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 باء، الذي قررت فيه اجلمعية العامة أنه يف حالة    ٥٣/٢٠٨ من القرار    ٨احلاشـية املطلـوب إدراجهـا وفقـا للفقرة           **
الـتأخر يف تقـدمي الـتقرير إىل خدمـات املؤمتـرات، فإنـه ينـبغي إدراج سـبب ذلـك يف حاشية للوثيقة، مل تدرج يف                         

 .الوثيقة األصلية املقّدمة
 

 
160403    V.03-81924 (A) 
*0381924* 

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٢-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

   التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية
   أعمال اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد  
   **تقرير األمني العام      

 وياتاحملت
الصفحة الفقرات  
..................................................................................مقدمة ٦-١ ٢  -أوال
...................الدورة الثانية للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد ١٢-٧ ٣  -ثانيا
٢٠-١٣ ٤ ...........................................حلقة العمل التقنية بشأن استرداد املوجودات  -ثالثا
٢٨-٢١ ٦ ..........................................................الدورة الثالثة للجنة املخصصة  -رابعا
٣٥-٢٩ ٧ ..........................................................ة املخصصةالدورة الرابعة للجن -خامسا
........................................................الدورة اخلامسة للجنة املخصصة ٣٦ ٩  -سادسا
٣٨-٣٧ ٩ .......املؤمتر السياسي الرفيع املستوى للتوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -سابعا
...................................................................................اخلامتة ٣٩ ٩  -ثامنا
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  مقدمة -أوال  
ــرارها   -١ ــة، يف قـ ــيــة العامـ ــلّمـــت اجلمعـ ــانون ٤ املـــؤرخ ٥٥/٦١سـ ديســـمرب /األول كـ

 ، بـأن مـن املستصـوب وضـع صـك قـانوين فّعـال ملكافحـة الفسـاد يكـون مستقال عن                        ٢٠٠٠
، )٥٥/٢٥املــرفق األول للقــرار (اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية  

وقـررت إنشـاء جلـنة خمصصــة للـتفاوض بشـأن هــذا الصـك يف فييـنا يف مقــر املركـز املعـين مبــنع          
ب املعــروف اآلن باســم املكتــ(جــرام الــدويل الــتابع ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية  اال

 ).املخدرات واجلرميةاملعين ب

، ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١املؤرخ  ٥٦/٢٦٠وقـررت اجلمعـية العامة، يف قرارها       -٢
أن اتفاقية  بـأن تقـوم اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد بالـتفاوض بش                    

؛ رهنا بقيام   "اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفساد        "واسـعة الـنطاق وفّعالـة يشـار إلـيها باسـم             
اللجـنة املخصصـة بـتحديد عـنواهنا الـنهائي؛ وطلبـت إىل اللجنة املخصصة أن تعتمد، يف وضع                   

إلرشادية مشـروع االتفاقـية، هنجـا شـامال ومـتعدد اجملاالت وأن تنظر يف مسائل منها العناصر ا                 
ــية ــتجرمي؛ واجلــزاءات وســبل       : التال ــنع؛ وال ــري امل ــة الســيادة؛ وتداب ــنطاق؛ ومحاي ــتعاريف؛ وال ال

ــة      ــبارية؛ ومحاي ــئات االعت ــة القضــائية؛ ومســؤولية اهلي االنتصــاف؛ واملصــادرة واحلجــز؛ والوالي
الشــهود والضــحايا؛ وتــرويج الــتعاون الــدويل وتعزيــزه؛ ومــنع ومكافحــة إحالــة األمــوال ذات   

ملنشــأ غــري املشــروع املتأتــية مــن أفعــال الفســاد، مبــا يف ذلــك غســل األمــوال، وإرجــاع تلــك     ا
 .األموال؛ واملساعدة التقنية؛ ومجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها؛ وآليات رصد التنفيذ

/  كــانون األول١٨ املــؤرخ ٥٧/١٦٩ا، يف قــرارها  عــلم و أحاطــت اجلمعــية العامــة  -٣
 اللجنة املخصصة ت الذي أحرزته اللجنة املخصصة حىت اآلن، وحثالـتقدم ب ، ٢٠٠٢ديسـمرب  

