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  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  
، ُعقــــــد مــــــؤمتر األمــــــم 1990أيلول/ســــــبتمرب  7آب/أغســــــطس إىل  27يف الفــــــرتة مــــــن   

، 7 املتحــدة الثــامن ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اــرمني يف هافانــا، وجنــم عنــه، يف مجلــة أمــور، اختــاذ القــرار
مـــال بـــذلك القـــرار، أعـــدت األمانـــة ). وعA/CONF.144/28/Rev.1( ‘‘يالفســـاد احلكـــوم’’املعنـــون 

العامــة ورقــة معلومــات أساســية عــن العمــل الــدويل ملكافحــة الفســاد تتضــمن مشــروع مدونــة دوليــة 
)، عــرض فيمــا بعــد علــى جلنــة منــع اجلرميــة A/CONF.169/14لقواعــد ســلوك املــوظفني العمــوميني (

ء علــى توصــية اللجنــة املقدمــة يف . وبنــا1995والعدالــة اجلنائيــة يف دورــا الرابعــة املعقــودة يف عــام 
 1995/14)، اختـــذ الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي القـــرار E/CN.15/1995/13دورـــا الرابعـــة (

فيـــــه إىل األمـــــني العـــــام أن يواصـــــل مشـــــاوراته مـــــع  ، الـــــذي طلـــــب1995متوز/يوليـــــه  24املـــــؤرخ 
  ا اخلامسة. احلكومات بغية زيادة تنقيح نص مشروع املدونة وعرضه على اللجنة يف دور 

-E/1996/30( 1996ونظــــــــــــرت اللجنـــــــــــــة يف دورـــــــــــــا اخلامســـــــــــــة املعقـــــــــــــودة يف عـــــــــــــام   

E/CN.15/1996/24) يف التقريــــــر املقــــــدم مــــــن األمــــــني العــــــام (E/CN.15/1999/5 الــــــذي تضــــــمن ،(
حكومــة. وبنـاء علـى توصــية  36نسـخة منقحـة مـن مشــروع املدونـة تعكـس التعليقــات الـواردة مـن 

اختـــذت اجلمعيـــة 1996/8لـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي الـــواردة يف قـــراره اللجنـــة، وتوصـــية ا ،
، الــذي تضــمن املدونــة الدوليــة 1996كــانون األول/ديســمرب   12املــؤرخ  51/59العامــة القــرار 

لقواعـــد ســـلوك املـــوظفني العمـــوميني وأوصـــت الـــدول األعضـــاء باختـــاذ املدونـــة أداة تسرتشـــد ـــا يف 
  د. جهودها اخلاصة مبكافحة الفسا

، اختـــذ الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، بنـــاء علـــى توصـــية 1998متوز/يوليـــه  28ويف   
) مبشـــروع قرارهـــا األول، القـــرار E/1998/30-E/CN.15/1998/11اللجنـــة املقدمـــة يف دورـــا الســـابعة (

، الـذي قــرر فيـه عقــد اجتمــاع خلـرباء حكــوميني مفتــوح العضـوية الستكشــاف الســبل 1998/16
املبادرات املتعددة األطراف ملكافحـة الفسـاد فعالـة وكـذلك صـياغة اسـرتاتيجية دوليـة  الكفيلة جبعل

مـــــن الفســـــاد، بالتشـــــاور مـــــع املتأتيـــــة مناســــبة ملكافحـــــة الفســـــاد، مبـــــا يف ذلـــــك معاجلـــــة اإليـــــرادات 
منظمات حكومية دولية أخرى ناشـطة يف هـذا اـال. وانعقـد اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بالفسـاد 

ونظـــر يف مســـائل مـــن  1999نيســـان/أبريل  1آذار/مـــارس إىل  30املاليـــة يف الفـــرتة مـــن  وقنواتـــه
). وقــدم فريــق اخلــرباء E/CN.15/1999/10قبيــل حتســني التعــاون الــدويل يف جمــال مكافحــة الفســاد (

عددا من التوصيات واقرتح، يف مجلة أمـور، أن تنظـر الـدول األعضـاء يف وضـع صـك عـاملي بشـأن 
  هذا املوضوع. 
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-E/1999/30وبنـــاء علـــى توصـــية اللجنـــة املقدمـــة يف دورـــا الثامنـــة مبشـــروع قرارهـــا الرابـــع (  

E/CN.15/1999/12 لـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي الـــــواردة يف قـــــراره1999/22)، وتوصـــــية ا 
يف دورـــــا الرابعــــــة  54/128القـــــرار  ، اختـــــذت اجلمعيــــــة العامـــــة1999متوز/يوليـــــه  28املـــــؤرخ 

