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المجلس االقتصادي واالجتماعي

 2001الدورة الموضوعية لعام 
 من جدول األعمال) ج (14البند 

المس<<<<ائل االج<<<<تماعية ومس<<<<ائل   
م<<<نع الج<<<ريمة : حق<<<وق اإلنس<<<ان
 والعدالة الجنائية

 الجمعية العامة 
 الدورة السادسة والخمسون

  من جدول األعمال110البند 
 منع الجريمة والعدالة الجنائية

  
 منع الجريمة والعدالة الجنائية

 
 *مذآرة من األمانة العامة

 
 55/61 م66ن ق66رار الجمعي66ة العام66ة   6عم66ًال بالط66لب ال66وارد ف66ي الفق66رة     

، يش66ّرف األمان66ة العام66ة أن تحي66ل إلى  2000ديس66مبر / آ66انون األول4الم66ؤرخ 
الجمعي6ة العام6ة، ع6ن ط6ريق المج6لس االقتص6ادي واالج6تماعي، تقرير اجتماع                

 الخ666براء الحكوم666ي الدول666ي المف666توح العض666وية إلع666داد مش666روع إط666ار  ف666ريق
 وA/AC.260/2(م6رجعي لل6تفاوض بش6أن ص6ـك ق6انونـي دول6ـي لمكافحـ6ة الفسـاد              

Corr.1(       وقد . 2001أغسطس / آب3يوليه إلى / تم6وز 30، المعق6ود ف6ي فيي6نا م6ن

                                                           
��������� 

، وافقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في             2001سبتمبر  / أيلول 6في    * 
اإلطار "دورتها العاشرة، بناء على توصية فريق الخبراء، على مشروع قرار بعنوان                            
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 العاشـرة  وافق6ت لج6نة م6نع الج6ريمة والعدال6ة الج6نائية على التقرير في دورتهـا               
 .2001سبتمبر /أيلول 6 فـي يـوم
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 تقرير اجتماع فريق الخـبراء الحكومي الـدولي   
 المفتوح العضوية إلعداد مشروع إطار مرجعـي   
   للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد  
 المحتويات
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 على اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوحالمعروضة الوثائق      قائمة -الثاني 
 مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحةاطارالعضوية العداد مشروع     

.............................................................................................الفساد    
  

   مقدمة-أوال

 55/61س6ّلمت الجمعي6ة العام6ة، ف6ي قرارها           -1
، ب66أن م66ن  2000ديس66مبر / آ66انون األول4خ الم66ؤر

المستص6666وب وض6666ع ص6666ك ق6666انوني دول6666ي فّع6666ال   
لمكافح66ة الفس66اد، يك66ون مس66تقال ع66ن اتفاقي66ة األم66م      

 )1(الم6تحدة لمكافح6ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛    
وق6ررت أن ت6بدأ وضع صك من هذا القبيل في فيينا            
بمق66ر المرآ66ز المع66ني بم66نع اإلج66رام الدول66ي ال66تابع    

تب مراق66بة المخ66درات وم66نع الج66ريمة؛ وطل66بت لمك66
إلى األمي666ن الع666ام أن يع666ّد تقري666رًا يح666لل في666ه آ666ل     
الص6كوك الدولي6ة وغي6رها م6ن الوث6ائق والتوصيات        
ذات الص66لة بمكافح66ة الفس66اد، وأن يقدم66ه إلى لج66نة    
م6نع الج6ريمة والعدال6ة الج6نائية؛ وطل6بت إلى اللجنة        

تقيي666م أن تق66وم ف666ي دورته666ا العاش66رة باس666تعراض و  
تقري66ر األمي66ن الع66ام، وأن تق66دم، ع66لى أس66اس ذل66ك،   
توص6يات وتوجيه6ات بشأن األعمال المقبلة المتعلقة       

 .بوضع صك قانوني لمكافحة الفساد

وف6ي الق6رار ذاته، طلبت الجمعية العامة إلى           -2
األمي6ن الع6ام أن يعم6د، بعد إنجاز المفاوضات بشأن      

الم666نظمة اتفاقي666ة األم666م الم666تحدة لمكافح666ة الج666ريمة 
ع6بر الوط6نية وال6بروتوآوالت ذات الصلة بها، إلى          

                                                           
 .55/25رار الجمعية العامة مرفق ق (1) 

دع666وة ف666ريق م666ن الخ666براء حكوم666ي دول666ي مف666توح  
العض6666وية إلى االنعق6666اد لك6666ي ي6666تولى، اس6666تنادا إلى 
تقري66ر األمي66ن الع66ام وتوص66يات اللج66نة ف66ي دورته66ا   
العاش6رة، دراس6ة وإع6داد مشروع اإلطار المرجعي         

مق6666بل ألج6666ل ال6666تفاوض بش6666أن الص6666ك الق6666انوني ال 
 .لمكافحة الفساد

/55وآ66ّررت الجمعي66ة العام66ة، ف66ي ق66رارها    -3
، 2000ديس6666مبر / آ6666انون األول20 الم666ؤرخ  188

/55طل66بها إلى األمي66ن الع66ام، آم66ا ج66اء ف66ي الق66رار   
، أن يعق6د اج6تماعا لف6ريق خ6براء حكومي دولي            61

مف666توح العض666وية لدراس666ة وإع666داد مش666روع إط666ار 
ي المق666بل م666رجعي لل666تفاوض ع666لى الص666ك الق666انون  

لمكافح6ة الفس6اد، ودع6ت ف6ريق الخ6براء إلى دراس66ة      
مس6ألة األم6وال المحّولة بشكل غير مشروع وإعادة         

 .تلك األموال إلى بلدانها األصلية

واع66تمد المج66لس االقتص66ادي واالج66تماعي،    -4
ب666ناء ع666لى توص666ية لج666نة م666نع الج666ريمة والعدال666ة    

، 2001/13الج66نائية ف66ي دورته66ا العاش66رة، الق66رار   
تعزيز "، والمعنون   2001يوليه  / تموز 24لم6ؤرخ   ا

ال6تعاون الدول6ي ع6لى م6نع ومكافحة تحويل األموال           
ذات المص66در غي66ر المش66روع، الم66تأتية م66ن أفع66ال     
فس6اد، بم6ا ف6ي ذلك غسل األموال، وعلى إعادة تلك            

وط6لب المجلس في هذا القرار إلى فريق        ". األم6وال 
ة، الخ6666براء الحكوم6666ي الدول6666ي المف6666توح العض6666وي  

، أن  55/61المش6ـار إلي6ه في قـرار الجمعيـة العامة         
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ي666نظر، ض666من س666ياق الوالي666ة المس666ندة إلي666ه، ف666ي      
المس6666ائل ال6666تالية، ض6666من غي6666رها م6666ن المس6666ائل،    
باعت66بارها ب66نود عم66ل يمك66ن إدراجه66ا ف66ي مش66روع    
اإلط666ار الم666رجعي لل666تفاوض بش666أن ص666ك ق666انوني   

 تدعي666م ال666تعاون  )أ: (دول666ي مق666بل لمكافح666ة الفس666اد 
تحوي66666ل األم66666وال مكافح66666ة ع66666لى م66666نع وول66666ي الد

المتحص6ل ع6ليها م6ن مص6در غير مشروع، بما في            
، وعلى   الم6تأتية م6ن أفعال فساد      غس6ل األم6وال   ذل6ك   

 األم66وال؛ت66لك  ع66ادةإ ت66تيح س66بل ووس66ائلاس66تحداث 
اس66تحداث ال66تدابير الالزم66ة ال66تي تكف66ل إس66هام    ) ب(

العام66لين ف66ي ال66نظم المص66رفية والمؤسس66ات المالي66ة  
رى ف66ي م66نع تحوي66ل األم66وال ال66تي مص66درها     األخ66

غي666ر مش666روع الم666تأتية م666ن أفع666ال فس666اد، وذل666ك      
بتس6666جيل المع6666امالت ع6666لى نح6666و يتس6666م بالش6666فافية  

 إدراج) ج (؛ت6666لك األم6666وال، م6666ثًالع6666ادة إوتيس6666ير 
عائدات  ف6ي ع6داد   د  ا فس6  أفع6ال  م6ن    تأتيةاألم6وال الم6   
ال6نّص على أن أي فعل من أفعال الفساد   والج6ريمة،   
غس666ل ن يك666ون ج666رمًا أص666ليًا فيم666ا يتع666لق ب يمك666ن أ

تحدي6د الب6لدان المناسبة التي ينبغي أن        ) د (م6وال؛ األ
ُتع6اد إليه6ا األموال المشار إليها أعاله، واإلجراءات         

 .المناسبة لتلك اإلعادة
  

مسائل تتطلب اجراًء من الجمعية           -ثانيا
 العامة

، يوّجه  55/61عم6ال بق6رار الجمعي6ة العام6ة          -5
خ6براء الحكوم6ي الدول6ي المف6توح العضوية         ف6ريق ال  

الع666داد مش666روع اط666ار م666رجعي لل666تفاوض بش666أن   
ص66ك ق66انوني دول66ي لمكافح66ة الفس66اد انت66باه الجمعي66ة  
العام6ة ف6ي دورته6ا السادس6ة والخمسين، عن طريق       
لج66نة م66نع الج66ريمة والعدال66ة الج66نائية ف66ي دورته66ا      
العاش66666666رة المس66666666تأنفة والمج66666666لس االقتص66666666ادي  

لى مش6روع الق6رار التالي لكي تنظر    واالج6تماعي، إ  
 :فيه وتتخذ إجراًء بشأنه

 
اإلط<<<ار الم<<<رجعي لل<<<تفاوض بش<<<أن     

اتفاقي<<<<<ة األم<<<<<م الم<<<<<تحدة لمكافح<<<<<ة   
 الفساد

 ازاء خط6ورة المش6اآل الناش6ئة عن الفساد، التي قد            ،
ته666دد اس666تقرار المج666تمعات وأم666نها وتق666ّوض القي666م  

ق6666666راطية واألخالقي6666666ة وتع6666666ّرض ال6666666تطور   الديم
 االجتماعي واالقتصادي والسياسي للخطر،

 آ666666666666انون 12، الم666666666666ؤرخ 51/59ق666666666666رارها  
 ، ال6666ذي اع6666تمدت بمقتض6666اه 1996ديس6666مبر /األول

المدون666666ة الدولي666666ة لقواع666666د س666666لوك الموظفي6666666ن     
العموميي66ن، موص66ية ال66دول األعض66اء باالسترش66اد    

