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 جدول األعمال المؤقت المشروح والتنظيم المقترح لألعمال

  
 جدول األعمال المؤقت

  
 .افتتاح الدورة األولى للجنة المخصصة -1 

 .كتبانتخاب أعضاء الم -2

 .اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -3

 .النظر في مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -4

 .اعتماد تقرير الدورة األولى للجنة المخصصة -5
  

 الشروح
 

  افتتاح الدورة األولى للجنة المخصصة -1 
رارها     ي ق ؤرخ 55/61ف انون األول 4 الم مبر  / آ ّلمت 2000ديس ، س
ال لمكافحة             الجم انوني دولي فع أن من المستصوب وضع صك ق ة ب ة العام عي

اد، يكون مستقال عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر                الفس
نية  ة  (الوط ة العام رار الجمعي رفق األول55/25ق بدأ  )، الم ررت أن ت ؛ وق

ذا القبيل في فيينا بمقر المرآز المعني بمنع االج                رام الدولي  بوضع صك من ه
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نة    اء لج ررت انش ا ق ريمة؛ آم نع الج درات وم بة المخ تب مراق تابع لمك ال
تمد            ا ُيع نا حالم ي فيي ا ف بدأ أعماله ك ت ك الص أن ذل تفاوض بش ة لل مخصص

 .مشروع االطار المرجعي لذلك التفاوض

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

نا من        ه إلى  / تموز 30لمكافحة الفساد في فيي وقد . 2001أغسطس  / آب3يولي
توح العضوية الجمعية العامة بأن                 ي الحكومي المف ريق الخبراء الدول أوصى ف
ين، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة                  ا السادسة والخمس تمد في دورته تع

ي دو  نائية ف تماعي،     الج ادي واالج لس االقتص تأنفة والمج رة المس ا العاش رته
تحدة        م الم ة األم أن اتفاقي تفاوض بش رجعي لل ار الم بين االط رار ي روع ق مش

اد  ا   . لمكافحة الفس ي دورته نائية، ف ة الج نع الجريمة والعدال نة م د أقرت لج وق
ي      نا يوم ي فيي دت ف تي عق تأنفة ال رة المس لول7 و6العاش بتمبر / أي ، 2001س

رار        روع الق وية ومش توح العض ي المف ي الحكوم براء الدول ريق الخ ر ف تقري
ة العامة، عن              رار إلى الجمعي تقرير ومشروع الق ة ال ررت احال ه، وق وارد في ال

تمدهما، حسب االقتضاء   ا وتع نظر فيهم ي ت لس، لك د أوصى . طريق المج وق
ا بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار، الذي يقضي             بأن تقبل المجلس الحق

نان عرض حكومة األرجنتين استضافة اجتماع تحضيري              ة بامت ة العام الجمعي
تي أنشئت عمال بالقرار               ر رسمي للجنة المخصصة، ال ، قبل انعقاد   55/61غي

 .دورتها األولى

ة   نة المخصص مي للج ر الرس يري غي تماع التحض د االج د عق وق
ر نس آي ي بوي اد ف ة الفس ة لمكافح أن اتفاقي تفاوض بش انون 7 الى 4س من لل  آ

 .2001ديسمبر /األول

اد      ة الفس ة لمكافح أن اتفاقي تفاوض بش ة لل نة المخصص تعقد اللج وس
نين،    وم االث ا األولى ي ثاني 21دورته انون ال ناير / آ اعة  2002ي ي الس ، ف

 .العاشرة صباحا
  

  انتخاب أعضاء المكتب -2 
ي الح    براء الدول ريق الخ ذي أوصى ف رار ال روع الق ي يقضي مش كوم

نع الجريمة   نة م ة عن طريق لج ة العام تمده الجمعي أن تع توح العضوية ب المف
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والمجلس االقتصادي واالجتماعي، بأن تقرر الجمعية العامة أن تنتخب اللجنة           
لين       ن ممث تب م اء المك تألف أعض بها، وأن ي اء مكت ها أعض ة بنفس المخصص

 .اثنين لكل مجموعة من المجموعات االقليمية الخمس

نا  ة  وب تخاب رئيس وثماني نة المخصصة ان ود اللج ا ت ك، ربم لى ذل ء ع
 .نواب للرئيس ومقرر

