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   الدورة الرابعة والسبعون
   الثانيةاللجنة 

   )و( من جدول األعمال 17البند 
تعزيز البعاون  املساااااااعل املبعلاة بساااااايااااااااا  ا  ب ااااااا  ال ل  

الااادوك مل ااااتداااة البااادتااااا  املاااالياااة    امل ااااااااااارو اااة وتو ياااد 
  املماراا  اجليدة ب أن إ ا ة األصول لبعزيز البنمية املسبدامة

  

   
م روع  رار مادم من مارر اللجنة،  اتيد موليت ليند ) واتيما (، بناء  لى م اورا     رمسية   

 A/C.2/74/L.24ب أن م روع الارار 
  

املساااااعل املبعلاة بساااايااااااا  ا  ب ااااا  ال ل   تعزيز البعاون الدوك مل اتدة البدتاا    
املالية    امل ااااااااااارو ة وتو يد املماراااااااااااااا  اجليدة ب ااااااااااااأن إ ا ة األصاااااااااااول لبعزيز 

   املسبدامة  البنمية
 ، إن اجلمعية العامة 
 ابملقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،  إذ تسرتشد 
حتويل عاملنا: ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1قرارها  وإذ تؤكد من جديد 

، الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة “2030خطة التنمية املستدامة لعام 
الناس وعفضـــــا تح التحول، وتد عؤىد من جديد والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املســـــتدامة، الز عرى  عل  

، وتدراىها أن القضـــــــــــــــا  2030الت امها ابلعمل دون ىلل من أجل عنفيذ هذه اخلطة ابلكامل حبلول عام 
عل  الفقر جبميع صـــــوره وأ،عاده، ذا يف دلق الفقر املدقع، هو أى  حتد يواجهه العاط و ـــــر       عنه 

ا قتصــــادي وا جتماعا  -لت امها ،تحقيق التنمية املســــتدامة د،عادها الث  ة لتحقيق التنمية املســــتدامة، وا
عل  حنو متوازن ومتكامل، واب ســـــــــــــــتناد تح ا يفازات الز حتقق  يف تئار األهداف ا  ا ية  -والبيئا 

 لأللفية والسعا تح استكمال ما ط يُنّفذ من علق األهداف، 
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،شــــــــــ ن خطة عمل  2015متوز/يوليه  27املؤرخ  69/313قرارها  وإذ تؤكد من جديد أيضااااااااا 
أديس أاباب الصــــــادرة عن املؤمتر الدول الثالي لتمويل التنمية، الز عشــــــكل ج  ا   يتل أ من خطة التنمية 

 اايهتا املتصلة ،وسا ل التنفيذ من  ، وعدعُمها وعكمُلها وعساعد عل  عوضيح سياق2030املستدامة لعام 
خ ل ســـياســـات وتجرا ات عملية، وعؤىد من جديد ا لت ام الســـياســـا القوي ابلتصـــدي لتحدي التمويل 
وهتيئة ،يئة مؤاعية عل  مجيع املســــــــــتوايت لتحقيق التنمية املســــــــــتدامة، ،رومن من الشــــــــــراىة والتضــــــــــامن عل  

 الصعيد العاملا، 
، وها الصق األىثر مشو  (1)اعفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإذ تؤكد من جديد كذلك 

وعاملية فيما يتعلق ذســ لة الفســاد، وتد عســّلم ،ضــرورة ا ســتمرار يف التشــليع عل  التصــديق عل  ا عفاقية 
أو ا نضـــــــــــــــمــام تليهــا وعنفيــذهـا عل  حنو  م وفعــال، ذـا يشـــــــــــــــمــل عقــد  ىـامـل الـدعم  ليــة اســـــــــــــــتعرا  

 عفاقية، ا  عنفيذ
 ،(2)اعفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع  الوئنية وإذ تؤكد من جديد 
املؤرخ  71/213و  2010ىانون األول/ديســـــــم    20املؤرخ  65/169تح قراراهتا  وإذ ت ااااا  

