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 مقدمة  -أوال

ــة، فـــي   -1 ســـّلمت الجمعيـــة العامـ
ــرارها  ــؤرخ 55/61قــــ ــانون 4 المــــ  آــــ

ــمبر /األول ــن  2000ديســــ ــأن مــــ ، بــــ
ــانوني دولــي    المستصــوب وضــع صــك ق
فّعـال لمكافحـة الفسـاد، يكـون مستقال         
ــة األمــم المــتحدة لمكافحــة    عــن اتفاقي

ــريم  )1(ة المـــنظمة عـــبر الوطـــنية؛  الجـ
وقـــررت أن تـــبدأ وضـــع صـــك مـــن هـــذا 
القـبيل فـي فييـنا بمقـر المرآـز المعني           
بمــنع اإلجــرام الدولــي الــتابع لمكــتب     
مراقــــبة المخــــدرات ومــــنع الجــــريمة؛ 
وطلـبت إلى األميـن العـام أن يعّد تقريرًا          
يحـلل فيـه آـل الصـكوك الدولية وغيرها           
ــيات ذات الصـــلة     مـــن الوثـــائق والتوصـ
بمكافحـة الفسـاد، وأن يقدمه إلى لجنة    
مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية؛ وطلبت        
ــا    ــي دورتهــ ــوم فــ ــنة أن تقــ إلى اللجــ
العاشـــرة باســـتعراض وتقييـــم تقريـــر    
األميـن العـام، وأن تقـدم، عـلى أساس          
ذلـك، توصـيات وتوجيهات بشأن األعمال       
ــانوني    ــلقة بوضــع صــك ق ــلة المتع المقب

 .لمكافحة الفساد

رار ذاتـه، طلبت الجمعية     وفـي القـ    -2
العامـة إلى األميـن العـام أن يعمـد، بعد           
إنجــاز المفاوضــات بشــأن اتفاقيــة األمــم 
ــنظمة     ــريمة الم ــة الج ــتحدة لمكافح الم
عــبر الوطــنية والــبروتوآوالت ذات الصــلة  

 ـــــــــــ
/55مرفق قرار الجمعية العامة        (1) 

25. 

ــبراء     ــن الخـ ــريق مـ ــوة فـ ــا، إلى دعـ بهـ
حكومـــي دولـــي مفـــتوح العضـــوية إلى 

رير االنعقـاد لكي يتولى، استنادا إلى تق      
األميـــن العـــام وتوصـــيات اللجـــنة فـــي  
دورتهـا العاشرة، دراسة وإعداد مشروع      
اإلطـار المـرجعي ألجـل الـتفاوض بشأن         
الصــــك القــــانوني المقــــبل لمكافحــــة  

 .الفساد

ــي    -3 ــة، فـ ــة العامـ ــّررت الجمعيـ وآـ
 آـــــانون 20 المـــــؤرخ 55/188قـــــرارها 

، طلـــــــبها إلى 2000ديســـــــمبر /األول
55/61رار  األميـن العام، آما جاء في الق      

ــبراء    ــريق خــ ــتماعا لفــ ــد اجــ ، أن يعقــ
حكومـي دولـي مفتوح العضوية لدراسة        
وإعـداد مشـروع إطـار مـرجعي للتفاوض        
عـلى الصـك القـانوني المقـبل لمكافحة         
ــبراء إلى     ــريق الخـ ــت فـ ــاد، ودعـ الفسـ
دراسـة مسـألة األمـوال المحّولة بشكل        
غيــر مشــروع وإعــادة تــلك األمــوال إلى  

 .بلدانها األصلية

ــ -4 ــادي  واعــ ــلس االقتصــ تمد المجــ
ــناء عــلى توصــية لجــنة    واالجــتماعي، ب
مــنع الجــريمة والعدالــة الجــنائية فــي     

، /...2001دورتهـــــا العاشـــــرة، القـــــرار 
، والمعنون  2001يوليـه   / تمـوز  24المـؤرخ   

ــنع    " ــلى مـ ــي عـ ــتعاون الدولـ ــز الـ تعزيـ
ــدر    ــوال ذات المص ــل األم ــة تحوي ومكافح
غيـــر المشـــروع، المـــتأتية مـــن أفعـــال  

مــا فــي ذلــك غســل األمــوال،  فســاد، ب
وطـــلب ". وعـــلى إعـــادة تـــلك األمـــوال 

ــرار إلى فــريق      ــي هــذا الق ــلس ف المج
ــتوح    ــي المفـ ــي الدولـ ــبراء الحكومـ الخـ
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ــرار     ــي قــ ــه فـ ـــار إليـ ــوية، المشـ العضـ
ــة   ــة العامــ ــنظر، 55/61الجمعيـــ ، أن يــ

ضـمن سياق الوالية المسندة إليه، في       
المســـائل الـــتالية، ضـــمن غيـــرها مـــن 

