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  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            
املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   اتفاقــية األمــم 

، وأنشــأت جلــنة خمصصــة )٥٥/٢٥املــرفق األول مــن القــرار (
ــنا مبقــر      ــيل يف فيي ــتفاوض بشــأن وضــع صــك مــن هــذا القب لل
ــبة    ــتابع ملكتـــب مراقـ ــرام الـــدويل الـ املركـــز املعـــين مبـــنع اإلجـ

 .املخدرات ومنع اجلرمية

لذي دعا إىل    ا ٥٥/٦١وعمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -٢
ــتوح     ــرباء حكومـــي دويل مفـ ــريق مـــن اخلـ ــتماع لفـ عقـــد اجـ
العضـوية العـداد مشروع اطار مرجعي للتفاوض بشأن صك          
قـانوين دويل ملكافحـة الفسـاد، عقـد هـذا الفـريق اجتماعه يف               

، ٢٠٠١أغســــطس / آب٣يولــــيه إىل / متــــوز٣٠فييــــنا مــــن 
لة وأوصـى اجلمعـية العامـة، عـن طريق جلنة منع اجلرمية والعدا            

اجلنائـية واجمللــس االقتصــادي واالجـتماعي، باعــتماد مشــروع   
قـرار بشـأن االطـار املرجعي للتفاوض على صك قانوين دويل           

وقد اعتمدت اجلمعية العامة مشروع القرار      . ملكافحـة الفساد  
يناير / كانون الثاين  ٣١ يف   ٥٦/٢٦٠بعـد ذلـك بصفته القرار       

٢٠٠٢. 

أن تتفاوض عامة  ويف ذلـك القـرار، قـررت اجلمعـية ال          -٣
اللجـنة املخصصة بشأن اتفاقية واسعة وفّعالة ُيشار اليها باسم      

، رهناً بتحديد عنواهنا    "اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     "
 .النهائي

ــة إىل      -٤ ــية العام ــت اجلمع ــرار أيضــا، طلب ــك الق ويف ذل
اللجـنة املخصصـة أن تعـتمد يف وضـع مشـروع االتفاقية هنجا              

ــتعدد  ــامال وم ــنها     ش ــة مســائل م ــنظر يف مجل ــاالت، وأن ت  اجمل
التعاريف؛ النطاق؛ محاية السيادة؛    : العناصـر االرشـادية التالية    

تدابـري املـنع؛ الـتجرمي؛ اجلـزاءات وسـبل االنتصـاف؛ املصادرة             
 ؛ةاالعتـــبارياهليـــئات مســـؤولية والضـــبط؛ الواليـــة القضـــائية؛ 

زيــزه؛ محايــة الشــهود والضــحايا؛ تــرويج الــتعاون الــدويل وتع 
مــنع ومكافحــة حتويــل األمــوال ذات املصــدر غــري املشــروع،   
املتأتـية مـن أفعـال فسـاد، مبـا يف ذلـك غسـل األموال، وإعادة                 
تلــك األمــوال؛ املســاعدة التقنــية؛ مجــع املعلومــات وتــبادهلا       

 .وحتليلها؛ آليات رصد التنفيذ
  

  تنظيم الدورة        -ثانياً  
 افتتاح الدورة -ألف

 
ــنة امل  -٥ ــدت اللج ــية    عق ــتفاوض بشــأن اتفاق خصصــة لل

 إىل  ١٧ملكافحـة الفسـاد دورهتـا الثانـية يف فييـنا يف الفترة من               
.  جلســـة١٨، وعقـــدت أثـــناءها ٢٠٠٢يونـــيه / حزيـــران٢٨

وعمـــالً باملقـــرر الـــذي اختذتـــه اللجـــنة املخصصـــة يف دورهتـــا 
/  حزيــران ٢١األوىل، ُخصصــت جلســتان يف يــوم اجلمعــة،    

ــيه  ــة العمـــــل الت٢٠٠٢يونـــ ــترداد  ، حللقـــ ــأن اســـ ــية بشـــ قنـــ
 .املوجودات

ودعــا الرئــيس املديــر العــام ملكتــب األمــم املــتحدة يف   -٦
فييـنا واملديـر التنفـيذي ملكتـب مراقـبة املخدرات ومنع اجلرمية             

 .التابع لألمانة العامة إللقاء كلمة افتتاحية

ــدى       -٧ ــن أجــل إدراك م ــه م ــيذي أن ــر التنف ــر املدي وذك
األخطاء " دراسة مداخل    ظاهـرة الفسـاد، سـيكون مـن املفـيد         

يف اإلحصـاءات املالية الدولية اليت ينشرها صندوق     " واحلـذف 
الـنقد الـدويل، والـيت تكشـف عـن حـاالت مـتعددة ميـثّل فيها                 
اجلـزء غري اخلاضع للمحاسبة من املعامالت اخلارجية إلحدى         

. الـدول نسـبة عالـية بصـورة غـري مقـبولة من ميزان مدفوعاهتا            
ســيط املفــرط تفســري هــذه اإلحصــاءات ويف حــني أنــه مــن التب

باعتـبارها ناجتـة عن الفساد وحده، فإن العمل التحليلي الذي           
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يضـــطلع بـــه كـــل مـــن مـــنظمة الـــتعاون والتنمـــية يف املـــيدان   
االقتصــادي وصــندوق الــنقد الــدويل قــد بــّين أن هــناك عالقــة 
عكسـية بالغـة الداللـة بني دقة ونزاهة احلسابات الوطنية للبلد         

 .ود الفساد من جهة أخرىمن جهة ووج

وأضـاف قائالً إن مكافحة الفساد تعّد شرطاً للحكم          -٨
الرشـيد وسـيادة القـانون، اللذيـن مهـا بدورمهـا األساس الذي              

وقــد نالــت اللجــنة املخصصــة  . تقــوم علــيه التنمــية املســتدامة 
وأكــد . انتــباه احلكومــات واملــنظمات الدولــية واجملــتمع املــدين

ــنجز   أن مهمــتها تتطلّــب جهــد  ــتوقّع مــنها أن ت ا شــديدا، إذ ُي
ــاالً ملكافحــة الفســاد     ــياً وفع ــياً شــامالً وعمل ــد . صــكاً دول وق

منحت اجلمعية العامة اللجنة املخصصة إطاراً مرجعياً واسعاً،        
. ٢٠٠٣وطلبــت إلــيها إكمــال مــرحلة الــتفاوض بــنهاية عــام  

كمـا إن اجملـتمع الـدويل بـتحديده موعدا هنائيا، يبّين أن صك              
ة الفساد تقتضيه احلاجة العاجلة، وأنه ميكن ان تصدر         مكافحـ 

ــتحدة يف      ــم املـ ــدة يف األمـ ــتحدثة جديـ ــية مسـ ــكوك قانونـ صـ
وذكــر أن توافــر عــدد كــبري مــن . غضــون مــدة زمنــية معقولــة

املقــترحات األولـــية يقــدم ســـبباً للــتفاؤل ويثبـــت أن اجملـــتمع    
الـدويل يرغـب يف ضـمان متـّتع اتفاقية مكافحة الفساد بأوسع             

اق مــن التطبــيق، وأقصــى قـدر مــن الكفــاءة، وأقــوى نفــاذ  نطـ 
وأشــار إىل أن إحــدى املســائل الــيت يصــعب الــتفاوض . ممكــن

بشـأهنا حتديـدا سـتكون مسـألة اسـترداد املوجودات، وحرصا            
عــلى تقديــر تلــك املســألة متامــا، فســتعقد بشــأهنا حلقــة عمــل  

 .٢٠٠٢يونيه / حزيران٢١تقنية يف 

ذي بأن تقدم األمانة دعمها التام  مث تعهـد املدير التنفي     -٩
يف تيسـري املـداوالت واسـداء املشـورة وهتيئة بيئة متكّن اللجنة             
مــن االضــطالع بعمــلها املشــوب بالــتحدي عــلى أفضــل حنــو   

 .ممكن

ــب رئــيس اللجــنة املخصصــة بالــتعهد بــالدعم       -١٠ ورّح
الـذي قدمـه املديـر التنفـيذي، مشـرياً إىل أن اللجنة املخصصة              

ــذي    تعــتمد عــلى م  ــتقين اجلــيد ال واصــلة الدعــم األساســي وال
وذكر الرئيس أن اللجنة املخصصة     . حصـلت علـيه حـىت اآلن      

قــد بــدأت عمــلها بأفضــل روح ممكــنة، ولكــن علــيها احلفــاظ 
عـلى الوتـرية القويـة نفسـها يف دورهتـا الثانـية مـن أجـل البقاء                  

وأوضح . عـلى الطـريق املـؤدي إىل تنفـيذ الوالية املسندة إليها           
ــية هــي إكمــال القــراءة األوىل ملشــروع    أن غ ــدورة الثان ــة ال اي

نـــص االتفاقـــية، ومواصـــلة الســـعي لتحقـــيق توافـــق يف اآلراء  
وهاتان الصفتان أساسيتان بسبب    . بشـأن نـص واسع وشامل     

تعـدد أوجـه الفسـاد وآثـاره املدمـرة عـلى القيم األساسية اليت                
 .تقوم عليها الدميقراطية وسيادة القانون

ــا  -١١ ــدول وروحهــا  ومضــى ق ئالً إن اإلرادة السياســية لل
ومن الالزم أن   . التفاوضـية مهـا مفتاح جناح اللجنة املخصصة       