 73/222و  2017ىانون األول/ديســـــــم    20املؤرخ  72/207و  2016ىانون األول/ديســـــــم    21
 ، 2018نون األول/ديسم  ىا  20املؤرخ 

 72/196و  2016ىانون األول/ديســـــم    19املؤرخ  71/208تح قراراهتا  وإذ ت اااا  أيضااااا 
 ، 2018ىانون األول/ديسم    17املؤرخ  73/186و  2017ىانون األول/ديسم    19املؤرخ 

 ،(3)2018،تقرير فرقة العمل املشرتىة ،ني الوىا ت املعنية ،تمويل التنمية لعام  وإذ حتيط  لما 
دن التقدم يف احلد من التدفقات املالية  ري املشـــــــــــروعة ميكن أن يســـــــــــهم يف حتقيق  وإذ تسااااااااال  

 ، 2030هداف والغاايت األخرى الواردة يف خطة عام األ
،تقرير الفريق الرفيع املســـــــــــتوى املعا ابلتدفقات املالية  ري املشـــــــــــروعة من أفريقيا  وإذ حتيط  لما   

وإبســهاماعه امامة يف زايدة املعارف ،شــ ن مصــادر التدفقات املالية  ري املشــروعة، وتد عكرر هتىيد دعوهتا 
 خرى للقيام ،عمليات مما لة، تح املنائق األ

الصـادرة عن فريق اخل ا  احلكوما الدول املعا  (4)ابلتوصـيات السـياسـاعية وإذ حتيط  لما أيضا 
 ،تمويل التنمية التا،ع ملؤمتر األمم املتحدة للتلارة والتنمية، 

ا عراب عن ابلغ قلقها من أ ر التدفقات املالية  ري املشـــروعة، و  ســـيما النامجة منها  وإذ ت رر 
عن التهرب من دفع الضـــــــــرا   والفســـــــــاد واجلرمية املنظمة ع  الوئنية، عل  اســـــــــتقرار ا تمعات وعنميتها 

حترزه من عقدم يف متويل امليادين ا قتصــادية وا جتماعية والســياســية، و  ســيما عل  البلدان النامية وما  يف
 ، 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 .39574، الرقم 2225املرجع نفسه، ا لد  (2) 
 (.E.19.I.7)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  Financing for Sustainable Development Report 2019انظر:  (3) 

 .TD/B/EFD/1/3انظر  (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/65/169
https://undocs.org/ar/A/RES/65/169
https://undocs.org/ar/A/RES/65/169
https://undocs.org/ar/A/RES/65/169
https://undocs.org/ar/A/RES/71/213
https://undocs.org/ar/A/RES/71/213
https://undocs.org/ar/A/RES/71/213
https://undocs.org/ar/A/RES/71/213
https://undocs.org/ar/A/RES/72/207
https://undocs.org/ar/A/RES/72/207
https://undocs.org/ar/A/RES/72/207
https://undocs.org/ar/A/RES/72/207
https://undocs.org/ar/A/RES/73/222
https://undocs.org/ar/A/RES/73/222
https://undocs.org/ar/A/RES/73/222
https://undocs.org/ar/A/RES/73/222
https://undocs.org/ar/A/RES/71/208
https://undocs.org/ar/A/RES/71/208
https://undocs.org/ar/A/RES/71/208
https://undocs.org/ar/A/RES/71/208
https://undocs.org/ar/A/RES/72/196
https://undocs.org/ar/A/RES/72/196
https://undocs.org/ar/A/RES/72/196
https://undocs.org/ar/A/RES/72/196
https://undocs.org/ar/A/RES/73/186
https://undocs.org/ar/A/RES/73/186
https://undocs.org/ar/A/RES/73/186
https://undocs.org/ar/A/RES/73/186
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/1/3
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/1/3


A/C.2/74/L.69 
 

 

19-20195 3/8 

 

