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تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن          
يناير    / كانون الثاين  ٢١هتا األوىل املعقودة يف فيينا من  أعمال دور  

   ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١إىل 
 احملتويات  

  الفقرات الصفحة
 الفصل  
.....................................................................مقدمة      ١٠-١ ٢ -األول  
..............................................................تنظيم الدورة         ٢١-١١ ٣   -الثاين
.....................................................افتتاح الدورة         ١٤-١١ ٣ -ألف   
...........................................................احلضور      ١٥ ٤    -باء
...........................................انتخاب أعضاء املكتب              ١٩-١٦ ٤ -جيم   
..........................اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال                        ٢٠ ٥    -دال
............................................................الوثائق    ٢١ ٦    -هاء
....................النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                                   ٥١-٢٢ ٦ -الثالث  
...................اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا األوىل                                ٥٥-٥٢ ١١   -الرابع
 املرفقات  
.........................................................................قائمة املشاركني         ١٣   -األول
..........................قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل                                       ٢٠   -الثاين

                                                               
 *  A/AC.261/5. 



 

 2 
 

 A/AC.261/4 

 مقدمة     -أوال 
 

 املــؤرخ ٥٥/٦١ســلّمت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها  -١
، بـأن من املستصوب وضع      ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ٤

صـك قـانوين دويل فّعـال ملكافحة الفساد، يكون مستقال عن            
دة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية  اتفاقــية األمــم املــتح 

؛ وقــررت أن تــبدأ وضــع )٥٥/٢٥املــرفق األول مــن القــرار (
صـك مـن هـذا القبـيل يف فييـنا مبقـر املركز املعين مبنع اإلجرام                 
الـدويل الـتابع ملكتـب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية؛ وطلبت           

لدولية إىل األمـني العام أن يعّد تقريراً حيلل فيه كل الصكوك ا           
وغريهـا مـن الوثائق والتوصيات ذات الصلة مبكافحة الفساد،         
وأن يقدمـه إىل جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ وطلبت إىل            
اللجـنة أن تقـوم يف دورهتـا العاشـرة باسـتعراض وتقيـيم تقرير               
ــيات      ــك، توصـ ــاس ذلـ ــلى أسـ ــدم، عـ ــام، وأن تقـ ــني العـ األمـ

لقة بوضع صك قانوين    وتوجـيهات بشـأن األعمال املقبلة املتع      
 .ملكافحة الفساد

ــة إىل األمــني     -٢ ــية العام ــه، طلبــت اجلمع ــرار ذات ويف الق
العــام أن يعمــد، بعــد إجنــاز املفاوضــات بشــأن اتفاقــية األمــم    
املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت          
ذات الصـلة هبـا، إىل دعـوة فريق خرباء حكومي دويل مفتوح           

ة إىل االنعقــاد لكــي يــتوىل، اســتنادا إىل تقريــر األمــني  العضــوي
العــام وتوصــيات اللجــنة يف دورهتــا العاشــرة، دراســة وإعــداد  
مشـــروع اإلطـــار املـــرجعي ألجـــل الـــتفاوض بشـــأن الصـــك  

 .القانوين املقبل ملكافحة الفساد

ــرارها    -٣ ــة، يف قــ ــية العامــ ــّررت اجلمعــ  ٥٥/١٨٨وكــ
، طلـبها الوارد يف     ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ   
 إىل األمـني العام، أن يعقد اجتماعا لفريق من      ٥٥/٦١القـرار   

ــداد      ــة وإعـ ــوية لدراسـ ــتوح العضـ ــي دويل مفـ ــرباء حكومـ خـ
مشـروع إطـار مـرجعي للـتفاوض عـلى الصك القانوين املقبل             
ملكافحــة الفســاد، ودعــت فــريق اخلــرباء إىل دراســة مســألة       

ة تلك األموال إىل    األمـوال احملّولـة بشـكل غـري مشروع وإعاد         
 .بلداهنا األصلية

ــراره     -٤ وطلــب اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف ق
تعزيز "، واملعنون   ٢٠٠١يوليه  / متـوز  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠١/١٣

الــتعاون الــدويل عــلى مــنع ومكافحــة حتويــل األمــوال ذات       
املصـدر غـري املشـروع، املتأتـية مـن أفعـال فسـاد، مبـا يف ذلك                  

، إىل فريق اخلرباء    "ادة تلك األموال  غسـل األمـوال، وعـلى إع      
احلكومـــي الـــدويل املفـــتوح العضـــوية، املشــــار إلـــيه يف قــــرار 

، أن يـنظر، يف سـياق الوالية املسندة         ٥٥/٦١اجلمعـيـة العامـة     
إلـيه، يف املسـائل التالـية، ضـمن غريهـا مـن املسائل، باعتبارها           
ــرجعي     ــار املـ ــروع اإلطـ ــا يف مشـ ــن إدراجهـ ــل ميكـ ــنود عمـ بـ

) أ: ( بشأن صك قانوين دويل مقبل ملكافحة الفساد       للـتفاوض 
حتويــل األمــوال مكافحــة عــلى مــنع وتدعــيم الــتعاون الــدويل 

غسل املتحصـل علـيها مـن مصـدر غـري مشـروع، مبا يف ذلك                
ــوال ــال فســاد   األم ــن أفع ــية م ــلى اســتحداث   املتأت ســبل ، وع
استحداث التدابري  ) ب (األمـوال؛ تلـك    عـادة إ تتـيح    ووسـائل 

ــة الـــ  ــنظم املصـــرفية     الالزمـ ــهام العـــاملني يف الـ يت تكفـــل إسـ
واملؤسســـات املالـــية األخـــرى يف مـــنع حتويـــل األمـــوال ذات  
املصـدر غـري املشـروع املتأتـية مـن أفعـال فساد، وذلك، مثال،          

عادة إوتيسـري   بتسـجيل املعـامالت عـلى حنـو يتسـم بالشـفافية             
د ا فســأفعــال مــن تأتــية األمــوال املإدراج) ج (؛تلــك األمـــوال

النّص على أن أي فعل من أفعال وعـائدات اجلـرمية،       عـداد  يف
غســـل الفســـاد ميكـــن أن يكـــون جـــرماً أصـــلياً فـــيما يـــتعلق ب 

حتديـد الـبلدان املناسـبة الـيت ينبغي أن ُتعاد إليها          ) د (مـوال؛ األ
ــبة لـــتلك    ــيها أعـــاله، واإلجـــراءات املناسـ األمـــوال املشـــار إلـ

 .اإلعادة

ــريق  ٥٥/٦١وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -٥ ، عقــد ف
اخلــرباء احلكومــي الــدويل املفــتوح العضــوية العــداد مشــروع   
ــانوين دويل ملكافحــة     ــتفاوض بشــأن صــك ق اطــار مــرجعي لل
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/  آب٣يولـــيه إىل / متـــوز٣٠الفســـاد اجـــتماعه يف فييـــنا مـــن 
 وأوصــى اجلمعــية العامــة، عــن طــريق جلــنة  ٢٠٠١أغســطس 

ــا     ــس االقتصـــ ــية واجمللـــ ــة اجلنائـــ ــرمية والعدالـــ ــنع اجلـــ دي مـــ
واالجــتماعي، باعــتماد مشــروع قــرار بشــأن االطــار املــرجعي 

واعتمد . للـتفاوض بشـأن صـك قـانوين دويل ملكافحة الفساد          
 ٥٦/٢٦٠مشـروع القرار الحقا باعتباره قرار اجلمعية العامة         

 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١يف 

أن  ٥٦/٢٦٠وقـــررت اجلمعـــية العامـــة يف قـــرارها     -٦
/٥٥، الـيت أنشـئت عمـالً بالقرار         تـتفاوض اللجـنة املخصصـة     

اتفاقــية "، بشــأن اتفاقــية واســعة وفّعالــة يشــار الــيها باســم ٦١
ــاد   ــة الفسـ ــتحدة ملكافحـ ــم املـ ــنواهنا  "األمـ ــتحديد عـ ــناً بـ ، رهـ

 .النهائي

ــنة     -٧ ــة إىل اللجــ ــية العامــ ــت اجلمعــ ــرار، طلبــ ويف القــ
املخصصـة أن تعـتمد يف وضـع مشـروع االتفاقـية هنجا شامال              

ــا ــتعدد اجملــ ــنها العناصــــر  ومــ ــائل مــ ــنظر يف مســ الت، وأن تــ
الـتعاريف؛ الـنطاق؛ صـون السـيادة؛ تدابري        : االرشـادية التالـية   

ــتجريد    ــبل االنتصــــاف؛ الــ ــزاءات وســ ــتجرمي؛ اجلــ ــنع؛ الــ املــ
ــة القضــائية؛   ــبارياهليــئات مســؤولية واملصــادرة؛ الوالي  ؛ةاالعت

محايــة الشــهود والضــحايا؛ تــرويج الــتعاون الــدويل وتعزيــزه؛   
مكافحــة حتويــل األمــوال ذات املصــدر غــري املشــروع،   مــنع و

املتأتـية مـن أفعـال فسـاد، مبـا يف ذلـك غسـل األموال، وإعادة                 
تلــك األمــوال؛ املســاعدة التقنــية؛ مجــع املعلومــات وتــبادهلا       

 .وحتليلها؛ آليات رصد التنفيذ

كمـــا دعـــت اجلمعـــية العامـــة اللجـــنة املخصصـــة إىل  -٨
 تقريــر فــريق اخلــرباء احلكومــي  االســتناد يف إجنــاز مهامهــا إىل 

ــن      ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــوية، وإىل تقريـ ــتوح العضـ ــدويل املفـ الـ
الصــكوك القانونــية الدولــية والتوصــيات وغريهــا مـــن الوثــائق 

، Corr.1)  و(E/CN.15/2000/3املوجـــــودة املعنـــــيـة بالفســـــاد 
وكذلـك إىل األجـزاء ذات الصـلة مـن تقريـر جلنة منع اجلرمية               