  الفساد،بها آأداة في جهودها لمكافحة
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 آ66666666666انون 20، الم66666666666ؤرخ 55/188 ق66666666666رارها 
، ال6666ذي دع6666ت في6666ه ف6666ريق   2000ديس6666مبر /األول

الخ66براء الحكوم66ي الدول66ي المف66توح العض66وية ال66ذي  
 إلى دراس666ة مس666ألة 55/61س666ينعقد عم666ًال بالق666رار 

األم66وال المحّول66ة بش66كل غي66ر مش66روع وإع66ادة ت66لك  
 األموال إلى بلدانها األصلية،

2001/13 ق6رار المجلس االقتصادي واالجتماعي      
، المع666666نون 2001يولي666666ه / تم666666وز24، الم666666ؤرخ 

تعزي6ز ال6تعاون الدول6ي ع6لى منع ومكافحة تحويل           "
األم6وال ذات المص6در غي6ر المش6روع، المتأتية من           
أفع66ال فس66اد، بم66ا ف66ي ذل66ك غس66ل األم66وال، وع66لى      

 )2(،"إعادة تلك األموال

 الحاج6ة إلى إع6داد ص6ك قانوني دولي واسع وفّعال         
 لمكافحة الفساد،

 ب6تقرير األمي6ن الع6ام عن الصكوك القانونية الدولية     
والتوص6يات وغي6رها م6ن الوثائق الموجودة المعنية

                                                           
، الفصل  Corr.1 و    E/2001/30أنظر الوثيقة     (2) 

 . ثالثًا�األول، الباب باء 
 (3)  E/CN.15/2001/3وCorr.1. 

العض6وية إلع6داد مش6روع إط6ار م6رجعي للتفاوض           
بش66أن ص66ك ق66انوني دول66ي لمكافح66ة الفس66اد، ال66ذي       

 3يولي66666ه إلى / تم66666وز30اج66666تمع ف66666ي فيي66666نا م66666ن 
 بص6يغته ال6تي أق6رتها لجنة        )4(،2001أغس6طس   /آب

م6نع الج6ريمة والعدال6ة الج6نائية في دورتها العاشرة           
المس666666666تأنفة وأق666666666رها المج666666666لس االقتص666666666ادي   

 واالجتماعي؛

أن ت6تفاوض اللج6نة المخصصة، التي أنشئت عمًال           
، بشأن اتفاقية واسعة    55/61بق6رار الجمعي6ة العامة      

اتفاقي666ة األم666م الم666تحدة  "ال666ة يش666ار اليه666ا باس666م  وفّع
، ره66نًا بقي666ام اللج66نة المخصص666ة   "لمكافح66ة الفس666اد 

 بتحديد عنوانها النهائي؛

 إلى اللج66666نة المخصص66666ة أن تع66666تمد ف66666ي وض66666ع  
مش66روع االتفاقي66ة نهج66ا ش66امال وم66تعدد المج66االت،    
وأن ت666نظر ف666ي مس666ائل م666نها العناص666ر االرش666ادية  

يف؛ ال66نطاق؛ حماي66ة الس66يادة؛ تدابي66ر  ال66تعار: ال66تالية
الم6666نع؛ ال6666تجريم؛ الج6666زاءات وس6666بل االنتص6666اف؛  

مس66ؤولية المص66ادرة والض66بط؛ الوالي66ة القض66ائية؛    
 حماي666ة الش666هود والض666حايا؛   ؛ةاالعت666باريالهي666ئات 

ت6رويج ال6تعاون الدولي وتعزيزه؛ منع ومكافحة نقل         
األم6وال ذات المص6در غي6ر المش6روع، المتأتية من           

فس66اد، بم66ا ف66ي ذل66ك غس66ل األم66وال، وإع66ادة    أفع66ال 
ت66لك األم66وال؛ المس66اعدة التق66نية؛ جم66ع المع66لومات     

 وتبادلها وتحليلها؛ آليات رصد التنفيذ؛

 اللج6نة المخصص6ة إلى االس6تناد ف6ي إنج6از مهامها            

                                                           
 (4) A/AC.260/2. 
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الحكوم66ي الدول66ي المف66توح العض66وية، وإلى تقري66ر    
لص6666كوك القانوني6666ة الدولي6666ة   األمي6666ن الع6666ام ع6666ن ا  

والتوص6يات وغي6رها م6ن الوثائق الموجودة المعنية         
 وآذل666ك إلى األج666زاء ذات الص666لة م666ن   )3(بالفس666اد،

تقري66ر لج66نة م66نع الج666ريمة والعدال66ة الج66نائية ع666ن      
 1 وبوج6ه خاص الفقرة      )2(أعم6ال دورته6ا العاش6رة،     

/2001م6ن ق6رار المجلس االقتصادي واالجتماعي        
  مرجعية؛، بصفتها مواد13

 إلى اللج6666نة المخصص6666ة أن ت6666أخذ ف6666ي االعت6666بار   
الص6كوك القانوني6ة الدولي6ة الراه6نة لمكافحة الفساد،         
وآذل666ك، حي666ثما آ666ان ذل666ك مناس666با، اتفاقي666ة األم666م     
 )1(المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

أن تعق6د اللج6نة المخصص6ة دوراتها في فيينا سنتي        
 ، حس66ب االقتض66اء، ع66لى أال تعق66د    2003و 2002

أق666ل م666ن ث666الث دورات م666دة آ666ل م666نها أس666بوعان     
س666نويًا، ف666ي ح666دود األرص666دة االجمالي666ة المع666تمدة    

، 2003-2002ل6لميزانية ال6برنامجية لف6ترة السنتين        
ووفق66ًا لج66دول زم66ني يض66عه مكت66بها، وتط66لب إلى      
اللج6نة المخصص6ة أن ت6نهي أعمالها في أواخر سنة      

 ؛2003

 الب66لدان المانح66ة إلى مس66اعدة األم66م الم66تحدة ع66لى      
ل أق ا ال ة نا ال ا ل ال آة ا ش ا ض

 ال6دول ع6لى المش6ارآة الكام6لة ف6ي عملية التفاوض            
بش6666أن االتفاقي6666ة، وع6666لى الح6666رص ع6666لى ض6666مان  

 االستمرارية في تمثيلها؛

اللج6666نة المخصص6666ة إلى أن ت6666أخذ ف6666ي االعت6666بار    
ت الم666نظمات غي666ر الحكومي666ة والمج666تمع    مس666اهما

األه6لي، وفق6ًا لقواع6د األمم المتحدة وللممارسة التي          
أرس66تها اللج66نة المخصص66ة لوض66ع اتفاقي66ة لمكافح66ة  

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

 ع6666رض حكوم6666ة األرجن6666تين استض6666افة اج6666تماع   
تحض66يري غي666ر رس66مي للج666نة المخصص66ة، ال666تي    

 إلى اللج6نة المخصصة أن تقدم تقارير مرحلية عن         
أعماله6ا إلى لج6نة منع الجريمة والعدالة الجنائية في     
دورتيه6666ا الحادي6666ة عش6666رة وال6666ثانية عش6666رة الل6666تين 

  على التوالي؛2003 و 2002ستعقدان سنتي 

وّف6666ر للج6666نة المخصص6666ة   إلى األمي6666ن الع6666ام أن ي  
 .التسهيالت والموارد الالزمة لدعم عملها

  
 تنظيم االجتماع  -ثالثًا

 
 افتتاح االجتماع -  ألف

عق6د اج6تماع فريق الخبراء الحكومي الدولي         -6
المف66توح العض66وية الع66داد مش66روع إط66ار م66رجعي   
لل6تفاوض بش6ـأن ص6ك قانوني دولي لمكافحة الفساد          

أغس66طس / آب3لي66ه إلى يو/ تم66وز30ف66ي فيي66نا م66ن  
وعق666د ف6666ريق الخ666براء الحكوم6666ي الدول6666ي   . 2001
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المف666توح العض666وية خم666س جلس666ات عام666ة وأرب666ع     
 .مشاورات غير رسمية

انظ6ر الفقرة  (وبع6د ان6تخاب أعض6اء المك6تب         -7
، دع66ا ال66رئيس المدي66ر الت66نفيذي لمك66تب مراق66بة  )10

المخ6درات وم6نع الج6ريمة ال6تابع لألمانة العامة إلى           
 .مة افتتاحيةإلقاء آل

وق66666ال المدي66666ر الت66666نفيذي لمك66666تب مراق66666بة    -8
المخ66درات وم66نع الج66ريمة ف66ي آلم66ته االفت66تاحية إن  
الفس666اد ظاه666رة ت666رجع إلى األي666ام األولى للمج666تمع   

وق66ال إن الفس6اد حقيق66ة واقعي6ة ف66ي   . البش6ري الم6نظم  
الب666لدان الص666ناعية بق666در م666ا ه666ي ف666ي الب666لدان ذات  

وف66ي حي66ن . ان ال66ناميةاالقتص66ادات االن66تقالية والب66لد 
أن ع666دد ح666االت الفس666اد الك666بير ال666نطاق آخ666ذ ف666ي     
االزدي6اد ف6ي اآلون6ة األخي6رة، ليس6ت س6رقة األموال        
العمومي6ة ع6لى نطاق واسع هي الشكل الوحيد الذي           

ف666الماليين م666ن ال666ناس يعيش666ون ف666ي . ي666تخذه الفس666اد
أم66اآن يض66طرون فيه66ا إلى أن يدفع66وا رش66اوى م66ن  

تعت66بر حق66ا بموج66ب   أج66ل الحص66ول ع66لى خدم66ات    
وبم6666رور الوق6666ت، رّس6666خت الممارس6666ات . الق6666انون

الفاس66دة الفق66ر إذ جع66لت الخدم66ات م66تاحة ل66لقادرين     
وبدأت مقاومة الناس على    . ع6لى ثم6نها دون غيرهم     

م66دى الس66نوات العش66ر الماض66ية تق66وى ف66ي مواجه66ة  
آم6ا بدأ يتّكون توافق سياسي،      . أفظ6ع أش6كال الفس6اد     

 ال66روابط بي66ن الفس66اد    إلى ج66انب زي66ادة تعّم66ق فه66م    
وأف66اد المدي66ر الت66نفيذي ب66أن المدون66ة الدولي66ة  . والفق66ر