يف هذا الصدد أن هناك مصادر خمتلفة للتدفقات املالية  ري املشروعة وأن  وإذ تضع يف ا ببارها 
تجرا  حتليل منفصـــل لكل مصـــدر يُفيد ،درجة أى  يف عصـــميم التدا،ري الســـياســـاعية ال زمة ملنع التدفقات 

 شروعة، املالية  ري امل
اجلهود اجلـــاريـــة الز عبـــذمـــا املنظمـــات ا قليميـــة و ريهـــا من املنتـــدايت  وإذ تالحظ مع البااادير 

الدولية املعنية يف ســـــــــــــــبيل عع ي  التعاون عل  منع التدفقات املالية  ري املشـــــــــــــــروعة ومكافحتها، وىذلق 
لقطـــا  املـــال يف الكفـــام املبـــادرات اجلـــديـــدة الز عتمـــذهـــا احلكومـــات والقطـــا  اخلـــا  من أجـــل ععبئـــة ا

 اجلماعا ضد التدفقات املالية  ري املشروعة، 
دن مكافحة التدفقات املالية  ري املشــروعة متثل حتّداي ت ا يا أســاســيا، وتد ع    أن  وإذ تسّل  

البلدان النامية معّرضـــة ،شـــكل خا  للتضـــرر من األ ر الســـلمل للتدفقات املالية  ري املشـــروعة، وتد عشـــدد 
   أن التدفقاِت املالية  ري املشروعة حتّد من عوافر موارد قيِّمة من أجل متويل التنمية، عل

دمهية دراســــة الع قة اةتملة ،ني مكافحة التدفقات املالية  ري املشــــروعة و،ني  وإذ تسااال  أيضاااا 
 ،لوغ القدرة عل  حتمل الديون، 

التدفقات املالية  ري املشروعة وازدايد  دن التحدي الذي يشّكله اعسا  نطاق وإذ تسّل  كذلك 
 عشا،كها واحلاجة تح اسرتداد األصول املسروقة وتعادهتا يستل م ععاوان دوليا مع َّزا،

،ضــــــــــــــرورة التصــــــــــــــدي للتحدايت التقنية والقانونية والعملية العديدة ا،تغا  عيســـــــــــــري  وإذ تسااااااااااّل  
 عا دات اجلرمية تح البلدان الز ُسرق  منها أص ،  رد

دن الوعا العاملا دمهية مكافحة التدفقات املالية  ري املشـــــــروعة ودعم عودة  وإذ تسااااال  أيضاااااا 
األصـــــــول ي داد ،ســـــــرعة، وىذلق ا رادة الســـــــياســـــــية الز عبديها الدول املقدمة للطلبات والدول املتلقية ما 

لتحدايت العديدة الز  ســـتعادة األصـــول املكتســـبة ،صـــورة  ري مشـــروعة، وتد ع    أنه عل  الر م من ا
  ع ال دون  ل، فإن التصــــدي ما ،فعالية يتطل  اعبا  لي ىلا يدرك خمتلو أنوا  التدفقات املالية  ري 

 املشروعة ويعرتف د رها عل  التنمية املستدامة، 
أمهية الفصل اخلامس من اعفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وتد عشدد  وإذ تؤكد من جديد 

 أن اسرتداد األصول املسروقة وتعادهتا عم  هبذا الفصل مبدأ أساسا من مبادئ ا عفاقية، عل  
ابلعمــل الــذي يضـــــــــــــــطلع ،ــه مؤمتر الــدول األئراف يف اعفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة  وإذ تنوه 

، من أجل الفسـاد، و  سـيما الفريق العامل احلكوما الدول املفتوم ابب العضـوية املعا ابسـرتداد األصـول
 النهو  ابلتنفيذ التام للفصل اخلامس من ا عفاقية، 

اجلهود املبذولة لتشــــــــــليع عبادل املعلومات وأوجه التمزر ،ني اجتماعات فريق اخل ا   وإذ تالحظ 
احلكوما الــدول املفتوم ابب العضـــــــــــــــويــة من أجــل عع ي  التعــاون الــدول يف تئــار اعفــاقيــة األمم املتحــدة 