راعاة لمقرر الجمعية العامة            ابقا، وم بع س /33وجريا على العرف المت
ؤرخ 417 انون األول14 الم مبر / آ ئات 1978ديس ال هي نظيم أعم أن ت  بش

اوراتها                دء مش ليمية على ب تحدة، ُتَحث المجموعات االق م الم  بشأن ترشيح  األم
ة         اف، بغي ت آ دورة بوق ة ال بل بداي ترحة ق غل المناصب المق ا لش لين له ممث
م عدد المناصب المراد شغلها، مما              ة مرشحين يساوي عدده اق على قائم االتف
ني عن   تزآية ويغ نة المخصصة بال تب اللج ع أعضاء مك تخاب جمي يسمح بان

 .الحاجة الى اقتراع سري
  

  تنظيم األعمالاعتماد جدول األعمال و -3 
ا    ة وفق نة المخصص لدورة األولى للج ت ل ال المؤق دول األعم د ج أع

ر        يري غي تماع التحض تائج االج لة ون ة ذات الص ة العام رارات الجمعي لق
انون     ي آ رس ف نس آي ي بوي د ف ذي عق ة، ال نة المخصص مي للج الرس

 .2001ديسمبر /األول

ا األول       تاحة للجنة في دورته وارد الم تين  وسوف تسمح الم د جلس ى بعق
تحدة   م الم مية لألم لغات الرس ة الى ال رجمة فوري ع ت وم م ل ي ن . آ توخى م وي

دول    نود ج ي ب نظر ف ير ال رفق، تيس ي الم وارد ف ال، ال ترح لألعم نظيم المق الت
 .األعمال ضمن نطاق الوقت المتاح ووفقا لخدمات المؤتمرات المتوافرة

  
  مكافحة الفسادالنظر في مشروع اتفاقية األمم المتحدة ل -4 

رارها    ي ق د     55/61ف ام أن يع ن الع ة إلى األمي ة العام بت الجمعي ، طل
ائق       ائر الوث لة وس ة ذات الص ة الدولي كوك القانوني ل الص ه آ لل في را يح تقري
ة     ريمة والعدال نع الج نة م ه إلى لج اد، وأن يقدم ناول الفس تي تت والتوصيات ال

وم، في دو             بت إلى اللجنة أن تق نائية؛ وطل رتها العاشرة، باستعراض وتقييم    الج
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أن       ات بش يات وتوجيه ك، توص تنادا الى ذل دم، اس ام وأن تق ن الع ر األمي تقري
 .األعمال المقبلة المتعلقة بوضع صك قانوني لمكافحة الفساد

رارها   ي ق ؤرخ 55/188وف انون األول20 الم مبر / آ ، 2000ديس
ة طلبها إلى األمين العام، حسبم           ة العام 55/61ا ورد في القرار     آّررت الجمعي

ة         وية لدراس توح العض ي مف ي حكوم براء دول ريق خ تماعا لف د اج أن يعق ، ب
تفاوض بشأن الصك القانوني المقبل لمكافحة            داد مشروع اطار مرجعي لل واع
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 تمد المجلس االقتصادي واالج رة، اع  المؤرخ 2001/13العاش

ه   / تموز  24 نون    2001يولي ي على منع ومكافحة          " والمع تعاون الدول ز ال تعزي
تأتية من أفعا        ر المشروع، الم ل األموال ذات المصدر غي ل فساد، بما في تحوي

لك األموال             ادة ت وال، وعلى اع ك غسل األم ، والذي طلب فيه المجلس إلى      "ذل
ياق         من س نظر، ض وية أن ي توح العض ي المف ي الحكوم براء الدول ريق الخ ف
ائل التالية باعتبارها، في جملة أمور، بنود عمل        ه، في المس ندة الي ة المس الوالي

رجعي     ار الم روع االط ي مش ا ف ن ادراجه انوني   يمك أن صك ق تفاوض بش لل
اد ة الفس ي لمكافح ي  )أ: (دول تعاون الدول م ال لىتدعي ل   ع ة تحوي نع ومكافح م

ك غسل األموال المتأتية من                    ا في ذل ر المشروع، بم األموال ذات المصدر غي
وال؛ و      لك األم ادة ت تيح اع ائل ت بل ووس تحداث س لى اس اد، وع ال فس أفع