وأن ، تسـتمر الوفود يف االستماع إىل مواقف كل منها بانتباه         
ــف،      ــذه املواقـ ــلب هـ ــنة يف صـ ــواغل الكامـ ــم الشـ ــاول فهـ حتـ
والبحـث عـن طـرق ملراعاة هذه الشواغل دون مساس بنوعية          

وذكــر أنــه توجــد عــدة مســائل هامــة      . وظيفــتهااالتفاقــية و
ــية   . وحساســة ســتنظر فــيها اللجــنة املخصصــة يف دورهتــا الثان

ــي اســترداد املوجــودات، وأعــرب        وإحــدى هــذه املســائل ه
الرئــيس عــن ســروره بــنجاح اجلهــود الرامــية اىل عقــد حلقــة    

وأشار . عمـل تقنـية عـن هـذا املوضـوع خـالل الـدورة الثانـية               
ــترد ــألة اسـ ــودات هـــي إحـــدى اجلوانـــب  إىل أن مسـ اد املوجـ

األساسـية لالتفاقـية، وسـتكون أيضـاً مؤشراً لإلرادة السياسية           
 .ملضافرة اجلهود من أجل محاية املصلحة املشتركة

 عـن سعادته بنسبة احلضور اليت       كمـا أعـرب الرئـيس      -١٢
بلغـت درجـة أعـلى يف الـدورة الثانـية وبوجـود عدد كبري من               

 باسم اللجنة املخصصة، احلكومات     وشكر،. أقـل البلدان منواً   
ــيت جعلــت مشــاركة أقــل الــبلدان منــواً ممكــنة مــن خــالل         ال
ــه يف اســتمرار هــذا     التــربعات الــيت قدمــتها، وأعــرب عــن أمل

وأعـرب الرئـيس عن    . الدعـم لبقـية دورات اللجـنة املخصصـة        
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سـروره أيضـاً بوجـود عدد كبري من املنظمات غري احلكومية،      
 .ها الزمني للجنة املخصصةواليت يعّد صوهتا ويقظت

  
 احلضور -باء
 

حضـر الدورة الثانية للجنة املخصصة للتفاوض بشأن      -١٣
كما حضر الدورة   .  دولة ١٢٣اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد ممثلو        

الثانـية مراقـبون عن وحدات من األمانة العامة لألمم املتحدة،     
وجلـان تابعة لألمم املتحدة، ووكاالت متخصصة، ومنظمات        

ــية  حكو ــري حكومـ ــنظمات غـ ــية، ومـ ــية دولـ ــة  . مـ ــرد قائمـ وتـ
 .املشاركني يف املرفق الثاين من هذا التقرير

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم

 
ــة      -١٤ ــتها احلاديــ ــة، يف جلســ ــنة املخصصــ ــرت اللجــ أقــ

ــودة يف   ــران١٧والعشــرين املعق ــيه / حزي ، جــدول ٢٠٠٢يون
 :األعمال التايل لدورهتا الثانية

 .تتاح الدورة الثانية للجنة املخصصةاف -١ 

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢ 

الـــنظر يف مشـــروع اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة      -٣ 
ملكافحــة الفســاد، مــع التركــيز بصــفة خاصــة  

 والفصول من الرابع إىل     ٥٠-٤٠عـلى املواد    
 .الثامن

 تقريــر اللجــنة املخصصــة عــن أعمــال  اعــتماد -٤ 
 .دورهتا الثانية

  
 الوثائق -دال
 
كـــان معروضـــا عـــلى اللجـــنة املخصصـــة يف دورهتـــا   -١٥

الثانـية، إضـافة إىل الوثـائق الـيت أعدهتـا األمانة، وثائق تتضمن              

اقـتراحات ومسـامهات مقدمـة مـن حكومات االحتاد الروسي           
وباكســتان وبــنن وبــريو وبــيالروس وتركــيا واجلزائــر وزامبــيا  

ني وكولومبـيا ومصر    والصـني وعمـان وغامبـيا وفرنسـا والفلـب         
واملغـرب واملكسيك والنرويج والنمسا وهاييت واهلند وهولندا        

وتـرد قائمـة الوثـائق يف املرفق        . والواليـات املـتحدة األمريكـية     
 .الثالث من هذا التقرير

  
مناقشة مشروع اتفاقية األمم املتحدة                       -ثالثا  

  ملكافحة الفساد       
اهتا واصـلت اللجـنة املخصصـة واستكملت، يف جلس         -١٦
ــن  ٣٨ إىل ٢١ ــودة م ــران٢٠ إىل ١٧ املعق ــن  / حزي ــيه وم يون
ــيه / حزيــران٢٨ إىل ٢٤ ، القــراءة األوىل ملشــروع ٢٠٠٢يون

وقـد اسـتندت اللجـنة املخصصة يف        . اتفاقـية مكافحـة الفسـاد     
نظــــرها يف تلــــك املــــواد إىل نــــص مدمــــج وارد يف الوثــــيقة  

A/AC.261/3)  وإىل ) األجــــــزاء الــــــثاين والثالــــــث والــــــرابع
 A/AC.261/L.48(تراحات وإســهامات قدمــتها احلكومــات اقــ

وقــد أدرجــت يف صــيغة جديــدة  ). L.87 إىل L.68 وL.64إىل 
ــية   ــتراحات (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)ملشــروع االتفاق  االق

املــتعلقة بوضـــع نـــص مدمـــج واالقـــتراحات املـــتعلقة بـــادراج  
أحكـــام جديـــدة أو تعديـــل األحكـــام املوجـــودة، اضـــافة إىل  

ات احملـــددة عـــلى الـــنص املوجـــود أو عـــلى جوهـــر   املالحظـــ
 .األحكام اجلديدة اليت أبدهتا الوفود يف الدورة الثانية

وكـان مكتـب اللجـنة املخصصـة قـد قرر، يف دورهتا              -١٧
األوىل، هتيـئة ترتيـبات للتشارك يف األعمال اليت ينطوي عليها           

وبــناء . الــتفاوض بشــأن مشــروع االتفاقــية فــيما بــني أعضــائه 
لـك الترتيـبات، تـرأس اللجـنة املخصصـة نواب الرئيس            عـلى ت  

ــية أمســاؤهم  ــية التال عــبد القــادر بــن رميــداب   : يف الــدورة الثان
 إىل  ١٧، املعقودة من    ٢٦ إىل   ٢١يف جلسـاهتا من     ) نـيجرييا (

 إىل  ٤٠، بشأن النظر يف املواد من       ٢٠٠٢يونيه  / حزيـران  ١٩
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غارســـيا الثالـــث .  مـــن مشـــروع الـــنص؛ وفيكـــتور جـــي٥٣
 ٢٠، املعقودتـــــــني يف ٢٨ و ٢٧يف جلســـــــتيها ) فلـــــــبنيال(

 ٥٩ إىل   ٥٤، بشأن النظر يف املواد من       ٢٠٠٢يونيه  /حزيـران 
يف جلساهتا من  ) بريو(مـن مشـروع النص؛ وخافيري باولينتش        

ــيه / حزيـــــران٢٧ إىل ٢٤، املعقـــــودة مـــــن ٣٥ إىل ٢٩ يونـــ
 من مشروع   ٧٢ إىل   ٦٠، بشـأن الـنظر يف املـواد مـن           ٢٠٠٢

ــيي ــنص؛ وحمــ ــتها ) األردن( الديــــن طــــوق الــ ، ٣٥يف جلســ
، بشأن النظر يف املواد     ٢٠٠٢يونيه  / حزيـران  ٢٧املعقـودة يف    

ــن  ــر    ٧٥ إىل ٧٣مـ ــاس ستلتسـ ــنص؛ وتومـ ــروع الـ ــن مشـ  مـ
يونــيه / حزيــران٢٧، املعقــودة يف ٣٦يف جلســتها ) النمســا(

 من مشروع   ٧٨ اىل   ٧٦، بشـأن الـنظر يف املـواد مـن           ٢٠٠٢
ــنص ــنة ا . الـ ــيس اللجـ ــنة  وأدار رئـ ــداوالت اللجـ ــة مـ ملخصصـ

 ٢٨ املعقودتـــــــني يف ٣٨ و٣٧املخصصـــــــة يف جلســـــــتيها  
 من مشروع   ٨٥ إىل   ٧٩، بشأن املواد    ٢٠٠٢يونيه  /حزيـران 
 .النص

، خاطب  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢١ويف يـوم اجلمعـة       -١٨
اللجــنة املخصصــة رئــيس اجلمعــية العامــة يف دورهتــا السادســة  

 .واخلمسني

مـة إن العمـل الذي تقوم به   وقـال رئـيس اجلمعـية العا      -١٩
اللجـنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد ميثل         
عنصـرا مهمـا يف جـدول أعمـال واسـع النطاق ألجل الترويج          
ــذل جهــود يف ســبيل مكافحــة الفســاد عــلى      لعــامل أفضــل وب

ذلـك أن اجملـتمع الـدويل قد خلُص إىل          . مسـتوى عـاملي أعـلى     
ــية االجتم  ــأن التنمـ ــليم بـ ــتدامة،  التسـ ــادية املسـ ــية واالقتصـ اعـ

وكذلـك يف كـثري مـن احلـاالت، السـلم واألمـن على الصعيد               
احملـلي واإلقلـيمي، تعـتمد مجـيعا عـلى احلكـم الرشـيد وسيادة               

