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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/593) بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

صك قانوين دويل فعال ملكافحة الفساد  -٦١/٥٥

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تالحظ ما للفساد من أثر ناخر يف الدميقراطية والتنمية وسيادة القانون والنشاط االقتصادي، 

وإذ تسـتذكر قراريـها ١١١/٥٣، املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، الـذي أنشـــأت مبوجــبه اللجــــنة املخصـصـــة لـوضـــع 

ـــة  اتفاقــــية لــــمكافحة اجلرميــة املنظمـــة عــــرب الوطنيــة، و ١٢٦/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، الــذي طلبــت فيــه إىل اللجن

املخصصة أن تنجز أعماهلا يف عام ٢٠٠٠، 

وإذ تسـتذكر أيضـــا قرارهــا ١٢٨/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ الــذي طلبــت فيــه إىل اللجنــة املخصصــة أن 

ـــاد، يكــون إمــا مكمــال التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب  تستكشـف مـدى اسـتصواب وضـع صـك دويل ملكافحـة الفس

الوطنية(١) وإما مستقال عنها، 

وإذا حتيـط علمـا بتقريـر اللجنـة املخصصـــة عــن أعمــال دورــا الســابعة(٢) الــيت نظــرت خالهلــا يف تنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة 

 ،١٢٨/٥٤

وإذ تستذكر املناقشات اليت دارت، وخاصة البيانـات الـيت ألقيـت يف أثنـاء اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر 
ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، وكذلك نتائجه(٣)، وخصوصا إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة: مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين، 

وإذ تضع يف اعتبارها ضرورة إعداد صك واسع النطاق يأخذ يف احلسبان ما يوجد حاليا من اتفاقيات دولية ملكافحة الفساد، 
 __________

(١) اعتمدا اجلمعية العامة يف ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ يف قرارها ٢٥/٥٥. 

  .A/AC.254/25 (٢)

ــــني، املعقــــــود يف فيينـــــا يف الفـــــترة مـــــن ١٠ إىل ١٧ نيســـــان/أبريـــــل ٢٠٠٠  ــــة ارم ــــة ومعامل ــــع اجلرمي ــــم املتحــــدة العاشــــر ملن ــــر األم (٣)  انظــــر: مؤمت
 .(A/CONF.187.15)



2

A/RES/55/61

تسلم بأن من املستصوب وضع صــك قـانوين دويل فعـال ملكافحـة الفسـاد، يكـون مسـتقال عـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة  - ١

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية(١)؛   

تقــرر أن تبدأ بوضع صك من هذا القبيل يف فيينـا مبقـر مركـز األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة الدوليـة التـابع ملكتـب األمـم  - ٢

املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يعد تقريرا حيلل فيه كل الصكـوك القانونيـة الدوليـة، وغريهـا مـن الوثـائق والتوصيـات ذات  - ٣

الصلة مبعاجلة الفسـاد(٤)، مراعيـا يف ذلـك أمـورا منـها االلتزامـات فيمـا يتعلـق بتجـرمي كـل أشـكال الفسـاد، والتعـاون الـدويل واجلوانـب الرقابيـة 

للفساد والعالقة بني الفساد وغسل األموال، وأن يقدمه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف أحـد اجتماعـات مـا بـني الـدورات حـىت يتسـىن 

للدول األعضاء تقدمي تعليقات إىل اللجنة قبل انعقاد دورا العاشرة؛ 

تطلب إىل اللجنة أن تقوم يف دورـا العاشـرة باسـتعراض وتقييـم تقريـر األمـني العـام، وأن تقـدم، علـى أسـاس ذلـك،  - ٤

توصيات وتوجيهات بشأن األعمال املقبلة املتعلقة بوضع صك قانوين ملكافحة الفساد؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يعمـد، بعـد إجنـاز املفاوضـات بشـأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـــة املنظمــة عــرب  - ٥

ـــة مــن اخلــرباء احلكوميــني الدوليــني إىل االنعقــاد لكــي يتــوىل،  الوطنيـة والـربوتوكوالت ذات الصلـة ـا، إىل دعـوة فريـق مفتـوح بـاب العضوي

ــات اللجنـة يف دورـا العاشـرة، دارسـة وإعـداد مشـروع نطـاق االختصـاص ألجـل التفـاوض بشـأن الصـك  استنادا إىل تقرير األمني العام وتوصي

القانوين املقبل ملكافحة الفساد؛ 

ـــل، عــن طريــق جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  تطلـب إىل فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب العضويـة أن حيي - ٦

اجلنائيـة، والـس االقتصـادي واالجتمـاعي، مشـروع نطـاق االختصـاص ألجـل التفـاوض بشـأن الصـك القـــانوين املقبــل إىل اجلمعيــة العامــة يف 

دورا السادسة واخلمسني بغية اعتماده؛ 

ـــي تبــدأ أعماهلــا يف فيينــا حاملــا يعتمــد مشــروع نطــاق  تقـرر إنشـاء جلنـة خمصـصة للتفـاوض بشـأن هـذا الصـك، لك - ٧

االختصاص اخلاص ذا التفاوض؛ 

تدعـو البلـدان املاحنـــة إىل تقــدمي املســاعدة إىل األمــم املتحــدة لضمــان مشــاركة فعالــة مــن جــانب البلــدان الناميــة،  - ٨

ــل البلـدان منـوا، يف أعمـال كـل مـن فريـق اخلـرباء احلكومـي الـدويل املفتـوح بـاب العضويـة واللجنـة املخصصـة، مبـا يف ذلـك تغطيـة  وخصوصا أق

تكاليف السفر والنفقات احمللية؛ 

ـــوح بــاب العضويــة  تطلـب إلـــى األمـني العـــام أن ميــــد كـــال مـــن اللجنــــة وفريــــق اخلــــرباء احلكومـي الـدويل املفت - ٩

بالتسهيالت واملوارد الالزمة دعما ألعماهلما. 

