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 الدورة احلادية والستون
   من جدول األعمال) د (٥٥البند 

ــادل     ــاد املتب ــة واالعتم ــع ومكافحــة ممارســات  :العومل ــل االفــس  من د وحتوي
ــة مــن مــصدر غــري  صــاأل  إىل ،ولصــمــشروع وإعــادة تلــك األ  ول املتأتي

شـيا مـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة          امت علـى وجـه اخلـصوص،        بلداا األصـلية  
 ملكافحة الفساد

 
 *تقرير اللجنة الثانية  

 
  )الربتغال (غوميسالسيدة فانيسا : املقررة

 مقدمــة -أوال  
 انظـر ( مـن جـدول األعمـال    ٥٥اللجنة الثانية مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد     أجرت  - ١

A/61/424،  ٣٣  و٢٤ نييف اجللـــست) د(واختـــذ إجـــراء بـــشأن البنـــد الفرعـــي   ).٢الفقـــرة ،
ويــرد سـرد لنظــر  . ٢٠٠٦ ديـسمرب / كــانون األول٦نـوفمرب و  /الثــاين  تـشرين ٢ يف تنياملعقـود 

 ).33  و(A/C.2/61/SR.24  الصلةذوي ين املوجزاحملضريناللجنة يف البند الفرعي يف 
 

 A/C.2/61/L.53 و A/C.2/61/L.20ن  القرارييـَـالنظر يف مشروع -ثانيا  
 ، باسـم جنوب أفريقيانوفمرب، عرض ممثل /تشرين الثاين ٢ املعقودة يف ٢٤يف اجللسة  - ٢

عنوانـه    والـصني، مـشروع قـرار   ٧٧ ـــ الدول األعضاء يف األمم املتحـدة األعـضاء يف جمموعـة ال   
وع وإعادة تلـك    مشر ول املتأتية من مصدر غري    صد وحتويل األ  االفس منع ومكافحة ممارسات  ”
شـيا مـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       امت علـى وجـه اخلـصوص،     إىل بلداا األصلية  ،ولصاأل

 : كما يلــيهـصـ، ون(A/C.2/61/L.20)“ الفساد

 

 .Add.1-5 و A/61/424سيصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف ستة فروع حتت الرمز *
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 إن اجلمعية العامة،”  
، ١٩٩٩ ديـسمرب / األول كانون ٢٢ املؤرخ   ٥٤/٢٠٥ اا إىل قرار  إذ تشري ’’  
ؤرخ ــــ  امل ٥٧/٢٤٤، و   ٢٠٠١ رـــديـسمب / األول ونـــــ كان ٢١ؤرخ  ـــ امل ٥٦/١٨٦ و

ــسمرب/ األولكــانون ٢٠ ــا  ٢٠٠٢ دي ــضا إىل قرارا ــشري أي ــؤرخ ٥٨/٢٠٥، وإذ ت  امل
ديــسمرب / األولكــانون ٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٤٢ و ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣

منـع ومكافحـة     بشأن   ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانون ٢٢ املؤرخ   ٦٠/٢٠٧ و   ٢٠٠٤
ــل الفــسممارســات ا ــة مــن مــصدر غــري مــشروع وإعــادة تلــك     األصــول د وحتوي املتأتي
 ، إىل بلداا األصليةاألصول

 بدخــــول اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحــــة الفــســـاد حيــز   وإذ ترحــب’’  
 ،٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٤النفاذ يف 

ألطـــراف يف  بالـــدعوة إىل عقـــد الـــدورة األوىل ملـــؤمتر اوإذ ترحـــب أيـــضا’’  
 ١٤ إىل ١٠اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحــــة الفــســـاد يف األردن، يف الفتــرة مــن   

 ،٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول
 جلميـع الـدول األعـضاء ومنظمـات التكامـل االقتـصادي       وإذ تكرر دعوـا   ’’  

 األمـم  اإلقليمية املختصة إىل أن تقـوم، يف حـدود اختـصاصها، بالتـصديق علـى اتفاقيـة                
يف أقـرب وقـت   وذلـك  املتحدة ملكافحة الفساد أو االنـضمام إليهـا وتنفيـذها بالكامـل           