ة عـن أعمـال دورهتـا العاشـرة، وبوجـه خاص         والعدالـة اجلنائـي   
/٢٠٠٢ مـن قـرار اجمللـس االقتصادي واالجتماعي          ١الفقـرة   

 .، بصفتها مواد مرجعية١٣

ــة   -٩ ــية العامـ ــة أن  وطلبـــت اجلمعـ ــنة املخصصـ إىل اللجـ
تـأخذ يف االعتـبار الصـكوك القانونـية الدولية الراهنة ملكافحة            

قــية األمــم الفســاد، وكذلــك، حيــثما كــان ذلــك مناســبا، اتفا 
ــررت أن      ــية؛ وق ــنظمة عــرب الوطن ــتحدة ملكافحــة اجلــرمية امل امل

 ٢٠٠٢تعقـد اللجـنـة املخصصـة دوراهتـا فـــي فيينـا فـي سنيت              
 ، حســب االقتضــاء، عــلى أال تعقــد أقــل مــن ثــالث ٢٠٠٣و

دورات مـدة كــل مــنها أســبوعان ســنوياً؛ وطلبــت إىل اللجــنة  
وز هنايــة ســنة املخصصــة أن تــنهي أعماهلــا يف موعــد ال يــتجا  

، وفقـا جلدول زمين يضعه مكتبها؛ وقبلت مع الشكر          ٢٠٠٣
عــرض حكومــة األرجنــتني استضــافة اجــتماع حتضــريي غــري    

، ٥٥/٦١رمسـي للجـنة املخصصـة، اليت أنشئت عمال بالقرار           
 .قبل انعقاد دورهتا األوىل

وقـد انعقـد االجـتماع التحضـريي غـري الرمسي للجنة             -١٠
اتفاقـية ملكافحة الفساد يف بوينس  املخصصـة للـتفاوض بشـأن       

وعقدت . ٢٠٠١ديسمرب  / كـانون األول   ٧ إىل   ٤آيـرس مـن     
ــاين       ــرمسي مثـ ــري الـ ــريي غـ ــتماع التحضـ ــك االجـ ــار ذلـ يف اطـ

 .جلسات
 
 

 تنظيم الدورة        -ثانيا   
 
 

 افتتاح الدورة  -ألف 
 

ــية       -١١ ــتفاوض بشــأن اتفاق ــنة املخصصــة لل ــدت اللج عق
/  كانون الثاين  ٢١فيينا من   ملكافحـة الفسـاد دورهتا األوىل يف        

ــناير إىل  ــباط١ي ــرباير / ش ــنائها  ٢٠٠٢ف ــدت يف أث  ٢٠، وعق
 .جلسة
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وبعـد انـتخاب أعضـاء املكتـب، دعا الرئيس املوظف            -١٢
ــنا وعــن مكتــب      ــتحدة يف فيي املســؤول عــن مكتــب األمــم امل
مراقـبة املخـدرات ومـنع اجلرمية باألمانة العامة إىل القاء كلمة            

 .افتتاحية

ــدد -١٣ ــبة   وشــ ــن مكتــــب مراقــ ــؤول عــ  املوظــــف املســ
ــنة     ــلى أن اللجــ ــته، عــ ــرمية، يف كلمــ ــنع اجلــ ــدرات ومــ املخــ
املخصصـة هـي يف طور بدء عملية ستفضي إىل إجراء تارخيي            

وأفاد بأن . مـن جانب اجملتمع الدويل يف جمال مكافحة الفساد  
املهمــة املطــروحة تتمــثل يف تــزويد العــامل بصــك دويل واســع   

كّن من انشاء أو تعزيز قدرة البلدان       وشـامل وعملي وفعال مي    
وأشـــار إىل أن كــثرة عــدد وتـــنوع   . عــلى التصــدي للفســاد   

ــناطق هــي       ــن كــل امل ــات م ــن احلكوم ــة م ــتراحات املقدم االق
مدعــاة للــتفاؤل وهــي تــربهن عــلى احلــرص اجلــاد مــن مجــيع    
الــبلدان يف خمــتلف أحنــاء العــامل عــلى ضــمان أن تتســم اتفاقــية  

 اجلـيدة والطـابع العمـلي والشمولية        مكافحـة الفسـاد بالنوعـية     
حيـث ان تلـك شـروط أساسـية لضـمان انطـباقها عـلى أوسع           

 .نطاق ممكن وكفاءهتا وفعاليتها

وأعـرب رئيس اللجنة املخصصة يف كلمته االفتتاحية         -١٤
عـن تصميمه على حتقيق توافق اآلراء، وأشار إىل أن مشروع           

طة انطالق  الـنص املدمـج الـذي أعـّد يف بويـنس آيرس ميثل نق             
وقـــال ان مهمـــة اللجـــنة . جـــيدة الجـــراء مفاوضـــات جـــادة 

املخصصـة تتمـثل يف الـتآزر مـن أجـل احـداث تغيري عميق يف                
فمع . السـلوك وضـمان وجـود التزام مشترك مبكافحة الفساد         

أن اجملـتمع الـدويل كـان ميلـك عـلى مدى أعوام طويلة معايري               
ذا يف هـذا الصـدد وأنـه كانـت هـنالك مؤسسـات موجودة هل               

. الغـرض، فـان هـنالك احساسـا بـأن الفسـاد آخذ يف التفشي              
وشــدد الرئــيس عــلى ضــرورة التســليم باالخــتالفات واحــترام  
خمـتلف أشـكال الـتراث الـثقايف، عـلى أن يكـون ذلـك هبدف                

ونـادى أيضــا  . التوصـل إىل قواسـم مشـتركة لتحســني الوضـع    

بضـرورة تأكـيد بعـض املـبادئ األخالقـية املشـتركة، وكذلك             
 .اد ثقافة قوامها الشفافية والنـزاهةباجي

 
 

 احلضور -باء 
 

ــتفاوض    -١٥ ــة للـ ــنة املخصصـ ــدورة األوىل للجـ ــر الـ حضـ
كما حضر  . دولة[...] بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد ممـثلو           

الـدورة األوىل مراقـبون عـن وحـدات من األمانة العامة لألمم        
ت املـتحدة، وهيـئات لألمـم املـتحدة، ومعـاهد أحباث ووكاال           

متخصصـــة ومـــنظمات أخـــرى يف مـــنظومة األمـــم املـــتحدة،  
ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة   
ــري     ــنظمات غــ ــية، ومــ ــية دولــ ــنظمات حكومــ ــية، ومــ اجلنائــ

ــية ــة بأمســاء     . حكوم ــتقرير قائم ــذا ال ــرفق األول هب ــرد يف امل وت
 .املشاركني يف الدورة

 
 

 انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
 

نتخبــت اللجــنة املخصصــة بالتزكــية أعضــاء املكتــب  ا -١٦
 :التالية أمساؤهم

 )كولومبيا(هكتور تشاري سامبري   :الرئيس 

 )النمسا(توماس ستيليتسر  :نواب الرئيس 

 )هنغاريا(كارويل بارد    

 )األردن(حميي الدين طوق    

ــيلو      ــلي كوليندافــــــ ــان ليســــــ ايفــــــ
 )موريشيوس(

 )رييانيج(عبد القادر بن رميداب    

 )الفلبني(غارسيا الثالث . فكتور ج   

 )بريو(خافيري باولينيتش    
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اململكــة  (بيــتر ريدمونــد جنكيــنس       
املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا  

 الشمالية 

 )بولندا(آنا غروبينسكا   :املقررة 

واجـتمع مكتـب اللجـنة املخصصـة عـدة مـرات أثناء              -١٧
 .املتعلقة بتنظيم األعمالالدورة األوىل للنظر يف املسائل 

وأبلـغ الرئيس اللجنة املخصصة بأن مكتبها قرر اختاذ          -١٨
ــيها      ــنطوي عل ــية، بغــية تقاســم األعمــال الــيت ي ــبات التال الترتي

 .التفاوض بشأن مشروع االتفاقية
 

 الرئيس؛: الديباجة واألحكام اخلتامية 

اململكـــة املـــتحدة، مبســـاعدة مـــن  : األحكـــام العامـــة 
 هنغاريا؛

تدابـــري املـــنع، مبـــا يف ذلـــك مدونـــة قواعـــد الســـلوك   
األردن، مبســـــــاعدة مـــــــن  : الـــــــواردة يف املـــــــرفق 

 موريشيوس؛

، املـتعلقة بالـتجرمي ومسؤولية اهليئات   ٣٩-١٩املـواد    
 هنغاريا، مبساعدة من اململكة املتحدة؛: االعتبارية

، املــــــتعلقة باجلــــــزاءات وســــــبل   ٥٠-٤٠املــــــواد  
ــادرة واحلجـــز  ــهود االنتصـــاف، واملصـ ــة الشـ ، ومحايـ

ــة    ــتعاون عــلى انفــاذ القــانون، والوالي والضــحايا، وال
 الفلبني، مبساعدة من نيجرييا؛: القضائية

 نيجرييا، مبساعدة من بريو؛: التعاون الدويل 

ــوال ذات املصــدر غــري املشــروع     ــل األم ــريو، : حتوي ب
 مبساعدة من النمسا؛

 موريشيوس، مبساعدة من األردن؛: املساعدة التقنية 

 .النمسا، مبساعدة من الفلبني: آلية املتابعة 

وقـــد توصـــل املكتـــب إىل هـــذا القـــرار عـــلى أســـاس  -١٩
 :التفاهم التايل

ــلطة    )أ(  ــعة لسـ ــتفاوض خاضـ ــية الـ ــتظل عملـ سـ
 الرئيس؛

ســيعىن نــواب الرئــيس مبســألة معيــنة لغــرض    )ب( 
زيـادة املشـاركة والعمـل اجلماعي، كما أهنم سيعنون بضمان           

