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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/461( على تقرير اللجنة الثانية بناء[

  

تعزيز التعاون الدويل ملكافحة التدفقات املاليـة غـري املشـروعة مـن       - ٧١/٢١٣
  أجل تعزيز التنمية املستدامة

  
  ،إن اجلمعية العامة  

  باملقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،   إذ تسترشد  

ــالغ إذ تكــرر تأكيــد قلقهــا و   ــة غــري املشــروعة، و   الب ــر التــدفقات املالي  ال ســيماإزاء أث
ــهرب الضــرييب والفســاد، علــى االســتقرار االقتصــادي واالجتمــاعي       ــدفقات الناجتــة عــن الت الت

  والسياسي للمجتمعات وعلى تنميتها،

، املعنـــون ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٥املـــؤرخ  ٧٠/١قرارهـــا  وإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  
ــة التنميــة املســتدامة لعــام      ” ــل عاملنــا: خط ــه جمموعــة مــن     “٢٠٣٠حتوي ــذي اعتمــدت في ، ال

األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املـدى املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة، الـيت تركـز علـى        
أجـل تنفيـذ اخلطـة بالكامـل حبلـول       الناس وتفضي إىل التحول، والتزامها بالعمل دون كلل من

، وإدراكها أن القضاء على الفقر جبميع صوره وأبعاده، مبـا يف ذلـك الفقـر املـدقع،     ٢٠٣٠عام 
غـىن عنـه لتحقيـق التنميـة املسـتدامة، والتزامهـا بتحقيـق         ال هو أكرب حتد يواجهه العـامل وشـرط  
ــة    ــة املســتدامة بأبعادهــا الثالث ــي االقتصــادي واالجتمــاع  -التنمي ــوازن   -ي والبيئ ــى حنــو مت عل

ومتكامل، وباالستناد إىل اإلجنـازات الـيت حتققـت يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والسـعي         
  مل ينفّذ من تلك األهداف،  ما إىل استكمال

بشـأن   ٢٠١٥يوليـه  متوز/ ٢٧املـؤرخ   ٦٩/٣١٣قرارهـا   وإذ تؤكد مـن جديـد أيضـا     
 خطة عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـيت تشـكل جـزءا          

وتـدعمها وتكملـها وتسـاعد علـى توضـيح       ٢٠٣٠يتجزأ مـن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       ال
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ســياق غاياــا املتصــلة بوســائل التنفيــذ مــن خــالل سياســات وإجــراءات عمليــة وتعيــد تأكيــد    
اللتزام السياسي القـوي بالتصـدي لتحـدي التمويـل ويئـة بيئـة مؤاتيـة علـى مجيـع املسـتويات           ا

  لتحقيق التنمية املستدامة، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العاملي،

الصــك األكثــر مشــوال وهــي  ،)١(اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ب ترحــبوإذ   
فسـاد، وإذ تسـلم بضـرورة االسـتمرار يف التشـجيع علـى التصـديق        الما يتعلـق مبسـألة   وعاملية في

على االتفاقية أو االنضمام إليهـا وتنفيـذها تنفيـذا تامـا وفعـاال، مبـا يشـمل تقـدمي كامـل الـدعم           
  ،  االتفاقية آللية استعراض تنفيذ

الـيت تبـذهلا املنظمـات اإلقليميـة وغريهـا مـن       املتواصـلة  اجلهود  وإذ تالحظ مع التقدير  
التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة،      نتديات الدولية ذات الصلة لتعزيز التعاون يف جمال مكافحـة امل
  التدفقات الناجتة عن التهرب الضرييب والفساد، ال سيماو

تقرير الفريق الرفيع املستوى املعـين بالتـدفقات املاليـة غـري املشـروعة مـن        إىل تشريوإذ   
  تدعو املناطق األخرى إىل القيام بعمليات مماثلة،  إذ أفريقيا، و
ــ وإذ تنــوه   كــل مــن جمموعــة العشــرين يف مكافحــة الفســاد علــى    الــيت تبــذهلا هوداجلب