مان    )ب( ة لض تدابير الالزم وغ ال هامص لين   اس ي العام رفية   ف نظم المص ال
ة في منع تحويل األموال ذات المصدر غير المشروع             وسائر المؤسسات المالي
فافية،   م بالش و يتس لى نح امالت ع ثال بتسجيل المع اد، م ال فس ن أفع تأتية م الم

وال؛ و  لك األم ادة ت وال  )ج(ولتيسير اع ريف األم اد تع ال فس ن أفع تأتية م الم
رامية، ائدات اج ا ع رما بأنه ون ج ن أن يك اد يمك ل فس لى أن أي فع نص ع  وال

وال؛ و       لق بغسل األم ا يتع اء  )د( أصليا فيم لدان المعنية    ارس تحديد الب ر ل  معايي
راءات         رار االج اله، واق ا أع ار اليه وال المش ا األم اد اليه بغي أن ُتع تي ين ال

 .المناسبة لتلك االعادة

ريق الخبراء ال                ذي أوصى ف رار ال دولي الحكومي   ويقضي مشروع الق
ريمة      نع الج نة م ريق لج ن ط تماده، ع ة باع ة العام توح العضوية الجمعي المف
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تفاوض         ة أن ت ة العام رر الجمعي أن تق تماعي، ب ادي واالج لس االقتص والمج
اللجنة المخصصة بشأن اتفاقية واسعة وفعالة يشار اليها، رهنا بتحديد عنوانها             

م      نهائي، باس ؛ وبأن تطلب الجمعية إلى "افحة الفساد اتفاقية األمم المتحدة لمك   "ال
تعدد     امال وم ا ش ة نهج روع االتفاقي ي وضع مش بع ف نة المخصصة أن تت اللج

تالية    ادية ال ي العناصر االسترش ور، ف لة أم نظر، ضمن جم االت وأن ت : المج
نطاق؛ حماية السيادة؛ التدابير الوقائية؛ التجريم؛ الجزاءات وسبل            تعاريف؛ ال ال

ا  اف؛ المص ئات     االنتص ؤولية الهي ائية؛ مس ة القض بط؛ الوالي درة والض
نع   زه؛ م ي وتعزي تعاون الدول رويج ال هود والضحايا؛ ت ة الش بارية؛ حماي االعت
ال         ن أفع تأتية م روع، الم ر المش در غي وال ذات المص ل األم ة تحوي ومكافح
ك غسل األموال، واعادة تلك األموال؛ المساعدة التقنية؛ جمع                 ا في ذل اد، بم فس

ل  ات رصد التنفيذ     المع لها؛ آلي بادلها وتحلي آما يقضي القرار بأن تدعو . ومات وت
ريق          تقرير ف ا ب از مهامه ي انج تعانة ف ة إلى االس نة المخصص ة اللج الجمعي
ن      ام ع ن الع تقرير األمي وية، وب توح العض ي المف ي الحكوم براء الدول الخ

ـن الو    ك م ر ذل يات وغي نة والتوص ة الراه ة الدولي كوك القانوني ائـق الص ث
ـاد   نيـة بالفس ن   )Corr.1 و E/CN.15/2001/3(المع لة م زاء ذات الص ك باألج ، وآذل

رة،   ا العاش ال دورته ن أعم نائية ع ة الج ريمة والعدال نع الج نة م ر لج تقري
رة  تماعي  1وخصوصا الفق لس االقتصادي واالج رار المج ن ق ، 2001/13 م

نة المخصص       لب إلى اللج أن تط رجعية؛ وب واد م بارها م ي  باعت أخذ ف ة أن ت
بار الصكوك القانونية الدولية الراهنة لمكافحة الفساد وآذلك اتفاقية األمم              االعت

 .المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيثما آان ذلك مناسبا

نة المخصصة،   ر الرسمي للج تماع التحضيري غي داد لالج دى اإلع ول
تراحات ب م اق ات إلى تقدي ة الحكوم ت األمان وعي دع توى الموض أن المح ش
اد   ة الفس تحدة لمكافح م الم ة األم روع اتفاقي تراحات  . لمش ة اق لقت األمان وت

رو       ا وبي يا وبوليفي تين واندونيس ان واألرجن ات أذربيج ن حكوم اهمات م ومس
يلي          ا وسويسرا وش بيا وسري النك رآيا وتونس وزام الروس وت وباآستان وبي

