
 
The Control and Anti-corruption Authority in Saudi Arabia is pleased to submit preliminary thoughts 

on the political declaration for the Special Session of the General Assembly against Corruption (UNGASS). 

We welcome the convening of “a special session of the General Assembly on challenges and measures 
to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation” in 2021, and thank the Secretariat 
of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) for the invitation to submit contributions on the 
structure and substance of the draft political declaration for the UNGASS. 

As clearly articulated in the UNGA Resolution 73/191, at this special session, the “General Assembly 
shall adopt a concise and action-oriented political declaration.” As such and without prejudice to national 
sovereignty, domestic law, the Political Declaration should not only reinforce what has been already agreed 
upon in the UN Convention against Corruption (UNCAC) and the CoSP resolutions, but also be informed by 
the anti-corruption efforts provided by other multilateral institutions and fora, including the G20, the OECD, 
the Arab League, the Organization of American States (OAS), the African Union (AU), and Asia Pacific 
Economic Cooperation (APEC). This will ensure that the special session fulfills its intended purpose of 
being inclusive and comprehensive.   

As Saudi Arabia assumed the G20 2020 Presidency, and planning to hold the first G20 Anti-corruption 
Ministerial meeting, we suggest that States Parties should individually and collectively commit to 
strengthening their fight against corruption in all its forms, in light of the outcomes of the first G20 Anti-
corruption Ministerial meeting, which will be held on 22nd October 2020 under the Saudi G20 Presidency. 
Particularly, States Parties may consider the following:   

- Collaborating in delivering a global response to address corruption risks associated with the health 
sector and the delivery of emergency stimulus support. In this regard, the expected Call to Action on 
Corruption and COVID-19, to be endorsed in 2020 by the G20 Ministers with responsibilities for 
preventing and combatting corruption under the Saudi G20 Presidency should be taken into account.  
 

- Acknowledging the need to strengthen informal cooperation among authorities responsible for anti-
corruption law enforcement and accordingly welcoming efforts for enhancing such cooperation 
regionally and globally, including through existing platforms and networks for informal cooperation 
and any new initiatives which foster cooperation among anti-corruption law enforcement authorities 
globally.  

- Implementing the G20 Anti-Corruption High-Level, Guiding and Common Principles, which represent 
key recommendations endorsed by G20 Leaders to strengthen international cooperation, denial of safe 
haven, asset recovery, criminalizing bribery, beneficial ownership transparency, protection of 
whistleblowers, and protection of public and private sectors integrity. 
    

- Commit to taking a multi-stakeholder approach to combatting corruption by strengthening our 
partnerships with international organizations, businesses, and civil society. 

 

We believe that the aforementioned aspects should be addressed and emphasized upon in the substance 
of the draft political declaration for the Special Session of the General Assembly against Corruption. 

 
 
 
 
 
 
 



بشأن  ا أولیة یسر ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربیة السعودیة أن تقدم أفكارً 
 .)UNGASS(  اإلعالن السیاسي للدورة االستثنائیة للجمعیة العامة لمكافحة الفساد

 
الرامیة إلى  التحدیات والتدابیر   بشأناستثنائیة للجمعیة العامة  دورة" بانعقاد  نرحبإذ 

؛ وتعرب عن شكرھا  م2021وتعزیز التعاون الدولي" خالل العام منع الفساد ومكافحتھ 
 ھعلى توجیھ) UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (ل  لألمانة العامة

للدورة  اإلعالن السیاسي  مشروعومضمون تقدیم مساھمات حول ھیكل إلى دعوة 
 االستثنائیة للجمعیة العامة.