ويف ذلــك الســياق، ميكــن أن يــترأس  . تفاوضتقــدم عملــية الــ
نـواب الرئـيس إمـا اجللسـات العامة أو املشاورات غري الرمسية       
بشـأن املوضـوع احملـدد املسند اليهم، مبا يف ذلك اجراء حوار             
غــري رمســي مــع الوفــود املهــتمة مــن أجــل التوصــل إىل توافــق    

 اآلراء، عند االقتضاء؛

رئــيس ســتكون القــيادة مــن نصــيب نائــب ال   )ج( 
املذكـور أوال يف اطار كل موضوع، وسيسانده نائب الرئيس        

 .املذكور ثانيا
 
 

  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال-دال 
 

ــتها األوىل    -٢٠ ــة، يف جلســ ــنة املخصصــ ــتمدت اللجــ اعــ
، جدول األعمال ٢٠٠٢يناير / كـانون الـثاين  ٢١املعقـودة يف    

 :التايل لدورهتا األوىل

 .وىل للجنة املخصصةافتتاح الدورة األ -١ 

 .انتخاب أعضاء املكتب -٢ 

 .اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -٣ 

ــتحدة    -٤  ــم املـ ــية األمـ ــروع اتفاقـ ــنظر يف مشـ الـ
 .ملكافحة الفساد

اعـتماد تقريـر اللجـنة املخصصـة عـن أعمــال       -٥ 
 .دورهتا األوىل
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 الوثائق -هاء
 

ا كـــان معروضـــا عـــلى اللجـــنة املخصصـــة يف دورهتـــ  -٢١
األوىل، اضـافة إىل الوثـائق الـيت أعدهتـا األمانة، وثائق تتضمن             
اقـتراحات ومسـامهات مقدمـة مـن حكومات االحتاد الروسي           
وأذربــيجان واســبانيا وأملانــيا وأوكرانــيا وباكســتان والــربازيل  
وبــــريو واجلزائــــر واجلمهوريــــة التشــــيكية وجــــنوب افريقــــيا 

مالــيزيا ومصــر وســلوفينيا والصــني وفرنســا والفلــبني وكــندا و 
ــتحدة    ــة املـ ــعودية واململكـ ــية السـ ــة العربـ واملكســـيك واململكـ

وترد قائمة بالوثائق يف املرفق الثاين      . والنمسـا واهلـند وهولـندا     
 .هبذا التقرير

  
النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة                       -ثالثا  

 ملكافحة الفساد       
 

أعـرب الرئـيس عـن امتـنان اللجنة املخصصة حلكومة          -٢٢
تني الستضــافتها االجــتماع التحضــريي غــري الــرمسي     األرجنــ

ــرس يف كــانون      ــنس آي ــد يف بوي ــذي عق للجــنة املخصصــة، ال
، ودعا ممثل األرجنتني إىل تقدمي تقرير       ٢٠٠١ديسـمرب   /األول

 .عن نتائج االجتماع التحضريي غري الرمسي

 دولة  ٥٦وأبلـغ ممثل األرجنتني اللجنة املخصصة بأن         -٢٣
 اقتراحا  ٢٦ريي غـري الرمسي وأن      حضـرت االجـتماع التحضـ     

وشدد على الطبيعة العملية لالجتماع، الذي   . قُـدم للـنظر فـيه     
ــية جتنـــب       ــتراحات بغـ ــج خمـــتلف االقـ ــدف إىل دمـ ــان يهـ كـ

وأحل عـــلى عـــدم اعتـــبار جتمـــيع مشـــروع نـــص . االزدواجـــية
ُمدمــــج يف بويــــنس آيــــرس عائقــــا أمــــام تقــــدمي مــــزيد مــــن 

 .االقتراحات أثناء املفاوضات

بل دعـوة الوفـود اىل االدالء ببـيانات عامة، شجع           وقـ  -٢٤
الرئـيس الوفـود عـلى انـتهاز فرصـة وجودها يف الدورة األوىل             

للجــنة املخصصــة للــتحاور بغــية زيــادة تنســيق مشــروع نــص   
 .االتفاقية

ودعا الرئيس أيضا الوفود اىل أن توضح موقفها فيما          -٢٥
 تلخص  يـتعلق مبشـاريع أحكـام حمـددة، بدال من أن حتاول أن            

ــتعلق بكــامل اجملموعــة      ــيما ي ــيان عــام آرائهــا ومواقفهــا ف يف ب
 .الواسعة من املسائل اليت يشملها مشروع االتفاقية

 ٧٧وأشـار ممـثل الفلـبني، متحدثا نيابة عن جمموعة الـ       -٢٦
والصـني، اىل أنـه ال يوجـد أي بلـد يـنعدم فيه الفساد، وشدد                

 ٧٧وعـــة الــــعـــلى األمهـــية الكـــربى الـــيت يعلّقهـــا أعضـــاء جمم
. والصـني عـلى املهمـة الـيت تقـع عـلى عـاتق اللجـنة املخصصة              

وقـال ان اجملموعـة تؤكـد عـلى أمهـية وضع صك قانوين دويل           
وجيب أن  . فعـال وملـزم ملكافحـة الفسـاد جيّسـد هنجـا شـامال             

يضـع هـذا الصك اطارا قانونيا ملزما دوليا يشمل منع الفساد         
تكبــيه قضــائيا  وكشــفه وجتــرميه والــتحري فــيه ومالحقــة مر    

. ومعاقبـتهم وسـبل االنتصـاف واعـادة التأهيل وآليات الرصد          
كمـا ينبغي أن يشمل الصك التعاون الدويل واملساعدة التقنية        
ــية اىل معاجلـــة مشـــكلة    ــا الرامـ فـــيما بـــني الـــدول يف جهودهـ

وأشـار اىل ضـرورة ايـالء االهـتمام لتوسيع التعاريف       . الفسـاد 
وأفــاد بــأن مــن . م واخلــاصلتشــمل الفســاد يف القطــاعني العــا

اهلـــام جـــدا أيضـــا أن يعـــزز الصـــك اجلديـــد الـــتعاون الـــدويل 
وكذلـك مؤسسات الدول وقدرهتا على مكافحة الفساد، مع         

وعالوة على ذلك، ينبغي ايالء اهتمام      . مـراعاة سـيادة الدول    
خــاص اىل األحكــام املــتعلقة بتــبادل املعلومــات ورفــع الســرية 

يكشــف فــيها عــن فســاد، ووضــع  املصــرفية يف احلــاالت الــيت 
معـايري لـتحديد بلـد منشـأ املوجودات غري املشروعة، وتعقب            
حتويـل األمـوال ذات املصـدر غري املشروع، وضبط ومصادرة        

وأفاد . العـائدات املتأتـية مـن الفسـاد، وعكـس عـبء االثبات            
 والصــني تــويل أمهــية كــبرية ملســألة ٧٧املمــثل بــأن جمموعــة الـــ

ــا  اعـــادة املوجـــودات ذات  املصـــدر غـــري املشـــروع اىل بلداهنـ
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وأعـرب يف ذلـك الصدد عن تأييد اجملموعة القتراح    . األصـلية 
 ٢٠٠٢يونــيه /بــريو املــتعلق بتنظــيم حلقــة دراســية يف حزيــران

لتـناول مشـاكل اعـادة املوجودات ذات املصدر غري املشروع           
ــا ــية     . اىل بلداهن ــيق الفعال ــبني عــلى أمهــية حتق وشــدد ممــثل الفل

ــن     القصــوى لعمــ  ــدر م ــتمكني أكــرب ق ل اللجــنة املخصصــة ب
وأفاد بأن التدابري   . املشـاركة من جانب مجيع الدول األعضاء      

الكفــيلة بتحقــيق ذلــك اهلــدف تشــمل اتاحــة الوثــائق مقدمــا،  
ــات      ــر خدم ــتوازية، وضــمان توف ــد اجــتماعات م وجتنــب عق

ــة لكــل جلســات اللجــنة املخصصــة    ــترمجة الفوري ــتم . ال واخت
 الـبلدان املاحنـة أن تقـدم تربعات تكفل          املمـثل كلمـته مناشـدا     

 .مشاركة أقل البلدان منوا على أساس غري انتقائي

وخاطـب ممـثل اسـبانيا اللجـنة املخصصـة بالنـيابة عن              -٢٧
الــــدول األعضــــاء يف األمــــم املــــتحدة األعضــــاء يف االحتــــاد  

كمـا أيد كلمته ممثلو إستونيا      . األورويب واملفوضـية األوروبـية    
ا وتركـــيا ورومانـــيا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا  وبلغاريـــا وبولـــند

وشـدد ممثل اسبانيا على     . وقـربص وليتوانـيا ومالطـة وهـنغاريا       
اهـتمام الـدول األعضـاء يف االحتاد األورويب مبكافحة الفساد،      
وهـو مـا تـدل علـيه االقـتراحات الـيت قدمهـا العديـد مـن هذه                   

 وقال ان الدول األعضاء يف    . الـبلدان بشـأن مشـروع االتفاقية      
ــية      ــلى ضــرورة أن تتضــمن االتفاق ــاد األورويب تشــدد ع االحت
تدابـري للمـنع وتدابـري النفـاذ القـانون عـلى السـواء، مـع إقامة                 

كمــا تــنادي تلــك . تــوازن بــني هذيــن الــنوعني مــن األحكــام 
الـدول بوضـع معـيار عـاملي عـال، عـلى مسـتوى يتماشـى مع                 

ــاد   ــة الفسـ ــواردة يف الصـــكوك املوجـــودة ملكافحـ ــبادئ الـ  .املـ
وأشـار فـيما يـتعلق مبسـألة التجرمي إىل ضرورة أخذ الصكوك              
القانونـية الدولية القائمة يف االعتبار وكذلك اىل أن تراعى يف           
حتديـد اجلـرائم اجلنائـية والعقوبات املبادئ األساسية اليت تقوم          