 __________

(٤)  انظر مرفق هذا القرار لإلطالع على قائمة إرشادية ذه الصكوك والوثائق والتوصيات. 
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اجللسة العامة ٨١ 
٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 

املرفق 
 

مبكافحـــــة  قائمــة إرشاديــة بالصكوك القانونية الدولية والوثائق والتوصيات املتعلقة 
الفساد 

 
 

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني(٥)؛  (أ)

إعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية(٦)؛  (ب)

ــدت فيـه اجلمعيـة اسـتنتاجات وتوصيـات اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بالفسـاد  قرار اجلمعية العامة ١٢٨/٥٤، الذي أي (ج)

وقنواته املالية، الذي انعقد يف باريس يف الفترة من ٣٠ آذار/مارس إىل ١ نيسان/أبريل ١٩٩٩(٧)؛ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني(٣)؛  (د)

ــــة يف ٢٩ آذار/مـــارس  اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة الفســاد، الــيت اعتمدــا منظمــة الــدول األمريكي (هـ)
١٩٩٦(٨)؛ 

التوصية ٣٢ من توصيات فريق كبار اخلرباء املعين باجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، الـيت أقرـا جمموعـة الثمانيـة السياسـية  (و)

يف ليون، فرنسا، يف ٢٩ حزيران/ يونيه ١٩٩٦(٩)؛ 

ـــة وزراء جملــس أوروبــا يف ٦ تشــرين الثــاين/نوفمــرب  املبـادئ التوجيهيـة العشـرون ملكافحـة الفسـاد، الـيت اعتمدـا جلن (ز)

١٩٩٧(١٠)؛ 

 __________

(٥) القرار ٥٩/٥١، املرفق. 

(٦) القرار ١٩١/٥١، املرفق. 

(٧) E/CN.15/1999/10، الفقرات ١-١٤. 

 .E/1996/99 (٨) انظر

(٩) انظر قرار الس االقتصادي واالجتماعي ٢٢/١٩٩٧، املرفق األول. 

(١٠) انظر: جملس أوروبا، النصوص الــيت اعتمدــا جلنــة وزراء جملــس أوروبــا، ١٩٩٧، استراســبورج،                             فرنســا، ١٩٩٨، القــرار 
 .(٩٧) ٢٤
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ـــا منظمــة  االتفاقيـة املعنيـة مبكافحـة رشـوة املوظفـني العموميـني األجـانب يف املعـامالت التجاريـة الدوليـة، الـيت اعتمد (ح)

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف ٢١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧(١١)؛ 

ــــة وزراء جملـــس أوروبـــا يف ١ أيـــار/مـــايو  االتفــاق املنشــئ موعــة الــدول املناهضــة للفســاد، الــذي اعتمدتــه جلن (ط)

١٩٩٩(١٢)، واتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد اليت اعتمدا جلنة وزراء جملس أوروبا يف ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨(١٣)؛ 

التدابــري املشــــتركة املعنيـــة بالفســـاد يف القطـــاع اخلـــاص، الـــيت اعتمدهـــا جملـــس االحتـــاد األورويب يف ٢٢ كـــانون  (ي)

األول/ديسمرب ١٩٩٨(١٤)؛ 

اإلعالنان الصادران عن املنتدى العاملي األول ملكافحة الفساد، الذي عقد يف   (ك)

واشنطن العاصمة يف الفترة من ٢٤ إىل ٢٦ شباط/فرباير ١٩٩٩(١٥)، وعن املنتدى العاملي الثاين الذي سيعقد يف الهاي عام ٢٠٠١؛ 

اتفاقية القانون املدين املتعلقة بالفساد، اليت اعتمدا جلنة وزراء جملس أوروبا يف ٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩(١٦)؛  (ل)

ـــا جلنــة وزراء جملــس أوروبــا يف ١١ أيــار/مــايو  املدونـة النموذجيـة لقواعـد سـلوك املوظفـني العموميـني، الـيت اعتمد (م)

٢٠٠٠(١٧)؛ 

مبادئ مكافحة الفساد يف البلدان األفريقية التابعة للتحالف العاملي من أجل أفريقيا(١٨)؛  (ن)

اتفاقيات االحتاد األورويب بشأن الفساد والربوتوكوالت ذات الصلة؛  (س)

ـــة العمــل لإلجــراءات  أفضـل املمارسـات، كـاليت وضعتـها جلنـة بـازل املعنيـة باإلشـراف علـى األعمـال املصرفيـة، وفرق (ع)

املالية عن غسل األموال، واملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية. 

 __________

  .A.98.III.B.18 (١١) انظر: الفساد ومبادرات حتسني الرتاهة يف الدول النامية (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

(١٢) انظر: اجلريدة الرمسية لس أوروبا: املنشور الدوري للجنة الوزراء، العدد اخلامس _ أيار/مايو  ١٩٩٩، القرار (٩٩) ٥. 

(١٣) جملس أوروبا، جمموعة املعاهدات األوروبية، الرقم ١٧٣. 

(١٤) انظر: اجلريدة الرمسية للمجتمعات األوروبية، الرقم ل ٣٥٨، ٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨. 

 .E/CN.15/1999/WP.1/Add.1 (١٥) انظر

(١٦) جملس أوروبا، جمموعة املعاهدات األوروبية، الرقم ١٧٤. 

 .R( (١٧) انظر: اجلريدة الرمسية لس أوروبا: املنشور الدوري للجنة الوزراء، العدد اخلامس-أيار/مايو ٢٠٠٠، التوصية 10 (2000

 .www.gca-cma.org/ecorrup.htm#prin (١٨) انظر