لقواع66د س66لوك الموظفي66ن العموميي66ن وإع66الن األم66م  
الم66تحدة لمكافح66ة الفس66اد والرش66وة ف66ي المع66امالت      
ال6تجارية الدولي6ة، ال6لذين اع6تمدتهما الجمعي6ة العامة       

/51 و 51/59انظـ666ر الق666رارين  (1996ف666ي ع666ام 
، وآذل6ك اتفاقية مكافحة رشوة      )ال6توالي ، ع6لى    191

الموظفي6666ن العموميي6666ن األج6666انب ف6666ي المع6666امالت   
ال66تجارية الدولي66ة، ال66تي اع66تمدتها م66نظمة ال66تعاون      

 تش666رين 21والت66نمية ف666ي المي66دان االقتص666ادي ف66ي    
 وغي66ر ذل66ك م66ن الم66بادرات    1997نوفم66بر /ال66ثاني

اإلق6ليمية، تم6ّثل دلي6ًال ع6لى ال6تحول ال6ذي ح6دث في               
فق66د أجم66ع الوف66اق   . اق السياس66ي وال66رأي الع66ام الوف66

السياس666ي والسياس666ة اإلنمائي666ة وال666رأي الع666ام ع666لى  
. المطال666بة بوج666وب انط666باق الق666انون ع666لى الجمي666ع 

وآ6ان ه6ناك اتف6اق عام على وجوب التصدي للفساد          
وآ6انت الروح التي    . م6ن ع6دة جوان6ب ف6ي آن واح6د          

أت6666احت وض6666ع اتفاقي6666ة األم6666م الم6666تحدة لمكافح6666ة     
يمة الم6نظمة عبر الوطنية في صيغتها النهائية        الج6ر 

أساس6ا راس6خا لوضع صك عالمي جديد يستطيع أن         
يدف666ع المج666تمع الدول666ي خط666وة هام666ة ف666ي العم666لية    
الفّعال66ة ال66رامية إلى تغيي66ر الفس66اد م66ن س66ر اليخ66فى    
ع66لى أح66د إلى ع66دو ل66لجميع عق66د المج66تمع الدول66ي      

 .العزم على أن يهزمه
 

 الحضور  -  باء

 اج666تماع ف666ريق الخ666براء الحكوم666ي    حض666ر -9
وحضر .  دولة 97الدول6ي المف6توح العض6وية ممثلو        

االج6تماع أيض6ا مراق6بون عن هيئات منظومة األمم          
الم66تحدة ومع66اهد ش66بكة ب66رنامج األم66م الم66تحدة لم66نع 
الج666ريمة والعدال666ة الج666نائية، وم666نظمات حكومي666ة     

وت6666رد قائم6666ة  . دولي6666ة وم6666نظمات غي6666ر حكومي6666ة   
 .مرفق األول بهذا التقريرالمشارآين في ال

 انتخاب أعضاء المكتب -  جيم

ان666تخب االج666تماع أعض666اء المك666تب ال666تالية     -10
 :أسماؤهم بالتزآية

 )الهند(سرينيفاسان . ب. ت  :
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 )المكسيك(أولغا بيليسير سيلفا  :

ع666666بد الق666666ادر ب666666ن رم666666داب    
 )نيجيريا(

س666666666666يدريك يانس666666666666نس دي     
 )يكابلج(بيستهوفن 

 )بولندا(آنا غروبينسكا   :

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -  دال

أق6ر ف6ريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح         -11
العض6وية ج6دول األعم6ال ال6تالي ف6ي جلس66ته األولى      

  :2001يوليه / تموز30المعقودة في 

 .افتتاح االجتماع -1 

 .انتخاب أعضاء المكتب -2 

ار ج666666دول األعم666666ال وت666666نظيم إق66666ر  -3 
 .األعمال

إع666666داد مش666666روع إط666666ار م666666رجعي  -4 
لل66تفاوض بش66أن ص66ك ق66انوني دول66ي    

 .لمكافحة الفساد

االس666تنتاجات والتوص666يات واع6666تماد    -5 
 .تقرير االجتماع

 
 الوثائق  -  هاء

ت66رد قائم66ة الوث66ائق ف66ي الم66رفق ال66ثاني به66ذا     -12
 .التقرير

 ملخص المناقشة -رابعاًً

رئيس انت6باه ف6ريق الخ6براء الحكومي        لف6ت ال6    -13
 م66ن ج66دول  4الدول66ي المف66توح العض66وية إلى الب66ند    

أعمال6ه واق6ترح أن يحقق مشروع اإلطار المرجعي         
: ال6ذي ُفّوض فريق الخبراء إلعداده الهدفين التاليين       

توفي666ر اإلرش666اد الت666نظيمي ال666ذي يكف666ل نج666اح     ) أ(
عم66666لية ال66666تفاوض، األم66666ر ال66666ذي يم66666نح اللج66666نة   

 لل666تفاوض بش666أن ص666ك ق666انوني دول666ي  المخصص666ة
لمكافح6666ة الفس6666اد، ال6666تي أنش6666أتها الجمعي6666ة العام6666ة 

، القدر الكافي من المرونة     55/61بموج6ب ق6رارها     
ألداء مهامه66ا، وتمكي66ن األمان66ة ف66ي الوق66ت ذات66ه م66ن 

) ب( خدم66ة اللج66نة المخصص66ة ع66لى نح66و فّع66ال؛ و 
توفي6ر إط6ار عم6لي وم6رن يرشد اللجنة المخصصة           

 الق666انوني الدول666ي الجدي666د، م666ع   ف666ي وض666ع الص666ك 
ومن أجل تحقيق   . م6راعاة آراء وش6واغل آ6ل الدول       

هذي666ن الهدفي666ن، اق666ترح ال666رئيس أن يس666تمع ف666ريق   
الخ6براء ف6ي ال6بداية إلى بيان6ات ممث6لي المجموع6ات       

وأف66اد ال66رئيس . اإلق66ليمية، ث66م يج66ري مناقش66ة عام66ة  
بأن66ه يع66تزم، ل66دى ان66تهاء ت66لك المناقش66ة العام66ة، أن     

بالتش6اور م6ع بقي6ة أعض6اء المكتب، بتلخيص     يق6وم،   
العناص66ر الرئيس66ية لمش66روع اإلط66ار الم66رجعي ف66ي 
مش6روع قرار سيحيله إلى فريق الخبراء لكي ينظر         

 .فيه ويتخذ إجراء بشأنه

 لوتح6دث مم6ثل مص6ر، نياب6ة عن مجموعة ا           -14
 والص666ين، فش666ّدد ع666لى األهمي666ة الك666برى ال666تي   77

لص66ين لوض66ع   وا77يوليه66ا أعض66اء مجموع66ة ال66ـ    
ص66ك ق66انوني دول66ي فّع66ال وم66لزم لمكافح66ة الفس66اد،    
م6ن أج6ل معالج6ة مش6كلة الفس6اد معالج6ة أآثر آفاءة              
وفّعالي6ة، وآذل6ك م6ن أج6ل مس6اعدة الدول األعضاء            
ع66666لى إرس66666اء ال66666نـزاهة لم66666نع ومكافح66666ة الفس66666اد 
ومواجه666ة ال666تحديات ال666تي يط666رحها الفس666اد ع666بر     

 القانوني وق6ال إن اإلطار المرجعي للصك     . الوط6ني 
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الق6ادم ين6بغي أن يش6مل مس6ائل م6نها وض6ع تعاريف              
عام6ة، تش6مل آ6ل الجوان6ب ذات الص6لة بالفس6اد في              
القط66اعين الع66ام والخ66اص؛ ونط66اق انط66باق واس66ع؛   
ومجموع66ة م66ن تدابي66ر الم66نع؛ وفص66ل ع66ن تج66ريم      
أفع6666ال الفس6666اد؛ وفص6666ل ع6666ن المس6666اعدة القانوني6666ة 

ن الدولي  المت6بادلة وال6تعاون م6ن أج6ل تعزي6ز التعاو          
وت66بادل المع66لومات ال66تي م66ن ش66أنها أن تيّس66ر اق66تفاء  
أث66ر األم66وال ونق66ل األم66وال ال66تي ه66ي م66ن مص66در     
غي6ر مش6روع مق6ترن بالفساد من أجل ضمان إعادة           
ت666لك األم666وال إلى أوطانه666ا وال666تجريد م666ن ع666ائدات 
الفس66اد ومص66ادرتها وإمكاني66ة عك66س ع66بء اإلث66بات 

ة التق6666نية، والس6666رية المص6666رفية، وتقدي6666م المس6666اعد 
وأش66ار إلى ض66رورة . خصوص66ًا إلى الب66لدان ال66نامية

ال6نظر ف6ي إنشاء آلية دولية للمتابعة من أجل ضمان        
 77وأف66اد ب66أن مجموع66ة ال66ـ   . ت66نفيذ ت66لك الم66بادرات 

والص6ين ت6رى أن أعضاء مكتب اللجنة المخصصة         
ين666بغي أن تنتخ666بهم اللج666نة ذاته666ا ع666لى نح666و يكف666ل   

ن اللج666نة المخصص666ة  التم666ثيل اإلق666ليمي الع666ادل وأ 
 .2003ينبغي لها أن تنهي أعمالها في سنة 

وتح66666دث مم66666ثل أوروغ66666واي نياب66666ة ع66666ن    -15
مجموع666ة دول أم666ريكا الالتي666نية والكاريـ666بي ف666أآد   
ال666تزام أعض666اء المجموع666ة بالمش666ارآة بنش666اط ف666ي 
مكافح6ة الفس66اد، وش66ّدد ع66لى ض66رورة س66ّن وتعزي66ز  
ج666ل القواع666د الدولي666ة لمكافح666ة ه666ذه الظاه666رة م666ن أ

. والخاص ض6مان الش6فافية ف6ي آ6ال القط6اعين الع6ام           
وق6666ال إن أعض6666اء المجموع6666ة ي6666رون أن الص6666ك    

 55/61المش666ـار إلي666ه ف666ي ق666رار الجمعي666ة العام666ة     
ين66بغي أن يك66ون ص66كا مس66تقال وم66لزما وين66بغي أن    

قائال إن أعضاء    وأضاف. يك6ون ع6لى ش6كل اتفاقي6ة       
المجموع66ة، بي66نما ي66ترآون للج66نة المخصص66ة ال66تي   