وأشـــار يف ذلـــك . علـــيها الـــنظم القانونـــية للـــدول األعضـــاء 
ــراء غــري  الســياق اىل حتفظــات االحتــاد األورو  ــتعلقة باالث يب امل

ــانون اىل أن     . املشــروع ــاذ الق ــتدابري انف ــتعلق ب ــيما ي ــار ف وأش

ــاعل        ــن الفســاد الف ــبغي أن تشــمل كــال م ــبلة ين ــية املق االتفاق
والسـليب يف القطـاع العـام، والفسـاد الـذي يتورط فيه موظفو       
ــن     ــواء، ومـ ــلى السـ ــيون واألجانـــب عـ ــية الوطنـ ــة املدنـ اخلدمـ

كمـــا أن الفســـاد . ملدنـــية الدولـــيةضـــمنهم موظفـــو اخلدمـــة ا
الفـاعل والسـليب يف القطاع اخلاص، وكذلك املتاجرة بالنفوذ          
وجـــرائم احملاســـبة، ينـــبغي أن تشـــكل هـــي أيضـــا جـــزءا مـــن 

ــاد األورويب    . املفاوضــات ــدول األعضــاء يف االحت ــال ان ال وق
تـرى أن الصـك اجلديـد ينبغي أن يشمل جترمي غسل عائدات             

ما بشأن احلجز واملصادرة وكذلك     الفسـاد وأن يتضمن أحكا    
وشدد املمثل على   . بشـأن الـتعاون الـدويل يف هـذا اخلصـوص          

ــادة املوجــودات       ــثلة يف اع ــة املتم ــناول املســألة اهلام ضــرورة ت
وينبغي استعمال أحكام اتفاقية    . احملـازة احتـيازا غـري مشـروع       

األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية كأساس               
ويــرى .  عناصــر أساســية مــن االتفاقــية املقــبلة    لصــوغ عــدة 

االحتـاد األورويب أن االتفاقـية املقبلة ملكافحة الفساد ينبغي أن           
تتضـمن تدابـري ملـزمة بشـأن املنع، وأن هذه التدابري ينبغي أن              
ــنـزاهة       ــاحلكم الرشــيد وال ــتعلقة ب ــية امل ــبادئ األساس جتســد امل

اقية، على غرار   كمـا أن مـن اهلام أن تتضمن االتف        . والشـفافية 
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، 
آلــيات لــتوفري املســاعدة التقنــية للــبلدان النامــية والــبلدان ذات  
ــية للرصــد تكــون     ــية، وكذلــك انشــاء آل االقتصــادات االنتقال

 .فعالة ومرنة

وحتــدث ممــثل الســودان نــيابة عــن جمموعــة الـــدول        -٢٨
ر اىل أن نطاق االتفاقية املقبلة ينبغي أن يشمل         االفريقـية فأشـا   

كـل أشـكال الفسـاد، عـلى كـال الصـعيدين الوطـين والدويل،               
وأن يشـــمل الفســـاد يف القطـــاع العـــام وكذلـــك يف القطـــاع  

ــد مســائل مــنع    . اخلــاص ــبغي أن جيّســد الصــك اجلدي كمــا ين
ــيه واستئصــاله،       ــبة عل ــنه واملعاق ــتحري ع الفســاد وكشــفه وال

يسـري التغلّـب عـلى االخـتالفات بـني النظم           وكذلـك وسـائل ت    
وقال ان الدول األعضاء يف اجملموعة االفريقية تويل        . القانونـية 
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ــل       ــوال وحتوي ــنع ومكافحــة غســل األم أمهــية كــبرية ملســألة م
األمـوال ذات املصـدر غـري املشـروع، وكذلـك اعادة األموال             

ية وتشـعر اجملموعة األفريق   . غـري املشـروعة اىل بلداهنـا األصـلية        
خبيـبة أمـل لكـون األموال املتاحة لألمانة يف الوقت احلاضر ال             
ــوا يف عمــل        ــل من ــبلدان األق ــاركة كــل ال ــي لضــمان مش تكف

وأكــد املمــثل جمــددا أمهــية مشــاركة أقــل   . اللجــنة املخصصــة
ــية مــن أجــل ضــمان طــابع عــاملي       ــوا مشــاركة فعل ــبلدان من ال

ــتمكني مجــ      ــربعات ل ــدمي ت ــا اىل تق ــية، ودع ــيقي لالتفاق يع حق
ــبلدان األقــل منــوا مــن املشــاركة عــلى قــدم املســاواة طــوال      ال

ــية الــــتفاوض وأشــــار ممــــثل الســــودان اىل االجــــتماع  . عملــ
التحضـريي غـري الـرمسي الذي عقد يف بوينس آيرس، وأعرب      
عـن أملـه يف أن يكـون للجهود اليت بذلت يف ذلك االجتماع              

 .أثر اجيايب يف عملية التفاوض

 نيابة عن جمموعة دول أمريكا      وحتـدث ممـثل فـنـزويال      -٢٩
ــلى    ــة األرجنــــتني عــ ــبـي، فشــــكر حكومــ ــية والكاريــ الالتينــ
استضــافتها االجــتماع التحضــريي غــري الــرمسي وذكّــر بــأن       
ــتراحات      ــوا مبناســبة ذلــك االجــتماع اق أعضــاء اجملموعــة قدم

انظر (موضـوعية أُدرجـت يف الـنص املدمـج ملشروع االتفاقية            
A/AC.261/3 .(ــة  وأشـــار اىل أن ا لـــدول األعضـــاء يف جمموعـ

دول أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي اســتبانت، أثــناء اجــتماع      
فـــريق اخلـــرباء الـــدويل احلكومـــي املفـــتوح العضـــوية إلعـــداد  
ــانوين دويل     ــتفاوض بشــأن صــك ق مشــروع اطــار مــرجعي لل

يوليه اىل / متوز٣٠ملكافحـة الفسـاد، الـذي عقـد يف فييـنا مـن            
ن أجــل احــتمال  ، عــدة عناصــر مــ  ٢٠٠١أغســطس / آب٣

ادراجهـا يف االتفاقـية اجلديـدة، وكـان مـن بـني تلـك العناصر                
ــري     ــدر غـ ــوال ذات املصـ ــل األمـ ــة حتويـ ــنع ومكافحـ ــري ملـ تدابـ
املشـروع وغسـل األمـوال املتأتـية من الفساد، وكذلك تدابري            

ــا    ــوال اىل بلداهن ويف ذلــك الصــدد،  . لتيســري اعــادة تلــك األم
موعة، عن تأييده القتراح أعـرب ممـثل فـنـزويال، نـيابة عـن اجمل        

حكومـة بـريو فـيما يـتعلق بتنظـيم حلقـة دراسـية أثـناء الدورة                 

وأكد . الثانـية للجـنة املخصصـة مـن أجـل تـناول تلـك املسألة              
املمـثل جمـددا ضـرورة تكمـيل األحكام امللزمة اليت ستتضمنها            
ــن أجــل اتاحــة        ــية م ــتدابري للمســاعدة التقن ــبلة ب ــية املق االتفاق

ــيقها بشــكل م  ــدتطب ــية    . وّح ــلى أن تتضــمن االتفاق وشــدد ع
املقــبلة تدابــري للمــنع وكذلــك أحكامــا بشــأن الــتعاون الــدويل 

كمـا أكـد عـلى أمهية    . واملسـاعدة املتـبادلة عـلى نطـاق واسـع       
ــية اخلاصــة    وأشــار . اشــراك اجملــتمع األهــلي واملؤسســات املال

املمـــثل اىل أنـــه ســـيكون مـــن املستصـــوب أن يكـــون هـــنالك 
ماعات يتجّنـب تداخـل اجللسـات العامة        جـدول زمـين لالجـت     

واقــترح يف هنايــة كلمــته انشــاء  . مــع املشــاورات غــري الرمســية 
ــبلدان منــوا، عــلى غــرار نظــام      ــتمويل مشــاركة أقــل ال نظــام ل
الـتمويل الـذي اتـبع فـيما يـتعلق بالـتفاوض عـلى اتفاقية األمم                
ــية، وذلــك بغــية     املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن

 .أوسع مشاركة ممكنة يف عملية التفاوضاتاحة 

وأثـناء املناقشـات الـيت تلـت ذلـك، أعـرب عديد من               -٣٠
املمــثلني عــن امتــناهنم حلكومــة األرجنــتني عــلى استضــافتها       
االجـتماع التحضريي غري الرمسي الذي عقد يف بوينس آيرس       

 .٢٠٠١ديسمرب /يف كانون األول

 متكــني وشــدد عــدة ممــثلني يف كــلماهتم عــلى ضــرورة -٣١
أقـل الـبلدان منوا من حضور املفاوضات من أجل وضع صك            
عـاملي وشـامل حقـا، وأكـدوا جمـددا الـنداء الصـادر عن ممثلي               
اجملموعـــات االقليمـــية اىل الـــبلدان املاحنـــة لكـــي تتـــيح لألمـــم 
املـتحدة مـوارد لتغطـية تكالـيف مشـاركة الـبلدان النامية، وال         

يابان، يف هذا الصدد،    وأعلـن ممـثل ال    . سـيما أقـل الـبلدان منـوا       
 دوالر لصــندوق ٣٠ ٠٠٠أن حكومــته تــربعت مبــبلغ قــدره  

األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل مشاركة             
ــوا يف أعمــال اللجــنة املخصصــة     ــبلدان من ــل ال ــثل  . أق ــاد مم وأف

 .فرنسا أيضا بأن حكومته تنظر يف تقدمي تربع للغرض ذاته
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مـــج االقـــتراحات الـــيت ورحـــب عـــدة مشـــاركني بد -٣٢
(قدمـت اىل االجـتماع التحضريي غري الرمسي يف نص واحد     

