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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
   للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

 2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 

 جدول األعمال المؤقت المشروح والتنظيم المقترح لألعمال
  

 جدول األعمال المؤقت
 
ر الرسمي للجنة المخصصة للتف              -1 تاح االجتماع التحضيري غي اوض افت

 .بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

 .انتخاب أعضاء المكتب -2

 .اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -3

 .النظر في االقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات -4

 .اعتماد تقرير االجتماع التحضيري غير الرسمي -5
  

 الشروح
 

صصة للتفاوض بشأن    افتتاح االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخ            -1 
  اتفاقية لمكافحة الفساد

رارها     ي ق ة، ف ة العام ّلمت الجمعي ؤرخ 55/61س انون 4 الم  آ
مبر /األول ال   2000ديس ي فع انوني دول ن المستصوب وضع صك ق أن م ، ب

ريمة         ة الج تحدة لمكافح م الم ة األم ن اتفاقي تقال ع ون مس اد، يك ة الفس لمكافح
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نظمة عبر الوطنية       ، وقررت  )، المرفق األول  55/25 العامة   قرار الجمعية (الم
بدأ بوضع صك من هذا القبيل في فيينا بمقر المرآز المعني بمنع االجرام                   أن ت
بة المخدرات ومنع الجريمة؛ آما قررت انشاء لجنة           تابع لمكتب مراق ي ال الدول
ا ُيعتمد                      نا حالم ا في فيي بدأ أعماله ذا الصك لكي ت تفاوض بشأن ه مخصصة لل

 . المرجعي لهذا التفاوضمشروع االطار

رار      ، اجتمع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح  55/61وعمال بالق
ي    انوني دول أن صك ق تفاوض بش رجعي لل ار م داد مشروع اط العضوية الع

ن    ترة م ي الف نا ف ي فيي اد ف ة الفس وز30لمكافح ه إلى / تم أغسطس / آب3يولي
ي    . 2001 ي الدول براء الحكوم ريق الخ د أوصى ف أن  وق وية ب توح العض المف

ة   ريمة والعدال نع الج نة م ن خالل لج ين، م ة والخمس ا السادس ي دورته وم ف تق
ادي       لس االقتص الل المج ن خ تأنفة وم رة المس ا العاش ي دورته نائية ف الج
رار يعرض االطار المرجعي للتفاوض بشأن              تماد مشروع ق واالجتماعي، باع

اد ة الفس تحدة لمكافح م الم ة األم د . اتفاقي ة وق ريمة والعدال نع الج نة م رت لج أق
ي          نا يوم ي فيي دت ف تي عق تأنفة ال رة المس ا العاش ي دورته نائية، ف  7 و6الج

لول بتمبر /أي توح  2001س ي المف ي الدول براء الحكوم ريق الخ ر ف ، تقري
ررت احالة التقرير ومشروع القرار               ه وق وارد في رار ال العضوية ومشروع الق

ن خالل ال ة، م ة العام نظر إلى الجمعي تماعي، لكي ت مجلس االقتصادي واالج
بما هو مناسب          تمدهما، حس ا وتع ا لمشروع القرار المذآور، ستقبل    . فيهم ووفق

تماع        افة اج تين استض ة األرجن رض حكوم كر ع ع الش ة م ة العام الجمعي
ر رسمي للجنة المخصصة، التي أنشئت عمال بالقرار                ، 55/61تحضيري غي

 .قبل انعقاد دورتها األولى

يُ   عقد االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض         وس
ثالثاء في              وم ال اد ي ة لمكافحة الفس انون األول 4بشأن اتفاقي ، 2001ديسمبر / آ

 .00/10الساعة 
  

  انتخاب أعضاء المكتب -2 
ي          ي الدول براء الحكوم ريق الخ ى ف ذي أوص رار ال روع الق ا لمش وفق

تمده الجم  أن تع توح العضوية ب ريمة   المف نع الج نة م الل لج ن خ ة م ة العام عي
نة   تخب اللج ة أن تن ة العام تقرر الجمعي تماعي، س والمجلس االقتصادي واالج
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المخصصة بنفسها أعضاء مكتبها وأن تتألف أعضاء المكتب من ممثلين اثنين              
ليمية الخمس            ومن المقرر أن ُتعقد الدورة      . لكل مجموعة من المجموعات االق

نا في الفترة من         األولى للجنة المخص     1يناير إلى / آانون الثاني21صة في فيي
باط براير /ش رارها والى     . 2002ف ة لق ة العام اذ الجمعي رب اتخ را إلى ق ونظ

ر الرسمي لالجتماع، فان اللجنة المخصصة قد ترغب في االستغناء              الطابع غي
امل أعضاء مكتبها      تخاب آ وبدال من ذلك، قد ترغب اللجنة المخصصة . عن ان

ي  مي  ف ر الرس تماعها التحضيري غي رر الج تخاب منسق ومق اذ . ان ي اتخ وف
ي     بعة ف ة المت راعي الممارس ي أن ت رغب ف د ت رارها، ق نة المخصصة لق اللج
تولي منصب        بها ب يفة بموج لحكومة المض ثل ل وم مم تي يق تحدة وال م الم األم