 مس66666ألة 55/61ت عم66666ال بق66666رار الجمعي66666ة  أنش66666ئ
المناقش6ة الجوه6رية ل6لجوانب النظرية والعملية لهذه     
االتفاقي6ة، ف6إنهم ي6رون أن6ه ينبغي لفريق الخبراء أن             

يح6666ّدد اإلط6666ار األساس6666ي ال6666ذي سيرش6666د اللج6666نة      
وأشار في هذا الصدد إلى     . المخصص6ة ف6ي أعماله6ا     

تي أن أعض66اء المجموع66ة تبّي66نوا العناص66ر ال66تالية ال66 
ال666تعاريف، : يمك666ن إدراجه666ا ف666ي االتفاقي666ة الجدي666دة

وه66666ي ين66666بغي أن تش66666مل الجوان66666ب ذات الص66666لة   
ب6666تعريف الموظفي6666ن الحكوميي6666ن وآذل6666ك مفه6666وم    
الخدم66ة العمومي66ة وأنش66طة المؤسس66ات ذات الص66لة   
به66ا؛ وال66تدابير الفّعال66ة لم66نع الفس66اد والس66يطرة ع66ليه  
 ومكافح66ته ف66ي آ66ال القط66اعين الع66ام والخ66اص، بم66ا   

ف6ي ذل6ك إشراك المجتمع األهلي وتدريب الموظفين         
الحكوميي66ن وإنش66اء آلي66ات لحماي66ة م66ن يس66ّمون ب666ـ       

وإنش66اء هي66ئات وط66نية مس66تقلة لمكافح66ة " المب66ّلغين"
الفس66اد؛ ونط66اق االنط66باق؛ وال66تجريم، وه66و ين66بغي    
أن يش66مل الرش66وة ع66بر الوط66نية، واإلث66راء بط66رق    

لية غي66ر مش66روعة وغس66ل ع66ائدات الفس66اد؛ ومس66ؤو 
األش6666خاص االعت6666باريين والط6666بيعيين؛ وال6666تعاون   
الدول66ي، بم66ا ف66ي ذل66ك ت66بادل المع66لومات وال66تدريب    
وتس66ليم المج66رمين والمس66اعدة القانوني66ة المت66بادلة؛     
وتدابي66ر م66نع ومكافح66ة نق66ل األم66وال ذات المص66در    
غي6ر المش6روع وغس6ل العائدات المتأتية من أنشطة          

تلك األموال إلى   الفس6اد، وآذل6ك تدابير تيسير إعادة        
أوطانه66ا؛ والمس66اعدة التق66نية؛ وإنش66اء آلي66ة م66تعددة     

 .األطراف لرصد تطبيق االتفاقية

وخ66اطب مم66ثل ب66لجيكا ف66ريق الخ66براء نياب66ة    -16
. ع6666ن ال6666دول األعض6666اء ف6666ي االتح6666اد األوروب6666ي   

وانض6مت أيض6ًا إلى آلم6ته استونيا وبلغاريا وبولندا      
 وق66برص وت66رآيا والجمهوري66ة التش66يكية وس66لوفاآيا 

وأش6666ار مم6666ثل ب6666لجيكا، بع6666د أن أش6666اد  . وه6666نغاريا
باتفاقي66ة األم66م الم66تحدة لمكافح66ة الج66ريمة الم66نظمة     
ع6بر الوط6نية وب6تقرير األمي6ن العام بشأن الصكوك           
القانوني6666ة الدولي6666ة القائم6666ة لمكافح6666ة الفس6666اد، إلى     
اإلع66الن الخ66تامي للمل66تقى الع66المي ال66ثاني لمكافح66ة   

ل6ذي انعق6د ف6ي الهاي من    الفس6اد وض6مان ال6نـزاهة ا      
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، وال66666ذي تض66666ّمن 2001م66666ايو / أي66666ار31 إلى 28
عناص6ر هام6ة لعم6ل ف6ريق الخ6براء، آم6ا أش6ار إلى        
مخت66لف الص66كوك ال66تي وض66عت ف66ي إط66ار االتح66اد   
األوروب6ي، نظ6رًا ألنه6ا يمكن أن توفر الخبرة الفنية          

. ف6ي مجال إعداد استراتيجية عالمية لمكافحة الفساد       
تح66اد األوروب66ي يش66ّددون ع66لى وق66ال إن أعض66اء اال

أن الص66ك الجدي66د ين66بغي أن يض66ع معايي66ر عالمي66ة      
عالي66ة وأن يك66ون متس66قًا م66ع الم66بادئ المجّس66دة ف66ي    

آم66ا أف66اد ب66أن    . الص66كوك الراه66نة لمكافح66ة الفس66اد   
أعض66اء االتح66اد األوروب66ي ي66لّحون ع66لى ض66رورة     
تمكي66ن أآ66بر ع66دد ممك66ن م66ن الب66لدان م66ن االنض66مام  

ي سيجّس6د ف6ي الص6ك الجديد وعلى         إلى االل6تزام ال6ذ    
ض666رورة إتاح666ة ح666وار مف666توح بي666ن الب666لدان أث666ناء   
عم6لية ال6تفاوض، م66ع إي6الء اه66تمام خ6اص لش66واغل     

. الب6لدان ال6نامية والب6لدان ذات االقتصادات االنتقالية        
وأف66اد ب66أن ال66دول األعض66اء ف66ي االتح66اد األوروب66ي    
ت66رى أن الص66ك الجدي66د ال يمك66ن أن يك66ون إال ع66لى  

تفاقي66ة، وأن66ه ين66بغي أن يتض66من تدابي66ر بش66أن ش66كل ا
الم6نع وانف66اذ القواني66ن ع6لى الس66واء، وأن يت66بع نهج66ًا   

وأش666ار إض666افة إلى ذل666ك الى أن . م666تعدد المج666االت
العناص6ر الرئيس6ية ال6تالية اس6تبينت من أجل احتمال       

ال666تجريم؛ والم666نع؛   : إدراجه666ا ف666ي الص666ك الجدي666د    
ففيما يتعلق  . والمس6اعدة التق6نية؛ وإنشاء آلية للرصد      

بال6تجريم، أش6ار إلى الص6كوك ال6تي وضعها مجلس           
أوروب6666ا واالتح6666اد األوروب6666ي وم6666نظمة ال6666تعاون     

وق66ال إن66ه ين66بغي  . والت66نمية ف66ي المي66دان االقتص66ادي 
للص6ك الجدي6د أن يت6بع نهج6ًا عامًا ومرنًا وأن يشمل          
آ66ال م66ن الفس66اد الف66اعل والس66لبي ف66ي القط66اع الع66ام،  

 الحكوميي666ن الوط666نيين  وفس666اد آ666ل م666ن الموظفي666ن  
آم666ا . واألج666انب، بم666ن فيه666م الموظف666ون الدولي666ون 

ين66بغي أن تش66مل والي66ة اللج66نة المخصص66ة مناقش66ة    
الفس6اد الف6اعل والس6لبي ف6ي القط6اع الخ6اص وآذلك             

وأضاف قائًال  . الج6رائم األخرى ذات الصلة بالفساد     

إن66ه ين66بغي للص66ك الجدي66د أن يت66ناول غس66ل ع66ائدات  
درتها وآذل6666ك ال6666تعاون  الفس6666اد وض6666بطها ومص6666ا 
وق6ال إن أحكام اتفاقية     . الدول6ي ف6ي ه6ذا الخص6وص       

األم666م الم666تحدة لمكافح666ة الج666ريمة الم666نظمة ع666بر      
فأحكامه66ا بش66أن . الوط66نية تش66كل م66ثاًال جي66دًا يح66تذى

الق66666انون الج66666نائي واإلج66666راءات الج66666نائية، م66666ثل  
العقوب666ات وحماي666ة الش666هود ومس666ؤولية األش666خاص  

دول66ي، يمك66ن أن تق66دم م66زيدًا   الق66انونيين وال66تعاون ال 
والح6ظ أن مس6ألة إعادة األموال ذات        . م6ن اإلرش6اد   

المص66در غي66ر المش66روع ين66بغي ت66ناولها أيض66ًا ع66لى 
وأض666اف ق666ائًال إن االتح666اد   . نح666و ن666اجع وُم666رض  

األوروب666ي يش666ّدد ع666لى ض666رورة اح666ترام حق666وق      
اإلنس66ان والح66ريات األساس66ية ف66ي نم66اذج ال66تجريم      

يتع66لق بالم66نع ب66أن االتح66اد  وأف66اد فيم66ا  . والج66زاءات
األوروب66ي ي66رى أن تدابي66ر الم66نع ض66رورية لوض66ع  
اس6تراتيجية عالمي6ة لمكافح6ة الفس6اد وأنه6ا ينبغي أن           
تق6666وم ع6666لى م6666بادئ أساس6666ية آ6666اإلدارة الرش6666يدة      

وه66ي ذات أهمي66ة قص66وى ف66ي . وال66نـزاهة والش66فافية
أم666ور م666ثل ش666فافية ال666توريدات العام666ة والمعايي666ر     

والحس6ابات، وحظر المسموحات    الدولي6ة ل6لمراجعة     
الض6666ريبية، وق6666انون الش6666رآات ومدون6666ات قواع6666د 

وأش66ار إلى أن أعض66اء االتح66اد األوروب66ي  . الس66لوك
ي6666رون م6666ن اله6666ام أيض6666ًا أن ت6666درج آلي6666ات ل6666تقديم 
المس66اعدة التق66نية إلى الب66لدان ال66نامية والب66لدان ذات     
االقتص66ادات االن66تقالية، وآذل66ك إنش66اء آلي66ة رص66د،    

بغي أن تك6ون قائم6ة ع6لى المساواة في          وه6ي آلي6ة ين6     
وبم66زيد م66ن . االل66تزامات وأن تك66ون ناجع66ة وم66رنة 

ال6تحديد، ال يس6تطيع االتح6اد األوروب6ي قبول نماذج           
تج66ريم ترتك66ز ع66لى عك66س ع66بء اإلث66بات، ال666ذي       

 .يخالف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

وتح66دث مم66ثل المغ66رب نياب66ة ع66ن مجموع66ة   -17
 فأف66اد ب66أن ه6نالك توافق66ا ل66آلراء ف66ي  ال6دول االف66ريقية 

المج66تمع الدول66ي ع66لى وج66وب اتخ66اذ تدابي66ر عاج66لة  
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وج6ادة لمكافح6ة الفس6اد ع6لى آال الصعيدين الوطني       
وق6ال إن المجموع6ة ترى أن الصك القادم      . والدول6ي 

