 ،صادرة يف اخلـارج   التعـاون يف إنفـاذ األحكـام الـ        بالـسماح   علـى   يف دولة أخـرى، و    اإلجراءات  

  لسلطات القضائية، وفقا ألحكام االتفاقية؛ا توعية بسبل منهاه، توسيع أو
_______________ 

)٦( CAC/COSP/2011/14 ألف-، الفرع األول . 
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ــشجع  - ١٥   ــد االقتــضاء و   ت ــدول األعــضاء، عن ــا ينــسجم وأ  ال ــنظممب  ةقانونيــها الت

باملــسائل تعلقــة يف التحقيقــات واإلجــراءات امل بعــضالنظــر يف مــساعدة بعــضها علــى ا، الوطنيــة

  صلة بالفساد؛تاملدنية واإلدارية امل

مـن خـالل    هأشـكال جبميـع   الفساد   مكافحة الدول األعضاء على     تشجع أيضا   - ١٦  

ــام و     ــاءة يف القطــاعني الع ــساءلة والكف ــشفافية والرتاهــة وامل ــادة ال ــذا  ،اخلــاصزي ــسلم، يف ه  وت

اجلهـات   وملـسؤولني الفاسـدين  ا ضرورة منع اإلفالت من العقـاب عـن طريـق حماكمـة      الصدد، ب 

  ؛لاللتزامات مبوجب االتفاقيةالتعاون يف تسليمهم وفقا وعلى اليت تقوم بإفسادهم 

املؤسـسات املاليـة، وتـدعو الـدول األعـضاء          يف   الـشفافية    تـوافر  ضرورة   تؤكد  - ١٧  

ل على الكشف عن التـدفقات املاليـة املرتبطـة بالفـساد وتتبعهـا وعلـى جتميـد األصـول                   إىل العم 

املتأتية من أعمال الفساد أو احلجز عليها وإعادة تلك األصول، وفقـا لالتفاقيـة، وتـشجع علـى       

  تعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف ذلك الصدد؛

يف الوقـــت املناســـب العنايـــة  أن تـــويل  بالـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــةيـــب  - ١٨  

ــة فيمــا يتعلــق  تبــادلطلبــات ل أو /جتميــدها و أو/بتحديــد عائــدات الفــساد و  املــساعدة القانوني

ــها ــو ،اســتردادهاأو / وتعقب ــال   ب يستجأن ت ــى حنــو فع ــات املتــ  عل ــادل املعلوم ــات تب لة صلطلب

 مـن  ٣١يهـا يف املـادة   األدوات املشار إلغريها من املمتلكات أو املعدات أو أو بعائدات اجلرمية  

، مبـا يف  وفقـا ألحكـام االتفاقيـة     ، منـها ذلـك    بوطلـ  يف إقليم الدولة الطرف امل     ةقعاوالاالتفاقية،  

  ؛ منها٤٠ ذلك املادة

 جبهود الدول األعضاء اليت سنت قوانني واختذت تدابري إجيابية أخـرى         ترحب  - ١٩  

  األعـضاء الـيت مل تقـم بعـد بـسن     الفساد جبميع أشكاله، وتشجع يف هذا الصدد الدول     ملكافحة

 ،قــوانني مــن هــذا القبيــل وتنفيــذ تــدابري فعالــة علــى الــصعيد الــوطين علــى أن تفعــل ذلــك            

  ؛لالتفاقية وفقا

 ضــرورة أن تتخــذ الــدول األعــضاء تــدابري ملنــع حتويــل األصــول   تعيــد تأكيــد  - ٢٠  

 املؤسسات املاليـة يف كـل   املتأتية من الفساد إىل اخلارج وملنع غسلها، مبا يف ذلك منع استخدام 

 يف اسـترداد  وللمـساعدة من بلدان املنشأ واملقصد لتحويل األموال غري املشروعة أو اسـتالمها،            

  تلك األصول وإعادا إىل الدولة اليت تطلب ذلك، وفقا لالتفاقية؛

 ةالعامـ  الـشؤون مببـادئ حـسن إدارة       مجيـع الـدول األعـضاء علـى التقيـد          حتث  - ٢١  

عامة والعدالة واملسؤولية واملساواة أمام القانون وضـرورة ضـمان الرتاهـة وتعزيـز              واملمتلكات ال 

  ؛، وفقا لالتفاقيةالفسادرفض ثقافة الشفافية واملساءلة و
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ــة األمــم     مواصــلة  إىل تــدعو  - ٢٢   ــها منظوم ــوات شــىت، من ــدويل عــرب قن ــاون ال التع

ممارسـات  كافحـة  راميـة إىل منـع وم  املتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ال       

بـادئ االتفاقيـة، وتـشجع يف هـذا      وغسل العائـدات املتأتيـة مـن الفـساد، وفقـا مل           الفساد وحتويل   

وثيق بني الوكاالت املعنيـة مبكافحـة الفـساد ووكـاالت إنفـاذ القـانون       على حنو الصدد التعاون   

  ووحدات االستخبارات املالية؛

ن يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   إىل األمـــني العـــام أتطلـــب  - ٢٣  

ــة      ــة، لتنفيــذ االتفاقي ــه مــن التــرويج، بــصورة فعال ــاملوارد الالزمــة لتمكين باملخــدرات واجلرميــة ب

ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، وتطلـب أيـضا إىل األمـني العـام               

لقـرار الـذي اختـذه مـؤمتر     ل وفقـا  تنفيذ االتفاقيـة،  أن يكفل توفري التمويل الكايف آللية استعراض    