ندا  نـزويال وآ بين وف ا والفل ين وفرنس لكة والص يك والمم بيا والمكس  وآولوم
ات      ندا والوالي ا وهول مالية والنمس ندا الش مى وايرل بريطانيا العظ تحدة ل الم

 .المتحدة األمريكية واليابان
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ته           ا قدم ا لم مي تجميع ر الرس يري غي تماع التحض د االج د أع وق
ة    تحدة لمكافح م الم ة األم روع اتفاقي أن نص مش تراحات بش ن اق ات م الحكوم

اد، يش لها، الى   الفس ي عم نة المخصصة ف ه اللج تند الي ذي ستس اس ال كل األس
تراحات أخرى، حيثما                       تفاوض من اق لية ال ناء عم ود أث ه الوف د تقدم ا ق جانب م

 .رأت ذلك مناسبا ومالئما
  

 الوثائق
 

أن   تفاوض بش نة المخصصة لل ر الرسمي للج تماع التحضيري غي ر االج تقري
 (A/AC.261/2)اتفاقية لمكافحة الفساد 

اد      ة الفس تحدة لمكافح م الم ة األم روع اتفاقيـ واد  : مش باجة والم  18-1الدي
(A/AC.261/3 (Part I))  

م المتحدة لمكافحة الفساد    ة األم  A/AC.261/3 (Part) 50-19المواد : مشروع اتفاقي

II)) 

م المتحدة لمكافحة الفساد    ة األم  A/AC.261/3 (Part) 59-51المواد : مشروع اتفاقي

III)) 

  (A/AC.261/3 (Part IV))...المواد : ع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادمشرو

 (A/AC.261/IPM/2-27)اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات 
  

 وثائق المعلومات الخلفية
 

نة والتوصيات وغير             ة الراه ة الدولي ام عن الصكوك القانوني ن الع ر األمي تقري
 Corr.1) و E/CN.15/2001/3(د ذلك من الوثائق المعنية بالفسا

ني   وية المع توح العض ي المف ي الحكوم براء الدول ريق الخ تماع ف ر اج تقري
ة       ي لمكافح انوني دول أن صك ق تفاوض بش رجعي لل ار م روع اط اعداد مش ب

 Corr.1)و  (A/AC.260/2الفساد 
  

  اعتماد تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورتها األولى -5 
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ت    رر أن تع ن المق ا     م ال دورته ن أعم را ع ة تقري نة المخصص مد اللج
 .األولى يتولى المقرر اعداد مشروعه

ي           ي الحكوم براء الدول ريق الخ ى ف ذي أوص رار ال روع الق ي مش وف
نة   ة الى اللج لب الجمعي ة، تط ة العام تمده الجمعي أن تع وية ب توح العض المف

ي    نائية ف ة الج ريمة والعدال نع الج نة م دم الى لج ة أن تق ا المخصص دورته
تماع التحضيري    تقرير االج ا ل ليا يتضمن ملخص را مرح رة تقري ة عش الحادي

 .غير الرسمي وتقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورتها األولى
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 المرفق        
 

 التنظيم المقترح ألعمال الدورة األولى للجنة المخصصة للتفاوض
نا   ي فيي ا ف رر عقده اد، المق ة الفس ة لمكافح انون 21من بشأن اتفاقي  آ

 يناير/الثاني
 2002فبراير /  شباط1الى 

  

 

  

 

نة دورة األولى للج تاح ال افت
 المخصصة

1 00/10-00/13   آانون21االثنين، 
 يناير/الثاني

   2 انتخاب أعضاء المكتب
نظيم ال وت دول األعم تماد ج اع

 األعمال
3   

نظر في مشروع اتفاقي       ة األممال
 المتحدة لمكافحة الفساد

4   

00/18-00/15 4 مواصلة المناقشة  

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

18 

 آانون 22الثالثاء، 
 يناير الى/الثاني

 الخميس،
 آانون 31

 يناير/الثاني

00/13-00/10 4 مواصلة المناقشة واختتامها  / شباط1الجمعة، 
 فبراير

للجنة المخصصةاعتماد تقرير ا  
 عن أعمال دورتها األولى

5 00/15-00/18  

 ــــــــــــ