لمكافح666ة الفس666اد ين666بغي أن يك666ون مس666تقال وش666امال  
أما غرض الصك ونطاقه فينبغي أن      . وم6لزما دولي6ا   

مك6ِّنا م6ن ش6ن ح6رب فّعال6ة على آل أشكال الفساد،              ُي
ع66لى الص666عيدين الوط666ني والدول66ي، بواس666طة م666نع   
الفس6اد والكش6ف ع6نه وال6تحري في6ه والمعاق6بة عليه             
والقض666اء ع666ليه، وم666ن ت666بّين س666بل تيس666ير وت666نظيم   

وأفاد بأن  . ال6تعاون بي6ن ال6دول لب6لوغ أه6داف الصك          
. س66ادنط66اق انط66باقه ين66بغي أن يش66مل آ66ل أش66كال الف 

أم666ا ال666تعاريف فين666بغي أن تت666ناول مفه666وم الفس666اد      
وش6ّدد مم6ثل المغرب على أن       . بأوس6ع مع6نى ممك6ن     

الم6نع وانف6اذ القوانين عنصران أساسيان بالقدر ذاته      
ف6ي مكافح6ة الفساد وأنه ينبغي تجسيدهما في الصك          

وق6ال إن الجزاءات الجنائية ينبغي      . الق6انوني المق6بل   
 واداري6666ة وذات ص6666لة تكمي6666لها بج6666زاءات تأدي6666بية

وقال إن مجموعة الدول االفريقية     . بالق6انون المدن6ي   
تش666ّدد أيض666ا ع666لى ض666رورة تعزي666ز ال666تعاون بي666ن   
أجه66زة إنف66اذ القواني66ن، وتعزي66ز المس66اعدة القانوني66ة   

. المت666بادلة وتذلي666ل الف666وارق بي666ن ال666نظم القانوني666ة     
وإض6افة إلى ذل6ك، ين6بغي أن يتض6من الصك المقبل            

ل األم6وال وإع6ادة عائدات الفساد      أحكام6ا بش6أن غس6     
واألم66666وال الم66666نقولة بش66666كل غي66666ر مش66666روع إلى    

واخت6تم ق6ائال إن مجموعة الدول االفريقية        . أوطانه6ا 
تط6لب إلى اللج6نة المخصص6ة أن ت6نهي أعماله6ا في          

 .2003موعد أقصاه سنة 

وتح66دث مم66ثل األردن نياب66ة ع66ن مجموع66ة      -18
لذي أدلى به دول آس6يا والمحي6ط اله6ادئ فأّيد البيان ا       

 والص66ين، 77 لمم66ثل مص66ر نياب66ة ع66ن مجموع66ة ا   
وأع66رب ع66ن ب66الغ ق66لقه لتفش66ي الفس66اد ال66ذي يق66ّوض  
دع6666ائم المج6666تمع وتنمي6666ته وي6666ؤذي الفق6666راء بوج6666ه 

وق6666ال إن أعض6666اء مجموع6666ة دول آس6666يا    . خ6666اص
والمحي6ط اله6ادئ يؤآ6دون أنه6م يول6ون أهمي6ة آبيرة        

لمس6666ألة وض6666ع الص6666ك الق6666انوني الدول6666ي المق6666بل   
كافح6ة الفس6اد ويؤمنون بأن حصيلة اجتماع فريق      لم

الخ6666براء س6666يكون له6666ا دور مح6666وري ف6666ي إرس6666اء 
المعايي6666ر الالزم6666ة لوض6666ع ص6666ك فّع6666ال ومتس6666م      

وف666ي رأي أعض666اء  . بالمص666داقية ومس666تقل وم666لزم 
المجموع66ة، ين66بغي أن يك66ون ه66ناك تع66ريف واض66ح  
للفس66اد يش66مل آ66ال القط66اعين الع66ام والخ66اص، وأن     

لصك الجديد باالعتبارات ذاتها ت6نقاد عم6لية ص6وغ ا     
ال666تي اتس666مت به666ا المفاوض666ات ال666تي ج666رت بش666أن 
اتفاقي666ة األم666م الم666تحدة لمكافح666ة الج666ريمة الم666نظمة 

وأف666اد ب666أن المجموع666ة تؤم666ن ب666أن   . ع666بر الوط666نية
اله66دف الرئيس66ي لالتفاقي66ة الجدي66دة ين66بغي أن يتم66ثل  

ولك66ن، ين66بغي ال66تزام   . ف66ي تعزي66ز ال66تعاون الدول66ي   
ن أج6ل ع6دم المس6اس بسالمة النظم     ح6رص ش6ديد م6     

وق666ال إن المجموع666ة تع666تقد أن  . القانوني666ة الداخ666لية 
نط666اق انط666باق االتفاقي666ة الجدي666دة يج666ب أن ي666راعي 
ش66واغل آ66ل ال66دول، وال س66يما فيم66ا يتع66لق بالمس66ألة  
الحساس6ة المتمثلة في المساواة في السيادة والسالمة        

 .دولاالقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لل

وأف666اد مم666ثل الياب666ان ب666أن ب666لده ال يس666تطيع      -19
االنض666مام تمام666ا إلى ال666بيان ال666ذي أدلى ب666ه مم666ثل    
األردن نياب666ة ع666ن مجموع666ة دول آس666يا والمحي666ط     
اله66ادئ م66ن حي66ث أن ذل66ك المم66ثل أّي66د ال66بيان ال66ذي     

 77 لأدلى ب666ه مم666ثل مص666ر نياب666ة ع666ن مجوع6666ة ا     
 .والصين

ق666ترح  وتيس666يرا ألعم666ال ف666ريق الخ666براء، ا    -20
ال66666رئيس، بع66666د التش66666اور م66666ع أعض66666اء المك66666تب  
اآلخ66رين، أن تج66ري هيك666لة المناقش66ة ع66لى ال666نحو     

ط66بيعة الص6ك الق66انوني الدول6ي لمكافح66ة   ) أ: (ال6تالي 
المس66ائل ذات الص66لة بمح66توى الص66ك  ) ب(الفس66اد؛ 

الجدي666د، الح666تمال ال666نظر فيه666ا م666ن ج666انب اللج666نة    
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المس666ائل ذات الص666لة باإلج666راء  ) ج(المخصص666ة؛ 
 .ذي سيتبع في عملية التفاوضال

وأث666ناء المناقش666ة ال666تي ت666بعت ذل666ك، ظه666ر       -21
تواف6ق ل6آلراء ع6لى أن الص6ك ين6بغي أن يكون على         
ش666كل اتفاقي666ة، وأّي666د م666تحدثون عدي666دون االق666تراح    

اتفاقية األمم المتحدة   "الداع6ي إلى أن يك6ون ع6نوانه         
وارتأت بعض الوفود أن العنوان     ". لمكافح6ة الفس6اد   

يتض66من إش66ارة م66ا إلى مفهوم66ي ض66مان    ين66بغي أن 
 .النـزاهة وتعزيز االدارة الرشيدة

وأش6666ارت ع6666دة وف6666ود إلى ض6666رورة ذآ6666ر    -22
الم6666بادئ األساس6666ية ال6666تي تش6666كل الع6666لة الم6666نطقية   
واألس6666اس الفلس6666في لمش6666روع االتفاقي6666ة الجدي6666دة،  

 . وربما يكون ذلك في ديباجة

وش6666ّددت وف6666ود أخ6666رى ع6666لى ف6666ائدة ع6666دم    -23
ني66ة أن يك66ون ه66ناك ف66ي نهاي66ة المط66اف اس66تبعاد إمكا

م6رفق أو ب6روتوآول مكم6ل لالتفاقي6ة الجدي6دة يمكن            
أن يتض66من م66ثال مدون66ة لقواع66د الس66لوك أو مدون66ة    
ل66لقواعد األخالقي66ة تنط66بق، م66ن بي66ن آخ66رين، ع66لى    

واستفس666رت بع666ض الوف666ود . الموظفي666ن العموميي666ن
األخ666رى عم666ا إذا آ666ان ين666بغي لف666ريق الخ666براء أن   

. ًا أو ب66روتوآوًال ف66ي المرح66لة الحالي66ة  يق66ترح م66رفق 
ورأت بع6ض الوف6ود أن هناك مسألة أخرى سيكون           
م6666ن الض6666روري ت6666ناولها وه6666ي عالق6666ة االتفاقي6666ة  

 .الجديدة باالتفاقيات الموجودة

وأش6ارت بع6ض الوف6ود إلى أنه ينبغي وضع        -24
االتفاقي6666ة الجدي6666دة م6666ع االح6666ترام الك6666امل لم6666بادئ  

ة وع6666دم ال6666تدخل ف6666ي  الس6666يادة والس6666المة اإلق6666ليمي 
الش66ؤون الداخ66لية ل66لدول وم66ع تقدي66ر االخ66تالف بي66ن 

 .النظم القانونية

وأش666ير إلى أن االتفاقي666ة الجدي666دة ين666بغي أن    -25
توض666ع م666ع م666راعاة الص666كوك القانوني666ة الدولي666ة      
الراه6666نة المتع6666لقة بمكافح6666ة الفس6666اد بغي6666ة ض6666مان  

. االتس666اق وتج666ّنب االزدواجي666ة ال666تي ال ل666زوم له666ا  
 م666ن اله666ام ض666مان االس666تفادة ف666ي وض666ع     واعُت666بر

االتفاقي66ة الجدي66دة م66ن اإلنج66ازات ال66تي حقق66تها ت66لك    
وأش66ير آذل66ك . الص66كوك وع66دم وض66ع معايي66ر أدنى 

إلى أن اتفاقي6666ة األم6666م الم6666تحدة لمكافح6666ة الج6666ريمة 
الم6نظمة ع6بر الوط6نية تتضمن أحكاما عديدة تشمل          
ح6لوال مفي6دة وتم6ثل إنجازات هامة تم التوصل إليها         

وأفي666د بأن666ه ين666بغي اس666تخدام ت666لك      . توافق اآلراءب666
األحك6666ام اس6666تخداما آ6666امال ب6666القدر المناس6666ب ف6666ي    
االتفاقي66ة الجدي66دة م66ن أج66ل تيس66ير عم66لية ال66تفاوض   

 .وتعجيلها

وفيم666ا يتع666لق بالمح666توى الممك666ن لالتفاقي666ة     -26
الجدي666دة، آ666ان ه666ناك اتف666اق ع666ام ع666لى أن ف666ريق      