. وطلبــت اجلمعيــة إىل اللجنــة املخصصــة لوضــع 1999انون األول/ديســمرب كــ  17واخلمســني يف 
اتفاقيـــة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة (انظـــر التـــاريخ اإلجرائـــي املتعلـــق باتفاقيـــة مكافحـــة 
اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة) أن تـــدرج يف مشـــروع االتفاقيـــة تـــدابري ملكافحـــة الفســـاد ذي الصـــلة 

وطلبــت إىل اللجنــة دراســة مــدى استصــواب وضــع صــك دويل ملكافحــة الفســاد،  باجلرميــة املنظمــة
كـانون   22يكون إما مكمـال التفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة أو مسـتقال عنهـا. ويف 

، التشــديد علــى قلقهــا إزاء 54/205، واصــلت اجلمعيــة العامــة، بقرارهــا 1999األول/ديســمرب 
الفســــاد ودعــــت، يف مجلــــة أمــــور، إىل مزيــــد مــــن التــــدابري الدوليــــة  خطــــورة املشــــاكل الناشــــئة عــــن

  والوطنية حملاربة املمارسات الفاسدة. وتقرر إبقاء املسألة قيد االستعراض.

، عقدت اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة 2000ويف كانون الثاين/يناير   
ورأت اللجنــة أن وضــع صــك قــانوين دويل  ).A/AC.254/25املنظمــة عــرب الوطنيــة دورــا الســابعة (

ملكافحـــة الفســــاد أمـــر مستصــــوب، وأن يكـــون هــــذا الصـــك مســــتقال عـــن اتفاقيــــة األمـــم املتحــــدة 
ــــع اجلرميــــة والعدالــــة  ــــة من ــــة آراءهــــا إىل جلن ــــت اللجن ــــة. وأحال ملكافحــــة اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطني

-E/2000/30عة مبشــروع القــرار الثالــث (اجلنائيــة. وبنــاء علــى توصــية اللجنــة املقدمــة يف دورــا التاســ

E/CN.15/2000/7 ـــــواردة يف القـــــرار  2000/13)، وتوصـــــية الـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي ال
كــــــانون  4يف  55/61جلمعيــــــة العامــــــة القــــــرار ، اختــــــذت ا2000متوز/يوليــــــه  27الصــــــادر يف 

وضــع صــك ) وســلمت اجلمعيــة العامــة بــأن مــن املستصــوب A/55/PV.81( 2000األول/ديســمرب 
قـــانوين دويل فعـــال ملكافحـــة الفســـاد، يكـــون مســـتقال عـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة 
املنظمــة عــرب الوطنيــة، وقــررت إنشــاء جلنــة خمصصــة للتفــاوض بشــأن هــذا الصــك. وطلبــت اجلمعيــة  

 إىل كــذلك أن يعمــد األمــني العــام إىل دعــوة فريــق مفتــوح العضــوية مــن اخلــرباء احلكــوميني الــدوليني
االنعقــاد كــي يتــوىل دراســة وإعــداد مشــروع إطــار مرجعــي للتفــاوض بشــأن الصــك القــانوين املقبــل 

  على أساس تقرير األمني العام وتوصيات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. 

، قـدم األمـني العــام تقريـرا إىل اللجنـة، حلــل فيـه مجيـع الصــكوك 2001ويف نيسـان/أبريل   
ــــة ذات الصــــل ــــة األســــاس الدولي ــــة بالفســــاد، ليكــــون مبثاب ــــائق والتوصــــيات املعني ة، وغريهــــا مــــن الوث

). وخلــــص إىل أن E/CN.15/2001/3للتوصــــيات املتعلقــــة بوضــــع صــــك قــــانوين ملكافحــــة الفســــاد (
متثـل فرصـة فريـدة إلعـداد صـك قـانوين  55/61الوالية الـيت تـنص عليهـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا 

  طرق بالكامل إىل اهتمامات اتمع الدويل يف جممله.عاملي ملكافحة الفساد يت
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واجتمـــع فريـــق اخلـــرباء احلكـــومي الـــدويل املفتـــوح العضـــوية إلعـــداد مشـــروع إطـــار مرجعـــي   
متوز/يوليــــه إىل  30للتفــــاوض بشــــأن صــــك قــــانوين دويل ملكافحــــة الفســــاد يف فيينــــا يف الفــــرتة مــــن 

دويل املفتــــــوح العضــــــوية تقريــــــره . واعتمــــــد فريــــــق اخلــــــرباء احلكــــــومي الــــــ2001آب/أغســــــطس  3
)A/AC.260/2  وCorr.1 الـــــذي تضـــــمن مشـــــروع قـــــرار، مـــــع مشـــــروع إطـــــار مرجعـــــي، علـــــى أن ،(

يقــدمان إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورــا السادســـة واخلمســـني، عــن طريـــق جلنـــة منــع اجلرميـــة والعدالـــة 
  اجلنائية. 