 و،ني الفريق العامل املعا ابلتعاون الدول الذي أنش ه مؤمتر الدول األئراف يف ا عفاقية، ملكافحة الفساد 
تح عمل منتدى التعاون ،شــــــــ ن املســــــــا ل الضــــــــريبية الذي يتمثل يف عكثيو التعاون  وإذ ت اااااا  

منظمة والتنســـــــيق ،شـــــــ ن هذه املســـــــا ل ،ني األمم املتحدة وصـــــــندوق النقد الدول وجمموعة البنق الدول و 
التعاون والتنمية يف امليدان ا قتصــــــادي، ذا يف دلق  ضــــــفا  الطا،ع الرشا عل  املناقشــــــات املنتظمة ،ني 
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هذه املنظمات الدولية األر،ع ،ش ن عطبيق املعايري فيما يتعلق ابملسا ل الضريبية الدولية و،ش ن عع ي  قدرهتا 
 القدرات،  عل  عقد  الدعم تح البلدان النامية يف جمال ،نا 

ابلعمل امام الذي عضــــطلع ،ه األوســــا  األىادميية وا تمع املدذ، ذا يف دلق املرى   وإذ تساااّل  
الدول  ســـرتداد األصـــول ومرى  أوعشـــتاين ملوارد مكافحة الفســـاد، يف مســـاعدة الدول األعضـــا  عل  فهم 

امس من اعفاقية األمم املتحدة التحدايت املرعبطة إبعادة األصــــــــــول املســــــــــروقة ذوج  أ كام الفصــــــــــل اخل
 ملكافحة الفساد، 

عمل ا ئار اجلامع املتعلق ،تمىل الوعا  الضريمل ونقل األرابم البالغ عدده أعضا ه  وإذ تالحظ 
عضــــوا، وهو تئار يتيح منتدى للتعاون من أجل التصــــدي لتلن  دفع الضــــرا   وحتســــني اعســــاق  135

 ضريبية أىثر  فافية وتنصافا، القواعد الضريبية الدولية وضمان ،يئة 
التطورات الدولية فيما يتعلق ،تنفيذ معيار التبادل التلقا ا ملعلومات احلساابت  وإذ تالحظ أيضا 

املالية يف املســـــــــــــــا ل الضـــــــــــــــريبية يف ظل معيار لن، غ مو َّدن وضـــــــــــــــعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
من البلدان، وىذلق دور أعضــــــــــــــــا  املنتدى العاملا  102ا قتصــــــــــــــــادي ويشــــــــــــــــارك فيه  اليا أىثر من 

عضــــــــــوا، الذي يتيح التعاون   158ابلشــــــــــفافية وعبادل املعلومات لأل را  الضــــــــــريبية البالغ عددهم  املعا
 قدم املساواة،  عل 

هتىيد التعهد ،عدم عرك أ د خلو الرى ، وععيد هتىيد تقرارها دن ىرامة ا نســــــــــــــان  وإذ ت رر 
هــا يف أن عرى أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة و ــاايهتــا عتحقق ملــا فيــه منفعــة مجيع أمر أســــــــــــــــاســـــــــــــــا ور بت

والشـــــــعوب و ـــــــرا ح ا تمع ىافة، وتد بدد الت امها ،بذل قصـــــــاراها للعناية أو  ذن هم أ ـــــــد  لفا  األمم
 الرى ،  عن

ابلرتىي  عل  مكافحة التدفقات املالية  ري املشــــــــــروعة من ،ني مواضــــــــــيع أخرى  ترحب - 1 
، وعقر دن مكافحة 2019أيلول/ســــــبتم   26احلوار الرفيع املســــــتوى املعا ،تمويل التنمية، املنعقد يف  يف

املتحدة املعنية التدفقات املالية  ري املشروعة عساهم يف ععبئة املوارد اةلية، وهتي  ذؤسسات منظومة األمم 
ابألمر أن عواصل، ىّل يف  دود و يته وموارده، النظر يف األ ر السلمل للتدفقات املالية  ري املشروعة عل  