بـد هلمـا مـن أن يقوما على إدارة عمومية            القـانون، اللذيـن ال    
ــن الفســاد   ــية م ــيادة    . خال ــا إن أمهــية احلكــم الرشــيد وس كم

ية مكافحة اجلرمية عرب احلدود الوطنية،   القـانون، وكذلـك أمهـ     

مهــا عنصــران أصــيالن يف صــلب إعــالن األلفــية الصــادر عــن   
ولذلــك فــإن  . ٢٠٠٠ ســبتمرب/  أيلــول٨األمــم املــتحدة يف  

إنشـاء اللجـنة املخصصـة ومـا تقوم به من عمل ميكن أن يعّدا               
كالمهـا كواحـد مـن الـنجاحات عـلى طـريق حتقيق األهداف              

كمـا إن اإلطـار املرجعي      .  إعـالن األلفـية    الدولـية املنشـودة يف    
ــة إىل اللجــنة      ــية العام ــذي أســندته اجلمع ــريض اخلطــوط ال الع
املخصصـة يثبـت بوضـوح أن الدول األعضاء ملتزمة مبكافحة     
الفسـاد مـن مجـيع جوانبه بكل الوسائل املتاحة رهن تصرفها،          
مبـا يف ذلـك املـنع والـتجرمي والـتعاون الـدويل وإعـادة األموال                

وأعرب رئيس اجلمعية العامة عن    .  املصـدر غري املشروع    ذات
يقيـنه بأن القمة العاملية بشأن التنمية املستدامة، اليت من املزمع           

/  آب٢٦عقدهـــا يف جوهانســـبريج يف جـــنوب أفريقـــيا مـــن  
، لسوف تقّدر التقدم    ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤أغسـطس إىل    

 بأنه وأردف قائال. الـذي أحـرزته اللجنة املخصصة حق قدره     
ــتزامها وإخالصــها يف       ــود وال ــدرات الوف ــة يف ق ــة تام ــلى ثق ع
ــية للجــنة املخصصــة        ــيح اإلمكان ــن شــأنه أن يت ــا م ــد، مم اجله
ــه       ــذي حددت ــتحدي يف األجــل ال ــتها املشــوبة بال ــاز مهم إلجن

كمـا أعـرب الرئـيس عـن إدراكه بأن العديد           . اجلمعـية العامـة   
ية األمم  مـن املـندوبني قـد شـاركوا يف املفاوضـات عـلى اتفاقـ              

. املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا          
وقـال إنـه مـتأكد مـن أن الوفود ميكنها أن تستند يف جهودها               

ويف . إىل ذلــك العمــل بــروح مــتجددة مــن الــتعاون والــتفاهم 
هــذا الصـــدد، اغتـــنم الرئـــيس الفرصــة ليناشـــد بقـــوة الـــدول   

 املتحدة ملكافحة اجلرمية    األعضـاء أن توقّـع عـلى اتفاقـية األمم         
. املــنظمة عــرب الوطنــية وتصــادق علــيها يف أقــرب وقــت ممكــن

ذلـك أن مكافحـة الفسـاد إمنـا هي عملية طويلة األمد يف كل         
ومن مث فإن االلتزام املؤسسي الطويل األمد       . بلـد مـن الـبلدان     

مــن جانـــب احلكومـــات واجملــتمع املـــدين، وكذلـــك وســـائل   
ة، مـــع االلــتزام املســتدمي بـــتوفري   اإلعــالم واألوســاط اجلامعــي   
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املـوارد الوافـية بالغـرض، مها عامالن حامسان يف جناح اجلهود            
 .املشتركة

وأعــرب رئــيس اللجــنة عــن تقديــر اللجــنة املخصصــة  -٢٠
حلضور رئيس اجلمعية العامة وملا قدمه من تشجيع، وأكد لـه          
أن اللجــنة املخصصــة ومكتــبها لــن يدخــرا جهــدا يف االمتــثال 

 . للوالية اليت أسندهتا اجلمعية العامة إىل اللجنة املخصصةمتاما

 للجنة املخصصة، وعند البدء بالنظر     ٢٩ويف اجللسـة     -٢١
ــبانيا       ــثل اس ــنص، أدىل مم ــن مشــروع ال يف الفصــل اخلــامس م
بكــلمة باســم االحتــاد األورويب، فأعــرب عــن تقديــره للنوعــية 

نية، وبّين أن   العالـية املسـتوى الـيت متـيزت هبـا حلقة العمل التق            
مســألة الــتدابري املعــّدة لغــرض مــنع ومكافحــة حتويــل األمــوال  
واملوجـودات ذات املصـدر غـري املشـروع، وتيسري إعادة تلك            
األمـوال واملوجـودات إىل مصـدرها، هـي مسـألة تتسم بأمهية             

ولـذا فـإن االحتاد األورويب      . رئيسـية لـدى العديـد مـن الوفـود         
وغ اســـتراتيجية عاملـــية مســـتعد للقـــيام بإســـهام فعـــلي يف صـــ

الـنطاق يف هـذا اجملـال، ويف تضـمني االتفاقـية أحكامـا مناسبة              
ووفقـــا لـــرأي االحتـــاد . لدعـــم اســـتراتيجية مـــن هـــذا الـــنحو 

األورويب، فـإن أي اسـتراتيجية فّعالـة إمنـا تتكّون من عنصرين             
ــل  ــتعاون    : عــلى األق ــتعلق بال ــري ت ــية وتداب ــري وقائ أي مــن تداب

حتاد األورويب يدرك متام اإلدراك التعقيد      وأكد أن اال  . الـدويل 
غـري أنـه مقتـنع أيضا بأن        . الـذي تتسـم بـه املسـائل قـيد الـنظر           

روح الـتعاون الـيت سـادت املفاوضات حىت اآلن من شأهنا أن          
ــة      ــية لصــياغة أحكــام مــن شــأهنا أن تكــون فّعال ــيح اإلمكان تت

 .وكذلك منصفة جلميع األطراف املعنية
  

 اللجنة عن أعمال دورهتا               اعتماد تقرير         -رابعا   
  الثانية    

بـــناء عـــلى توصـــية مـــن مكتـــب اللجـــنة املخصصـــة،  -٢٢
ــية يف       ــية ملشــروع االتفاق ــراءة الثان ــبدأ الق ــررت اللجــنة أن ت ق

وسـوف جيّسـد تنظـيم األعمـال املقترح بشأن          . دورهتـا الثالـثة   
 .الدورة الثانية هذا القرار

ــة  -٢٣ ــودة يف ٣٨ويف اجللسـ ــران٢٨، املعقـ ــيه يو/ حزيـ نـ
ــال   ٢٠٠٢ ــتقرير عـــن أعمـ ــة الـ ــنة املخصصـ ــتمدت اللجـ ، اعـ

 .(A/AC.261/L.65)دورهتا الثانية 

ويف اجللســــة نفســــها اعــــتمدت اللجــــنة املخصصــــة  -٢٤
جـــدول األعمـــال املؤقـــت وتنظـــيم األعمـــال ألجـــل دورهتـــا  

 ١١سبتمرب إىل   / أيلول ٣٠الثالـثة، املـزمع عقدهـا يف فييـنا من           
 .(A/AC.261/L.67) ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

وعقــب اعــتماد تقريــر اللجــنة املخصصــة عــن أعمــال  -٢٥
ــدول       ــيابة عــن ال ــيجرييا كــلمة ن ــية، ألقــى ممــثل ن ــا الثان دورهت

وأفاد ممثل نيجرييا بأن القراءة    . األعضـاء يف اجملموعة االفريقية    
الثانــية ملشــروع الــنص قــد حــدد موعدهــا لتــبدأ مباشــرة بعــد   

وزراء الـذي ستنظمه منظمة     انـتهاء اجـتماع فـريق اخلـرباء والـ         
ــاد األفــريقي  ــن الــنظر يف مشــروع     /االحت الوحــدة األفريقــية م

االحتـــاد األفـــريقي بشـــأن /اتفاقـــية مـــنظمة الوحـــدة األفريقـــية
 إىل ١٦مكافحــة الفســاد، الــذي ســيعقد يف أديــس أبابــا مــن   

ــبتمرب / أيلـــول١٨ ــاء يف  . ٢٠٠٢سـ ــدول األعضـ ــال ان الـ وقـ
لــك االجــتماعات مبــزيد مــن اجملموعــة األفريقــية ســتقوم بعــد ت

االســــهامات يف املفاوضــــات يف جمــــاالت اعــــادة األمــــوال     
خصوصـــا فـــيما يـــتعلق بآلـــيات تقاســـم تلـــك (واملوجـــودات 

) املوجــــودات واســــتعادهتا وتوحــــيد معــــايري تلــــك اآللــــيات 
وتعــريف أفعــال الفســاد وحتديــد نطاقهــا، واجلهــود االقليمــية   

د، واملســـاعدة ودون االقليمـــية الرامـــية إىل مكافحـــة الفســـا   
 .القانونية املتبادلة، وكذلك آلية الرصد والتنفيذ

وقـررت اللجـنة املخصصـة أن تتبع اعتبارا من دورهتا          -٢٦
الثالـثة املمارسـة الـيت تتـبعها اجلمعـية العامـة يف حتديد ترتيبات              

 .اجللوس
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   املرفق األول  
   حلقة العمل التقنية بشأن استرداد املوجودات      