ره الوالية  الخ6براء ين6بغي أن يظ6ل واض6عا في اعتبا          
الم66نوطة ب66ه وه66ي إع66داد مش66روع إط66ار م66رجعي       

وآان هناك توافق . لل6تفاوض بش6أن االتفاقية الجديدة    
ل6آلراء ف6ي هذا الصدد على أن من األساسي ضمان     
إتاح6ة أآ6بر قدر من المرونة للجنة المخصصة التي          

 بص6فة  55/61أنش6ئت عم6ال بق6رار الجمعي6ة العام6ة      
نج666از المه666ام  ذل666ك ش666رطا أساس666يا ل666نجاحها ف666ي إ   

وم66راعاة لذل66ك، وباالس66تعانة بورق66ة   . الم66نوطة به66ا 
مناقش66ة غي66ر رس66مية قدمه66ا ال66رئيس بالتش66اور م66ع     
أعض6اء المك6تب اآلخ6رين إلى ف6ريق الخبراء، رّآز           
ف6ريق الخ6براء مناقش6ته على عدد من العناصر لكي         

وه6ذه العناص6ر هي     . ت6نظر فيه6ا اللج6نة المخصص6ة       
ال66666تجريم؛ الم66666نع؛ ال66666تعاريف؛ ال66666نطاق؛ : ال66666تالية

الج66زاءات؛ المص66ادرة والض66بط؛ ال66تعاون الدول66ي،   
بم66ا ف66ي ذل66ك تس66ليم المج66رمين والمس66اعدة القانوني66ة  
المت666بادلة وال6666تعاون ع6666لى إنف6666اذ القواني6666ن وت6666بادل  
المع666لومات؛ المس666اعدة التق666نية؛ نق666ل األم666وال ذات  
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المص6در غي6ر المشروع وإعادة تلك األموال؛ آليات     
ى ف66666ريق الخ6666براء أن قائم66666ة  ورأ. رص6666د الت6666نفيذ  

العناص66666ر ين66666بغي أن تش66666مل الوالي66666ة القض66666ائية،  
ومس66ؤولية الهي66ئات االعت66بارية، وجم66ع المع66لومات   
. وت6666بادلها وتحلي6666لها، وحماي6666ة الش6666هود والض6666حايا

وآ66ان ه66ناك اتف66اق ع66ام ع66لى أن القائم66ة ال يقص66د       
م66نها أن تك66ون حص66رية وأن الق66رار ال66نهائي بش66أن   

 والش66كل ال66ذي س66تناقش ب66ه  العناص66ر ال66تي س66تناقش 
س6يرجع الى اللجنة المخصصة التي هي الهيئة التي         
أوآ6لت إليه66ا الجمعي66ة العام66ة مهم66ة ال66تفاوض بش66أن  

 .االتفاقية الجديدة

ورأت بع666ض الوف666ود أن االتفاقي666ة الجدي666دة     -27
ين666بغي أن تك666ون ص666كا واس666عا يش666مل آ666ل أش666كال   

وأش66ارت بع66ض الوف66ود بوج66ه خ66اص إلى     . الفس66اد
ت66666ناول الفس66666اد الف66666اعل والس66666لبي ف66666ي ض66666رورة 

القط6666اعين الع6666ام والخ6666اص، واالتج6666ار بال6666نفوذ،     
والرش6666وة الدولي6666ة، واالس6666تخدام غي6666ر المش6666روع   
لممت6لكات الدول6ة، وتعطي6ل س6ير العدال6ة، والتعسف           

ورأت بعض الوفود األخرى    . ف6ي اس6تعمال الس6لطة     
أن االتفاقي66666ة الجدي66666دة ين666666بغي أن تنط66666بق ع666666لى    

ن المح6666666ليين واألج6666666انب  الموظفي6666666ن الحكوميي6666666 
وأعربت . والموظفي6ن الدوليي6ن وآذل6ك على الساسة      

بع6ض الوف6ود األخ6رى عن رأي مفاده أنه ينبغي أن     
وظيف66666ة "يك6666ون ه66666نالك تع6666ريف ل66666لذين ي6666ؤدون    

، وه6666م م6666ن ين6666بغي أن تش6666ملهم أيض6666ا    "عمومي6666ة
ونص66حت وف66ود أخ66رى بال66تزام     . االتفاقي66ة الجدي66دة  

اإلف66راط الح66ذر ف66ي ه66ذا الخص66وص، ألن محاول66ة    
ف66ي توس66يع ال66نهج محف66وف بالك66ثير م66ن الص66عوبات  

وبالرغم من هذه . المفاهيمي6ة والقانوني6ة والسياساتية    
المناقش666ة، آ666ان ه666ناك ت666أييد ع666ريض الت666باع نه666ج  
ش6666امل وم6666تعدد المج6666االت ف6666ي وض6666ع االتفاقي6666ة    

 .الجديدة

وش666ّددت بع666ض الوف666ود ع666لى أهمي666ة إدراج  -28
واإلداري إضافة  تدابي6ر ذات ص6لة بالق6انون المدني         

واعت6برت أن ه6ذا ال6نهج يتيح    . إلى األحك6ام الج6نائية    
اح66تماالت آ66برى ل66تحقيق الكف66اءة والفّعالي66ة بس66بب     
تع6ّدد أوج6ه الفساد وضرورة تناول تلك المسائل في          

وف666ي ه666ذا الص666دد، أش666ارت . نظ666م قانوني666ة مخت666لفة
بع6666ض الوف6666ود إلى ض66666رورة تض6666مين االتفاقي66666ة    

ة والج66666نائية وس66666بل  الجدي66666دة المس66666ؤولية المدني66666  
االنتص666اف والج666زاءات، إض666افة إلى تدابي666ر الم666نع 

ورأت بع6ض الوف6ود أن تدابير القانون      . ذات الص6لة  
الج66666نائي لمكافح66666ة الفس66666اد س66666وف يك66666ون م66666ن     
الض66روري أن تش66مل عك66س ع66بء اإلث66بات ورف66ع    

ورأت وف666ود أخ6666رى أن م6666ن  . الس666رية المص6666رفية 
الض666روري أيض666ا تج666ريم اإلث666راء بط666رائق غي666ر    

وأع66ربت وف66ود أخ66رى ع66ن ق66لقها بش66أن   . وعةمش66ر
عك66س ع66بء اإلث66بات ألن66ه س66يكون مخالف66ا للم66بادئ  
الدس66تورية أو االل66تزامات الدولي66ة وس66يكون بال66تالي  

 .من الصعب تصّوره

وآ66ان رأي ف66ريق الخ66براء عموم66ا أن الم66نع    -29
. ين6بغي أن يك6ون عنص6رًا هام6ًا في االتفاقية الجديدة         

تحقيق توازن بين تدابير    وبال6تالي ف6إن من األساسي       
. الم66نع وتدابي66ر اإلنف66اذ ل66دى وض66ع الص66ك الجدي66د      

ورأت بع66ض الوف66ود أن الم66نع يش66تمل ع66لى تعزي66ز   
ويمك666ن أن . ال666نـزاهة والش666فافية واالدارة الرش666يدة  

تتض6من التدابير المحددة بشأن المنع وضع مدونات        
لقواع6د الس6لوك أو ل6لقواعد األخالقية، وايجاد خدمة         

ل66ة ون66زيهة، وإرس66اء نظ66م فّعال66ة ل66تمويل     مدني66ة فّعا
األح6زاب السياس6ية، وإنش6اء هي6ئات رقابية مستقلة،          
وتوفي666ر وس666ائط إع666الم تتس666م بالح666رية والش666فافية،   
ووض66ع قواع66د ش66فافة لالش66تراء العموم66ي، وض66بط  
ال6نظم المالي6ة ع6لى نح6و فّعال، ورفض قابلية خصم            
الرش66اوى م66ن الض66رائب، وض66مان وج66ود قض666اء      

غير . ف6اذ س6يادة الق6انون ع6لى نحو فّعال         مس6تقل، وإن  
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أن بع6ض الوف6ود ش6ددت، ف6ي ه6ذا السياق، على أنه        
ال ين66666بغي لف66666ريق الخ66666براء أن يك66666رر م66666ا س66666بق  
لمؤسس66ات تابع66ة لألم66م الم66تحدة وم66نظمات دولي66ة      

آمنظمة التجارة العالمية   (أخ6رى ذات ط6ابع عالمي       
أن ق666امت ب666ه م666ن عم666ل ف666ي ه666ذا  ) والب666نك الدول666ي

ربت وف66ود آ66ثيرة ع66ن رأي مف66اده أن66ه  وأع66. المج66ال
لك6ي يك6ون الم6نع فّع6اال، ينبغي له أن يعالج العوامل      

. االج666666تماعية واالقتص666666ادية المرت666666بطة بالفس666666اد  
وش666ّددت وف666ود آ666ثيرة أيض666ا ع666لى أهمي666ة إش666راك   
المج6تمع المدن6ي ومش6ارآته ع6لى حد سواء في منع            

وف6ي ه6ذا الص66دد،   . الفس6اد وال6نهوض ب6الوعي الع66ام   
رأي مف6اده أنه ينبغي للجنة المخصصة       أع6رب ع6ن     

أن ت66أخذ ف66ي االعت66بار مس66اهمات الم66نظمات غي66ر      
الحكومي66ة إض66افة إلى مس66اهمات هي66ئات المحاس66بة    

 .الوطنية واإلقليمية

ورأت وف6ود آ6ثيرة من الضروري أن تعالج           -30
االتفاقي66ة الجدي66دة بش66كل فّع66ال مس66ألة تحوي66ل أم66وال  

 م666ن أو أص666ول م666ن مص666در غي666ر مش666روع م666تأتية
أفع6666ال فس6666اد والحاج6666ة إلى وض6666ع تدابي6666ر وافي6666ة   

ورأى . لض666مان إع666ادة ت666لك األم666وال أو األص666ول    
بع66ض الوف66ود، ف66ي ه66ذا الص66دد، أن66ه س66وف ي66لزم        
معالج66ة مس66ألة ت66بّين هوي66ة المس66تفيد المش66روع م66ن    
أم6666وال أو أص6666ول ذات مص6666در غي6666ر مش6666روع،     

. وآذل6ك مس6ألة ح6ق م6لكية ت6لك األموال أو األصول      
إش666ارات آ666ثيرة إلى ق666رار المج666لس  وآ666انت ه666ناك 