وأن عســتمر يف حبي التدا،ري الســياســاعية ال زمة ملواجهة هذه  (5)2030متويل خطة التنمية املســتدامة لعام 
 الصدد؛ الظاهرة وأن عنسق ما عبذله من جهود يف هذا 

اب جتما  الرفيع املســتوى املعا ابلتعاون الدول ملكافحة التدفقات املالية  ترحب أيضااا - 2 
 ري املشـــروعة وعوئيد املمارســـات اجليدة ،شـــ ن تعادة األصـــول الذي عقدعه ر يســـُة اجلمعية العامة يف املقر 

 لة اســــــتنادال تح ال خم الذي ، وعتطلع تح مواصــــــلة املناقشــــــات ،شــــــ ن هذه املســــــ2019أاير/مايو  16يف 
 متمض عنه ا جتما  املذىور؛ 

الت امها ابلســـــــــعا تح القضـــــــــا  عل  امل دات ا منة الز عقدم  واف  لنقل  تعيد أتكيد - 3 
 األصول املسروقة تح اخلارج وعشلع التدفقات املالية  ري املشروعة؛ 

__________ 

 .70/1القرار  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ر التنظيمية عل  مجيع املســــــــــــتوايت الت امها ابلعمل عل  عع ي  األئ تعيد أيضاااااااااا أتكيد - 4 
للمعايري الدولية وذواصـــــــلة رفع مســـــــتوى الشـــــــفافية واملســـــــا لة يف أوســـــــا  املؤســـــــســـــــات املالية وقطا   وفقا

 الشرىات، وىذلق يف ا دارات العامة؛ 
أن العــا ــدات النــا ـــــــــــــــئــة من اجلرا م املنصـــــــــــــــو  عليهــا ذوجــ  اعفــاقيــة  تالحظ بالق - 5 

ط يتم ،عد التصــــّرف فيها لصــــاا الدول األئراف الز ئلبتها وأصــــحاهبا  (1)الفســــاداملتحدة ملكافحة  األمم
الشـرعيني السـا،قني وضـحااي اجلرا م، وعقرر أن عقوم ،رد  الفسـاد وىشـفه ومنعه ومكافحته وزايدة الشـفافية 

 وعع ي  احلوىمة الر يدة؛ 
ت القا مة ذوج  اعفاقية ضـــــرورة قيام الدول األعضـــــا  ،تنفيذ ا لت اما تؤكد من جديد - 6 

األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــاد وتنفادها ،فعالية، ابعتبارمها ج  ا أســـــــــاســـــــــيا من مكافحة التدفقات املالية 
 املشروعة؛  ري

ابجلهود اجلارية الز عبذما الدول األعضـــــــــــــــا  من أجل زايدة الوعا ابلتحدايت  ترحب - 7 
ل  مكافحة التدفقات املالية  ري املشــــــــــــــروعة وعوســــــــــــــيع نطاق والفر  الز ينطوي عليها التعاون الدول ع

فهمها، وعوئيد املمارســـــات اجليدة املتعلقة إبعادة األصـــــول ذا يتما ـــــ  مع اعفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 الفساد من أجل عع ي  التنمية املستدامة؛ 

دن مكافحة التدفقات املالية  ري املشــروعة عتطل  ا اد جمموعة من ا جرا ات  تسّل  - 8 
 الز عشمل رد  علق التدفقات وىشفها ومنعها ومكافحتها يف ،لدان املنش  والعبور واملقصد؛ 

تح أن التكنولوجيات اجلديدة ميكن أن ع يد من ىفا ة حتصـــيل ا يرادات وعع ي   ت ااا  - 9 
تح مكافحة التدفقات املالية  ري املشــــــروعة، وععرب عن القلق من أن األصــــــول ا فرتاضــــــية  اجلهود الرامية