 .٢٠٠٣على أن تسعى إىل إجناز عملها حبلول هناية عام 

، كانـت اللجنة املخصصة قد عقـدت أربع دورات         ٢٠٠٣يـناير   /وحـىت كـانون الـثاين      -٤
 ٣٠، و ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨-١٧، و ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١ -يناير  / كـانون الـثاين    ٢١(

) ٢٠٠٣يناير  / كـانون الـثاين    ٢٤-١٣، و ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين األول   ١١ -سـبتمرب   /أيلـول 
يونيه / حزيران ٢١اسـتكملت خالهلـا القـراءتني األوىل والثانـية ملشـروع االتفاقـية، ونظمت يف                

اســترداد "مدهتــا يــوم واحــد حــول موضــوع   حلقــة عمــل تقنــية، أثــناء دورهتــا الثانــية، ٢٠٠٢
 إىل  ١٠، يف دورهتا اخلامسة اليت ستعقد يف الفترة من          للجنة املخصصة اوستشرع  " املوجـودات 

يف   الــتقدم احملــرز، يف القــراءة الثالــثة ملشــروع االتفاقــية، اعــتمادا عــلى٢٠٠٣مــارس / آذار٢١
ــتعاون و   ســية، بغــية اإلرادة السيااملفاوضــات، والفهــم العمــيق للمســائل ذات الصــلة، وروح ال

 .٥٧/١٦٩  القرار ذلكما دعا إىل، كناسبيف الوقت املإجناز أعماهلا 
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من حكومة  ، العرض املقّدم    ٥٧/١٦٩وقبلـت اجلمعـية العامـة مـع الـتقدير، يف قرارها              -٥
املكسـيك الستضـافة مؤمتـر سياسـي رفـيع املستوى لغرض التوقيع على االتفاقية؛ وقررت عقد                 

 .٢٠٠٣هذا املؤمتر ملدة ثالثة أيام قبل هناية عام 

 عمـال بقرار اجلمعية العامة    لـتقرير اىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية              ويقـدم هـذا ا     -٦
. ، الطالعهــا عــلى الــتقدم احملــرز يف تنفــيذ الواليــة املســندة إىل اللجــنة املخصصــة        ٥٦/٢٦٠

ويشـمل هذا التقرير دورات اللجنة املخصصة اليت عقدهتا منذ الدورة احلادية عشرة للجنة منع               
 .نائيةاجلرمية والعدالة اجل

  
  الدورة الثانية للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد         -ثانيا  

ــن       -٧ ــترة م ــية للجــنة املخصصــة يف الف ــدورة الثان ــران٢٨ إىل ١٧عقــدت ال ــيه / حزي يون
كمـا حضـر الـدورة الثانـية مراقـبون عن وحدات وجلان             .  دولـة  ١٢٣ وحضـرها ممـثلو      ٢٠٠٢

بعــة لألمانــة العامــة لألمــم املــتحدة ومــنظمات حكومــية دولــية إقليمــية ووكــاالت متخصصــة تا
 .ومنظمات غري حكومية

وواصــلت اللجــنة املخصصــة واســتكملت، يف دورهتــا الثانــية، القــراءة األوىل ملشــروع   -٨
وقـد اسـتندت يف مداوالهتا إىل النص املدمج ملشروع االتفاقية الوارد       . اتفاقـية مكافحـة الفسـاد     

ــيقة  ــرابع  (A/AC.261/3يف الوث ــثاين إىل اجلــزء ال وإىل اقــتراحات ومســامهات قدمــتها  ) اجلــزء ال
ــية    . احلكومــات ــة ملشــروع االتفاق ــد أدرجــت يف صــيغة معّدل  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)وق

االقـتراحات املـتعلقة بتدمـيج الـنص واالقـتراحات فـيما يتعلق بأحكام جديدة أو معّدلة، إضافة             
نص املوجود أم على جوهر األحكام اجلديدة اليت اقترحتها         إىل مالحظـات حمـددة سواء على ال       