، ال66ذي يش66كل  2001/13االقتص66ادي واالج66تماعي  
أساس66ا مفي66دا لم66داوالت اللج66نة المخصص66ة ف66ي ه66ذا  

 .الشأن

وأآ666دت وف666ود عدي666دة ع666لى أهمي666ة اآللي666ات   -31
ورأى بعض  . الفّعال6ة لرص6د ت6نفيذ االتفاقي6ة الجدي6دة         

الوف66ود أن ه66ذه اآللي66ات ين66بغي أن تك66ون إق66ليمية أو   
ووفق66ا ل66رأي ه66ذه الوف66ود، ه66ناك  . ددة األط66رافم66تع

ع66دة ص66كوك قانوني66ة دولي66ة ت66ورد مص66ادر مفي66دة       
وأع6ربت وف6ود أخرى عن      . لإلله6ام ف6ي ه6ذا الص6دد       

ق66666لقها إزاء م66666دى مالءم66666ة اآللي66666ات اإلق66666ليمية أو 
الم666تعددة األط666راف، نظ666را إلى عالق666تها بمس666ائل     
س6666يادية، وأع6666ربت ع6666ن تفض6666يلها آلي6666ات وط6666نية  

 .للرصد

ون6اقش ف66ريق الخ66براء أيض66ا مس66ائل متص66لة   -32
وآان هناك اتفاق عام على     . بت6نظيم عملية التفاوض   

أن666ه ين666بغي للج666نة المخصص666ة أن تن666تخب بنفس666ها    
أعض6اء مكت66بها، ال6ذي ين66بغي أن ي6تألف م66ن ممث66لين    
اث666نين لك666ل مجموع666ة م666ن المجموع666ات اإلق666ليمية     

وآ6ان هناك أيضا اتفاق عام على ضرورة        . الخم6س 
. 2003ء م6ن وض6ع االتفاقية في أواخر عام          االن6تها 

وفيم6ا يتع6لق بع6دد دورات اللج6نة المخصص6ة ومدة            
انعقاده6666ا، ت6666راوحت اآلراء المع6666رب ع6666نها بي6666ن    
دورتي666ن وس666ت دورات م666دة آ666ل م666نها أس666بوع أو    

وبناء على توصية من    . أس6بوعان ف6ي السنة الواحدة     
ال6رئيس، اتف6ق ف6ريق الخ6براء ع6لى أنه ينبغي للجنة             

ة أن تج6تمع حسب االقتضاء، بحيث تعقد   المخصص6 
م66ا ال يق66ل ع66ن ث66الث دورات ف66ي الس66نة تك66ون م66دة   

 .آل منها أسبوعين

وش666ّدد ف666ريق الخ666براء بش666كل خ666اص ع666لى    -33
الحاج6ة إلى أوس6ع مشارآة ممكنة من جانب البلدان          

ولذل66ك رأى ف66ريق  . ف66ي أعم66ال اللج66نة المخصص66ة  
الخ666براء أن666ه، أس666وة بممارس666ة اللج666نة المخصص666ة 
لوض666ع اتفاقي666ة األم666م الم666تحدة لمكافح666ة الج666ريمة     
الم6نظمة ع6بر الوط6نية، ينبغي دعوة البلدان المانحة      
إلى توفي66ر م66وارد لألم66م الم66تحدة ل66تغطية مش66ارآة     
الب66لدان ال66نامية، وخصوص66ا أق66ل الب66لدان نم66وا، بم66ا   

 .في ذلك النفقات المحلية
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العرض الخاص بالبرنامج العالمي      -خامسًا
 سادلمكافحة الف

ق6دم ممث6لو ال6برنامج الع6المي لمكافحة الفساد           -34
 دقيق6666ة 40إلى ف6666ريق الخ6666براء عرض6666ا اس6666تغرق  

وتض6666من لمح6666ة مجم6666لة ع6666ن أنش6666طة ال6666برنامج      
الع66المي، باعت66بار أن االج66تماع يم66ثل فرص66ة مث66لى   
ل66تعريف ه66ذا الجم66ع م66ن الخ66براء بال66برنامج وم66دى   
قدرت6666ه ع6666لى تقدي6666م المس6666اعدة التق6666نية إلى ال6666دول  

وق6دم الممث6لون عرض6ا للهدف االجمالي        . عض6اء األ
لل66برنامج الع66المي لمكافح66ة الفس66اد ووجه66ة ترآي66زه   
ونهج66ه الم66تكامل وم66بادراته الحالي66ة، آم66ا عرض66وا  

 .بايجاز بعض الدروس األساسية المستفادة

وقدم66ت ع66دة وف66ود تع66ليقات ع66لى ال66برنامج     -35
الع66المي وط66رحت أس66ئلة ع66نه، وأب66دت مالحظ66ات     

أن م666ا ق666ام ب666ه المرآ666ز المع666ني بم666نع    ايجابي666ة بش666 
االج66رام الدول66ي، ال66تابع لمك66تب مراق66بة المخ66درات    
وم6نع الج6ريمة باألمان6ة العام6ة، من أعمال لمكافحة           

وش6ملت المواض6يع المت6ناولة فس6اد القضاء،        . الفس6اد 
والمس6666اءلة، وعك6666س ع6666بء االث6666بات، وش6666ّد أزر   

. الض6حايا، وفساد الهيئات التجارية، وأسباب الفساد       
ورح6666بت وف6666ود عدي6666دة ب6666اعداد مجموع6666ة أدوات    
ايض66احية بش66أن مكافح66ة الفس66اد، واق66ترحت إع66داد     
أدوات جدي666دة تت6666ناول مج6666االت م6666ثل األخالقي6666ات  
وتوعي66ة الش66باب واص66الح أجه66زة الخدم66ة المدني66ة     

وش66ددت وف66ود أخ66رى ع66لى  . واس66تعادة الموج66ودات
ع6دم وج6ود نم6وذج وحي6د ل6نظام ي6رمي إلى مكافحة              

ضرورة أن ُيراعى في تصميم وتنفيذ  الفس6اد وع6لى     
ال666تدابير المناس6666بة ت666نوع ال6666نظم القانوني666ة وتق6666اليد    

 .الدول
  

 المشاورات غير الرسمية -سادسًا

باالتف66اق م66ع أعض66اء المك66تب، ق66رر رئي66س     -36
االج666تماع عق666د مش666اورات غي666ر رس666مية برئاس666ة     

، ن66ائب  )نيجي66ريا (الس66فير ع66بد الق66ادر ب66ن رم66داب     
يق الخ66براء أرب66ع مش66اورات  وق66د عق66د ف66ر . ال66رئيس

وآ66ان الغ66رض الرئيس66ي للمش66اورات . غي66ر رس66مية
وض6666ع ص6666يغة نهائي6666ة لمش6666روع ق6666رار اق6666ترحه     

االطار المرجعي للتفاوض بشأن    "ال6رئيس، ع6نوانه     
وترآ66زت ". اتفاقي66ة لألم66م الم66تحدة لمكافح66ة الفس66اد  

المش66اورات ع666لى مناقش66ة مخت666لف العناص66ر ال666تي    
 ت6666نظر ف6666ي  ي6666تعين ع6666لى اللج6666نة المخصص6666ة أن  

 .إدراجها ضمن مشروع االتفاقية

وت66ناولت المش66اورات أيض66ا مس66ائل ت66نظيمية  -37
واج6666رائية، م6666نها ع6666دد ال6666دورات المقب6666لة للج6666نة     
المخصص6666ة ومدته6666ا وترآي6666بة مكت6666بها، وآذل66666ك     
مش6ارآة ال6دول والم6نظمات غي6ر الحكومية في تلك            

وأفض666ت المش666اورات إلى اتف666اق ع666لى    . ال666دورات
 ف666ريق الخ666براء لل666نظر في666ه  ن666ص توافق666ي ق666دم إلى
 .واتخاذ اجراء بشأنه

  
 اعتماد تقرير اجتماع فريق                         -سابعًا

الخبراء الحكومي الدولي المفتوح      
العضوية العداد مشروع إطار               
مرجعي للتفاوض بشأن صك                  

 قانوني دولي لمكافحة الفساد

اع6666تمد ف6666ريق الخ6666براء الحكوم6666ي الدول6666ي   -38
 م66رجعي المف66توح العض66وية إلع66داد مش66روع إط66ار  

لل6تفاوض بش6أن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد،         
أغس66طس / آب3ف66ي جلس66ته الخامس66ة الم66نعقدة ف66ي    

، مش66روع الق66رار ال66وارد ف66ي الفص66ل ال66ثاني   2001
م66ن ه66ذا ال66تقرير وق66رر إحال66ته إلى الجمعي66ة العام66ة   
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ف66ي دورته66ا السادس66ة والخمس66ين، ع66ن ط66ريق لج66نة 
تها العاشرة  م6نع الج6ريمة والعدال6ة الج6نائية في دور         

المس66666تأنفة وع66666ن ط66666ريق المج66666لس االقتص66666ادي   
 .55/61واالجتماعي، لكي تعتمده وفقًا لقرارها 

وأف6اد مم6ثل هول6ندا بأن وفده قبل نص الفقرة      -39
 م66ن م66نطوق مش66روع الق66رار ع66لى أن ُيفه66م م66ن     5

ذل66ك أن66ه ل66ن يم66نع اللج66نة المخصص66ة ال66تي أنش66ئت    
أن تستلهم   من   55/61عم6ًال بق6رار الجمعية العامـة       

 .بصكوك ووثائق أخرى ذات صلة بمكافحة الفساد

وانض6م مم6ثل آ6رواتيا إلى الكلمة التي ألقاها           -40
وأف66اد ه66و أيض66ًا ب66أن وف66ده يفه66م م66ن   . مم66ثل هول66ندا

، الوارد في الفقرة    "نهج6ًا م6تعدد المج6االت     "التع6بير   
 م666ن مش666روع الق666رار بأن666ه يش666مل الجوان666ب ذات 3

 .نائي والمدني واإلداريالصلة بكل من القانون الج

وأف6ادت ممث6لة الوالي6ات الم6تحدة ب6أن التباين            -41
يؤآ666د " نهج666ًا م666تعدد المج666االت"ف666ي فه666م التع666بير 

ض66رورة أخ66ذ االخ66تالفات ف66ي ال66نظم القانوني66ة ف66ي     
وق66الت إن وفده66ا يفه66م أن ه66ذا التع66بير ال  . االعت66بار