 .الرئيس في اجتماعات األمم المتحدة
  

  عمالاقرار جدول األعمال وتنظيم األ -3 
تماعها      ل اج ن أج ة، م نة المخصص رة للج وارد الموف تتيح الم س

وم اضافة إلى الترجمة                   تين آل ي د جلستين عام ر الرسمي، عق التحضيري غي
ليزية والفرنسية        بانية واالنك ويرد في مرفق هذه الوثيقة التنظيم      . الشفوية واالس

 .المقترح لألعمال
  

  واردة من الحكوماتالنظر في االقتراحات والمساهمات ال -4 
رارها      ي ق ام، ف ن الع ة إلى األمي ة العام بت الجمعي د 55/61طل ، أن يع

ائق   ن الوث رها م ة وغي ة الدولي كوك القانوني ل الص ه آ لل في را يح تقري
ريمة         نع الج نة م ه إلى لج اد وأن يقدم ة الفس لة بمعالج يات ذات الص والتوص

وم، ف     نة أن تق بت إلى اللج نائية؛ وطل ة الج رة،  والعدال ا العاش ي دورته
ك، توصيات         دم، على أساس ذل ام وأن تق ن الع ر األمي م تقري باستعراض وتقيي
 .وتوجيهات بشأن األعمال المقبلة المتعلقة بوضع صك قانوني لمكافحة الفساد

رارها   ي ق ة، ف ة العام ررت الجمعي ؤرخ 55/188وآ انون 20 الم  آ
و         2000ديسمبر   /األول ام، ال ن الع بها إلى األمي ، أن  55/61ارد في القرار    ، طل

داد     ة واع توح العضوية لدراس ي مف ي دول براء حكوم ريق خ تماعا لف د اج يعق
ة        تقبلي لمكافح انوني المس أن الصك الق تفاوض بش رجعي لل ار م روع اط مش
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ة بشكل غير                     وال المحوَّل ألة األم ريق الخبراء إلى دراسة مس اد، ودعت ف الفس
 .األصليةمشروع واعادة تلك األموال إلى بلدانها 

ا        ي دورته نائية ف ة الج ريمة والعدال نع الج نة م ية لج لى توص ناء ع وب
رار   تماعي الق ادي واالج لس االقتص تمد المج رة، اع ذي 2001/13العاش  ال

نوانه  وال ذات   "ع ل األم ة تحوي نع ومكافح لى م ي ع تعاون الدول ز ال تعزي
اد، بما في ذلك غسل                 ال فس تأتية من أفع ر المشروع، الم األموال، المصدر غي

وال لك األم ادة ت لى اع براء "وع ريق الخ لس إلى ف ه المج لب في ذي ط ، وال
ي المفتوح العضوية، المشار اليه في القرار            ، أن ينظر،   55/61الحكومي الدول

ه، في مسائل منها المسائل التالية، باعتبارها بنود             ندة الي ة المس في سياق الوالي
درج في مشروع االطار المرجع             نة ُت ي للتفاوض بشأن صك قانوني   عمل ممك

رتقب وضعه مستقبال            اد ي ي لمكافحة الفس تعاون الدولي       )أ: (دول م ال  علىتدعي
وال ذات المصدر غير المشروع، بما في ذلك غسل                ل األم نع ومكافحة تحوي م
تأتية من أفعال فساد، وعلى استحداث سبل ووسائل تتيح اعادة تلك                وال الم األم

وال؛ و     ا      )ب(األم لين             استحداث م ل اسهام العام ر تكف لزم من تدابي النظم  فيي
نع تحويل األموال ذات المصدر               ة األخرى في م المصرفية والمؤسسات المالي
جيل        ثال، بتس بيل الم لى س ك ع اد، وذل ال فس ن أفع تأتية م روع الم ر المش غي

امالت على نحو يتسم بالشفافية وييّسر اعادة تلك األموال؛ و                تعريف  )ج(المع
وال    ال فساد على أنها عائدات جريمة، والنص على أن أي        الاألم تأتية من أفع م

ا يتعلق بغسل األموال؛             اد يمكن أن يكون جرما أصليا فيم ال الفس فعل من أفع
نية  )د( و لدان المع تحديد الب ر ل وال وضع معايي ا األم اد اليه بغي أن ُتع تي ين ال

 .المشار اليها أعاله، واالجراءات المناسبة لتلك االعادة

ي       ي الدول براء الحكوم ريق الخ ذي أوصى ف رار ال روع الق ا لمش ووفق
ريمة   نع الج نة م ن خالل لج ه، م ة لـ ة العام تماد الجمعي توح العضوية باع المف
ة العامة أن تتفاوض اللجنة            والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ستقرر الجمعي

ة   ة العام رار الجمعي ال بق ئت عم تي أنش أن ا55/61المخصصة، ال ة ، بش تفاقي
نهائي، باسم           نوانها ال تحديد ع نا ب ا، ره ة يشار اليه م  "واسعة وفعال ة األم اتفاقي