 .الوفود يف الدورة الثانية

وقــال الرئــيس، لــدى افتــتاح الــدورة الثانــية، ان اللجــنة املخصصــة قــد بــدأت أعماهلــا    -٩
بأفضــل روح ممكــنة، ولكــن علــيها احلفــاظ عــلى وتــرية النشــاط القويــة نفســها الــيت ســادت يف 

وأكد . الدرب املؤدي إىل تنفيذ الوالية املسندة إليها      يف  مواصلة السري   دورهتـا الثانـية مـن أجـل         
موضوع الرئـيس عـلى أن اإلرادة السياسـية للـدول هـي مفـتاح جناح اللجنة املخصصة، وذكر                   

اسـترداد املوجودات، يف مجلة املسائل اليت قد تكون مبثابة مؤشر على االرادة السياسية لتوحيد               
 .صلحة املشتركةاجلهود من أجل محاية امل

  والفصول من الرابع إىل      ٥٠-٤٠وواصـلت اللجـنة املخصصـة القـراءة األوىل للمواد            -١٠
وقـد مشلـت املواضـيع الـيت تناولـتها الـدورة الثانـية، اجلـزاءات         . ، مـن مشـروع االتفاقـية    الـثامن 
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وال ذات األم إحالةمنع وواملصـادرة والـتعاون الـدويل واسـترداد املوجـودات واملسـاعدة التقنية        
واشتملت جوانب الفساد األخرى اليت نوقشت      . املنشـأ غـري املشـروع ورصـد االتفاقـية املقـبلة           

والضـــحايا، والـــتعويض عـــن الضـــرر، وتســـليم اجملـــرمني، " املخـــربين املـــتطوعني"عـــلى محايـــة 
 .واملساعدة القانونية املتبادلة، والسرية املصرفية

العامة يف دورهتا السادسة واخلمسني، وممثل      وقـد أدىل ببـيانات كل من رئيس اجلمعية           -١١
وممــثل ، االحتــاد األورويباســبانيا، نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة واألعضــاء يف    

. األعضاء يف جمموعة الدول األفريقية    والنـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمم املتحدة            نـيجرييا، ب  
فييـنا واملديـر التنفـيذي ملكتـب مراقـبة املخــدرات      وألقـى املديـر العـام ملكتـب األمـم املــتحدة يف      
 .ومنع اجلرمية كلمة أيضا أمام اللجنة املخصصة

 . A/AC.261/7ويرد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثانية يف الوثيقة  -١٢
  

  حلقة العمل التقنية بشأن استرداد املوجودات      -ثالثا  
األوىل، عــلى االقــتراح الــذي تقدمــت بــه بــريو  وافقــت اللجــنة املخصصــة، يف دورهتــا  -١٣

بشـأن تنظـيم حلقة عمل حول مسألة استرداد املوجودات، وأذنت لألمانة بتنظيم حلقة العمل                
 .تلك ملدة يوم واحد أثناء انعقاد الدورة الثانية للجنة املخصصة

 ٢١ يف  اســترداد املوجــودات بشــأنمدهتــا يــوم واحــد    حلقــة عمــل تقنــية  ونظمــت  -١٤
 .، أثناء الدورة الثانية للجنة املخصصة٢٠٠٢يونيه /نحزيرا

 ةومعــرف وكــان الغــرض مــن حلقــة العمــل تــزويد املشــاركني املهــتمني مبعلومــات تقنــية -١٥
 .استرداد املوجودات مسألةاليت تنطوي عليها دة متخصصة عن املسائل املعقّ

عتــبار الواجــب مــع إيــالء اال أعضــاء، اخــتريوا ١٠ودعــت األمانــة فــريق مناقشــة مــن   -١٦
 وأفـاد مكتب اللجنة    .قدموا عروضـا هبـذا الشـأن ويديـروا الـنقاش          ، لـي  للتمثـيل اجلغـرايف العـادل     