 

أن  "  )73/191رقم (في قرار الجمعیة العامة  بصراحة وعلى النحو المنصوص علیھ
ومن  .  "یُعتمد في الدورة االستثنائیة للجمعیة العامة إعالن سیاسي موجز وعملي المنحنى

ال ینبغي لھذا اإلعالن أن  والقانون المحلي،  ن المساس بالسیادة الوطنیةودوھذا المنطلق،  
ما تم االتفاق علیھ سابقًا في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات الصادرة    یعزز

جھود مكافحة   ینبغي أن یتضمن أیًضابل    االتفاقیة فحسب،عن مؤتمر الدول األطراف في  
، بما في ذلك: دول األخرى  متعددة األطرافالمحافل  المؤسسات والالفساد التي تضطلع بھا  

وجامعة الدول العربیة، ومنظمة رین، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة،  مجموعة العش
والمحیط الھادي؛    ومنتدى التعاون االقتصادي ألسیاواالتحاد االفریقي، الدول األمریكیة، 

الغرض المقصود منھا في أن تكون  الدورة االستثنائیة  تحقیق  شأن ذلك أن یكفل  حیث من  
   جامعة وشاملة.

 

والسعي نحو  ، م2020خالل العام مجموعة العشرین لدول المملكة  رئاسة في ضوءو
أن   نقترح،  العشرینمجموعة في دول للمرة األولى كافحة الفساد اجتماعًا وزاریًا لمعقد 

ة الفساد  مكافحالرامیة إلى جھودھا بتعزیز جماعي وفردي تلتزم الدول األطراف بشكل 
المشار إلیھ  االجتماع الوزاري األول النتائج المحققة خالل في ضوء ، وذلك ھبجمیع أشكال

. ویمكن للدول األطراف أن تنظر بصفة خاصة  م2020أكتوبر   22في المزمع عقده  ،  أعاله
 یلي: فیما
الصحي    التعاون في تقدیم استجابة عالمیة لمواجھة مخاطر الفساد المرتبطة بالقطاع -

وفي ھذا الصدد، ینبغي األخذ باالعتبار    .الطوارئقدم في حاالت  المُ التحفیزي  والدعم  
والذي سوف یتم إقراره   )19-اإلجراءات المدعو اتخاذاھا بشأن الفساد وكوفید(موجز  

م من قبل الوزراء المعنیین بمنع الفساد ومكافحتھ في دول مجموعة 2020خالل العام  
 .المجموعةفي ظل رئاسة المملكة لدول   العشرین

 

یة بإنفاذ قوانین  الغیر رسمي بین السلطات المعنتعزیز التعاون  اإلقرار بضرورة -
إقلیمیًا  بالجھود الرامیة إلى تعزیز ھذا التعاون نرحب إذ ، علیھ مكافحة الفساد؛

،  بكات القائمة للتعاون غیر الرسمي والش المنصات، بما في ذلك من خالل وعالمیًا
السلطات المعنیة بإنفاذ قوانین  التعاون بین من تعزز لھا أن  حدیثةوأي مبادرات 
 على الصعید العالمي.  مكافحة الفساد

 

والتي المبادئ التوجیھیة والمشتركة رفیعة المستوى لدول مجموعة العشرین،  تنفیذ  -
تعزیز التعاون  بھدف مجموعة العشرین رؤساء دول  أقرھاتوصیات رئیسیة  تُقدم

وشفافیة  ، وتجریم الرشوة،  الموجوداتالمالذ اآلمن، واسترداد  من  حرمان  الالدولي، و
النزاھة داخل القاطعین العام وضمان ، وحمایة المبلغین ملكیة المستفید الحقیقي،

 .والخاص
 

زیز  لمكافحة الفساد من خالل تعنھج قائم على تعدد أصحاب المصلحة  االلتزام باتباع   -
 والمجتمع المدني.الخاص،  ، والقطاع  مع المنظمات الدولیة  الشراكات

 
أنھ ینبغي تناول الجوانب المذكورة أعاله والتأكید علیھا في جوھر مشروع اإلعالن  نعتقد  

 السیاسي للدورة االستثنائیة للجمعیة العامة لمكافحة الفساد.
 



 