ــناء عــلى   -١ ــتفاوض   ب ــه اللجــنة املخصصــة لل ــرار اختذت ق
بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد يف دورهتا األوىل، ُعقدت حلقة          
عمـل تقنـية استغرقت يوما واحدا بشأن استرداد املوجودات،          

، أثــناء انعقــاد ٢٠٠٢يونــيه / حزيــران٢١وذلــك يــوم اجلمعــة 
الـــــدورة الثانـــــية للجـــــنة املخصصـــــة، ويـــــرد يف الوثيقـــــتني  

A/AC.261/6و  A/AC.261/6/Add.1   ــل ــة العمـ ــرنامج حلقـ  بـ
 .وقائمة املشاركني يف فريقها

افتـتح رئـيس اللجـنة املخصصـة حلقـة العمل، فشكر              -٢
حكومـة بـريو على اقتراحها عقد احللقة، ورّحب باملشاركني          

ودعــا الرئــيس جــيمس روبنســون، وهــو مستشــار . يف فــريقها
دراسة العاملية لـدى املركـز املعـين مبـنع اإلجرام الدويل بشأن ال          

الـنطاق اخلاصـة بـتحويل األمـوال ذات املصدر غري املشروع،            
وقد ذكر السيد   . ليـتوىل مهمـة املنسِّـق ملناقشـات فـريق احللقة          

روبنسـون أن مـداوالت احللقـة سـُتراعى عـند الـنظر يف وضع               
وذكــــر باجيــــاز احلالــــة . الصــــيغة النهائــــية للدراســــة العاملــــية

اس للحلقة، وهي اليت يقوم     االفتراضـية الـيت اسـتخدمت كأسـ       
فـيها زعـيم حكومـة فاسـد بـتحويل عـائدات متأتية من أفعال               

وبعـــد حـــدوث تغـــيري يف تلـــك    . فســـاد إىل بلـــدان أخـــرى  
ومــن . احلكومـة، يســعى خلفـاؤه إىل اســترداد تلـك العــائدات   

بـني املشـاكل الـيت تـنطوي علـيها هـذه احلالـة عزوف الشهود          
عترضــــة يف مواصــــلة عـــن اإلدالء بشــــهادهتم؛ واملصـــاعب امل  

اإلجـراءات الداخلـية أمـام القضـاة الذين كان قد عّينهم ذلك             
الزعـيم السـابق؛ واملشـاكل املتعلقة بتحديد مكان املوجودات          

 .وربطها باألفعال اإلجرامية

ونــاقش ويلــلي هوفمايــر مــن جــنوب أفريقــيا خــياري  -٣
ــا  ــدة ومهـ ــتاحني لـــلحكومة اجلديـ ــترداد املـ ــراءات : االسـ اإلجـ

ة إىل إثــــبات أن تلــــك املوجــــودات هــــي عــــائدات  املســــتند
ــتردادها     ــعي السـ ــبع يف السـ ــيت ُتـّتـ ــراءات الـ ــية، واإلجـ إجرامـ
باعتـبارها شـكال مـن تـدارك األضرار مبوجب القانون املدين،            
وقـال إن مـن شـأن إسـقاط الـتهم اجلنائـية أن جيعل االسترداد                

مل يتسـن استئناف تطبيق      اجلـنائي لـلموجودات غـري ممكـن مـا         
ونوقشــت مشــاكل قانونــية وعملــية تتصــل . اإلجــراءاتهــذه 

ــب املوجــودات وضــبطها   ــة جنــاح اإلجــراءات   . بتعقّ ويف حال
ــدة     ــتلكات بعـ ــترداد املمـ ــان اسـ ــبح باإلمكـ ــائية، فسيصـ القضـ

حبكـم صـادر عـن حمكمـة تابعـة للوالية القضائية            ) أ: (وسـائل 
مـن خالل حكم    ) ب(الـيت يقـع فـيها مكـان املوجـودات؛ أو            

د الـذي يلـتمس استردادها يكون معترفا به من          يصـدر يف الـبل    
عــن طــريق حكــم ) ج(جانـب الواليــة القضــائية األخـرى؛ أو   

يلـزم الزعـيم السـابق أو غـريه ممـن تكـون املوجودات حبوزهتم               
بإعادهتــا، ويكــون قــابال لإلنفــاذ باالســتناد إىل جريــرة انــتهاك  

عـلما بأن االسترداد املدين للموجودات يقدم       . حـرمة احملكمـة   
مــزايا معيــنة، مــنها قلــة احلــدود االثباتــية واالســتدالل القــانوين 
لقصـر املسؤولية على املوجودات، بصرف النظر عن عمليات         

أمــا مســاوئها فتشــمل عــدم توفــر تدابــري جنائــية       . الــتحويل
كالبحــث والضــبط والتكالــيف الــباهظة لإلجــراءات القضــائية 

ــية اخلارجــية  ــإن املصــادرة  . املدن ــية عــالوة عــلى ذلــك، ف  املدن
للممـتلكات تعترب، بالنسبة للعديد من البلدان، إجراءا حديث      

كما إن  . الطـابع نسـبيا وغـري مسـموح بـه يف الوقـت احلاضـر              
كـون معظـم القضـايا املعـروفة حالـيا تسـتتبع االسترداد املدين               
للممـتلكات ميكـن أن ُيـنظر إلـيه عـلى أنـه مؤشـر عـلى انعدام              

 .ايا اجلنائيةالتعاون الالزم فيما يتعلق بالقض
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ونـــاقش بـــرونو دالـــيس مـــن فرنســـا مســـائل تعقّـــب   -٤
ــني بعــض   . املوجــودات وجتمــيدها وضــبطها   والحــظ أن قوان

الــبلدان ال توفــر ســوى املســاعدة وســبل االنتصــاف بشــأن       
وهـذه احلالـة ميكـن أن تتحسن        . عـائدات االجتـار بـاملخدرات     

 بفضـل التصديق على صكوك دولية مثل اتفاقية األمم املتحدة         
ففــي فرنســا تســتطيع  . ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية 

الســلطة القضــائية الــلجوء مباشــرة إىل ضــبط املوجــودات الــيت 
ــتلكات اجملــرم       ــلجرمية، أو ضــبط كــامل مم ــائدات ل تشــكل ع

وكـان مـن املسـائل اليت       . العقاريـة فـيما يـتعلق بـبعض اجلـرائم         
 أثارهتـــــا احلالـــــة االفتراضـــــية شـــــؤون تتصـــــل باحلصـــــانات 
الدبلوماســية أو حصــانات رؤســاء الــدول، الــيت ال بــد أهنــا       

ــوال     ــل األمـ ــرى حتويـ ــندما جـ ــة عـ ــت قائمـ ــن . كانـ ورأى مـ
الضـروري أن يظـل ذلـك يف االعتـبار يف كـل تدبـري أو نقاش                 

أمــا املوجــودات غــري املتأتــية مباشــرة . يــتعلق مبكافحــة الفســاد
مــن أفعــال فســاد فقــد تظــل مســتهدفة، باالســتناد إىل تعــريف 

سـع لألفعـال اجلنائـية املتعلقة باالحتيال أو تنازع املصاحل أو            وا
ــتعلقة باالفشــاء أو حتويــل رؤوس األمــوال     ــتهاك القواعــد امل ان

وبعد اخفاء املوجودات، يقتضي تعقبها     . عـلى الصعيد الدويل   
بشــكل فعــال انشــاء قواعــد بــيانات بشــأن املمــتلكات املتــنقلة 

 يتعلق بقاعدة البيانات    والثابـتة كمـا هـو احلـال يف فرنسا فيما          
وأكــد أن مــن املســتحيل ضــبط   . بشــأن احلســابات املصــرفية 

 .املوجودات ومصادرهتا دون تعقبها

وأشـار سـريجي سكفورتسـوف مـن االحتـاد الروسي            -٥
ــائل        ــن وس ــيلتني م ــّين وس ــا ب ــاد الروســي كم ــربة االحت إىل جت

 استخدام املساعدة القانونية املتبادلة   : اسـترداد املوجـودات مها    
املســتندة إىل اإلجــراءات واألحكــام األجنبــية الــيت تعــترف هبــا 
ــية    ــادرة املدنـ ــراءات املصـ ــي، وإجـ ــاد الروسـ ــاكم يف االحتـ احملـ

وأوضــح أن أحــد العوامــل  . املســتهلّة داخــل االحتــاد الروســي 
الرئيسـية لتحقـيق الـنجاح يتمـثل يف قـيام مجـيع املعنـيني باختاذ                

 أن مشــــروع وأشــــار إىل. اإلجــــراءات يف الوقــــت املناســــب

االتفاقــية ميــثل فرصــة ملعاجلــة العديــد مــن املشــاكل، وأوصــى    
بفـرض قـيود أشـد عـلى السـّرية املصرفية، وبتوفر القدرة على             
اســتهداف مجــيع املمــتلكات العقاريــة ألولــئك املعنــيني ولــيس  
ــب،      ــنائي فحسـ ــل جـ ــن فعـ ــرة عـ ــئة مباشـ ــودات الناشـ املوجـ

رما أساســيا وبـإدراج الـتهّرب مــن دفـع الضـرائب باعتــباره جـ     
 .ميكن أن تستند إليه اإلجراءات اخلاصة باسترداد املوجودات