ويف هذا الصدد،   . املخصصـة بأن أعضاء فريق املناقشة سُيختارون وُيدعون بصفتهم الشخصية         
 اســتندت األمانــة إىل املعلومــات الــواردة مــن احلكومــات اســتجابة للطلــب الــذي قدمــته عمــال 

 .٢٠٠١يوليه / متوز٢٤، املؤرخ ٢٠٠١/١٣بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

ونظمـت املناقشـة يف حلقـة العمـل وفقا للمجـاالت املواضيعية الرئيسية اليت تتوافق مع                 -١٧
وعهـد بكـل مـرحلة مـن مـراحل هـذه الدراسة إىل أعضاء من                . مـراحل دراسـة حلالـة افتراضـية       
ــاقش أعضــاء الفــريق  . تقــدمي عــروض وجــيزة يف حلقــة العمــل  فــريق املناقشــة طُلــب مــنهم    ون

احلصــانات الدبلوماســية أو الســيادية،  وتعقّــب املوجــودات وحجــزها،  خــيارات االســترداد، و 
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نطاق املوجودات املراد   السـرية املصرفية، و   املوجـودات غـري املتأتـية مباشـرة مـن أفعـال فسـاد، و              و
مانات ضد الفساد اليت يتعذر تطبيقها وال ميكن اسـتردادها، والـتهرب من الضرائب، وقضية الض   

األطراف الثالثة  التجرمي املزدوج، و  الـتعويل علـيها، وطلبات املساعدة املتعلقة بطلب االسترداد، و         
افتقار  التشريعات الوطنية، و   عـدم كفاية  الـتدابري الوقائـية والـرادعة، و      ، والشـفافية، و   احلسـنة النـية   

 .  البلدان النامية، إىل املهارات واملعارف املتخصصة يفالقضاة وأعضاء النيابة العامة،

ــرين، ُدعـــي     -١٨ ــريق اآلخـ ــاء الفـ ــيقات أعضـ ــتماع إىل تعلـ ــد تقـــدمي العـــروض واالسـ وبعـ
.  بيـنما أُثـريت مسائل أخرى  املشـاركون يف احللقـة إىل طـرح أسـئلتهم واملشـاركة يف املناقشـة،            

كم، وحتديــد هويــة األطــراف وأدوار وقــد اشــتملت تلــك املســائل عــلى حــق املــثول أمــام احملــا  
الضـحايا األفـراد يف اإلجـراءات القضـائية املدنـية؛ ودور الـدول متلقـية الطلـب؛ وفترات تقادم                    

ازدواجية "الدعـاوى املدنـية؛ واملعـايري املخـتلفة املـتعلقة باإلثـبات يف القضـايا املدنية واجلنائية و                   
ترح أعضاء فريق املناقشة أو املندوبون عددا    واق. ؛ واملطالـبات ذات الدوافـع السياسية      "العقـاب 

مــن الــتدابري املمكــنة، مــنها وضــع ضــوابط عــلى اســتخدام شــركات مغفلــة اهلويــة أو شــركات 
ــن الفســاد املرتكــب عــلى مســتوى عــال للمصــادرة       "ومهــية" ــية م ــائدات املتأت ؛ وإخضــاع الع

ع العائدات املتأتية   واالسـترداد سـواء أكانت جرمية أم مل ترتكب جرمية وقت نشوئها؛ وإخضا            
مـن الـتهّرب من دفع الضرائب لالسترداد؛ وتعزيز صالحيات البلدان األخرى يف منع عمليات               
اإلحالـة يف احلـاالت الـيت جيعـل فـيها الفسـاد بلـد املنشـأ غـري مسـتعد للقـيام بذلك أو غري قادر                     

ــيدا          ــدا ووح ــا موّح ــية خمطط ــبغي أن تتضــمن االتفاق ــان ين ــا إذا ك ــألة م ــيه؛ ومس ــترداد عل الس
 .املوجودات أم تضع جمموعة من اخليارات لالسترداد