 ممكن،
  بتقرير األمني العام؛حتيط علما - ١’’  
ــسيا    ترحـــب  - ٢’’   ــة إندونيـ ــه حكومـ ــدمت بـ ــذي تقـ ــرمي الـ ــالعرض الكـ بـ

 ملكافحــــة الستــضافة الــدورة الثانيــة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة       
 ؛٢٠٠٧الفســـاد يف عام 

 االلتـزام بـإيالء مكافحـة الفـساد أولويـة علـى مجيـع          تؤكد من جديـد    - ٣’’  
الــصعد، وترحــب جبميــع اإلجــراءات املتخــذة يف هــذا الــشأن علــى الــصعيدين الــوطين  
والدويل، مبا فيها اعتمـاد سياسـات تـشدد علـى املـساءلة وشـفافية إدارة القطـاع العـام                    

 الشركات ومـساءلتها، ومـن ذلـك اجلهـود الراميـة إىل إعـادة األصـول الـيت                   ومسؤولية
 جرى حتويلها عن طريق الفساد، متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 بــاإلجراءات الــيت اختــذها القطــاع اخلــاص، علــى الــصعيدين   ترحــب - ٤’’  
والـشركات عـرب الوطنيـة،      يف ذلـك الـشركات الـصغرية والكـبرية           الدويل والوطين، مبـا   
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لكــي يظــل مــشاركا بــشكل كامــل يف مكافحــة الفــساد، ويــب بالقطــاع اخلــاص أن  
يواصـل بــذل جهــوده يف هــذا الـصدد، وتالحــظ مــع التقــدير العمـل الــذي اضــطلع بــه    
االتفــاق العــاملي لــدى نظــره يف مبدئــه العاشــر املتعلــق مبكافحــة الفــساد، وتــشدد علــى  

ت املعنيـة صـاحبة املـصلحة تعزيـز مـسؤولية الـشركات         ضرورة أن تواصل مجيـع اجلهـا      
 ومساءلتها؛

الثانيـة   إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا         تطلب - ٥’’  
حجـم  ات الـسابقة، وأن يتنـاول مبزيـد مـن التفاصـيل             ني تقريرا عـن تنفيـذ القـرار       تالسو

ألصـول املتأتيـة مـن مـصدر        يف ذلـك حجـم حتويـل ا        الفساد على مجيع املـستويات، مبـا      
غري مشروع من خالل الفساد وتأثري الفـساد وهـذه التحـويالت يف النمـو االقتـصادي                 
ــة األمــم     ــة املــستدامة، وكــذلك نتــائج الــدورة األوىل ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقي والتنمي
املتحدة ملكافحة الفـساد وتقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا الثانيـة                    

منـع  ”، بندا فرعيـا معنونـا       “العوملة واالعتماد املتبادل  ”، يف إطار البند املعنون      والستني
د وحتويل األصـول املتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع وإعـادة                اومكافحة ممارسات الفس  

شــيا مــع اتفاقيــة األمــم  ا متإىل بلــداا األصــلية علــى وجــه اخلــصوص،  ،تلــك األصــول
 .“املتحدة ملكافحة الفساد

ــة  ، ديــسمرب/ األولكــانون ٦ املعقــودة يف ٣٣ويف اجللــسة  - ٣ كــان معروضــا علــى اللجن
منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل األصول املتأتية من مـصدر غـري            ’’عنوانه  مشروع قرار   

مشروع وإعـادة تلـك األصـول، إىل بلـداا األصـلية علـى وجـه اخلـصوص، متاشـيا مـع اتفاقيـة                        
بكـر   قدمه نائـب رئـيس اللجنـة، الـسيد أبـو          ،  (A/C.2/61/L.53)“ الفساد األمم املتحدة ملكافحة  

ــاري   ــسنغال(صــادق ب ــرار       ) ال ــشروع الق ــشأن م ــت ب ــة أجري ــشاورات غــري رمسي ــى م ــاء عل بن
A/C.2/61/L.20. 