وحتـدث خوسيه كارلوس أوغاس من بريو باجياز عن        -٦
مشاركته يف حماوالت حديثة العهد السترداد املوجودات اليت         
ــربتو      ــها ألــ ــان يترأســ ــيت كــ ــابقة الــ ــة الســ ــتها احلكومــ حّولــ

ــه مــع أن الســيناريو    املســتخدم يف فوجــيموري، فأشــار إىل ان
حلقـة العمـل هـو سـياق افتراضـي، فـان ما عانته بريو مل يكن              

وقـال إن إحـدى املشـاكل الرئيسـية تتمثل يف حقيقة            . كذلـك 
أن الفســاد كــان مستشــريا فعــال يف مجــيع مقّومــات احلكومــة  
السـابقة، ممـا شـل كافـة الضـمانات األساسـية واإلجرائية اليت              

ت الـــتحويل غـــري كانـــت تطـــّبق عـــادة ملـــنع الفســـاد وعملـــيا
وهـذا مـا جعـل اختـاذ اإلجـراءات للعمل على منع             . املشـروعة 

ــناء وجــود      ــة أث ــيات أو اســترداد املوجــودات احملوَّل هــذه العمل
نظـام فاسـد ميسـك مبقالـيد احلكـم أمـرا مسـتحيال من الناحية                
الفعلـية، مث زاد من صعوبة القيام بذلك فيما بعد، ألن الفساد            

مـن الناحـية التقنـية، كما جعل        جعـل بعـض األنشـطة قانونـية         
ــظ الســجالت والتبلــيغ عــن        ــن ضــمانات مــثل آلــيات حف م

ــيها وعاجــزة عــن العمــل     ــوَّل عل ــامالت غــري مع وأردف . املع
قـائال إن مـن املمكـن جعـل اسـترداد املوجودات أكثر سهولة              
عـن طـريق إدخـال إصـالحات مـثل وضـع معايري دولية بشأن               

وإنشاء وحدات استخبارية اإلثـبات، وإزالـة السّرية املصرفية،       
مالـية، والـتعويل بقـدر أكـرب عـلى حتويـل املوجـودات من قبل           
مـن توجد حبوزهتم، حىت يف احلاالت اليت تكون فيها الطوعية           
موضـع تسـاؤل مـن جـّراء تطبيق األوامر الصادرة عن احملاكم             
أو الـــتهديد باختـــاذ إجـــراءات جنائـــية أو بوجـــود مـــثل هـــذه  

 .اإلجراءات



 

9  
 

A/AC.261/7  

سـكال غوسـني مـن سويسـرا وضع البلدان          ونـاقش با   -٧
الــــيت عــــادة مــــا تــــتلقى طلــــبات املســــاعدة عــــلى اســــترداد  

ــرا   فقـــال إن . املوجـــودات، وذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر سويسـ
سويسـرا، بالـنظر إىل احلالـة االفتراضـية، سـتتبع اجراء تدرجييا             
ــريا، أمكــن كــتدبري       ــب املســاعدة وجــيها ظاه ــاذا كــان طل ف

وجتمـيدها إىل أن يصدر     مؤقـت تعقـب املوجـودات وضـبطها         
. الـبلد مقـدم الطلـب حكما باملصادرة بشأن تلك املوجودات          

بـد عـندئذ مـن أن تقـبل السـلطة السويسـرية املعنـية طلب          وال
ــيذ      ــىن تنفـ ــبل أن يتسـ ــة قـ ــبات الالزمـ ــل املتطلـ ــاعدة وكـ املسـ

اإلجــراءات يف تســتهل بــد مــن أن  وال. اســترداد املوجــودات
تستويف تلك االجراءات   أن  بد من    الـبلد الطالب، وكذلك ال    

ــية     ــواردة يف االتفاق ــتلك املعــايري ال ــة ل ــية املعادل املعــايري اإلجرائ
األوروبـية حلمايـة حقـوق اإلنسـان واحلـريات األساسية أو يف           
ــية الـــذي    ــية والسياسـ ــاحلقوق املدنـ العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـ

ــية العامــــة يف   ــانون األول١٦اعــــتمدته اجلمعــ ديســــمبـر / كــ
ــّين أال. ١٩٦٦ ــابع   ويتعـ ــودة ذات طـ ــرائم املقصـ ــون اجلـ  تكـ

سياسـي أو عسكري، أو جمرد هتّرب من دفع الضرائب، كما           
يــتعني أن يكــون هلــا مــا يقابــلها مــن اجلــرائم مبقتضــى القــانون 

ــري  ــتجرمي (السويسـ ــية الـ ــثة  ). ثنائـ ــراف الثالـ ــان األطـ وبامكـ
ــنوا يف طلـــب     ــراد أن يطعـ ــحايا مـــن األفـ ــية والضـ ــنة النـ احلسـ

ــا   كــأن تكــون  (كانــت هلــم صــلة بسويســرا   االســترداد، طامل
ــا يف امللكــية يف       ــد اكتســبوا حقوق ــوا ق ــيها أو يكون ــتهم ف اقام

ــبات االســترداد     ). سويســرا ــدم اســتيفاء متطل ــة ع ــا يف حال أم
ــيب       ــع ذلــك أن تل ــة السويســرية م ــإن بامكــان الدول ــة، ف كامل

كاحترام حقوق  (طلـب اسـترداد املوجودات، ولكن بشروط        
اول مصـــادرة املوجـــودات وفقـــا   أو أن حتـــ) االنســـان مـــثال 

ــوال    ــناهض لغســل األم ــانون السويســري امل وأوضــح أن . للق
الـدروس املستخلصـة مـن طلبات استرداد حديثة العهد مشلت        
إدراك احلاجـة إىل اعـتماد الشـفافية مـن جانـب الـبلدان املعنية               

تــبادل املعلومــات بــني الــبلدان املتلقــية، وذلــك مــثال يف اطــار (

ــل  ــرقة عمـ ــدم )أفـ ــترداد،   ، وعـ ــية لالسـ ــع سياسـ ــود دوافـ وجـ
واحلاجــة، يف بعــض احلــاالت، إىل خمطــط لــتوزيع األمــوال أو  

 .التصرف فيها يف هناية األمر

يـوراك مـن الفلـبني إىل مسألة        . وتطّرقـت هـايدي ب     -٨
ــية مــن الفســاد     ــية للعــائدات املتأت ــتحويل األول ــية ال . مــنع عمل

حكومتها يف  وناقشـت احلالة االفتراضية واملشاكل اليت تواجه        
ــتماس اســترداد األمــوال الــيت حّوهلــا نظــام الرئــيس الســابق      ال

فاتفقـت يف الـرأي على أن املنع مرغوب         . فرديـناند مـاركوس   
فـيه، ولكـنها أشـارت إىل أنه أمر صعب جدا يف حاالت مثل              
ــريا يف      ــاد مستشـ ــان الفسـ ــبني، حيـــث كـ ــريو والفلـ ــاليت بـ حـ

حظــت أنــه وال. املؤسســات واملوظفــني مــن أرفــع املســتويات 
كـان مـن املـتعذر االسـتعانة مبؤسسـات العدالة اجلنائية يف ظل          
وجـود أنظمـة مـن هـذا القبيل يف السلطة، بل حىت بعد زواهلا              

وأوضحت . بفـترة مـن الوقـت رغم تنفيذ إجراءات إصالحية         
ــب     ــا يف أغلـ ــدون أيضـ ــانوا يعمـ ــدين كـ ــؤولني الفاسـ أن املسـ

 .األحيان إىل إتالف األدلة األساسية

حـظ كونـيجي شيباهارا من اليابان أن العديد من          وال -٩
العناصــر الوقائــية تســتند إىل القوانــني والــنظم املالــية لــبلدان       
ــون     ــندما تكــ ــتخدامها حــــىت عــ ــن املمكــــن اســ أخــــرى ومــ

وهــي تشــمل  . احلكومــات الفاســدة ممســكة مبقالــيد احلكــم    
حتديـد املعـامالت املشـتبه فيها، وحترمي املعامالت املغفلة اهلوية           

ــية دعــم جهــود    وحســاب اهتا املصــرفية، وحفــظ الســجالت بغ
وقـال إن هـناك اجتاهـا عامـا لقـبول التدابري            . التعقّـب الالحقـة   
 .الوقائية والرادعة

آن ماماتاه من غانا أن العديد من       -والحظـت بنيلوبه   -١٠
ــية األساســية بشــأن غســل      ــية والضــوابط الرقاب ــال اجلنائ األفع

ــيا، مل    ــرب أفريقـ ــدان غـ ــوال، يف بلـ ــني  األمـ ــدرج يف القوانـ تـ
وناقشـت تلك اليت تعترب ضرورية منها أو مفيدة، مبا   . الوطنـية 

فـيها تشـديد املعـايري املـتعلقة باحملاسـبة، وإهنـاء العمـل بالسـّرية         
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املصـرفية، والتبلـيغ عن أرباح املصارف وحاالت العجز فيها،          
والصــالحيات الالزمــة لإلفشــاء القســري عــن املوجــودات،      

ملـايل اإللـزامي للمعامالت العامة واخلاصة،       وبـيانات اإلفشـاء ا    
ــام       ــرقايب الع ــيم ال ــية، والتنظ ــتخبارية مال وإنشــاء وحــدات اس
والتنظـيم الـرقايب الـذايت للصـناعات املصرفية واملالية، وحتسني           