يع6ني تدابي6ر ال6تجريم فق6ط، وإنما أيضًا نطاقًا واسعًا        
 تدابي6ر الم6نع ال6تي ي6نطوي ع6ليها موضوع بهذا             م6ن 

 .التعقيد

وأف666اد مم666ثل نيجي666ريا ب666أن حماي666ة الس666يادة      -42
 م666ن مش666روع الق666رار  3المش666ار إليه666ا ف666ي الفق666رة   

ين666بغي أن ُتفه666م أو ُتس666تعمل ع666لى نح666و يع666رقل     ال
جه666ود الب666لدان ال666تي تس666عى الى اس666ترداد األص666ول 

 .غير المشروعة

 إلى ال666بيان ال666ذي وانض666م مم666ثل الكامي666رون -43
أدلى ب666ه مم666ثل نيجي666ريا وأض666اف ب666أن التش666ريعات 
المح6لية ال ين6بغي أن تك6ون عائق6ًا أمام جهود البلدان           
ال6تي تس6عى إلى اس6ترداد األص6ول غي6ر المش6روعة       

ألن ذل666ك سيض666عف اله666دف المتم666ثل ف666ي تعزي666ز      
 .التعاون الدولي

واخت6666تم ال6666رئيس باإلع6666راب ع6666ن ش6666كره      -44
ين استض6666افة اج6666تماع  لع6666رض حكوم6666ة األرجن6666ت  

تحض666يري غي666ر رس666مي للج666نة المخصص666ة ق666بل     
 .انعقاد دورتها األولى

واع666تمد ف666ريق الخ666براء الحكوم666ي الدول666ي     -45
المف666توح العض666وية، ف666ي جلس666ته الخامس666ة أيض666ًا،    

 Add.1/Rev.1 و A/AC.260/L.1(ال6تقرير ع6ـن اج66تماعـه   
 ).Add.2و 
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Olga Pellicer, Eréndira Paz Campos, Joel Hernandez Garcia, 
Raúl Carrera, Enrique Zepeda

 المكسيك

Ariane Picco-Margossain  موناآو
 المغرب تاج الدين بادو، عبد اللطيف السعدي

Fernando Manhiça, Zainadine Dalssuco  موزامبيق
Simon M. Maruta, Nada Kruger  زامبيا
Jan Peek, Jit Peters, Dennis De Jong, Michiel Bierkens  هولندا
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Joan Mosley, Nazla Carmine  نيوزيلندا
Alberto Altamirano Lacayo  نيكاراغوا
A. B. Rimdap, G. M. Buba, A. A. Ayoko  نيجيريا
Guro Hansson Bull, Marius Stub, Anne Brodtkorb, 
Helga Hernes, Kjetil Aasland

 النرويج

سعيد ناصر السيابي، أحمد سعيد الحسني، سعيد ناصر
 الحارثي

 ُعمان

Ross Masud, Ahmer Bilal Soofi, Mohammad Kamran Akhtar  باآستان
Javier Paulinich, Manuel Alvarez Espinal  بيـرو
Victor G. Garcia Iii, Mary Anne A. Padua  الفلبين
Anna Grupinska, Mariusz Skowronski, Michal Plachta, 
Beata Ziorkiewicz, Jacek Garstka, Dominika Piwowarczyk

 بولندا

Carlos Pais, Liliana Araújo, António Folgado  البرتغال
 قطر  أحمد المهّنديأحمد محمد حمد التهيمي، عبد اهللا صقر

Han Won-Jung, Paek Kee Bong  جمهورية آوريا
Constantin Narcis Craiu, Dan Constantin, Ioana Patriniche  رومانيا
B. Shestakov, M. I. Kalinin, S. P. Bulavin, A. V. Prokoptchuk, 
I. L. Dimitrov, A. N. Okunev, P. A. Raskov, S. I. Tchyorny, 
V. V. Svinarev, V. A. Grobovoy, O. B. Rykov, Arkady 
Tonkoglas, V. Milovanov, A. V. Zinevitch, S. V. Zemskiy

 االتحاد الروسي

عمر محمد آردي، عبد الرحيم الغامدي، عبد اهللا
 اليوسف، محمد المهيزيع، حمد الناثر، سعود المطلق

المملكة العربية 
 السعودية

Allieu Ibrahin Kanu  سيراليون
Vladimir Kotulic, Zuzana Chudá, Jan Malankevic, 
Marietta Sencáková, Jan Szabó

 سلوفاآيا

A. T. Moleah, A.P.Rapea, R. Davids, S. V. Mancotywa  جنوب افريقيا
Antonio Nuñez García-Saúco, Ignacio Baylina Ruiz, 
José María De Las Cuevas Carretero, Francisco Javier 
González Ibañez, Clara Mapelli

 اسبانيا

Anil Moonesinghe, H. M. G. R. R. K. Wijeratne-Mendis  سري النكا
عبد الغفار حسن، صالح الدين أبو زيد، عمر أحمد

 محمد، آمال بشير أحمد محمد خير
 السودان

Hakan Öberg, Lina Pastorek  السويد
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Ernst Gnägi, Dieter Cavalleri, Bernard Jaggy  سويسرا
الجمهورية العربية  صفوان غانم، عبود السّراج

 السورية
Karn Chiranond, Charnnarong Pakdewijit, 
Preecha Lertkamolmart, Thammanoon Ruengdit, 
Thanachot Pairoh, Wanchai Roujanavong

 تايلند

Solitoki Magnim Esso, Awoki Panassa  توغو
Aisea H. Taumoepeau تونغا 
Debbie Sirjusingh  ترينيداد وتوباغو
A. Asim Arar, Abdullah Melih Kutlu, Mehmet Güzel, 
Aydin Özbay, A. Metin Eksi, Ziya Gökkaya, Oktay Üstün, 
Ömer Lütfü Yalcin

 ترآيا

Anatoliy Redko, Victor Kryzhanivskyi, Igor Kusnir, 
Viktoria Kuvshynnykova

 أوآرانيا

John Freeman, Mark Etherton, Paul Stephenson, Phil Mason, 
Sharon Kinsley, David Lusher

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

Elizabeth G. Verville, Mark Richard, Kathleen W. Barmon, 
John Brandolino, Joseph Gangloff, Thomas Heinemann, 
Jay Lerner, Herbert S. Traub, Jennifer Paprotna, Andrew Chen

الواليات المتحدة 
 األمريكية

Carlos Balsa, Gustavo Alvarez  أوروغواي
Gustavo Márquez Marín, Adelina González, Miriam García 
de Pérez

 فنـزويال

Nguyen Pham Kim Chi  فييت نام
 اليمن  نجيب اسماعيل عليحسن مكي،

Branislav Milinkovic, Vojin Ocokoljic  يوغوسالفيا
T. J. Kangai, V. A. Chikanda, B. Chimhandamba  زمبابوي

    
  وحدات األمانة العامة لألمم المتحدة 

إدارة (أمان66ة تنس66يق الح66دث الحكوم66ي الدول66ي ال66رفيع المس66توى ل66تمويل الت66نمية   
 )ية واالجتماعيةالشؤون االقتصاد
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هي<<ئات األم<<م الم<<تحدة ومع<<اهد ش<<بكة ب<<رنامج األم<<م الم<<تحدة لم<<نع الج<<ريمة        
 والعدالة الجنائية

 
أآاديمي666ة ن666ايف الع666ربية للع666لوم األم666نية، معه666د آس666يا والش666رق األقص666ى لم666نع 

   الجريمة ومعاملة المجرمين
 الوآاالت المتخصصة ومؤسسات منظومة األمم المتحدة األخرى

 
   مج األمم المتحدة اإلنمائي، االتحاد البريدي العالميبرنا

 المنظمات الحكومية الدولية األخرى

أمان66ة الكوم66نولث، مج66لس وزراء الداخ66لية الع66رب، مج66لس االتح66اد األوروب66ي، 
الجماع6ة االقتص6ادية لدول غرب افريقيا، المفوضية األوروبية، مكتب الشرطة           

جموع66666ة الالإق66666ليمية للمش66666رفين   األوروب66666ي، جامع66666ة ال66666دول الع66666ربية، الم   
المص666رفيين، م666نظمة األم666ن وال666تعاون ف666ي أوروب666ا، م666نظمة فرس666ان مالط666ة     
العس66كرية المس66تقلة، ت66رتيب فاس66نار بش66أن ض66وابط تص66دير األس66لحة التق66ليدية     

 والسلع والتكنولوجيا المزدوجة االستخدام
  

  المنظمات غير الحكومية

ول66ي ل66لمرأة، رابط66ة الع66الم اإلس66المي، ال66رابطة الدولي66ة ألخ66وات        المج66لس الد
 المحبة

 

المج66لس الدول66ي ل66لمرأة اليهودي66ة، االتح66اد العق66اري الدول66ي، المج66لس الوط66ني     
 االتحاد الفيدرالي للمنظمات النسائية والجماعات  -للم6نظمات النس6ائية األلماني6ة       

الح666رآة الكاثوليكي666ة الدولي666ة   (األلماني666ة، ب666اآس رومان666ا   النس666ائية ل666لرابطات  
 )للشؤون الفكرية والثقافية والحرآة الدولية للطالب الكاثوليك



 

 24 
 

 
A/56/402 

E/2001/105 

   المرفق الثاني
  

قائمة الوثائق المعروضة على اجتماع فريق الخبراء الحكومي 
الدولي المفتوح العضوية العداد مشروع اطار مرجعي للتفاوض 

 لي لمكافحة الفسادبشأن صك قانوني دو
 

 

 

تقرير األمين العام عن الصكوك القانونية                      
الدولية الراهنة والتوصيات وغير ذلك من                   

 الوثائق المعنية بالفساد

E/CN.15/2001/3 و Corr.1 

تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن            
 أعمال دورتها العاشرة

E/2001/30و  Corr.1 

 موجهة   1996يوليه   / تموز  19رسالة مؤرخة     
إلى األمين العام من الممثل الدائم لفنـزويال                   
لدى األمم المتحدة تتضمن نص اتفاقية البلدان             

 األمريكية لمكافحة الفساد

E/1996/99 

جدول األعمال المؤقت المشروح والتنظيم 
 المقترح لألعمال

A/AC.260/1 و Corr.1 

 Add.1/Rev.1 و A/AC.260/L.1 مشروع التقرير

   Add.2و 
 ــــــــــ