A/AC.261/3 (Parts I-IV)(   ــه ــام ب ــالعمل الــذي ق  وأشــادوا ب
وأكد . املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل يف هـذا اخلصـوص              

بعـض املمـثلني جمـددا الفهـم بـأن اللجـنة املخصصـة لـن تقصر                
 النص املدمج لكنها ستنظر     نظـرها عـلى اخلـيارات الـواردة يف        

ــية      ــناء عملـ ــتقدم أثـ ــيت سـ ــرى الـ ــتراحات األخـ ــا يف االقـ أيضـ
 .التفاوض

وأعـرب ممـثلون عديدون عن رأي مفاده أن االتفاقية           -٣٣
املقـبلة ملكافحـة الفسـاد ينـبغي أن تكون ملزمة وفعالة وكفؤة             
ــراعي     ــبغي أن تكــون صــكا مــرنا ومــتوازنا ي وشــاملة وأهنــا ين

ــتالفات القان ــادية   االخـ ــية واالقتصـ ــية والثقافـ ــية واالجتماعـ ونـ
ــبلدان، وكذلــك خمــتلف مســتويات منوهــا   . والسياســية بــني ال

كمــا نــودي مــرارا باحلاجــة اىل أن تتضــمن االتفاقــية أحكامــا  
واضـحة ودقيقة وواقعية تكون قابلة لالنطباق بشكل ملموس         

 .على الصعيد الوطين

تفاقية وشـدد ممـثلون كـثريون أيضا على أن يكون لال           -٣٤
املقـبلة هنج شامل ومتعدد التخصصات، وأال تعترب جمرد صك          
قـانوين جـنائي بـل ينـبغي أن تقـيم أيضا توازنا بني تدابري املنع                

 .وتدابري انفاذ القانون

وأشـار بعـض املمـثلني اىل أن وضـع االتفاقية اجلديدة             -٣٥
ــدول       ــيادة الـ ــبادئ سـ ــة ملـ ــراعاة الكاملـ ــم باملـ ــبغي أن يتسـ ينـ

 .قليمية وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخليةوسالمتها اال

وأفـيد بــأن وضــع االتفاقــية اجلديــدة ينــبغي أن تــراعى   -٣٦
ــية املوجــودة ملكافحــة الفســاد    ــية الدول ــيه الصــكوك القانون . ف

واعتـرب مـن اهلـام ضـمان اسـتناد االتفاقية اجلديدة اىل اجنازات              
وأفـيد عالوة   . تلـك الصـكوك وعـدم وضـع معـايري أدىن مـنها            

 ذلـك بـأن اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             عـلى 
تتضـمن أحكامـا عديـدة تشـمل حلـوال مفـيدة ومتثل اجنازات              

ــتوافق اآلراء   ــيها ب ــة مت التوصــل ال ــبغي   . هام ــه ين وأشــري اىل أن
لالتفاقـية اجلديـدة أن تسـتعمل تلك األحكام استعماال كامال           

 .تعجيلهاقدر االمكان من أجل تيسري عملية التفاوض و

وأشـار عـدة مشـاركني اىل أن أحـد أهداف االتفاقية             -٣٧
ــلى    ــية عـ ــز القـــدرات الوطنـ ــبغي أن يتمـــثل يف تعزيـ ــبلة ينـ املقـ
ــدويل عــلى مــنع الفســاد      ــتعاون ال ــادة ال مكافحــة الفســاد وزي

وأُعـرب عـن رأي مفاده      . وكشـفه ومكافحـته والقضـاء علـيه       
يل، وال  أن الصـك اجلديـد ينـبغي أن يركّـز عـلى الـتعاون الدو              

ســيما الــتعاون القضــائي الــدويل، وال ينــبغي له أن حيــاول           
 .معاجلة الفساد على الصعيد الوطين

ــبغي أن   -٣٨ ــية اجلديـــدة ينـ ورأى عـــدة ممـــثلني أن االتفاقـ
وأشري . تكـون صكا واسع النطاق يشمل كل أشكال الفساد        

بوجه خاص اىل ضرورة أن تشمل الفساد الفاعل والسليب يف           
العــام واخلــاص، واملــتاجرة بالــنفوذ، والرشــوة  كــال القطــاعني 

عــلى الصــعيد الــدويل، واالســتعمال غــري الالئــق ملمــتلكات       
. الدولـة، وعـرقلة سري العدالة، والتعسف يف استعمال السلطة         

ــبغي أن تنطــبق     ــدة ين ــية اجلدي ورأى بعــض املمــثلني أن االتفاق
 عـلى املوظفـني العمومـيني احملليني واألجانب والدوليني، سواء     

 .أكانوا منتخبني أم معينني

ــلى أمهــية       -٣٩ ــتهم ع ــثلني يف كلم ــن املم ــد م وشــدد عدي
" الفساد"وضـع تعـاريف واضـحة ودقيقة، وال سيما ملفهومي           

ــيذ  ". املوظـــف العمومـــي"و  ــارب يف تنفـ ــية جتنـــب التضـ وبغـ
املوظف "االتفاقـية، اقـترح التوصل اىل تعريف مستقل ملفهوم          

ــي ــري "العمومـ ــريف ال يشـ ــلي  ، أي اىل تعـ ــانون الداخـ  اىل القـ
وشـدد بعض املندوبني على أن التعاريف قد تتفاوت         . للـدول 

 .من فصل إىل آخر

وســلط الضــوء عــلى املــنع بصــفته عنصــرا أساســيا يف   -٤٠
وشـدد كـثري مـن املمـثلني على ضرورة اقامة           . الصـك اجلديـد   

وأشار بعض املمثلني   . تـوازن بـني تدابـري املـنع وتدابـري االنفاذ          
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ــرورة ــنـزاهة     إىل ضـ ــز الـ ــلى تعزيـ ــتدابري عـ ــك الـ ــوم تلـ  أن تقـ
. والشـفافية واحلكم الرشيد واالنصاف واملساواة أمام القانون       

وكذلـك رأى بعـض املندوبني أن تدابري املنع ينبغي أن تشمل            
وضـع قواعد للسلوك أو األخالق؛ وحتقيق خدمة مدنية فعالة          
وحمـــايدة وانشـــاء نظـــم فعالـــة لـــتمويل األحـــزاب السياســـية؛  

انشــاء هيــئات اشــراف مســتقلة، واجيــاد وســائل اعــالم حــرة و
ــية،     وشــفافة ووضــع قواعــد شــفافة بشــأن املشــتريات العموم
والتنظـيم الفعـال للـنظم املالـية؛ ومنع امكانية خصم الرشاوى            
مـن الوعـاء الضـرييب؛ واجيـاد سـلطة قضـائية مستقلة؛ والتنفيذ              

رأي وأعرب مندوبون عديدون عن     . الفعـال لسـيادة القـانون     
مفــاده أن املــنع، لكــي يكــون فعــاال، ينــبغي أن يعــاجل اجلــذور  

كمـــا شـــدد العديـــد مـــن . االجتماعـــية واالقتصـــادية للفســـاد
املمـثلني عـلى أمهـية اشـراك ومشـاركة اجملـتمع األهـلي يف منع             

 .الفساد وتعزيز الوعي العمومي

ــنع يف       -٤١ ــري امل ــلى أن تكــون تداب ــثلني ع ــّدة مم وشــدد ع
ة ملــزمة حــىت تكــون فعالــة، بيــنما أشــار بعــض االتفاقــية املقــبل

املمــثلني إىل أن تلــك الــتدابري ال ينــبغي أن تكــون ملــزمة يف      
 .طابعها وينبغي أن تكيف مع األوضاع الوطنية

وفـيما يـتعلق بالـتجرمي، شـدد كـثري مـن املمثلني على               -٤٢
كما نودي أثناء   . أمهـية وجـود معـايري موحـدة لتجرمي الفساد         

ــبارية    املناقشــة بضــرورة  ــئات االعت ــلى مســؤولية اهلي ــنص ع  ال
ــية و   ــية و/وكذلــك بضــرورة وضــع جــزاءات جنائ أو /أو مدن

ورأى بعض  . اداريـة ملعاقـبة األشخاص الطبيعيني واالعتباريني      
املمـثلني أن التدابري القانونية اجلنائية ملكافحة الفساد ينبغي أن          

ورأى . تشـمل عكـس عـبء االثـبات ورفـع السـرية املصرفية            
. املـندوبني أن جترمي االثراء غري املشروع ضروري أيضا        بعـض   

بـيد أن بعـض املـندوبني أعربوا عن قلقهم بشأن عكس عبء             
االثـبات، معتربين أن ذلك سيكون خمالفا للمبادئ الدستورية         

أو املـبادئ األساسـية للقـانون الداخلي أو االلتزامات الدولية،           
 .وبالتايل سيكون من الصعب النص عليه

رى التشــديد بوجــه خــاص عــلى ادراج أحكــام   وجــ -٤٣
بشـأن التعاون الدويل الواسع النطاق، مبا يف ذلك التعاون بني           
أجهــــزة انفــــاذ القــــانون، وتــــبادل املعلومــــات، والتدريــــب، 

ويف ذلك الصدد، أشار    . والـتعاون يف جمـايل احلجز واملصادرة      
 عـدة ممـثلني إىل أن االتفاقـية املقـبلة ينبغي أن تنص على تقدمي              
املسـاعدة التقنـية إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات      
ــلى مكافحــة       ــا املؤسســية ع ــز قدرهت ــن أجــل تعزي ــية م االنتقال

 .الفساد وضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال

ــروري أن     -٤٤ ــن الضـ ــتحدثني أن مـ ــن املـ ــثري مـ ورأى كـ
سألة تتـناول االتفاقـية املقـبلة ملكافحـة الفسـاد، تناوال فعاال، م            

ــرورة    ــروع وضـ ــدر غـــري املشـ ــودات ذات املصـ ــل املوجـ حتويـ
ــتعادة تلـــك     ــمان اسـ ــية لضـ ــري كافـ ــيات وتدابـ ــتحداث آلـ اسـ