ــتعاون بــني املؤسســات  ــواب  . ال ــتقار القضــاة ون وقالــت إن اف
 اإلدعــاء العــام إىل املهــارات واملعــارف املتخصصــة هــو أيضــا   
مشـكلة يف الـبلدان النامية، وإن هناك حاجة إىل التدريب، مبا            
يف ذلــك اســتخدام احلواســيب ونظــم املعلومــات للبحــث عــن 

 .املوجودات، والسجالت اخلاصة باملعامالت

ويف املناقشـة اليت تلت كال من هذه العروض، أُثريت           -١١
وقــد اشــتملت تلــك املســائل عــلى املشــاكل   . مســائل أخــرى
ــة األطــراف،   املتصــلة حبــق  املــثول أمــام احملــاكم، وحتديــد هوي

ــائية    ــراءات القضـ ــراد يف اإلجـ ــيهم مـــن األفـ وأدوار اجملـــين علـ
املدنـية؛ ومـا إذا كـان ينـبغي للـبلدان متلقـية الطلب أن تؤدي                
ــلها    ــادة حتويــ ــتفي بإعــ ــائدات أو أن تكــ ــع العــ دورا يف توزيــ

ت بأمجعهـا، وتـترك أمـر الـتوزيع للـبلدان الطالبة؛ وحتديد فترا            
ــايري     ــناهبا، واملعـ ــن اجتـ ــية وكـــيف ميكـ ــاوى املدنـ ــادم الدعـ تقـ
املخـتلفة املـتعلقة باإلثبات يف القضايا املدنية واجلنائية، وما إذا           

التعّرض للمحاكمة على ذات    "كانـت القـيود املفروضـة على        
تعــيق االســتعانة بالــتدابري املدنــية واجلنائــية عــلى " اجلــرم مــرتني

شـــاكل املتصــــلة باحلصــــانات  الســـواء يف قضــــية معيــــنة؛ وامل 
الدبلوماســــية أو الســــيادية؛ وإدراك مــــا إذا كانــــت اجلهــــود 
ــتعلقة     ــتعلقة باالســترداد ذات دوافــع سياســية يف القضــايا امل امل
بالفسـاد عـلى مسـتوى عال؛ واملسائل اليت تنشأ عندما يتضح            

واقترح . أن املوجـودات هـي حبـوزة أطـراف ثالـثة حسنة النية            
ــتدابري   املشــاركون يف فــريق ا حللقــة أو املــندوبون عــددا مــن ال

املمكـنة، مـنها وضع ضوابط رقابية تتعلق باستخدام شركات          
؛ وإخضاع العائدات املتأتية    "ومهية"مغفلـة اهلويـة أو شركات       

مـن الفساد املرتكب على مستوى عال للمصادرة واالسترداد         

سـواء أكـان أم مل يكـن هناك جرمية وقت نشوئها؛ وإخضاع             
ملتأتـية مـن الـتهّرب مـن دفـع الضـرائب لالسترداد؛            العـائدات ا  

وتعزيـز صـالحيات الـبلدان األخرى يف منع عمليات التحويل        
يف احلــاالت الــيت جيعــل فــيها الفســاد بلــد املنشــأ غــري مســتعد   
للقـيام بذلـك أو غري قادر عليه؛ ومسألة ما إذا كان ينبغي أن              

وجودات تتضـمن االتفاقية خمططا موّحدا ووحيدا السترداد امل       
 .أم جمموعة من اخليارات يف هذا الصدد

وعــــالوة علـــــى ذلـك، أبديــــــت أيضــــا تعليقـــات           -١٢
ــية    ــلى املســائل التال ــزت ع معاجلــة ضــرورة  )١: (إضــافية ركّ

مشـكلة تعقـب وضـبط العـائدات غـري املشـروعة الـيت حّولـت         
إىل أشـخاص آخـرين بعـد وفـاة املسؤول الفاسد، يف احلاالت       

ضرورة ) ٢( يـتعذر فـيها القـيام مبالحقـة قضـائية جنائية؛             الـيت 
وضـع معـايري موحـدة بشـكل أكثر بشأن معايري االثبات فيما             
يــــتعلق بتجمــــيد املوجــــودات ذات املصــــدر غــــري املشــــروع 
وضــبطها، ورمبــا يشــمل ذلــك وضــع نظــام أساســي منوذجــي   

ضـــرورة وضـــع معـــايري موّحـــدة ) ٣(بشـــأن تلـــك املســـائل؛ 
ــود ــتعلق   لتقاســـم املوجـ ــيما يـ ــتعــاونة فـ ــبلــدان املـ ــيــن الـ ات بـ

بـاملـوجـــودات املضـبــوطـــة ذات املصــــدر غــيــر املـشـــروع؛          
ــدمي      )٤( ــآت عــلى تق ــدر أكــرب إىل املكاف ــلجوء بق ــية ال امكان

معلومــات تفضــي إىل اعــادة املوجــودات ذات املصــدر غــري      
ة الذي  املشـروع أو امكانية اللجوء إىل أسلوب املقاضاة املدني        

ميكـن مـن خاللـه ملواطـنني أفـراد أو خمـربين أن يـرفعوا دعوى                 
ــة عــلى املســؤولني الفاســدين أو غريهــم ممــن      ــيابة عــن الدول ن
ــرفعون     ــن يـ ــئك الذيـ ــأ أولـ ــة، مث يكافـ ــلى احلكومـ ــتالون عـ حيـ
الدعـوى حبصـة من املوجودات غري املشروعة اليت تسترد نيابة        

 .عن الدولة
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Jose Ramon Cabanas Rodriguez, Rolando Lorenzo Leyva, Juana Elena 
Ramos Rodriguez, Julio Cesar Gonzalez Marchante 

 كوبا

Stavros A. Epaminondas, Robertos Vrachimis, Antonios Theocharous قربص 
Jan Vidrna, Jaroslav Stepanek, Oldrich Krulik مهورية التشيكيةاجل 
Torban Mailand Christensen, Lise Lauridsen, Lennart Houmann, Birte 
Poulsen, Line Olsen 

 الدامنرك

Patricio Palacios, Juan F. Holguín اكوادور 
سـامح شـكري، اسـكندر غطـاس، عـبد اجملـيد حممـود، سـليمان عبد املنعم، مدحت                   

اهـيم، حممد محدي راشد، صالح الدين زيدان        عـبد الفـتاح، حمسـن حممـد الـيمين ابر          
 طه، أمحد فتح اهللا، حسن الليثي، ياسر العطوي

 مصر

Mart Laanemäe, Marlen Piskunov, Katri Teedumäe استونيا 
Gebremichael Getaneh اثيوبيا 
Tom Grönberg, Jaakko Halttunen, Kaarle Lehmus, Reijo Pöyhönen فنلندا 
Patrick Villemur, Michèle Ramis-Plum, Claude Mathon, Eric Ruelle, 
Frédéric Baab, Jacques Lajoie, Delphine Lida, Alexandre Draznieks, 
Anne Guillou 

 فرنسا

Joseph H. Joof, Therese Sarr, Abdou R. Cole غامبيا 
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Hans-Peter Plischka, Georg Witschel, Manfred Moehrenschlager, Siegrid 
Jacoby, Dorothea Groth, Joachim Ziegler, Oliver Gehse, 
Barbara Friedrich, Mechthild Ruenger 

 أملانيا

Bernard A. Takyi غانا 
Christos Alexandris, Athanasios Papaioannou, Ioannis Aggelis, Nikolaos 
Papaspyrou, Ekaterini Fountoulaki 

 اليونان

Federico Urruela Prado, Sandra Noriega Urizar, Rossana Rivas Godoy غواتيماال 
Mohamed Lamine Camara, Mohamed Nhur Kamara, Mohamed Francois 
Falcone 

 غينيا

Paulo Mendes Junior بيساو-غينيا 
Michelange Obas هاييت 
Leo Boccardi, Ladislav Nemet, Agustin Vaz Guerrero  الرسويلالكرسي 
Istvan Horvath, Attila Zsigmond, Ákos Kara, Tünde Forman, Henriett 
Nagy, László Gál, Sándor Virág, András Fábián, Peter Straub 

 هنغاريا

A. K. Aggarwal, T. P. Sreenivasan, Anupam Dasgupta, Hamid Ali Rao, 
Hemant Karkare, Partha Satpathy 

 اهلند

T. A. Samodra Sriwidjaya, Bambang Prayitno, Harry Purwanto, 
Bambang Djauhari, Asep Hermana, Haris Nugroho, Sulaiman Syarif, 
Odo Rene Mathew Manuhutu 

 اندونيسيا

Pirooz Hosseini, Fathollah Rahimi, Azizollah Negahban, Hossein 
Ghazavi Khorasgani, Ali Hajigholam Saryazdi, Esmaeil Baghaee 
Hamaneh 

-مجهورية(ايران 
 )االسالمية

 العراق قاسم سليم، سفيان محيد، رعد عبود، أمل حسني، حمسن عبد اجمليد
Ronan Murphy, Maeve Clery, Con O’Carroll ايرلندا 
Claudio Moreno, Gioacchino Polimeni, Roberto Bellelli, Roberta 
Barberini, Giovanni Liguori, Nicola Maiorano, Alfonso Papa, Silvia 
Della Monica 

 ايطاليا

Denier Little جامايكا 
Yukio Takasu, Masayoshi Kamohara, Masaki Wada, Hirokazu Urata, 
Keiko Ishihara, Tetsuo Kamata, Kiyo Kudo, Jiro Usui, Nobuoki Ishii 