عســـتمدم يف األنشـــطة  ري املشـــروعة، وعشـــلع الدول األعضـــا  وســـا ر املنظمات املعنية ابألمر أن عتمذ، 
 رو  ومكافحته؛ هذا الصدد، عدا،ري عنسلم واملعايري الدولية، عند ا قتضا ، ملنع استمدامها  ري املش يف

أن التعاون الدول يف مكافحة التدفقات املالية  ري املشـــــــــــــــروعة هو عمل جارن  تالحظ - 10 
جي  أن يســـتمر، وعشـــلع مجيع البلدان عل  عطوير أدوات فعالة وهتيئة ،يئة ســـياســـاعية ملكافحة التدفقات 

يهـــا اعفـــاقيـــة األمم املتحـــدة املـــاليـــة  ري املشـــــــــــــــروعـــة، وفقـــا لألئُر الـــدوليـــة القـــا مـــة دات الصـــــــــــــــلـــة، ذـــا ف
 الفساد؛  ملكافحة

الدول األعضا  الز ط عصّدق عل  اعفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واعفاقية  حتث - 11 
، أو ط عنضـــــــــــــــم تليهـا ،عـد، عل  النظر (6)األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة ع  الوئنيـة و،روعوىو هتـا

ل األئراف يف هـــاعني ا عفـــاقيتني وعلـــق ال وعوىو ت عل  ،ـــذل اجلهود القيـــام ،ـــذلـــق، وحتـــي الـــدو  يف
 سبيل عنفيذها عل  حنو فعال؛  يف

البلدان واملنظمات املتعددة األئراف والدولية املعنية عل  أن عواصــــــل جهودها  ت اااااجع - 12 
ة يف جمال ،نا  القدرات وعل  الرامية تح ع ويد البلدان النامية، ،نا ل عل  ئلبها، ابملساعدة التقنية واملساعد

__________ 

 (6) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
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أن عوفر الدعم للمبادرات األفريقية و ريها من أجل حتســني قدرهتا عل  منع التدفقات املالية  ري املشــروعة 
 والكشو عنها ومكافحتها وعوئيد املمارسات اجليدة ،ش ن تعادة األصول لتع ي  التنمية املستدامة؛ 

ول للمنتدى العاملا  ســـرتداد األصـــول، الذي عقد تح ا جتما  األ ت اا  مع البادير - 13 
، ،دعم من مبادرة اســــرتداد األصــــول املســــروقة، وها مبادرة مشــــرتىة ،ني 2017يف ىانون األول/ديســــم  

البنق الدول ومكت  األمم املتحدة املعا ابملمدرات واجلرمية، وعر   ابعتماد البيان الصادر عن املنتدى 
 ل؛ العاملا  سرتداد األصو 

تح ا جتما  الدول الثاذ للم ا  املعنيني إبعادة األصـــول املســـروقة الذي انعقد  ت اا  - 14 
، وعشـــــــــــــــلع اســـــــــــــــتمرار أعماله من أجل النهو  2019أاير/مايو  9تح  7يف أديس أاباب يف الفرتة من 

 تدامة؛ ابجلهود الرامية تح عع ي  اسرتداد األصول املسروقة وتعادهتا دعمال للتنمية املس
اجلهاِت الفاعلة الوئنية والدولية املعنية عل  ،ذل م يد من اجلهود للحّد من  ت اااااااااااجع - 15 

 التسعري التحويلا اململ ذبدأ ا ستق لية ومن الت ع  ،قي م الفواعري التلارية؛ 
ابلدول قائبة تح العمل املشـــــــرتك من أجل القضـــــــا  عل  رىل الوعا  الضـــــــريمل  هتيب - 16 

م مجيع الشـــــــــرىات، ذا فيها الشـــــــــرىات املتعددة اجلنســـــــــيات، ،دفع الضـــــــــرا   تح ونقل األرابم وىفالة قيا
 كومات البلدان الز عضـــطلع فيها علق الشـــرىات ،نشـــا  اقتصـــادي وعولد قيمة اقتصـــادية وفقا للقوانني 