ة اجللسة ذاا، أُبلغت اللجنـة بـأن مـشروع القـرار ال تترتـب عليـه آثـار يف امليزانيـ                    ويف   - ٤
 .الربناجمية

انظـر   (A/C.2/61/L.53ر  راــــ روع الق ــة مـش  ـــ ، اعتمدت اللجن   أيضا اـــة ذا ــلسيف اجل و - ٥
 ).٨الفقرة 

 الــدول األعــضاء يف باســم(وبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، أدىل ببيانــات ممثلــو فنلنــدا    - ٦
الـدول األعـضاء يف األمـم    باسم (، وجنوب أفريقيا   ) االحتاد األورويب  األمم املتحدة األعضاء يف   

 . واليابان،، وكندا) والصني٧٧جمموعة الـ  حدة األعضاء يفاملت
ر قــــام مقـــدمو مــــشروع القــــرا ، A/C.2/61/L.53ر ونظـــرا العتمــــاد مـــشروع القــــرا   - ٧

A/C.2/61/L.20بسحبه . 
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 توصية اللجنة الثانية -ثالثا  
 :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل - ٨
 

حة ممارسات الفساد وحتويل األصول املتأتية من مصدر غـري مـشروع        منع ومكاف   
وإعــادة تلــك األصــول، إىل بلــداا األصــلية علــى وجــه اخلــصوص، متاشــيا مــع    

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تـــــشري  ــؤرخ ٥٤/٢٠٥ إىل قراراـــ ــانون األول٢٢ املـــ ــسمرب / كـــ ، ١٩٩٩ديـــ

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٤٤، و ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ملـــؤرخ  ا٥٦/١٨٦ و
 / كــانون األول ٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٠٥، وإذ تــشري أيــضا إىل قراراــا   ٢٠٠٢ديــسمرب /األول

 املـؤرخ  ٦٠/٢٠٧ و ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٤٢ و   ٢٠٠٣ديسمرب  
 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢

ـــول اتفاوإذ ترحــب  ــز النفــاذ يف     بدخـ ـــة الفــســـاد حي ـــدة ملكافحـ ـــم املتحــ ـــة األمــ قيــ
 ،)١(٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٤

 بالدعوة إىل عقد الـدورة األوىل ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيــــة              وإذ ترحب أيضا   
ــرة مــن       ـــة الفــســـاد يف األردن، يف الفت ـــم املتحـــــدة ملكافحـ / ل كــانون األو١٤ إىل ١٠األمــ

 ،٢٠٠٦ ديسمرب
 ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 

ــضا  - ٢  ــسيا    حتــيط علمــا أي ــه حكومــة إندوني ــالعرض الــسخي الــذي تقــدمت ب  ب
الستـــضافة الـــدورة الثانيـــة ملـــؤمتر الـــدول األطـــراف يف اتفاقيــــــة األمــــــم املتحــــــدة ملكافحـــــة 

 الفســـاد؛ 
لتكامل االقتصادي اإلقليمية املختـصة،     ومنظمات ا األعضاء   مجيع الدول    حتث - ٣ 

أو  يف حدود اختصاصها، على النظر يف التصديق على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،     
االنضمام إليها على سـبيل األولويـة، ويـب جبميـع الـدول األطـراف التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة                    

 بأسرع ما ميكن؛

__________ 
 .، املرفق٥٨/٤القرار  )١( 
 )٢( A/61/177. 
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ىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثانيـة والـستني            إىل األمني العام أن يقدم إ      تطلب - ٤ 
 ويتنـاول مبزيـد مـن       ، يـتم إعـداده يف حـدود املـوارد املتاحـة           ،تقريرا عن تنفيذ القرارات الـسابقة     

 حتويـل األصـول املتأتيـة    ، وحجمنطاقأي على   الفساد على مجيع املستويات، و     حجمالتفصيل  
اد وهــذه التحــويالت يف النمــو   مــن مــصدر غــري مــشروع مــن خــالل الفــساد وتــأثري الفــس        

 األطراف يف اتفاقيـة     الدول االقتصادي والتنمية املستدامة، مع مراعاة نتائج الدورة األوىل ملؤمتر        
 ؛املتعلق ااألمم املتحدة ملكافحة الفساد وإحالة التقرير 

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدورا الثانيـة والـستني، يف إطـار                 تقرر - ٥ 
منع ومكافحة ممارسات الفـساد     ”، بندا فرعيا معنونا     “العوملة واالعتماد املتبادل  ” املعنون   البند

وحتويل األصول املتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلك األصول، إىل بلداا األصلية علـى               
 .“وجه اخلصوص، متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 