بشـــــأن اتفاقيـــــة  وعقـــــد االجتمـــــاع التحضـــــريي غـــــري الرمســـــي للجنـــــة املخصصـــــة للتفـــــاوض  
كـــانون األول/ديســـمرب   7إىل  4ملكافحـــة الفســـاد مثـــاين جلســـات يف بـــوينس آيـــرس يف الفـــرتة مـــن 

دولـــة. وقُـــدمت مقرتحـــات ومســـامهات بشـــأن احملتـــوى املوضـــوعي ملشـــروع  56، حضـــرا 2001
اســـتعراض مشـــروع يف دولـــة. وشـــرع االجتمـــاع التحضـــريي غـــري الرمســـي  26 االتفاقيـــة لتنظـــر فيهـــا

املوحـــــد الـــــذي أعدتـــــه األمانـــــة العامـــــة، ـــــدف إزالـــــة مـــــا ميكـــــن أن حيتويـــــه مـــــن ازدواجيـــــة الـــــنص 
واستكشـــاف مـــدى مالءمـــة املقرتحـــات املختلفـــة. ومتثـــل الغـــرض مـــن االســـتعراض يف وضـــع نـــص 
ملشــروع االتفاقيــة مــن شــأنه أن يســهل عمــل اللجنــة املخصصــة، ويكــون أساســا لعملهــا يف دورــا 

مقرتحـــات أخـــرى تقـــدمها الوفـــود خـــالل عمليـــة التفـــاوض. واعتمــــد يف األوىل، بـــاالقرتان مـــع أي 
االجتمـــاع التحضـــريي غـــري الرمســـي  2001كـــانون األول/ديســـمرب   7جلســـته األخـــرية املعقـــودة يف 

  ).A/AC.261/2تقريره (

، بنــــاء 56/260، اختــــذت اجلمعيــــة العامــــة القــــرار 2002كــــانون الثاين/ينــــاير   31ويف   
جلرميــة والعدالــة اجلنائيــة قــدمتها يف دورــا العاشــرة مبشــروع قرارهــا األول علــى توصــية مــن جلنــة منــع ا

)E/2001/30/Rev.1-E/CN.15/2001/13/Rev.1 لـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي بقـــرارهوتوصـــية ا ،(
، الـذي اعتمـد فيـه اإلطـار املرجعـي الـذي 2001كـانون األول/ديسـمرب   20املؤرخ  2001/46

وتقـــرر أن تقـــوم اللجنـــة املخصصـــة للتفـــاوض بشـــأن اتفاقيـــة ملكافحـــة الفســـاد  قدمـــه فريـــق اخلـــرباء.
اتفاقيــة األمـم املتحــدة ملكافحــة ’’بالتفـاوض بشــأن اتفاقيـة واســعة النطـاق وفعالــة يشـار إليهــا باسـم 

    ، رهنا بتحديد عنواا النهائي، وأن تعتمد جا متعدد ااالت.‘‘الفساد

مكافحــــــة الفســــــاد خــــــالل ســــــبع دورات للجنــــــة  وجــــــرى التفــــــاوض بشــــــأن نــــــص اتفاقيــــــة  
 كـــانون الثـــاين/  21املخصصـــة للتفـــاوض بشـــأن اتفاقيـــة ملكافحـــة الفســـاد، عقـــدت يف الفـــرتة مـــن 

، عقـــدت اللجنـــة 2002يف فيينـــا. ويف عـــام  2003تشـــرين األول/أكتـــوبر  1إىل  2002ينـــاير 
 2002اط/فرباير شــــب 1كــــانون الثاين/ينــــاير إىل   21املخصصــــة ثــــالث دورات يف الفــــرتات مــــن 