 والسياسات الوئنية والدولية؛ 
املتعددة األئراف  جبميع البلدان أن عتعاون، وفقا ل عفاقات الثنا ية أو هتيب أيضااااااااااااا - 17 

املنطبقة، يف جما ت املسـاعدة القانونية املتبادلة واملسـاعدة ا دارية يف املسـا ل الضـريبية، فضـ  عن التبادل 
 التلقا ا ملعلومات احلساابت املالية؛ 

دن التدا،ري الرامية تح مكافحة التدفقات املالية  ري املشــــــــروعة عتطل  يف ىثري  تسااااااّل  - 18 
ان ععاوانل ،ني وىا ت تنفاد القانون، وعشـــــــــلع الدول األعضـــــــــا  عل  أن عقوم،  يثما ل م ورهنال من األ ي

 د كام نظامها القانوذ اةلا ووفقا  لت اماهتا التعاهدية، ابمل يد من التعاون يف هذا الصدد؛ 
ات عل  أن عدا،ري مكافحة الفســـاد ينبغا أن عكون ج  ا   يتل أ من الســـياســـ ت ااد  - 19 

وا ســــــــــــــرتاعيليات ا  ا ية الوئنية وأن عل  مجيع الو ايت القضــــــــــــــا ية النظر يف ا ضــــــــــــــط   ابمل يد من 
 البحوث ووضع السياسات وال امي،  س  ا قتضا ، ،غية التصدي للفساد؛

عل  عو يق التعاون ،ني القطاعني العام واخلا  من أجل حتســــــــــني التصــــــــــدي  ت اااااااجع - 20 
  ن ا ضط   ابمل يد من البحوث ووضع السياسات وال امي أن يساعد يف ،لوغ للفساد، وعؤىد أن من 

 هذا امدف؛ 
أن و ايت قضا ية  ىت قد استحد   آليات ل ايدة  فافية امللكية ا نتفاعية،  تالحظ - 21 

ية، مثل ذا يف دلق، يف مجلة أمور، ســـــــــــــــل ت امللكية ا نتفاعية للكياانت ا عتبارية والرتعيبات القانون
الشـرىات والصـناديق ا سـتئمانية والشـراىات اةدودة املسـؤولية، وعدعو مجيع الو ايت القضـا ية تح النظر 

 يف تنشا  ا ليات امل  مة، ذا يتمش  مع املعايري الدولية،  يثما ل م؛ 
التامة الدول األئراف يف اعفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عل  ا ستفادة  ت جع - 22 

من أدوات اســـرتداد األصـــول املنصـــو  عليها يف الفصـــل اخلامس من ا عفاقية، ذا فيها آليات تنفاد أوامر 
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ال جر واملصـــــــــــــادرة األجنبية، ىوســـــــــــــيلة للحّد ،قدر ىبري من النفقات الز قد عتكبدها عادة الدولُة الطرف 
 سعيها تح اسرتداد األصول؛  يف

ف يف اعفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد، و  ســـــــــــــــيما جبميع الدول األئرا هتيب - 23 
الدول املقدِّمة للطلبات والدول املتلقية ما، أن عتعاون عل  اســـــــــــــــرتداد عا دات اجلرمية، عل  النحو اةدد 

 57ا عفــاقيــة، وأن عويف ابلت امهــا ،ضـــــــــــــــمــان ترجــا  علــق العــا ــدات أو التصـــــــــــــــرف فيهــا وفقــا للمــادة  يف
 ا عفاقية؛  من

دمهيـة عع ي  القـدرة عل  مجع البيـاانت وحتليلهـا من أجـل مكـافحـة التـدفقات  تساااااااااااّل  - 24 
املالية  ري املشـــروعة، مع التشـــديد عل  ضـــرورة زايدة عبادل البياانت داخل املؤســـســـات احلكومية الوئنية، 

 وىذلق البياانت الواردة من املؤسسات الدولية؛ 
ا مكت  األمم املتحدة املعا ابملمدرات عل  أمهية اجلهود اجلارية الز يبذم ت ااااااااااااد  - 25 