 اليابان

مالية، صـباح الرافعي، حممد حوامدي، مصلح القائد،        حمـي الديـن طـوق، مجـال الشـ         
 غازي الفواري، صباح الرافعي

 األردن
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Michael D. Kinyanjui, Florence T. Ochieng كينيا 
 الكويت بدر املسعد، صالح آل بن على، زكريا االنصاري، زياد األنبعي

Sida Laukaphone  مجهورية الوس
 الدميقراطية

ان، راميــون عويــدات، ســركيس أســعد تــادروس، ضــياء أمحــد   مســري مشــا، بــيري كــنع 
رمضــان، حســام التــنوخي، خــالد حممــد خــري الدندشــلي، هــال عــادل زعيــتر حســن   

 أيوب، مجانه خّداج

 لبنان

اجلماهرية العربية  سيد عبد العاطي، عيشه الفرجاين، عبد الرمحن برشان، فيصل الشاعري
 الليبية

Robert Wallner خلتنشتاين 
Sarunas Adomavicius, Violeta Popovaite ليتوانيا 
Georges Santer, Pierre Franck, Nadia Ernzer, Luc Reding لكسمربغ 
Fiona Kalemba ماالوي 
Dato’ Mohd. Zawawi Mohd. Nordin, Yaacob Hj. Md. Sam, Munawar 
Kabir Mohd, Rushan Lufti Mohamed, Shariffah Norhana Syed Mustaffa 

 ماليزيا

Christian Idrissa Diassana, Mohamed Maiga مايل 
Patricia Olamendi Torres, Joel Hernandez, Ambrosio Michel, Eduardo 
Hector Moguel Flores, Carlos Rochin, Sandro Garcia-Rojas Castillo, 
Raúl Carrera Pliego, Julian Juarez Cadenas, Sylvia Cabrera 

 كسيكامل

Ariane Picco-Margossian, Sabine-Anne Minazzoli, Alain Van Den 
Corput 

 موناكو

 املغرب عبد اللطيف السعدي، منقذ املسطاسي، عبد السالم العيماين، أمحد آيت الطالب
Isac Armando Matola موزامبيق 
U. Than Win ميامنار 
Lineekela J. Mboti, Simon M. Maruta ناميبيا 
Bhesh Raj Sharma نيبال 
Jaap Ramaker, Dennis de Jong, Hans Abma, Jolien Schukking, Michiel 
P. J. Bierkens, Irene Plugge, Jock Geselschap 

 هولندا

Barbara Bridge, Nazla Carmine نيوزيلندا 
Boukar Ary Mai Tanimoune النيجر 
T.A.A. Osinuga, A. B. Rimdap, S. L. Mohammed, Bola Odugbesan نيجرييا 
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Helga Hernes, Helle Klem, Berit Tvete, Eva Joly, Marius Stub, Kjetil 
Aasland, Bent Sofus Tranøy 

 النرويج

عـلي ناصـر سـيف البو علي، يعقوب السعيدي، مخيس سامل مخيس اخلليلي، حمفوظ               
 سينداوود علي البلوشي، حممد الدغيشي، أمحد بن سعيد احل

 عمان

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

 باكستان

Jorge Enrique Halphen Perez بنما 
Fred Tomo بابواغينيا اجلديدة 
Javier Paulinich, Javier Diez-Canseco, Hugo Portugal, Carlos Enrique 
Morelli, Astrid Leigh Vetter, Manuel Alvarez Espinal 

 بريو

Victor G. Garcia III, Mary Anne A. Padua الفلبني 
Anna Grupinska, Mariusz Skowronski, Zbigniew Wrona, Agnieszka 
Stawiarz, Waclaw Gasiorowski, Lech Mastalerz 

 بولندا

Carlos Neves Ferreira, Liliana Araújo, Maria do Carmo Costa, António 
Folgado 

 الربتغال

ــبد اهللا         ــد الســليطي، أمحــد ع ــنـزاب، حمم ــلي آل ح ــد ع ــال، فه ــبد اهللا يوســف امل ع
 احلوطي، جناة اخللف

 قطر

Chung Hae-Moon, Shin Maeng-Ho, Rhee Zha-Hyoung, Kim Soo-Hyun, 
Kim Hee-Soon 

 مجهورية كوريا

Liviu Bota, Nicoleta Iliescu, Sorin Tanasescu, Alina Papuc, Dan 
Constantin 

 رومانيا

I. I. Rogachev, M. I. Kalinin, V. I. Mikhailov, O. I. Mytsykova, Sergey F. 
Skvortsov, V. A. Kolodyazhnyi, V. A. Grobovoy, V. V. Svinarev, A. G. 
Norchenko, A. V. Tonkoglas, A. G. Filimonova, V. V. Sergeev, D. R. 
Okhotnikov, S. V. Zemskyi 

 االحتاد الروسي

Paul Ruyenzi, Anaclet Nzabamwita, Stanislas Kabalira رواندا 
عمـر حممــد كــردي، عــبد الرحــيم الغــامدي، عــبد اهللا عــبد الــرمحن اليوســف، صــاحل  
عـبد اهللا الغـامدي، محـد الـنذير، سـعد بـن حيـي خواجـي، حممد عبد العزيز املهيزع،                    

  أمحد حممد اخلويطر، سعود املطلقماجد عبد احملسن احلميد،

اململكة العربية 
 السعودية

Amadou Diallo, Felix Oudiane, Abou Diop السنغال 
Neneh Dabo سرياليون 
Oon Soo Khoo, Mathew Joseph, Marcus Song, Kee Yong Lee سنغافورة 
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Vladimir Kotulic, Oksana Tomova, Roman Goga, L’ubica Erdelska, 
Jozef Malankevic, Marietta Sencáková, Jozef Szabo 

 سلوفاكيا

Nina Radulovic سلوفينيا 
A. P. Rapea, I. K. Bodasing, M. Lungisa Dyosi, A. J. Du Plessis, N. S. 
Schoombie, S. V. Mangcotywa, K. Seape 

 جنوب أفريقيا

Antonio Nuñez García-Saúco, Francisco De Miguel Alvarez, Alfredo 
Pascual, Sancho Iñiguez Hernández, David Melgar, Eusterio Pérez Gago, 
Francisco Javier González Ibáñez, José María De Las Cuevas Carretero, 
Ignacio Baylina Ruiz 

 اسبانيا

W.A.T. Gunatillake, H.M.G.R.R.K. Wijeratne-Mendis سري النكا 
 السودان ار أمحد حسن، كمال بشري أمحدعبد الغف

Melusie M. Masuku سوازيلند 
Håkan Öberg, Lennart Klackenberg, Åsa Gustafsson السويد 
Jacques De Watteville, Lorenzo Schnyder Von Wartensee, Bernard Jaggy, 
Andrea Candrian, Christine Magnin, Stephan Guerber 

 سويسرا

اجلمهورية العربية  السراج، صفوان غامن، حممد عنفوان النائبعبود 
 السورية

Karn Chiranond, Wanchai Roujanawong, Pongpat Riangkruar, Korbkul 
Kaewtip, Chaiyot Sintuprasit, Piyatida Chongudomliuk, Suphanvasa 
Chotikajan, Rongvudhi Virabutr 

 تايلند

Awoki Panassa, Essossimna Legzim-Balouki, Koffi A. Maxime Assah توغو 
 تونس عفيف هنداوي، آمنة الزوغلي، بشري شويخ

Aydin Sahinbas, Osman Paksüt, R. Bülent Tarhan, Namik Güner Erpul, 
Aydin Özbay, Süleyman Savas Erdem, Filiz Ercan Coskun, Metin Eksi, 
Rafet Ufuk Önder 

 تركيا

Atepo Mohammed أوغندا 
Anatolii Redka, Valerii Ratsiuk, Oleksii Shovkoplias, Liubov Butenko, 
Igor Kusnir, Viktoria Kuvshynnykova 

 أوكرانيا

أمحـد راشـد الدوسـري، حممـد حممـود الكمـايل، عـبد اهللا يوسـف الشمسي، عارف                    
 حممد عبد الرحيم، عبد اهللا محدان النقبـي، إياد الياسري

مارات العربية اال
 املتحدة
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Peter Jenkins, Mark Etherton, Ian Richards, Phil Mason,  
Sharon Kinsley, Lisa Witting, Sharon Boyle 

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

Kenneth Brill, Elizabeth Verville, Stephen Noble, John Harris, Kathleen 
Barmon, John Brandolino, Daniel Claman, David Fisher, Joseph 
Gangloff, Thomas Heinemann, Kenneth Propp, Marie Schwieterman, 
Katherine Tobin 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

Fructuoso Pittaluga-Fonseca, Elsa Borges, Gustavo Alvarez أوروغواي 
Yakubdjan Irgashev, Aziz Aliev أوزبكستان 
Clodovaldo Rusián, Gustavo Márquez Marín, Miriam García de Perez, 
Victor Manzanares, Ernesto Navazio 

 فنـزويال

Hoang Van Nha, Nguyen Truong Giang, Do Van Le, Ha Trong Cong, 
Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Pham Kim Chi, Vo Van Tuyen 

 فييت نام

د عبـيد، عـبد الـرمحن حممـد احلضـرمي، عـبد القـادر امساعـيل حممـد، عبد             جنيـب أمحـ   
 الغين ثابت املقطري، جنيب امساعيل علي