وسـلط عـدة ممـثلني الضـوء عـلى املسائل املعقدة            . املوجـودات 
ذات الصــلة بــتلك املشــكلة، وبوجــه خــاص مســألة تعقــب       
األمـــوال، وتـــبني هويـــة املســـتفيد املشـــروع مـــن األمـــوال أو  

ذات املصـدر غـري املشـروع، ومسـألة حق امللكية        املوجـودات   
ــوال أو املوجــودات   ــك األم ــدى   . يف تل ــك الصــدد، أب ويف ذل

كـثري مـن املمـثلني تأييدا لالقتراح املقدم من بريو بشأن تنظيم             
ــية للجــنة      ــدورة الثان ــناء ال حلقــة دراســية عــن تلــك املســألة أث

 .املخصصة

ية وشــدد كــثري مــن املمــثلني يف كــلماهتم عــلى أمهــ       -٤٥
وأشري إىل أن   . اآللـيات الفعالـة لرصـد تنفـيذ االتفاقية اجلديدة         

هــذه اآللــيات ينــبغي أن تكــون هلــا مهــام والــتزامات واضــحة  
ورأى بعض املمثلني   . ودقـيقة وأهنا ينبغي أن تكون فعالة حقا       

أن عـدة مـن الصـكوك القانونية الدولية املوجودة توفر مصدر            
 .اهلام مفيدا يف ذلك الصدد
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ــوم    ويف -٤٦ ــثة للجــنة املخصصــة، املعقــودة ي  اجللســة الثال
ــثاين ٢٢ ــانون ال ــتظر مــن      / ك ــه ُين ــيس إىل أن ــار الرئ ــناير، أش ي

اللجــنة املخصصــة، وفقــا الطارهــا املــرجعي، أن تــأخذ يف ي   
االعتـبار مسـامهات املـنظمات غري احلكومية واجملتمع األهلي،          

تها وفقــا لقواعــد األمــم املــتحدة واتــباعا للممارســة الــيت أرســ  
اللجـنة املخصصـة لوضـع اتفاقـية ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب              

وأفاد بأن اللجنة املخصصة هي هيئة أنشأهتا اجلمعية        . الوطنـية 
العامــة، وبالــتايل فهــي تتــبع الــنظام الداخــلي للهيــئات الفرعــية 

 .التابعة للجمعية العامة

ــابقة    -٤٧ ــة السـ ــنة املخصصـ ــيس إىل أن اللجـ ــار الرئـ وأشـ
لــت يف جلســاهتا العامــة مــنظمات غــري حكومــية كانــت قــد قب

. ذات مركـز استشـاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي        
مبا فيها  (وأفـاد بـأن املشـاورات غـري الرمسـية، أيـا كـان نوعها                
، تســمى )األفــرقة العاملــة أو أفــرقة الصــياغة  الصــغرية احلجــم

ــة" ــتماعات مغلقـ ــلي   "اجـ ــيها ســـوى ممثـ ــبل فـ ــه ال ُيقـ ، أي أنـ
أمـا يف اجللسـات العامـة، فيـتاح اجملـال للمراقبني            . اتاحلكومـ 

عـن املـنظمات غـري احلكومـية لالدالء ببياناهتم بعد انتهاء كل             
وطلـب من   . املمـثلني مـن القـاء كلمـتهم، رهـنا بـتوفر الوقـت             

املراقـبني عـن املنظمات غري احلكومية الذين يرغبون يف توزيع           
تــب توزيــع وثــائق أن يــأتوا بنســخ كافــية لكــي توضــع يف مك 

 .الوثائق

ــيعة    -٤٨ ــرا لطبــ ــتوقع، نظــ ــائال ان مــــن املــ واسترســــل قــ
املوضـوع، أن تـتقدم عدة منظمات ال تتمتع مبركز استشاري           
ــة     ــة العامـ ــتماعي إىل األمانـ ــادي واالجـ ــدى اجمللـــس االقتصـ لـ

. بطلـبات لــتقدمي وثـائق أو املشــاركة يف الـدورات أو كلــيهما   
القطــاع اخلــاص   كمــا أن مــن املــتوقع أن تعــّبر هيــئات مــن      

 .وهيئات وطنية مستقلة عن االهتمام ذاته

واقــترح املكتــب أن تــأذن له اللجــنة املخصصــة بــأن      -٤٩
ــة حبالــة يف اطــار        ــبات ويبــت فــيها حال يســتعرض تلــك الطل

 .٥٦/٢٦٠املعايري احملددة وفقا لقرار اجلمعية العامة 

وأبلــغ الرئــيس اللجــنة املخصصــة بــأن املكتــب تلقــى    -٥٠
 هذا القبيل من املنظمة الدولية لتعزيز الشفافيـة        أول طلـب من   

(Transparency International)   وأن املكتــب قــرر الســماح ،
 .لتلك املنظمة غري احلكومية حبضور اللجنة بصفة مراقب

وبعـد انتهاء املناقشة العامة، بدأت اللجنة املخصصة،         -٥١
، قراءهتا  يناير/ كانون الثاين  ٢٢يف جلستها الرابعة املعقودة يف      

ــية مكافحــة الفســاد   وبعــد أن أرجــأت  . األوىل ملشــروع اتفاق
اللجــنة املخصصــة مناقشــة الديــباجة بــناء عــلى توصــية مــن        

 مـــن ٣٩ – ١الرئـــيس، انتهـــت مـــن القـــراءة األوىل لـــلمواد  
واســتندت اللجــنة املخصصــة يف الــنظر يف . مشــروع االتفاقــية

األول والثاين  تلـك املـواد إىل الـنص املدمـج الوارد يف اجلزأين             
 واىل االقــتراحات واملســامهات املقدمــة A/AC.261يف الوثــيقة 

ــات   ــن احلكومــــ ــن  (مــــ ــائق مــــ  إىل A/AC.261/L.2يف الوثــــ
A/AC.261/L.39 ومن L.42 إىل (L.47. 

 
 

اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال                         -رابعا   
 دورهتا األوىل     

 

قـررت اللجـنة املخصصـة، بـناء عـلى توصية مكتبها،             -٥٢
ــروع     ــراءة األوىل ملشـ ــام القـ ــا المتـ ــارى جهدهـ ــبذل قصـ أن تـ

ــية  ــية يف دورهتــا الثان ــد تنظــيم األعمــال   . االتفاق وســوف جيّس
 .املقترح للدورة الثانية ذلك القرار

اعـتمدت اللجـنة املخصصة التقرير عن دورهتا األوىل          -٥٣
(A/AC.261/L.1)         شباط ١ يف جلسـتها العشـرين املنعقدة يف  /

 .٢٠٠٢فرباير 
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ووافقـــت اللجـــنة املخصصـــة، يف جلســـتها العشـــرين  -٥٤
أيضـا، عـلى اقـتراح مـن بـريو بشـأن تنظـيم حلقـة عمل حول                  
مســألة اســترداد املوجــودات، وأذنــت لألمانــة أن تــنظم حلقــة 
العمــل املذكــورة ملــدة يــوم واحــد أثــناء الــدورة الثانــية للجــنة   

وأفــيد بــأن الغــرض مــن حلقــة العمــل هــو تــزويد  . املخصصــة
ني املهــتمني مبعلومــات تقنــية ومعــرفة ختصصــية فــيما   املشــارك

ــيها مســألة اســترداد      ــنطوي عل ــدة الــيت ت ــتعلق باملســائل املعقّ ي
ولـذا فان حلقة العمل لن تؤدي إىل أي استنتاج     . املوجـودات 

وسوف يضع مكتب اللجنة املخصصة الصيغة النهائية       . رمسي
 .لربنامج وشكل حلقة العمل التقنية

ــلى    ويف اجللســة ذا -٥٥ ــا، وافقــت اللجــنة املخصصــة ع هت
جـدول األعمـال املؤقـت وتنظيم األعمال لدورهتا الثانية، اليت      

ــنا مــن    ــزمع عقدهــا يف فيي ــران٢٨ إىل ١٧مــن امل ــيه / حزي يون
٢٠٠٢ (A/AC.261/L.40). 

 
 
 

 احلواشي 

الوثـائق الرمسـية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       )١( 
 .(E/2001/30/Rev.1) ١٠، امللحق رقم ٢٠٠١
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  املرفق األول    
 قائمة املشاركني

 
 الدول

 
I. I. Rogachev, M. I. Kalinin, A. V. Tonkoglas, V. A. Yakovlev, O. B. Rykov, Y. S. 
Gorbunov, V. V. Belyi, V. A. Grobovoy, V. V. Svinarev, A. G. Norchenko, V. A. 
Kolodyazhnyi, A. G. Filimonova, V. V. Sergeev, D. R. Okhotnikov, S. V. Zemskyi 

 االحتاد الروسي

Siyoum Dagne, Kifle Getachew اثيوبيا 
Vaqif Sadiqov, Eldar Asgarov, Valentin Cumazade, Rashad Abdullayev, Fikrat 
Axundov, Faxraddin Qambarov 

 أذربيجان

Gustavo E. Figueroa, Beatriz Vivas de Lezica األرجنتني 
 األردن ي الدين طوق، مجال الشمايلة، صباح الرافعيحمي

Antonio Nuñez García-Saúco, Francisco de Miguel Alvarez, David Melgar, José 
María de las Cuevas Carretero, Francisco Javier González Ibáñez, Carlos 
Aránguez Sánchez, Ignacio Baylina Ruiz 

 اسبانيا

Annette Willing, Helen Stylianou أستراليا 
Patricio Palacios, Juan F. Holguín اكوادور 

االمارات العربية  أمحد راشد، إياد الياسري
 املتحدة

Rhousdy Soeriaatmadja, Bambang Prayitno, Harry Purwanto, Haris Nugroho, 
Ode Rene Mathew Manuhutu 