)A/AC.261/4 و Corr.1(2002حزيران/يونيـــــــــــه  28إىل  17ومـــــــــــن  ؛ )A/AC.261/7(ومـــــــــــن  ؛
). وكـــان معروضـــا علـــى A/AC.261/9( 2002تشـــرين األول/أكتـــوبر  11أيلول/ســـبتمرب إىل  30
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اللجنـــة املخصصـــة مشـــروع اتفاقيـــة ملكافحـــة الفســـاد، ونســـخة موحـــدة مـــن املقرتحـــات املقدمـــة يف 
)). وعنــد وضــع IV( ) وIII( ) وII( و Part I)/A/AC.261/3لتحضــريي غــري الرمســي ((االجتمــاع ا

مشــــروع االتفاقيــــة، نظــــرت اللجنــــة املخصصــــة يف مجلــــة أمــــور، منهــــا العناصــــر التاليــــة: التعــــاريف؛ 
والنطـــاق؛ وصـــون الســـيادة؛ والتـــدابري الوقائيـــة؛ والتجـــرمي؛ واجلـــزاءات وســـبل االنتصـــاف؛ واملصـــادرة 

اليـــــة القضـــــائية؛ ومســـــؤولية الشخصـــــيات االعتباريـــــة؛ ومحايـــــة الشـــــهود والضــــــحايا؛ واحلجـــــز؛ والو 
وتشجيع وتعزيـز التعـاون الـدويل؛ ومنـع ومكافحـة حتويـل األمـوال ذات املصـدر غـري املشـروع املتأتيـة 
مـــن أفعـــال فســـاد، مبـــا يف ذلـــك غســـل األمـــوال، وإعـــادة تلـــك األمـــوال؛ واملســـاعدة التقنيـــة؛ ومجـــع 

هلـــا وحتليلهـــا؛ وآليـــات رصـــد التنفيـــذ. وبـــدأت اللجنـــة، حبلـــول ايـــة دورـــا الثالثـــة، املعلومـــات وتباد
 و Add.1و  A/AC.261/3/Rev.1القـــــراءة الثانيـــــة ملشـــــروع االتفاقيـــــة، علـــــى أســـــاس الـــــنص املـــــنقح (

Corr.1.(  

وبنــــــاء علــــــى توصــــــية اللجنــــــة املقدمــــــة يف دورــــــا احلاديــــــة عشــــــرة مبشــــــروع قرارهــــــا الثــــــاين   
)E/2002/30-E/CN.15/2002/14 لــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي بقــــراره2002/9)، وتوصــــية ا 

 كــانون األول/  18يف  57/169، اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار 2002متوز/يوليــه  24املــؤرخ 
. وأحاطت اجلمعيـة العامـة علمـا بالتقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة املخصصـة وحثتهـا 2002ديسمرب 

. وقبلـــت أيضـــا اجلمعيـــة العامـــة مـــع 2003حبلـــول ايـــة عـــام  علـــى أن تســـعى إىل إجنـــاز عملهـــا
التقـــدير العـــرض املقـــدم مـــن حكومـــة املكســــيك الستضـــافة مـــؤمتر سياســـي رفيـــع املســـتوى لغــــرض 

  .  2003وقررت عقد املؤمتر ملدة ثالثة أيام قبل اية عام  التوقيع على االتفاقية،

إىل  13الفـــــــرتات مـــــــن أربـــــــع دورات يف املختصـــــــة ، عقـــــــدت اللجنـــــــة 2003ويف عـــــــام   
 2003آذار/مــــــــارس  21إىل  10ومــــــــن  ؛)A/AC.261/13( 2003كــــــــانون الثاين/ينــــــــاير  24

)A/AC.261/16(2003آب/أغســــــطس  8متوز/يوليــــــه إىل  21ومــــــن  ؛ )A/AC.261/22(ومــــــن  ؛
). ويف الـــــدورة الرابعـــــة، A/AC.261/25( 2003تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  1أيلول/ســـــبتمرب إىل  29

ملخصصـــة القــراءة الثانيــة ملشـــروع االتفاقيــة وأمتتهــا. وطلـــب كــذلك رئــيس اللجنـــة واصــلت اللجنــة ا
املخصصــة إىل كــل اموعــات اإلقليميــة أن تعــني ممثلــني عنهــا يف فريــق االتســاق، الــذي ســيطلب 

وفيمــا بــني صــيغ منــه، ابتــداء مــن الــدورة اخلامســة، ضــمان االتســاق ضــمن نــص مشــروع االتفاقيــة 
    اللغات. مشروع االتفاقية جبميع

ــــة واألخــــرية لالتفاقيــــة.    ــــدأت القــــراءة الثالث ــــدورة اخلامســــة للجنــــة املخصصــــة، ب وخــــالل ال
وباإلضافة إىل ذلك، أبقى فريق االتسـاق اللجنـة املخصصـة مطلعـة علـى عملـه مـن خـالل التقـارير 
الشــفوية الــيت قــدمها منســقه يف الــدورتني اخلامســة والسادســة، وعــرض علــى اللجنــة املخصصــة يف 

را السابعة نتائج عمله، إىل جانب توصيات بشـأن التغيـريات الـيت يتعـني إدخاهلـا علـى مشـروع دو 
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ـــــة ( ـــــة املخصصـــــة علـــــى مجيـــــع توصـــــيات فريـــــق  .)Corr.1 و A/AC.261/24االتفاقي ووافقـــــت اللجن
  االتساق. 