 اليمن

Branislav Milinkovic, Boris Batarilo, Jovica Cedic يوغوسالفيا 
Rosewin M. Wandi, Peter Bubenshi زامبيا 
T. J. Kangai, Stephen Mutamba, Benjamin T. Mhiripiri, Vova Chikanda, 
Barbara Chimhandamba 

 زمبابوي

 

 وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة

 مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

 جلان األمم املتحدة

 جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

 الوكاالت املتخصصة

 اعيةمنظمة الصحة العاملية، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصن

 الدولية األخرى-املنظمات احلكومية

األفريقــية، أمانــة الكومنولــث، جملــس وزراء الداخلــية  -املــنظمة االستشــارية القانونــية اآلســيوية
العـرب، جملـس أوروبـا، جملس االحتاد األورويب، جملس التعاون اجلمركي، املفوضية األوروبية،        
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 للشرطة اجلنائية، منظمة املؤمتر االسالمي،      مصـرف التنمـية للـبلدان األمريكـية، املـنظمة الدولية          
 منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة

 املنظمات غري احلكومية

مؤسسـة آسـيا ملـنع اجلـرمية، االحتـاد الدويل اللغاء الرق، غرفة              : ذات املركـز االستشـاري العـام      
 التجارة الدولية، الرابطة الدولية ألخوات احملبة، منظمة زونتا الدولية

احتــاد احملــامني العــرب، الطائفــة البهائــية الدولــية، معهــد       : ت املركــز االستشــاري اخلــاص  ذا
الدراســات األمنــية، اجمللــس الــدويل لــلمرأة، االحتــاد الــدويل لالخصــائيني االجتماعــيني، االحتــاد 
الــدويل للجامعــيات، اجمللــس الوطــين للمــنظمات النســائية األملانــية، بــاكس رومانــا، الــتحالف    

  العاملي، احتاد احملامني الدويلالسرياين

 الرابطة الدولية للشرطة: منظمات مدرجة يف القائمة

 املنظمات غري احلكومية األخرى

الشـبكة األفريقـية املعنـية بالعدالة البيئية واالقتصادية، مؤسسة الشفافية الدولية، مركز التضامن              
 االيطايل
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  املرفق الثالث   
   للجنة املخصصة يف دورهتا الثانية            قائمة الوثائق املعروضة على ا          

 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
 A/AC.261/3/Rev.1 املشروع املنقح التفاقية 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

تقريـر اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد عـن أعمال                   
 ١يــــناير إىل / كــــانون الــــثاين ٢١دورهتــــا األوىل، املعقــــودة يف فييــــنا مــــن    

 ٢٠٠٢ير فربا/شباط

A/AC.261/4

A/AC.261/5 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال

بـرنامج حلقـة العمـل التقنـية بشأن استرداد املوجودات، املزمع عقدها يف فيينا               
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢١يف 

A/AC.261/6و Add.1

 A/AC.261/L.48 ٦٠-٥٢ و٥٠-٤٦ و٤٤-٤٠ و٢٢ و٨ و٢تعديالت على املواد : عمان

 A/AC.261/L.49 ٦٥-٤٠تعديالت على املواد : مصر

 A/AC.261/L.49/Add.1 )٥٠-٤٢املواد  (٦٥-٤٠تعديالت على املواد : مصر

 A/AC.261/L.49/Add.2 )٥٣ و٥١املادتان  (٦٥-٤٠تعديالت على املواد : مصر

 A/AC.261/L.50 ٥٠-٤٠تعديالت على املواد : بنن

 A/AC.261/L.51 ٤٠على املادة تعديالت : املكسيك

 A/AC.261/L.52 ٤٠تعديالت على املادة : فرنسا

 A/AC.261/L.53 ٤٥ و٤٤تعديالت على املادتني : املكسيك

 A/AC.261/L.54 ٤٤تعديالت على املادة : باكستان

 A/AC.261/L.55 ٤٤تعديالت على املادة : املغرب

 A/AC.261/L.56 ٤٦تعديالت على املادة : االحتاد الروسي

 A/AC.261/L.57 اقتراح مادة جديدة بشأن نظام التقادم: املكسيك

: باكســتان وتركــيا وفرنســا وكولومبــيا ومصــر واملكســيك والنمســا وهولــندا  
 ٤٠تعديالت على املادة 

A/AC.261/L.58 

ــيالروس ــواد  : بـ ــأن املـ ــترحات بشـ  ٥١-٤٩ و٤٧ و٤٦ و٤٣ و٤٢ و٤٠مقـ
 )٤٣ و٤٢ و٤٠ (٦٩ و٦٦-٦٣ و٦١ و٥٩ و٥٧-٥٣ و

A/AC.261/L.59 
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 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
ــيالروس ــواد  : بـ ــأن املـ ــترحات بشـ  ٥١-٤٩ و٤٧ و٤٦ و٤٣ و٤٢ و٤٠مقـ

 )٥٧-٥٣ و٥١-٤٩ و٤٧ و٤٦ (٦٩ و٦٦-٦٣ و٦١ و٥٩ و٥٧-٥٣ و
A/AC.261/L.59/Add.1 

ــيالروس ــواد  : بـ ــأن املـ ــترحات بشـ  ٥١-٤٩ و٤٧ و٤٦ و٤٣ و٤٢ و٤٠مقـ
 )٦٩ و٦٦-٦٣ و٦١ و٥٩ (٦٩ و٦٦-٦٣ و٦١ و٥٩ و٥٧-٥٣ و

A/AC.261/L.59/Add.2 

 مكررا، الواردة يف املقترح املقدم من املكسيك        ٤٠تعديـل على املادة     : هايـتـي 
(A/AC.261/L.57) 

A/AC.261/L.60 

 A/AC.261/L.61 ٤٨تعديل على املادة : النمسا وهولندا

 A/AC.261/L.62  مكررا٨مادة جديدة : غامبيا وهولندا

ــي  تعديــالت عــلى : ا واملكســيك والنمســاباكســتان وتركــيا والفلــبني وكولومب
 ٤٢املادة 

A/AC.261/L.63 

 A/AC.261/L.64 ٤٢ و٤٠تعديالت على املادتني : اهلند

 A/AC.261/L.65 مشروع التقرير

 A/AC.261/L.66 )٧٢ إىل ٤٠املواد (مشروع منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

مال املقترح للدورة الثالثة للجنة     مشـروع جدول األعمال املؤقت وتنظيم األع      
املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحة الفساد، املزمع عقدها يف فيينا من               

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١سبتمرب إىل / أيلول٣٠

A/AC.261/L.67 

 A/AC.261/L.68 ٥٣تعديالت على املادة : كولومبيا واملكسيك والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.69 ٧٠ إىل ٦٦يالت على املواد تعد: النمسا وهولندا

 A/AC.261/L.70 ٥٩تعديالت على املادة : باكستان وتركيا وكولومبيا والنمسا وهولندا

 ومـواد غـري مـرقمة يف الفصل اخلامس          ٦٢-٦٠تعديـالت عـلى املـواد       : زامبـيا 
 ومصطلح مستخدم يف الفصل السابع

A/AC.261/L.71 

 A/AC.261/L.72 ٤٥ و٤٤تني تعديالت على املاد: املكسيك

ــندا   ــيا واملكســيك والنمســا وهول تعديــالت عــلى : تركــيــــا وفرنســــا وكولومب
 ٤٣ و١٣املادتني 

A/AC.261/L.73 

 A/AC.261/L.74 ٥٤ و٥٠ و٤٨ و٤٥ و٤٣تعديالت على املواد : اهلند

 A/AC.261/L.75 ٥٠تعديالت على املادة : كولومبيا واملكسيك والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.76 ٤٦نص مدمج للمادة : االحتاد الروسي وفرنسا وكولومبيا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.77 ٥٧تعديالت على املادة : بريو

، بالصــيغة املقدمــة يف املقــترح الــوارد مــن  ٦٨تعديــالت عــلى املــادة : الــنرويج
 (A/AC.261/L.69)النمسا وهولندا 

A/AC.261/L.78 
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A/AC.261/7  

 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
 A/AC.261/L.79 ٦٥تعديالت على املادة : ملتحدة األمريكيةبريو والواليات ا

 A/AC.261/L.80 ٦١تعديالت على املادة : اجلزائر

 A/AC.261/L.81 ٦٦تعديالت على املادة : بريو

 A/AC.261/L.82 ٦٧ و٦٤تعديالت على املادتني : الصني

 A/AC.261/L.83 ٧٦تعديالت على املادة : بريو

 A/AC.261/L.84 ٧٢ و٦٩لى املادتني تعديالت ع: كولومبيا

 A/AC.261/L.85 ٦٨تعديالت على املادة : كولومبيا

 A/AC.261/L.86 ٧٥تعديل على املادة : كولومبيا والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.87 ٧٦تعديل على املادة : مصر

 
Paper submitted by Spain concerning the seminar on return of illicit 
funds as proposed by Peru 

A/C.261/CRP.1 

Proposal submitted by Germany on a questionnaire to be distributed 
in preparation for the technical workshop on the question of asset 
recovery to be held on 21 June 2002 

A/C.261/CRP.2 

Comparison between the articles of Chapter V of the draft 
Convention with overlapping or related provisions in the draft 
Convention submitted by the Netherlands 

A/C.261/CRP.3 

  
___________ 