 اندونيسيا

F. L. Figueiredo, Antonio Felismino, Antonio Cicero Melo Dias dos Santos, Julio 
Helder Moura Lucas, Carlos Celestino da Conceição e Silva, Astrigildo Culolo, 
Orlando Rodrigues 

 أنغوال

Karl Borchard, Hans-Peter Plischka, Manfred Moehrenschlager, Siegrid Jacoby, 
Jürgen Schmid, Joachim Ziegler, Daniel Ottenberg 

 أملانيا

Fructuoso Pittaluga-Fonseca, Elsa Borges, Gustavo Alvarez أوروغواي 
Anatolii Redka, Victor Kryzhanivskyi, Svitlana Pylypets, Valerii Ratsiuk, Oleksii 
Shovkoplias, Liubov Butenko, Igor Kusnir, Viktoria Kuvshynnykova 

 أوكرانيا

Ronan Murphy, Aidan Kirwan, Con O’carroll ايرلندا 
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Claudio Moreno, Gioacchino Polimeni, Luca Zilioli, Roberto Bellelli, Giovanni 
Liguori, Silvia Della Monica, Alfonso Papa 

 ايطاليا

Ali Sarwar Naqvi, Tariq Bashir, Ross Masud, Ahmer Bilal Soofi, Muhammad 
Kamran Akhtar 

 باكستان

Sergio de Queiroz Duarte, Carlos Roberto Mota Pelegrino, George Rodrigo 
Bandeira Galindo, Rafael Koerig Gessinger, Renato de Alencar Lima 

 الربازيل

Carlos Neves Ferreira, Gil Galvão, Maria do Carmo Costa, António Folgado, 
Vanda Sequeira 

 الربتغال

Michel Adam, C. Janssens de Bisthoven, J. S. Jamart, Wouter Boucique بلجيكا 
Ivan Naydenov, Traiko Spasov بلغاريا 
Jorge Enrique Halphen Perez بنما 
Anne Cica Adjaï, Fortune Luc Olivier Guezo بنن 
Thomas Sanon, Lazare Gansore, Ousmane Traore بوركينا فاسو 
Anna Grupinska, Mariusz Skowronski, Agnieszka Stawiarz بولندا 
Jaime Niño de Guzmán, Mary Carrasco Monje, Miriam Siles Crespo بوليفيا 
Javier Paulinich, Alejandro San-Martin, Fidel Rojas Vargas, Carlos Morelli, Hugo 
Portugal, Manuel Alvarez Espinal 

 بريو

Viktar Gaisenak, Andrei Giro, Olga Zvereva بيالروس 
Karn Chiranond, Chitchai Panichapat, Wanchai Roujanawong, Pongpat 
Riangkruar, Korbkul  Kaewtip, Thanachot Pairoh, Piyatida Chongudomliuk, 
Suphanvasa Chotikajan, Rongvudhi Virabutr 

 ندتايل

Aydin Sahinbas, Osman Paksüt, Namik Güner Erpul, Osman Ulukan, Aydin 
Özbay, Neval Orbay, Jülide Kayihan-Ercin, Rafet Ufuk Önder, A. Metin Eksi, 
Banu Okumus, Ayfer Aksu 

 تركيا

Awoki Panassa, Essossimna Legzim توغو 
 تونس عفيف هنداوي، آمنة الظوغلي

Michael  Hylton جامايكا 
طــاوس فــروخي، مــرزاق بلحــيمر، ليــندا بريــزا، ناصــر فــالح، عــبد اجملــيد حمــراش، مصــطفى   

 الحرش، اليزيد حممد مهديد، حممد مالح، حممد والتسان
 اجلزائر
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اجلماهريية العربية  سيد عبد العاطي، فيصل الشاعري، البيه بشري
 الليبية

Mehdi Danesh-Yazdi, Hossein Ghazizadeh, Ali Hajigholam Saryazdi, Esmaeil 
Baghaee Hamaneh 

مجهورية ايران 
 االسالمية

Oldrich Krulik, Jaroslav Stepanek اجلمهورية التشيكية 
اجلمهورية العربية  صفوان غامن، حممد عنفوان نايب

 السورية
Chung Hae-Moon, Han Won-Jung, Paek Kee Bong, Ahn Eun-Ju, Kim Soo-Hyun مجهورية كوريا 
A. T. Moleah, A. P. Rapea, I. K. Bodasing, M. Shai, A. J. Du Plessis, M. Lungisa 
Dyosi, N. S. Schoombie, S. V. Mangcotywa 

 جنوب افريقيا

Levan Mikeladze, David Zalkaliani, David Kacharava جورجيا 
Lise Lauridsen, Birte Poulsen, Jes Bisgaard Nielsen الدامنرك 
Stanislas Kabalira, Paul Ruyenzi رواندا 
Liviu Bota, Nicoleta Iliescu, Sorin Tanasescu, Dan Constantin, Alina Papuc رومانيا 
Clemence Masango, T. J. Kangai, Vova Chikanda, Barbara Chimhandamba زمبابوي 
Alojz Nemethy, Vladimir Kotulic, Oksana Tomova, Jan Malankevic, Marietta 
Sencáková, Jozef Szabó 

 سلوفاكيا

Boštjan Penko, Drago Kos, Nina Radulovic, Urban Vehovar سلوفينيا 
Ababacar Diop, Doudou Ndir, Felix Oudiane السنغال 

 السودان عبد الغفار حسن، ُعمر أمحد حممد، كمال بشري أمحد حممد خري
Håkan Öberg, Lennart Klackenberg, Åsa Gustafsson السويد 
Jacques de Watteville, Heinrich Reimann, Bernard Jaggy, Dieter Cavalleri, 
Andrea Candrian, Lorenzo Schnyder von Wartensee 

 

 سويسرا

Raimundo González Aninat, Luis Plaza Gentina شيلي 
Zhang Yishan, Liu  Yinghai, Guo Xiaomei, Chen Zhengyun, Zhai Jinrong, Xu 
Xia, Wang Fan, Zhang Jian 

 الصني

 العراق حمسن عبد اجمليد
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سـعيد بوسـعيدي، عـلي ناصـر سيف بوعلي، مخيس سامل، مخيس اخلليلي، يعقوب الصعيدي،                
 حمفوظ داؤود علي البلوشي، أمحد احلسين، حممد الدغيشي

 عمان

Federico Urruela Prado, Sandra Noriega Urizar, Rossana Rivas Godoy غواتيماال 
Mohamed Lamine Camara, Falcone Francois غينيا 
Patrick Villemur, Pierre Charasse, Michèle Ramis-Plum, Alexandre Draznieks, 
Eric Ruelle, Philippe Caillol, Daniel Jacqueme, Claudine Jacob, Catherine Thony, 
Jacques Lajoie, Delphine Lida, Anne Guillou, Emmanuel Meillan 

 فرنسا

Victor G. Garcia III, Cesar D. Buenaflor, Jose Sonny G. Matula, Mary Anne A. 
Padua 

 الفلبني

Gustavo Márquez Marín, Miriam García de Perez, Ernesto Navazio فنـزويال 
Tom Grönberg, Jaakko Halttunen, Kaarle Lehmus, Antti Kaski فنلندا 
Hoang Van Nha, Nguyen Truong Giang, Tran Dinh Nha, Ha Cong Trong, Nguyen 
Pham Kim Chi, Pham Van Quang, Vo Van Tuyen 

 فييت نام

Stavros A. Epaminondas, Antonios Theocharous قربص 
 قطر د احلنـزاب، حممد السليطي، أمحد احلويت، جناة اخللفعبد اهللا يوسف، فه

Leo Boccardi, Ladislav Nemet الكرسي الرسويل 
Mario Nobilo, Vesna Vuković, Željko Horvatić كرواتيا 
Keith Morrill, Douglas Breithaupt, Reid Cooper كندا 
Jose Ramon Cabanas Rodriguez, Juana Elena Ramos Rodriguez, 
Julio Cesar Gonzalez Marchante, Fernando del Pino Legon, Ana 
Ercilla Audivert Coello 

 كوبا

Hector Charry Samper, Carlos Eduardo Mejia Escobar, Ciro  
Arévalo Yepes, Juliana Bustamante Reyes, Carlos Rodriguez 
Bocanegra, Diana Patricia Mejia Molina 

 كولومبيا

 الكويت نبيلة املُال، بدر املسد، صالح بن علي، زكريا األنصاري، زياد العنيب
Michael D. Kinyanjui, Florence T. Ochieng كينيا 

 لبنان مسري مشا، بيري كنعان، كارولني زيادة
Patrick Ritter خلتنشتاين 
Jeannine Dennewald لكسمربغ 
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Jurga Kasputiene ليتوانيا 
N. Buttigieg Scicluna, John Paul Grech, Stephan Tonna Lowell مالطة 
Hussein Haniff, Yaacob Hj. Md. Sam, Munawar Kabir Mohd, Rushan Lufti 
Mohamed, Ahmad Anwar Adnan, Shariffah Norhana Syed Mustaffa 

 ماليزيا

عـبد املنعم، حممد أمحد سعد،      سـامح شـكري، اسـكندر غطـاس، عـبد اجملـيد حممـود، سـليمان                 
 حازم حممد أمحد حمفوظ، صالح الدين زيدان طه، أمحد فتح اهللا، ياسر العطاوي

 مصر

 املغرب تاج الدين بادو، عبد اللطيف السعدي، أمحد فتحي، ُعمر شكري
Patricia Olamendi Torres, Luis Javier Campuzano Piña, Eduardo Hector Moguel 
Flores, Sandro Garcia-Rojas Castillo, Raúl Carrera Pliego, Julian Juarez Cadenas 