الصعيدين العاملي والوطين، وإذ حتـيط علمـا مـع التقـدير مببـادرات مكافحـة الفسـاد الـواردة يف         
وإذ حتـث جمموعـة العشـرين علـى      ،)٢(البيان الصادر عن مؤمتر قمة هـانغزهو موعـة العشـرين   

األخرى ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف       مواصلة إشراك الدول األعضاء
أعماهلا على حنو شامل وشفاف لكفالة تكميل األعمال اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة  

  أو تعزيزها باملبادرات اليت تقوم ا جمموعة العشرين،  
 منــها ،)٣(٢٠٣٠بـإدراج مجلـة أمـور يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام         ترحـب   - ١  

الغاية املتعلقة مبكافحة التدفقات املالية غري املشـروعة، وتشـري إىل أن أهـداف التنميـة املسـتدامة      
وما يتصل ـا مـن غايـات تشـكل جمموعـة متكاملـة وغـري قابلـة للتجزئـة تضـفي التـوازن علـى             

  مية املستدامة، وتتطلع يف هذا الصدد إىل حتقيقها؛  األبعاد الثالثة للتن
الصادرة عن املـؤمتر   ،بإدراج إجراءات يف خطة عمل أديس أبابا ترحب أيضا  - ٢  

املشــروعة،  ــدف إىل مكافحــة التــدفقات املاليــة غــري، )٤(الــدويل الثالــث املعــين بتمويــل التنميــة
  وتتطلع يف هذا الصدد إىل تنفيذها؛

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

)٢(  A/71/380.املرفق ، 

 .٧٠/١القرار   )٣(

 .، املرفق٦٩/٣١٣القرار   )٤(
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ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    الــدول  حتــث  - ٣   األعضــاء الــيت مل تصــدق علــى اتفاقي
والربوتوكـــوالت  واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة  )١(الفســـاد
علـى النظـر يف القيـام بـذلك، وحتـث الـدول األطـراف يف         ،أو مل تنضم إليها بعد، )٥(ا امللحقة
  والت على بذل اجلهود يف سبيل تنفيذها على حنو فعال؛الربوتوكتلك و نياالتفاقيت هاتني

مبؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصــلة أن تكفــل، يف حــدود     يــب  - ٤  
ــرك أي     ــدم ت ــها، ع ــوارد كــل من ــة وم ــرك أي   والي ــدم ت ــذ    أحــد وع ــد وراء الركــب يف تنفي بل

  القرار؛  هذا

إيالء االعتبار، حسب االقتضـاء، ملسـألة التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة        تقرر  - ٥  
عمليـة متابعـة خطـة عمـل     يف و ٢٠٣٠يف إطار متابعة واستعراض خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

  أديس أبابا؛

إىل اشتمال تقرير فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بتمويـل        تتطلع  - ٦  
 ، عمــال بالواليــة املنوطــة بفرقــة العمــل، علــى حتليــل ملوضــوع هــذا القــرار  ٢٠١٧لعــام التنميــة 

  تتطلع إىل مداوالت منتدى الس االقتصادي واالجتماعي املعين مبتابعة متويل التنمية؛    كما

ــرر  - ٧   ــدرج تقـ ــة والســـبعني       أن تـ ــدورا الثانيـ ــت لـ ــدول األعمـــال املؤقـ يف جـ
ملكافحــة التـدفقات املاليــة غــري املشـروعة مــن أجــل    تعزيــز التعــاون الـدويل ”عنوانـه   يــافرع ابنـد 

 ،“املسائل املتعلقة بسياسات االقتصـاد الكلـي  ”بند املعنون ال، يف إطار “تعزيز التنمية املستدامة
  مل يتفق على خالف ذلك.  ما

  
  ٦٦ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١

 

_______________ 

)٥(  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 