رها بــنود عمــل يمكــن المســائل، باعتــبا
إدراجهــا فــي مشــروع اإلطــار المــرجعي 
للــتفاوض بشــأن صــك قــانوني دولــي     

ــاد  ــة الفسـ ــبل لمكافحـ  تدعيـــم )أ: (مقـ
ــي   ــتعاون الدول ــنع و ال ــلى م ــة ع مكافح

تحويــل األمــوال المتحصــل عــليها مــن     
غسل مصـدر غير مشروع، بما في ذلك        

ــتأتية مـــن أفعـــال فســـاد األمـــوال ،  المـ
 تــتيح لســبل ووســائوعــلى اســتحداث 

ــادةإ ــلك  عـ ــوال؛تـ ــتحداث ) ب (األمـ اسـ
الـــتدابير الالزمـــة الـــتي تكفـــل إســـهام 
العامـــــلين فـــــي الـــــنظم المصـــــرفية 
والمؤسسـات الماليـة األخـرى فـي منع         
ــر    ــدرها غيـ ــتي مصـ ــوال الـ ــل األمـ تحويـ
مشـــروع المـــتأتية مـــن أفعـــال فســـاد، 
وذلــك بتســجيل المعــامالت عــلى نحــو   

ــلك عــادة إوتيســير يتســم بالشــفافية  ت
ــ ــثًالاألمـــ ــوال إدراج) ج (؛وال، مـــ  األمـــ
ــ ــن تأتيةالم ــال م ــداد د ا فســأفع ــي ع  ف

ــريمة،   ــائدات الج ــلى أن أي  وع ــنّص ع ال
فعـل مـن أفعـال الفسـاد يمكن أن يكون           

 موال؛األغسل  جـرمًا أصـليًا فيما يتعلق ب      
ــتي   ) د( ــبة الـ ــلدان المناسـ ــد البـ تحديـ

ــوال المشــار     ــا األم ــاد إليه ــبغي أن ُتع ين
 المناسبة لتلك   إليهـا أعـاله، واإلجـراءات     

 .اإلعادة

مسائل تتطلب       -ثانيا
 اجراًء من الجمعية العامة

55/61عمـال بقرار الجمعية العامة       -5
، يوّجـه فـريق الخـبراء الحكومي الدولي         
المفــتوح العضــوية العــداد مشــروع اطــار 
مــرجعي للــتفاوض بشــأن صــك قــانوني  
دولـي لمكافحـة الفسـاد انتباه الجمعية        

ــا ال   ــي دورتهـــ ــة فـــ ــة العامـــ سادســـ
والخمســـين، عـــن طـــريق لجـــنة مـــنع  
الجــريمة والعدالــة الجــنائية فــي دورتهــا  
العاشــــــرة المســــــتأنفة والمجــــــلس 
االقتصــادي واالجــتماعي، إلى مشــروع  
ــتخذ      ــه وت ــنظر في ــي ت ــتالي لك ــرار ال الق

 :إجراًء بشأنه
 

اإلطـــــــار المـــــــرجعي   
للــتفاوض بشــأن اتفاقيــة 
األمـم المـتحدة لمكافحة     

 الفساد

 عامة،إن الجمعية ال 

ــلق   ــاورها القـ ــورة إذ يسـ  ازاء خطـ
المشــاآل الناشــئة عــن الفســاد، الــتي 
ــنها    ــدد اســتقرار المجــتمعات وأم ــد ته ق
وتقــّوض القيــم الديمقــراطية واألخالقيــة  
وتعـّرض الـتطور االجـتماعي واالقتصادي       

 والسياسي للخطر،

، 51/59قـــــــرارها وإذ تســـــــتذآر  
، 1996ديسمبر  / آـانون األول   12المـؤرخ   

المدونة الدولية   مدت بمقتضاه الـذي اعـت   
ــن،    ــن العموميي لقواعــد ســلوك الموظفي
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موصـية الـدول األعضـاء باالسترشـاد بها         
 آأداة في جهودها لمكافحة الفساد،

، 51/191 قرارها   وإذ تسـتذآر أيضـاً     
، 1996ديسمبر  / آـانون األول   12المـؤرخ   

ــم      ــالن األم ــبه إع ــتمدت بموج ــذي اع ال
 في  المـتحدة لمكافحة الفساد والرشوة    

 المعامالت التجارية الدولية،

، 55/61 قرارها   وإذ تسـتذآر آذلـك     
ــؤرخ  ــانون األول4الم ، 2000ديســمبر / آ

ــذي أنشــأت بموجــبه لجــنة مخصصــة    ال
للــتفاوض بشــأن صــك قــانوني دولــي     
ــه     ــبت في ــال لمكافحــة الفســاد، وطل فّع
ــن     ــريقًا م ــو ف ــام أن يدع ــن الع إلى األمي