اد ة الفس تحدة لمكافح ي "الم تمد، ف ة أن تع نة المخصص تطلب إلى اللج ؛ وس
نظر في مسائل              تعدد المجاالت وأن ت ا شامال وم ة، نهج وضع مشروع االتفاقي

ادية التالية       نها العناصر االرش نطاق؛ وحماية السيادة؛ وتدابير    التعاريف؛ وال : م
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بط؛   ادرة والض اف؛ والمص بل االنتص زاءات وس تجريم؛ والج نع؛ وال الم
ئات االعتبارية؛ وحماية الشهود والضحايا؛             ة القضائية؛ ومسؤولية الهي والوالي
زه؛ ومنع مكافحة تحويل األموال ذات المصدر           ي وتعزي تعاون الدول رويج ال وت

تأتية من أ        ر المشروع، الم وال، واعادة        غي ا في ذلك غسل األم اد، بم ال فس فع
بادلها وتحليلها؛ وآليات               لومات وت نية؛ وجمع المع وال؛ والمساعدة التق لك األم ت
تناد في انجاز مهامها إلى                    نفيذ؛ وستدعو اللجنة المخصصة إلى االس رصد الت
توح العضوية، والى تقرير األمين                  ي المف ريق الخبراء الحكومي الدول ر ف تقري

ا  ائق األخرى الموجودة             الع ة والتوصيات والوث ة الدولي م عن الصكوك القانوني
ك إلى األجزاء ذات الصلة من تقرير لجنة منع الجريمة              اد، وآذل نية بالفس المع

نائية عن أعمال دورتها العاشرة، وبوجه خاص الفقرة          ة الج  من قرار 1والعدال
تماعي  ادي واالج لس االقتص وا2001/13المج بارها م رجعية؛ ، باعت د م

ة    كوك القانوني بار الص ي االعت أخذ ف ة أن ت نة المخصص تطلب إلى اللج وس
تحدة لمكافحة الجريمة                م الم ة األم ك اتفاقي اد وآذل نة لمكافحة الفس ة الراه الدولي

 .المنظمة عبر الوطنية، حيثما آان ذلك مناسبا

واستعدادا لالجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة، دعت            
مون الموضوعي    األمان أن المض تراحات بش م اق ات إلى تقدي ة الحكوم ة العام

اد            تحدة لمكافحة الفس م الم ة األم د تلقت األمانة العامة، حتى      . لمشروع اتفاقي وق
ثاني20 رين ال بر / تش ات  2001نوفم ن حكوم اهمات م تراحات ومس ، اق

ا وسويسرا وفرنسا                  رآيا وتونس وسري النك رو وت تين وبي أذربيجان واألرجن
ا   و مالية والنمس ندا الش مى وايرل بريطانيا العظ تحدة ل لكة الم يك والمم المكس

 .وهولندا واليابان
  

 الوثائق
 

 (A/AC.261/IPM/2-13)االقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
  

 الوثائق المرجعية
 

ن     رها م ة والتوصيات وغي ة الدولي ن الصكوك القانوني ام ع ن الع ر األمي تقري
 Corr.1) و E/CN.15/2001/3الوثيقة (موجودة المعنية بالفساد الوثائق ال
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داد    وية الع توح العض ي المف ي الدول براء الحكوم ريق الخ تماع ف ر اج تقري
اد        ة الفس ي لمكافح انوني دول أن صك ق تفاوض بش رجعي لل ار م روع اط مش

 A/56/402-E/2001/105)انظر (
  

  اعتماد تقرير االجتماع التحضيري غير الرسمي -5 
ر الرسمي تقريرا يتولى                 تمد االجتماع التحضيري غي رر أن يع من المق

 .المقرر اعداد مشروعه
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 المرفق
 

نة     مي للج ر الرس يري غي تماع التحض ال االج ترح ألعم نظيم المق الت
ة لمكافحة الفسـاد، المقـرر عقده في        تفاوض بشـأن اتفاقيـ المخصصة لل

 2001ديسمبر /ول آانون األ7 إلى 4بوينس آيرس في الفتـرة من 
  

 

  

 

يري تماع التحض تاح االج افت
ر الرسمي للجنة المخصصة غي
ة لمكافحة تفاوض بشأن اتفاقي لل

 الفساد

1 00/10-00/13  الثالثاء،
 آانون 4

 ديسمبر /األول

   2 انتخاب أعضاء المكتب

نظيم ال وت دول األعم رار ج اق
 األعمال

3   

ن تراحاتال ي االق ظر ف
ن واردة م اهمات ال والمس

 الحكومات

4   

00/18-00/15 4 مواصلة المناقشة  

00/13-00/10 4 مواصلة المناقشة
/00-00/15و

18 

 األربعاء،
آانون  5

 ديسمبر/األول
 آانون 6والخميس، 

 ديسمبر /األول

00/13-00/10 4 مواصلة المناقشة واختتامها  الجمعة،
آانون  7

  مبرديس/األول

تماع ر االج تماد تقري اع
 التحضيري غير الرسمي

5 00/15-00/18  

 



 

 8 
 

 A/AC.261/IPM/1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