ضرورة  )أ: (وعـالوة عـلى ذلـك، أبديــت أيضـا تعلـيقات إضـافية عـلى املسائل التالية                  -١٩
معاجلـة مشـكلة تعقّـب وحجـز العـائدات غـري املشـروعة الـيت أحيلت إىل أشخاص آخرين بعد                     

ــي     ــتعذر فـ ــيت يـ ــاالت الـ ــد، يف احلـ ــؤول الفاسـ ــاة املسـ ــية؛   وفـ ــائية جنائـ ــة قضـ ــيام مبالحقـ ها القـ
ضـرورة وضـع معايري أكثر توحيدا بشأن معايري اإلثبات فيما يتعلق بتجميد املوجودات              )ب(و

ذات املنشـأ غري املشروع وحجزها، ورمبا يشمل ذلك وضع نظام أساسي منوذجي بشأن تلك               
 املــتعاونة فــيما ضــرورة وضــع معــايري موّحــدة لتقاســم املوجــودات بــني الــدول ) ج(املســائل؛ و

إمكانية استخدام املكافآت بقدر     )د(يـتعلق بـاملوجودات احملجوزة ذات املنشأ غـري املشروع؛ و         
أكـرب للحصـول على املعلومات اليت تفضي إىل إرجاع املوجودات ذات املنشأ غري املشروع أو            

ني أفراد أو   اسـتخدام أسـلوب املقاضاة للمصلحة الشخصية املدنية الذي ميكن من خالله ملواطن            
أن يـرفعوا دعاوى نيابة عن الدولة على املسؤولني الفاسدين أو غريهم ممن      " خمـربين مـتطوعني   "
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سـلبوا أمـوال احلكومة بطريق االحتيال، مث يكافأ من يرفعون الدعاوى بنصيب من املوجودات               
 .ذات املنشأ غري املشروع اليت تسترد نيابة عن الدولة

 ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٢ يف مذكــرة مقّدمــة مــن األمانــة يف  ويــرد بــرنامج حلقــة العمــل  -٢٠
(A/AC.261/6)     ــرفق تلــك املذكــرة ــة االفتراضــية، يف م ــرد دراســة احلال ــنما ت ــة  . ، بي ــرد قائم وت

بأعضـــــاء فـــــريق املناقشـــــة املشـــــاركني يف حلقـــــة العمـــــل كإضـــــافة إىل هـــــذه الوثـــــيقة         
(A/AC.261/6/Add.1) .    راسـة عاملــية عـن إحالــة   وإضـافة إىل ذلـك، فقــد اسـتفيد لــدى إعـداد د

 (A/AC.261/12)األمـوال ذات املنشـأ غـري املشـروع، وال سيما األموال املتأتية من أفعال فساد                 
 .من العروض اليت قدمها اخلرباء وكذلك من نتائج املناقشات اليت جرت أثناء حلقة العمل

  
  الدورة الثالثة للجنة املخصصة      -رابعا  

ــثة للجــن    -٢١ ــدورة الثال ــدت ال ــن   عق ــترة م ــول٣٠ة املخصصــة يف الف ــبتمرب إىل / أيل  ١١س
كما حضر الدورة الثالثة مراقبون     .  دولة ١٢٣، وحضـرها ممثلو     ٢٠٠٢أكـتوبر   /تشـرين األول  

عــن وكــاالت متخصصــة ومؤسســات ذات صــلة يف مــنظومة األمــم املــتحدة، وغريهــا مــن          
 .منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية

، ١خصصـة واستكملت، يف دورهتا الثالثة، قراءهتا الثانية للمواد          اللجـنة امل  وقـد بـدأت      -٢٢
 مـــن مشـــروع ٣١، و٢٩-٢١ مكـــررا، و١٩- مكـــررا٤، و)س(و) ن(و) و(و) د(و) أ (٢و

وقـد اسـتندت يف مداوالهتـا إىل الـنص املدمج من مشروع االتفاقية الوارد يف الوثيقة                 . االتفاقـية 
A/AC.261/3/Rev.1و  Corr.1مسامهات قدمتها احلكوماتوإىل اقتراحات و. 