  ؛)٧(الدول األطراف

ــا   - ٢٤   ــرر دعوـ ــاص  تكـ ــاع اخلـ ــدويل    إىلالقطـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــل، علـ  أن يواصـ

بـصورة   مـشاركته يف ذلك الشركات الصغرى والكربى والشركات عرب الوطنية،       والوطين، مبا 

دور الــذي ميكــن أن يؤديــه االتفــاق  يف هــذا الــسياق الــ  وتالحــظالفــساد،  مكافحــةكاملــة يف 

تــشدد علــى ضــرورة أن تواصــل كــل اجلهــات الفــساد وتعزيــز الــشفافية، و مكافحــةالعــاملي يف 

مـسؤولية  تعزيـز مبـدأ      منظومة األمم املتحدة، حـسب االقتـضاء،         داخل اجلهاتاملعنية، مبا فيها    

  ؛وإخضاعها للمساءلة الشركات

 يف مجلة أمور املساعدة التقنية لدعم اجلهـود          اتمع الدويل على أن يوفر     حتث  - ٢٥  

ممارسـات الفـساد    ومكافحةالوطنية املبذولة لتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية الرامية إىل منع         

املتأتيــة مــن الفــساد وتيــسري اســترداد األصــول وإعــادة تلــك العائــدات وفقــا    األصــولوحتويــل 

إلعـداد اسـتراتيجيات ـدف إىل تعمـيم وتعزيـز           لالتفاقية، وعلى دعم اجلهود الوطنيـة املبذولـة         

  ؛ على السواءجهود مكافحة الفساد والشفافية والرتاهة يف القطاعني العام واخلاص

تعزيــز املوقعــة عليهــا علــى   واألطــراف يف االتفاقيــة  الــدول األطــراف  حتــث  - ٢٦  

صدي لتــى ااملــدعني العــامني علــ املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة و  وقــدرات املــشرعني 

ــسائل املتــ ل ــها يف جمــاالتاألصــول باســتردادلة صلم ــادل  من ــة و  تب ــساعدة القانوني ــامل صادرة امل

 الوطنيـة  نيانووفقا للقـ ،  دون صدور حكم باإلدانة   املصادرة   وعند االقتضاء    ،صادرة اجلنائية املو

دة التقنيـة يف  لتقـدمي املـساع  قدر من االهتمـام   أكربيالء  املدنية، وإ أصول احملاكمات   واالتفاقية و 

  طلبها؛لدى هذه ااالت، 

_______________ 

 .٤/١املرجع نفسه، القرار  )٧(
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ــشجع  - ٢٧   ــى  ت ــدول األعــضاء عل ــادل وأن ت ال ــتتب ــها االســتعانة شاطر، ت ــسبل من  ب

الـــدروس املـــستفادة املتعلقـــة بعلومـــات املاملنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة حـــسب االقتـــضاء،  ب

املـساعدة   لتقـدمي  املـضطلع ـا   بـادرات   املونـشطة   األبلة  صاملعلومـات املتـ   و سليمةواملمارسات الـ  

  ؛ومكافحتهتعزيز اجلهود الدولية الرامية إىل منع الفساد من أجل التقنية 

ــك       تالحــظ  - ٢٨   ــة والبن ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــادرة مكت مب

 مبـن فـيهم   ،  املعنـيني مـع الـشركاء      وتعـاون املكتـب    اسـترداد األصـول املـسروقة     ب الدويل املتعلقـة  

  القائمة؛ السترداد األصول، وتشجع التنسيق بني املبادراتاملركز الدويل 

ــاأل بإنــشاء ترحــب  - ٢٩   ــة الدولي ــاز  ملكافحــة الفــساد باعتبارهــا مركــز  ةكادميي امتي

مكافحـــة الفـــساد، مبـــا يف ذلـــك اســـترداد جمـــال يف والبحـــث األكـــادميي والتـــدريب  للتثقيـــف

ــولاأل ــع إىل صـ ــة  ، وتتطلـ ــل األكادمييـ ــذا أن تواصـ ــا يف هـ ــصدد جهودهـ ــق الـ ــداف أ لتحقيـ هـ

  ؛ االتفاقيةتنفيذلو االتفاقية

بقــرار مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة قبــول العــرض الــذي   حتــيط علمــا   - ٣٠  

وتكــرر ، )٨(٢٠١٥تقــدمت بــه حكومــة االحتــاد الروســي الستــضافة دورتــه الــسادسة يف عــام   

دورة اخلامـسة ملـؤمتر   اإلعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة بنما الستـضافة الـ        

  ؛٢٠١٣يف عام الدول األطراف 

األمني العام أن يقوم، يف سـياق التــزاماته القائمـة بتقـدمي التقـارير،                إىل تطلب  - ٣١  

نـع اجلرميـة    املتعلـق مب  بند  البتضمني تقريره إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والستني، يف إطار            

ــوان   ــة فرعــا بعن ــة اجلنائي ــ”والعدال ــدات الفــساد    من ــل عائ ع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحتوي

وتيــسري اســترداد األصــول وإعــادة تلــك األصــول إىل أصــحاا الــشرعيني وإىل بلــداا األصــلية  

األمـني   إىل، وتطلـب أيـضا      “على وجه اخلصوص، وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        

  . عن دورته اخلامسةاالتفاقيةألطراف يف العام أن حييل إىل اجلمعية تقرير مؤمتر الدول ا

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 
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