وجرى التأكيد يف الدورة السـابعة للجنـة املخصصـة علـى أن ينصـب تركيزهـا علـى التوصـل   
اق بشــأن األحكــام املتبقيــة مــن مشــروع الــنص، بنــاء علــى توافــق اآلراء الــذي حتقــق خــالل إىل اتفــ

دورتيهـــا اخلامســـة والسادســـة، وعلـــى أال تتطـــرق إىل املســـائل املقـــرة بصـــورة مؤقتـــة. وخـــالل الـــدورة 
الســـابعة، نظـــرت اللجنـــة املخصصـــة يف األحكـــام املتبقيـــة مـــن مشـــروع االتفاقيـــة ووضـــعت الصـــيغة 

) وإىل املقرتحــــات A/AC.261/3/Rev.5ها. واســــتندت املــــداوالت إىل الــــنص املوحــــد (النهائيــــة لنصــــ
 2003واملســـامهات الــــواردة مــــن احلكومـــات. وأصــــدرت اللجنــــة تقريـــرا يف تشــــرين األول/أكتــــوبر 

أوجـــزت فيـــه عملهـــا. وتضـــمن التقريـــر مشـــروع قـــرار يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة العتمـــاده ويتضـــمن 
يـــة إىل ). وقـــررت اللجنـــة املخصصـــة تقـــدمي مشـــروع االتفاقA/AC.261/25مشـــروع نـــص االتفاقيـــة (

  خالل الدورة الثامنة واخلمسني.  اجلمعية العامة لتنظر فيه وتتخذ إجراءات بشأنه

اتفاقيـــــة ’’ ، قـــــدمت اللجنـــــة املخصصـــــة، مشـــــروع 2003تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  7ويف   
). واعتمــدت اجلمعيــة العامــة االتفاقيــة Add.1و A/58/422إىل اجلمعيــة العامــة (‘‘ مكافحــة الفســاد

ــــالقرار  . ويف القــــرار نفســــه، فتحــــت اجلمعيــــة 2003تشــــرين األول/أكتــــوبر  31املــــؤرخ  58/4ب
العامة باب التوقيع على االتفاقية يف مـؤمتر التوقيـع السياسـي الرفيـع املسـتوى يف مرييـدا، املكسـيك، 

مــــن املــــادة  1). ووفقــــا للفقــــرة A/CONF.205/2( 2003كــــانون األول/ديســــمرب   11إىل  9مــــن 
، 2005كـــانون األول/ديســـمرب   14، بـــدأ نفـــاذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد يف 68
يومـــا مـــن تـــاريخ إيـــداع الصـــك الثالثـــني مـــن صـــكوك التصـــديق أو القبـــول أو اإلقـــرار أو  90بعـــد 

  االنضمام.

اتفاقيــة األمــم املتحــدة  مــن 63مــن املــادة  1وأنشــئ مــؤمتر للــدول األطــراف وفقــا للفقــرة   
ملكافحــة الفســاد مــن أجــل حتســني قــدرة الــدول األطــراف وتعاوــا علــى حتقيــق األهــداف املبينــة يف 

ينــاير  كــانون الثــاين/  26و  25هــذه االتفاقيــة ومــن أجــل تشــجيع تنفيــذها واستعراضــه. ويف يــومي 
الـيت وافقـت خالهلـا  )،A/AC.261/28، عقدت اللجنة املخصصـة دورـا الثامنـة واألخـرية (2006

علــى مشــروع النظــام الــداخلي وقــررت تقدميــه إىل مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
). CAC/COSP/2006/12ملكافحـة الفســاد كــي ينظــر فيــه ويتخــذ إجــراءات بشــأنه يف دورتــه األوىل (

ـــــداخلي  األول/ديســـــمرب  كـــــانون 12يف جلســـــته اخلامســـــة املعقـــــودة يف واعتمـــــد املـــــؤمتر النظـــــام ال
2006 )CAC/COSP/2006/3.(  