ــنة املخصصــة يف          -٢٣ ــرزته اللج ــذي أح ــتقدم ال ــيس بال ــر الرئ ــدورة، ذكّ ــتاح ال ــدى افت ول
وناشـد الوفـود أن تظـل مـرنة وأن تكـون ابـتكارية ومستعدة للتوصل            . دورتـيها األوىل والثانـية    

اءة الثانية  إىل حلـول وسـط وأن تـبذل كـل مـا يف وسعها للتوصل إىل توافق يف اآلراء أثناء القر                    
ملشــروع االتفاقــية، مــع احلفــاظ يف الوقــت ذاتــه عــلى نفــس وتــرية النشــاط القويــة ومســتويات   

وذكّر أيضا بروح التعاون اليت ظلت سائدة أثناء القراءة األوىل، مضيفا أن أيا          . النوعـية الرفـيعة   
اق أو مــن الوفــود مل يــتخذ يف أي وقــت مــن األوقــات موقفــا اســتبعد إمكانــية التوصــل إىل اتفــ 

وذكر الرئيس بعد ذلك  .أشـار إىل أن هـنالك مسـألة ال ميكـن التوصـل إىل حـل وسـط بشـأهنا        
بعـض املسـائل الـيت سـتتطلب مـن الوفـود أن تـربهن على روح التعاون بشأهنا، كمسألة ما إذا                      
كــان ينــبغي إدراج الفســاد يف القطــاع اخلــاص يف مشــروع االتفاقــية، وقــال انــه ينــبغي للجــنة    

 .تويل اهتماما خاصا ملسألة املنعاملخصصة أن 
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ــثاين   وبــدأت  -٢٤ ــية للفصــل ال  ،)١٤- مكــررا٤املــواد (اللجــنة املخصصــة يف القــراءة الثان
املــواد  وبعـد الــنظر يف ). ٣٩-١٩املـواد  (يف القـراءة الثانــية للفصـل املـتعلق بالــتجرمي    وشـرعت  

 .٤-١املتعلقة بالتجرمي، بدأت اللجنة املختصة النظر يف املواد 

األعضاء والدول األعضاء يف األمم املتحدة      وحتـدث كـل مـن ممثل األرجنتني نيابة عن            -٢٥
وألقــى . ، والوزيــر النــيجريي للشــؤون اخلارجــية يـيف جمموعــة دول أمــريكا الالتينــية والكاريــب 

املديــر العــام ملكتــب األمــم املــتحدة يف فييــنا واملديــر التنفــيذي ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع   
 .كلمة أيضا أمام اللجنة املخصصةاجلرمية 

وبـناء عـلى توصـية قدمـتها اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، طلبت                -٢٦
اللجـنة املخصصة إىل األمانة أن تعد لدورهتا الرابعة ورقة تشمل سردا واقعيا ألحكام اتفاقيات               

وأوصى ممثل بريو بأن    . ملتابعة أو التنفيذ  األمـم املـتحدة واالتفاقـيات اإلقليمـية املـتعلقة بآلـيات ا            
 .تكون الوثيقة اليت تقدمها األمانة يف هيئة ورقة غرفة اجتماعات

الناتج عن القراءة الثانية    " النص املتداول "ولـدى اختـتام الرئـيس للـدورة، أشار إىل أن             -٢٧
 األقواس وأوضح أن مكتب اللجنة املخصصة يرى أن .حيـتوي عـلى عـدد من األقواس املعقوفة   

وأعرب الرئيس أيضا عن  .املعقوفـة مل تسـتخدم إال ألغراض العرض وليس هلا أي داللة أخرى  
ــانون          ــع الق ــا م ــابق أحكامه ــية إىل تط ــتكررة يف مشــروع نــص االتفاق ــن اإلشــارات امل ــه م قلق

ورأى أن مــثل هــذه اإلشــارات ينــبغي أن تكــون االســتثناء ولــيس القــاعدة، ألنــه ال   . الداخــلي
وفضال عن ذلك، أعرب الرئيس     . كون القانون الدويل جمرد جتسيد للقانون الوطين      يقصـد أن ي   