 املكسيك

ــد           ــرمحن اليوســف، أمحــد حمم ــبد ال ــبد اهللا ع ــامدي، ع ــبد الرحــيم الغ ــد كــردي، ع ــر حمم عم
اخلويطـر، محـد الـناثر، نايـر مصطفى، حممد ابراهيم، صاحل عبد اهللا الغامدي، حممد عبد العزيز         

 حملسن، سعد خواجه، سعود املطلقاملهيزيع، ماجد عبد ا

اململكة العربية 
 السعودية

Peter  Jenkins, Mark Etherton, Nick Coppin, Lisa Witting, Sharon Boyle  اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

Ivan Leslie Collendavelloo موريشيوس 
Lineekela J. Mboti, Simon M. Maruta بيانامي 
Helga Hernes, Guro Hansson Bull, Berit Tvete, Anne Brodtkorb, Marius Stub, 
Kjetil Aasland 

 النرويج

Thomas Stelzer, Johann Froehlich, Helmut Tichy, Michael Postl, Wolfgang 
Spadinger, Johann Haller, Irene Gartner, Gudrun Zagel, Alexander Wojda 

 النمسا

Abdulkadir Bin Rimdap, Adelakun Abel Ayoko نيجرييا 
J. C. Mosley, Nazla Carmine نيوزيلندا 
T. P. Sreenivasan, Hamid Ali Rao, Hemant Karkare اهلند 
Istvan Horvath, Attila Zsigmond, Ákos Kara, Henriett Nagy, László Gál, Sándor 
Virág, Janos Kormos 

 هنغاريا

Jaap Ramaker, Dennis de Jong, Michiel P. J. Bierkens, Hans Abma, Maarten 
Prinsen, Jolien Schukking, Jock Geselschap 

 هولندا
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Elizabeth Verville, Kenneth Brill, Stephen Noble, John Harris, Kathleen Barmon, 
John Brandolino, David Fisher, Thomas Heinemann, Joe Gangloff, Kenneth 
Propp 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

Yukio Takasu, Masayoshi Kamohara, Seiji Morimoto, Hirokazu Urata, Daisuke 
Moriyama, Jiro Usui, Nobuoki Isii 

 اليابان

 اليمن جنيب أمحد عبيد، جنيب امساعيل علي
Branislav Milinković, Boris Batarilo, Jovica Čekić يوغوسالفيا 
Christos Alexandris, Ekaterini Fountoulaki اليونان 

 

 وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة

 ادارة عمليات حفظ السالم

 هيئات األمم املتحدة

 برنامج األمم املتحدة االمنائي

 معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  للدراسات العليا يف العلوم اجلنائيةاملعهد الدويل

 الوكاالت املتخصصة ملنظومة األمم املتحدة

 منظمة الصحة العاملية
 

 املنظمات احلكومية الدولية األخرى

االفريقــية، أمانــة الكومنولــث، جملــس أوروبــا، جملــس  -املــنظمة االستشــارية القانونــية اآلســيوية 
موعـة الالإقليمية للمشرفني املصرفيني، منظمة األمن  االحتـاد األورويب، املفوضـية األوروبـية، اجمل      

والــتعاون يف أوروبــا، مــنظمة املؤمتــر االســالمي، أمانــة ترتيــب فاســنار بشــأن ضــوابط تصــدير    
 األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات املزدوجة، منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة،

 
 اري يف اجمللس االقتصادي واالجتماعياملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستش

 
غرفة التجارة الدولية، اجمللس الدويل للمرأة، االحتاد       : املـنظمات ذات املركـز االستشـاري العام       

 الدويل للمشتغالت باملهن التجارية والفنية، الرابطة الدولية ألخوات احملبة، زونتا الدولية،
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 الدويل املعين مبشاكل الكحول واالدمان،      اجمللـس : املـنظمات ذات املركـز االستشـاري اخلـاص        
 –االحتــاد الفــيدرايل الــدويل للنســاء اجلامعــيات، اجمللــس الوطــين للمــنظمات النســائية األملانــية    

االحتـاد الفـيدرايل للمـنظمات النسـائية واجلماعـات النسـائية للرابطات األملانية، باكس رومانا،                
، ) والثقافية واحلركة الدولية للطالب الكاثوليك     احلـركة الكاثوليكـية الدولية للشؤون الفكرية      (

 املنظمة النسائية للدولية االشتراكية
 

 املنظمات املدرجة يف قائمة اخلرباء

 الرابطة الدولية للشرطة
 

 املنظمات غري احلكومية األخرى
 

 مؤسسة الشفافية الدولية
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   املرفق الثاين   
  دورهتا األوىلقائمة الوثائق املعروضة على اللجنة املخصصة يف

 
 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف

 A/AC.261/1 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال

ــية        ــتفاوض بشــأن اتفاق ــرمسي للجــنة املخصصــة لل ــر االجــتماع التحضــريي غــري ال تقري
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤ملكافحة الفساد، املعقود يف بوينس آيرس من 

A/AC.261/2و Corr.1

 A/AC.261/3 (Part I) ١٨-١الديباجة واملواد : مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 A/AC.261/3 (Part II) ٥٠-١٩املواد : مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 A/AC.261/3 (Part III) ٥٩-٥١املواد : مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 A/AC.261/3 (Part IV) ٧٥-٦٠املواد : مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 A/AC.261/L.1 مشروع التقرير

 A/AC.261/L.2 مادة مقترحة بشأن نـزاهة القضاء: اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

 A/AC.261/L.3 مادة مقترحة بشأن تعريف الفساد: سلوفينيا

 A/AC.261/L.4 ٢تعديل على املادة : أملانيا

 A/AC.261/L.5 ١تعديل على املادة : أوكرانيا

 A/AC.261/L.6 ٢تعديل على املادة : أوكرانيا

 A/AC.261/L.7 ٢تعديل على املادة : أذربيجان

 A/AC.261/L.8 ٢تعديل على املادة : االحتاد الروسي

 A/AC.261/L.9 ٢تعديل على املادة : مصر

 A/AC.261/L.10 )تدابري املنع: (تعديل على الفصل الثاين: الصني

 A/AC.261/L.11 مقترح بشأن أفعال الفساد: جنوب افريقيا

 A/AC.261/L.12 اقتراح بشأن تعريف الفساد: الصني

 A/AC.261/L.13 ٢تعديل على املادة : بريو

 A/AC.261/L.14 اقتراح بشأن صون السيادة: الفلبني

 A/AC.261/L.15 مادة جديدة بشأن التدابري املتعلقة بالتعليم: اململكة العربية السعودية

 A/AC.261/L.16 ٢اقتراحات بشأن املادة : اجلمهورية التشيكية

 A/AC.261/L.17 ٦تعديل علىاملادة : أذربيجان

): ألورويبنــيابة عــن الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة األعضــاء يف االحتــاد ا: (اســبانيا
 ٥اقتراح بشأن املادة 

A/AC.261/L.18 
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A/AC.261/4

 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
 A/AC.261/L.19 ٦تعديل على املادة : فرنسا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.20 ٧تعديل على املادة : فرنسا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.21 ١٠تعديل على املادة : فرنسا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.22 ١١ة تعديل على املاد: فرنسا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.23 ٨تعديالت على املادة : جنوب افريقيا

 A/AC.261/L.24 ١٣تعديل على املادة : فرنسا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.25  مكررا٥ و٥اقتراحات بشأن املادتني : فرنسا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.26 ٢تعديل على املادة : أوكرانيا

 A/AC.261/L.27 ٦راح بشأن املادة اقت: اجلزائر

 A/AC.261/L.28 ٦تعديل على املادة : بريو

 A/AC.261/L.29 ١٣تعديل على املادة : الصني

 A/AC.261/L.30 ٧تعديل على املادة : اجلزائر

 A/AC.261/L.31 ٢تعديل على املادة : أوكرانيا

 A/AC.261/L.32 ٧تعديل على املادة : الربازيل

 A/AC.261/L.33 ٨ و٧عديالت على املادتني ت: املكسيك

 A/AC.261/L.34 ١٥ و١٣ و١١-٩تعديالت على املواد : املكسيك

 A/AC.261/L.35 ٦تعديل على املادة : فرنسا والنمسا واهلند وهولندا

ــيقة    : ســـلوفينيا ــاء، الـــواردة يف الوثـ ــترحة بشـــأن نــــزاهة القضـ تعديـــل عـــلى املـــادة املقـ
A/AC.261/L.2 

A/AC.261/L.36 

 A/AC.261/L.37 ١٠تعديل على املادة : أذربيجان

 A/AC.261/L.38 ٨تعديل على املادة : بريو

 A/AC.261/L.39 ٢١تعديالت على املادة : املكسيك

مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت وتنظـــيم األعمــال املقــترح للــدورة الثانــية للجـــنة         
 اىل ١٧ ســتعقد يف فييــنا مــن املخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية ملكافحــة الفســاد، الــيت

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨

A/AC.261/L.40 

Add.1 وA/AC.261/L.41 مشروع منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 A/AC.261/L.42 ٢٤تعديل على املادة : ماليزيا

 A/AC.261/L.43 ٢٥تعديل على املادة : جنوب افريقيا

 A/AC.261/L.44 ٢٥تعديل على املادة : ماليزيا
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 A/AC.261/4 

 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
 A/AC.261/L.45  مكررا٩تعديل على املادة : اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

 A/AC.261/L.46 ٣٠تعديل على املادة : كندا

 A/AC.261/L.47 ٢٧ و٢٢ و٢تعديالت على املواد : جنوب افريقيا

ن اعادة األموال غري املشروعة ورقـة مقدمـة مـن اسـبانيا فـيما يـتعلق حبلقـة التدارس بشأ          
 على حنو اقتراح بريو

A/C.261/CRP.1 

اقـتراح مقـدم مـن أملانـيا بشـأن اسـتبيان يعمـم حتضـريا حللقـة العمل التقنية املعنية مبسألة                      
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢١استرداد املوجودات، اليت ستعقد يف 

A/C.261/CRP.2 
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