واجلرمية، ابلتنســـــــيق مع مؤمتر األمم املتحدة للتلارة والتنمية و ريه من املؤســـــــســـــــات، لوضـــــــع منهلية عـُتَّبع 
 تعداد عقديرات للقيمة ا مجالية للتدفقات املالية  ري املشروعة الداخلة واخلارجة؛  يف

ة ا لس ا قتصـــــــــــــــادي وا جتماعا واألمني العام ر يس اجلمعية العامة ور يســـــــــــــــ تد و - 26 
تي   ا عتبار الواج  ألمهية مكافحة التدفقات املالية  ري املشـــــــــــــــروعة وعوئيد املمارســـــــــــــــات اجليدة  تح
جمال تعادة األصـــول لتع ي  التنمية املســـتدامة، وعدعو مجيع املؤســـســـات الدولية يف هذا الصـــدد تح دعم  يف

 و يته؛ هذه اجلهود، ىلٌّ وفق  
،عدم عرك أ د خلو الرى   2030ا لت ام الوارد يف صـــــــــــــــميم خطة عام  تؤكد جمد ا - 27 

والتعهد اب اد م يد من اخلطوات امللموســـة لدعم األ ـــما  الذين يعيشـــون أوضـــاعا هشـــة وأ ـــد البلدان 
 ضعفا والوصول أو  تح من هم أ د  لفا عن الرى ؛ 

لفرقة العمل املشـــــــــــــرتىة ،ني الوىا ت واملعنية  2020رير عام تح أن يُدر ج يف عق تبطلع - 28 
،تمويل التنمية حتليٌل للتعاون الدول ملكافحة التدفقات املالية  ري املشـــــــــــــروعة وعوئيد املمارســـــــــــــات اجليدة 
،ش ن تعادة األصول لتع ي  التنمية املستدامة، عم  ،و ية فرقة العمل، وعتطلع أيضا تح مداو ت منتدى 

لس ا قتصــــــــــــــــادي وا جتمــاعا املعا ذتــا،عــة متويـل التنميــة ،شــــــــــــــــ ن جهود مكــافحــة التــدفقــات املـاليـة ا 
 املشروعة؛   ري

تح أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتلارة والتنمية أن عقدم، ابلتشـــــاور مع الكياانت  تطلب - 29 
املعنيـة يف منظومـة األمم املتحـدة، ذـا فيهـا مكتـ  األمم املتحـدة املعا ابملمـدرات واجلرميـة، معلومـات عن 

ص لذلق من عقرير عنفيذ هذا القرار تح اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامســـة والســـبعني، من خ ل فر  خمصـــ
عـ تـ بُّع تيفاز أهداف التنمية املستدامة وعقرير التلارة والتنمية، يتطرق ،شكل خا  للتحدايت الز عواجهها 
الدول األعضـا  يف مكافحة التدفقات املالية  ري املشـروعة واسـرتداد األصـول املسـروقة وتعادهتا وللميارات 

لتدفقات املالية  ري املشـــروعة و عادة املوجودات املســـروقة، املتا ة للمســـاعدة يف التعليل ابلقضـــا  عل  ا
ذا يتما ــــــــــــــ  مع ا لت امات الواردة يف خطة عمل أديس أاباب الصــــــــــــــادرة عن املؤمتر الدول الثالي لتمويل 

 ؛ 2030وخطة التنمية املستدامة لعام  (7)التنمية
__________ 
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والســـبعني ضـــمن تئار البند أن عدرج يف جدول األعمال املؤق  لدورهتا اخلامســـة  تارر - 30 
عع ي  التعاون الدول ملكافحة ”البند  الفرعا املعنون “ املسا ل املتعلقة ،سياسات ا قتصاد الكلا”املعنون 

 “.املستدامة التدفقات املالية  ري املشروعة وعوئيد املمارسات اجليدة ،ش ن تعادة األصول لتع ي  التنمية
 