عــن رأي مفــاده أنــه عــلى اللجــنة املخصصــة أن تعمــل جبــد عــلى تفــادي مــا قــد تســببه بعــض    
ويف هذا الصدد، استذكر الرئيس     . االقـتراحات مـن تصـور بأهنـا تضّيق نطاق االتفاقية اجلديدة           

، الـذي طلبـت فـيه اجلمعـية إىل اللجـنة املخصصة وضع اتفاقية               ٥٦/٢٦٠قـرار اجلمعـية العامـة       
  . النطاق وفعالة تتبع هنجا شامال ومتعدد اجملاالت واسعة

 . A/AC.261/9ويرد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثالثة يف الوثيقة -٢٨
  

  الدورة الرابعة للجنة املخصصة      -خامسا 
يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ١٣ة املخصصـة يف الفترة من      الـدورة الـرابعة للجـن     ُعقـدت    -٢٩

ــة١١٧، وحضــرها ممــثلو  ٢٠٠٣ ــبون عــن وحــدات    .  دول ــرابعة أيضــا مراق ــدورة ال وحضــر ال
األمانـة العامة لألمم املتحدة، وهيئات ومعاهد حبثية تابعة لألمم املتحدة، ووكاالت متخصصة             
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بكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع   مــنظومة األمــم املــتحدة، ومعــاهد شــ  ومؤسســات أخــرى يف
 . اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية

واصــلت اللجــنة املخصصــة واســتكملت، يف دورهتــا الــرابعة، القــراءة الثانــية ملشــروع و -٣٠
الوارد يف  وقـد اسـتندت يف نظـرها يف تلـك املواد إىل النص املدمج ملشروع االتفاقية                 . االتفاقـية 
وإىل اقتراحات ومسامهات قدمتها  A/AC.261/3/Rev.2 و A/AC.261/3/Rev.1/Add.1الوثيقـتني 

دراسـة عاملـية عـن إحالة األموال ذات    كمـا قّدمـت األمانـة إىل اللجـنة املخصصـة        . احلكومـات 
ر ، وفقا لقرا  (A/AC.261/12) املنشـأ غـري املشـروع، وال سـيما األمـوال املتأتـية مـن أفعال فساد                

 .٢٠٠١/١٣اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

أشـار الرئـيس، يف افتتاح الدورة، إىل التقدم اجليد الذي أحرزته اللجنة املخّصصة يف               و -٣١
دوراهتـا الـثالث األوىل، وناشد الوفود أن تظل مرنة وأن تكون ابتكارية ومستعدة للتوصل إىل             

ءة الثانية ملا تبقى من مشروع النص       حلـول وسـط وأن تـبذل جهـودا إضـافية لالنـتهاء من القرا              
مث . يف الـدورة الـرابعة، مـع احلـرص على عدم اهلبوط باملستوى الرفيع لنوعية مشروع االتفاقية                

، "الفســــاد"لفـت الرئـيس انتـباه اللجـنة بصـورة خاصـة إىل بعض املسائل، مثل تعريف تعبيـــر                   
 .  وآلية الرصدالفساد يف القطاع اخلاص، ومسألة استرداد املوجودات،و

ــلمواد    -٣٢ ــية ل ــتعاريف املتبقــية (٢وبــدأت اللجــنة املخصصــة القــراءة الثان  مــن ٤ و٣و) ال
مث شرعت اللجنة املخصصة يف القراءة الثانية للمواد املتبقية من          ). أحكـام عامـة   (الفصـل األول    

 ). ٨٥-٤٠، و٣٩-٣٢ و٣٠ و٢٠املواد (مشروع االتفاقية 

األعضاء يف  والدول األعضاء يف األمم املتحدة      نـيابة عن     كـل مـن ممـثل كوبـا          وحتـدث  -٣٣
ــب   ــية والكاري ــريكا الالتين ــابوين    يـجمموعــة دول أم ــة الغ ــر الدول ــريو، ووزي ــر العــدل يف ب ، ووزي

