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 الدورة الثالثة والسبعون

 اللجنة الثالثة

 من جدول األعمال 109البند 

    منع الجريمة والعدالة الجنائية
 نيجيريا: مشروع قرار ٬النرويج ٬المملكة العربية السعودية ٬كولومبيا  ٬بيرو ٬بليز  

  
 الدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد   

 
 العامة٬إن الجمعية  

املؤرخ  55/61 و 1999كانون األول/ديســــــــــــــم    22املؤرخ  54/205إىل قراراهتا  إذ تشييييييييييير 
 56/186و  2000كانون األول/ديســــــــــم    20املؤرخ  55/188و  2000كانون األول/ديســــــــــم   4

، 2002نون األول/ديســـــــــــــــم  كـــا  20املؤرخ  57/244و  2001كـــانون األول/ديســـــــــــــــم    21املؤرخ 
املؤرخ  59/242و  2003كانون األول/ديســــــــــــم    23املؤرخ  58/205تشــــــــــــا اياــــــــــــا إىل قراراهتا  وإذ
 61/209و  2005كانون األول/ديســــــم    22املؤرخ  60/207و  2004كانون األول/ديســــــم   22

ـــــــــــــــــــــــــؤرخ  62/202و  2006كانون األول/ديســـــــــــم   20املؤرخ   2007 كانون األول/ديســـــــــــم   19املـ
كانون األول/ديسم    24املــــــــــــؤرخ  64/237و  2008كانــــــــون األول/ديسم   19املؤرخ  63/226 و

املؤرخني  67/192و  67/189و  2010كــــانون األول/ديســـــــــــــــم    20املؤرخ  65/169 و 2009
 69/199، و 2013كانون األول/ديســـم    18املؤرخ  68/195و  2012 كانون األول/ديســـم  20

، ومجيع 2016كانون األول/ديســم    19املؤرخ  71/208 ، و2014كانون األول/ديســم   18املؤرخ 
 (1)2013حزيران/يونيه  13املؤرخ  23/9ذات الصلة، مبا يف ذلك القراران  قرارات جملس حقوق اإلنسان

 ،)3(2017حزيران/يونيه  23املؤرخ  35/25و  (2)2015متوز/يوليه  2املؤرخ  29/11 و

__________ 

 .الف(، الفصل اخلامس، الفرع A/68/53) 53الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم انظر  (1) 

 (، الفصل اخلامس، الفرع الف.A/70/53) 53الدورة السبعون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (2) 

 (، الفصل اخلامس، الفرع الف.A/72/53) 53رقم السبعون، امللحق الثانية و  الدورةنفسه،  املرجع (3)
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 كانون األول/  14يف  (4)إىل بدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد وإذ تشيييييير أي يييييا 
، وهي الصــــــــك األكثر يو  وعاملية بشــــــــسن الفســــــــاد، وإذ تســــــــلم با اجة إىل موا ـــــــلة 2005ديســــــــم  

إليها وعلت تنفيذها بشــــكل فعال، وإذ تســــلم  ميع  التشــــجيع علت التصــــديق علت ا تفاقية او ا ناــــما 
 اإلعالنات السياسية اإلقليمية ذات الصلة الصادرة عن الدول األعااء بشسن مكافحة الفساد،

تتناول ضــــــــــرورة تشــــــــــجيع إقامة جمتمعات  (5)2030ان خطة التنمية املســــــــــتدامة لعا   وإذ تؤكد 
وإتاحة إمكانية و ــــــــــول اعميع إىل العدالة، وبناء  مســــــــــاملة وجــــــــــاملة من اجل ةقيق التنمية املســــــــــتدامة،

وإذ تقلقها خطورة ما يطرحه  مؤســســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة وجــاملة للجميع علت كافة املســتويات،
الفســــــــاد من مشــــــــاكل و اجملر علت اســــــــتقرار املتمعات وامنها، ميا يقوة املؤســــــــســــــــات وقيم الد قراجملية 

 نمية املستدامة وسيادة القانون للخطر، واألخالقيات والعدالة، ويعّرة الت

، دورة استثنائية للجمعية العامة بشسن 2021ان تعقد يف النصف األول من عا   تقرر - 1 
 التحديات والتدابا الرامية إىل منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدويل؛

الن ســـــــــياســـــــــي موجز الدورة ا ســـــــــتثنائية للجمعية العامة إعيف عتمد ي  ان  تقرر أي يييييييا - 2 
مؤمتر الدول األجملراف برعاية  وعملي املنحت، يـ ّتفق عليه مســـبقا بتوافق اءراء يف مفاوضـــات حكومية دولية

 يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
مؤمتر الدول األجملراف إىل قيادة عملية ةاــــــــاية للدورة ا ســــــــتثنائية بتناول مجيع  دعوت - 3 

 املوضوعية يف مداو ت مفتوحة؛األمور التنظيمية و 
ت واعر ــة توفا اخل ة املوضـــــــــــــــوعيــة ار إىل مكتــا األمم املتحــدة املعمل بــاملخــد تطليي  - 4 

 والدعم التقمل؛

 عقد الدورة ا ستثنائية وعمليتها التحااية يف حدود املوارد املتاحة. تقرر - 3 
 

__________ 

 .42146، الرقم 2349، امللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 

 .70/1القرار  (5) 

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