 . لشؤون املراقبة والتفتيش ومكافحة الفقر والفساد

ناء فترة ما ولـدى اختـتام الرئـيس للدورة، دعا مجيع الوفود اىل إعادة حتديد مواقفها أث             -٣٤
بــني الــدورات وتقريــر مــدى مــا لديهــا مــن جمــال للقــبول حبلــول وســط، لكــي تــتمكن اللجــنة   
املخصصــة مــن إجنــاز مهمــتها بــتقدمي اتفاقــية عاملــية عامــة وشــاملة وعملــية وفّعالــة إىل اجملــتمع    

 وأكـد عـلى أمهـية اختـاذ ترتيـبات مسـبقة بغـية التوصل اىل حلول يقبلها اجلميع وأمهية                   . الـدويل 
ودعا الرئيس اللجنة املخصصة اىل . حماولـة اجتـناب تقـدمي مقترحات جديدة يف املرحلة الراهنة     
 .التركيز على اقتراح التعديالت الضرورية لتحقيق التوافق

 .A/AC.261/13ويرد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الرابعة يف الوثيقة  -٣٥
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E/CN.15/2003/6

  الدورة اخلامسة للجنة املخصصة   -سادسا 
مــارس  / آذار٢١ إىل ١٠ســتعقد الــدورة اخلامســة للجــنة املخصصــة يف الفــترة مــن         -٣٦

وستشـرع اللجـنة املخصصـة يف القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية وستستند يف ذلك إىل               . ٢٠٠٣
ــيقة     ــوارد يف الوثـ ــية الـ ــروع االتفاقـ ــراَجع ملشـ ــنص املُـ ــتراحات ، A/AC.261/3/Rev.3الـ وإىل اقـ

 .كوماتومسامهات تقدمها احل
  

ي الرفيع املستوى للتوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ساملؤمتر السيا -سابعا 
  ملكافحة الفساد

، ٥٧/١٦٩قبلــت اجلمعــية العامــة مــع الــتقدير، يف قــرارها وفقــا ملــا ذُكــر أعــاله، فقــد  -٣٧
العـرض املقـدم مـن حكومـة املكسـيك الستضـافة مؤمتـر سياسـي رفـيع املستوى لغرض التوقيع                     

؛ وطلبت إىل ٢٠٠٣ى االتفاقـية وقـررت عقـد هـذا املؤمتـر، ملـدة ثالثـة أيـام قـبل هنايـة عـام                عـل 
املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل أن يــتعاون مــع حكومــة املكســيك، وبالتشــاور مــع الــدول   
األعضـاء، عـلى صـوغ اقتراحات لتنظيم املؤمتر السياسي الرفيع املستوى مما قد يتيح للمندوبني                

املسـتوى فرصـا للـنظر يف املسـائل املـتعلقة باالتفاقـية، وال سـيما أنشطة املتابعة الالزمة                  الرفـيعي   
 .لتنفيذها بصورة فّعالة، ولألعمال املقبلة يف جمال مكافحة الفساد

ــة املؤمتــر، فعــال يف إجــراء مشــاورات مــع       -٣٨ وقــد بــدأ املركــز، الــذي ســيقوم بــدور أمان
وأعلن ممثل . جلوهرية والتنظيمية املتعلقة هبذا احلدث اهلاماحلكومـة املستضـيفة بشأن الترتيبات ا      

 .لدورة الرابعة للجنة املخصصة، أن املؤمتر سيعقد يف مدينة مرييدا باملكسيكاملكسيك، يف ا
  

  اخلامتة  -ثامنا 
ــداء آرائهــا بشــأن مــا أحــرزته اللجــنة        -٣٩ ــية إب ــة اجلنائ ــود جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال قــد ت

  تقصي السبل الكفيلةوقد تود اللجنة أيضا . ح يف تنفيذ الوالية املسندة اليهااملخصصـة من جنا 
يها حبلول هناية   املوكلة إل بدعـم أعمـال اللجـنة املخصصـة كي يتسىن هلذه األخرية القيام باملهام               

 .٥٦/٢٦٠  بقرار اجلمعية العامة، عمال ٢٠٠٣عام 
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