ــًا مفــتوح العضــوي   ــًا دولي ة الخــبراء حكومي
ــداد مشــروع    ــاد لدراســة وإع إلى االنعق
اإلطـار المـرجعي ألجـل الـتفاوض بشأن         

 ذلك الصك،

، 55/188 قرارها   وإذ تسـتذآر أيضـاً     
، 2000ديسمبر  / آـانون األول   20المـؤرخ   

الـذي دعـت فيه فريق الخبراء الحكومي        
الدولـي المفـتوح العضوية الذي سينعقد      

 إلى دراسة مسألة 55/61عمـًال بالقـرار    
ــر مشــروع  األمــو ــة بشــكل غي ال المحّول

ــلدانها     ــوال إلى بــ ــلك األمــ ــادة تــ وإعــ
 األصلية،

ــاً   ــرار المجــلس  وإذ تســتذآر أيض  ق
ــتماعي  ــادي واالجـــ ، /....2001االقتصـــ

ــتعاون الدولــي عــلى  "المعــنون  ــز ال تعزي
مــــنع ومكافحــــة تحويــــل األمــــوال ذات 
ــن     ــتأتية م ــر المشــروع، الم المصــدر غي

أفعــال فســاد، بمــا فــي ذلــك غســل      
 )2(،"وال، وعلى إعادة تلك األموالاألم

 الحاجة إلى إعداد    وإذ تؤآـد مجددا    
ــك قـــانوني دولـــي واســـع وفّعـــال      صـ

 لمكافحة الفساد،

 بتقرير األمين العام    وإذ تحيـط علما    
ــة    ــة الدوليـــ ــكوك القانونيـــ ــن الصـــ عـــ
والتوصـــــيات وغيـــــرها مـــــن الوثـــــائق 

 الــذي  )3(الموجــودة المعــنية بالفســاد،  
يمة والعدالة  قدمـه إلى لجـنة مـنع الجـر        

ــذي    الجــنائية فــي دورتهــا العاشــرة، وال
هـو معـروض عـلى اجتماع فريق الخبراء         
الحكومـــي الدولـــي المفـــتوح العضـــوية  
العـداد مشـروع اطـار مـرجعي للتفاوض         
بشــأن صــك قــانوني دولــي لمكافحــة     

 الفساد،

ــتقدير     -1  ــط عـــلمًا مـــع الـ تحيـ
بـتقرير فـريق الخـبراء الحكومـي الدولــي     

إلعــداد مشــروع إطــار المفــتوح العضــوية 
مــرجعي للــتفاوض بشــأن صــك قــانوني  
دولــي لمكافحــة الفســاد، الــذي اجــتمع 

ــن    ــنا م ــي فيي ــوز30ف ــه إلى / تم  3يولي
 بصــيغته الــتي  )4(،2001أغســطس /آب

أقـــرتها لجـــنة مـــنع الجـــريمة والعدالـــة  
ــرة     ــا العاشـــ ــي دورتهـــ ــنائية فـــ الجـــ

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

 . ثالثًا–الفصل األول، الباب باء 

 (3)  E/CN.15/2001/3وCorr.1. 

 (4) A/AC.260/2. 
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المسـتأنفة وأقـرها المجلس االقتصادي      
 واالجتماعي؛

أن تــــتفاوض اللجــــنة تقــــرر  -2 
المخصصــة، الــتي أنشــئت عمــًال بقــرار   

، بشــأن اتفاقيــة 55/61الجمعيــة العامــة 
ــم     ــا باسـ ــار اليهـ ــة يشـ ــعة وفّعالـ واسـ

اتفاقيــــة األمــــم المــــتحدة لمكافحــــة "
، رهـنًا بقيـام اللجنة المخصصة       "الفسـاد 

 بتحديد عنوانها النهائي؛

ــنة   -3  ــلب إلى اللجـــــــ تطـــــــ
المخصصـة أن تعـتمد فـي وضع مشروع         

ــتعدد  ا ــامال ومـــ ــا شـــ ــة نهجـــ التفاقيـــ
المجـاالت، وأن تــنظر فــي مســائل مــنها  

الــتعاريف؛ : العناصــر االرشــادية الــتالية  
الـنطاق؛ حمايـة السـيادة؛ تدابير المنع؛        
الــتجريم؛ الجــزاءات وســبل االنتصـــاف؛    
المصـــادرة والضـــبط؛ الواليـــة القضـــائية؛ 

 حمايــة ؛ةاالعتــباريالهيــئات مســؤولية 
ــرو ــتعاون الشــــهود والضــــحايا؛ تــ يج الــ

ــل      ــة نق ــنع ومكافح ــزه؛ م ــي وتعزي الدول
األمـــوال ذات المصـــدر غيـــر المشـــروع، 
المـتأتية مـن أفعـال فساد، بما في ذلك          
ــوال؛     ــلك األم ــادة ت ــوال، وإع غســل األم
ــلومات     ــنية؛ جمــع المع ــاعدة التق المس

 وتبادلها وتحليلها؛ آليات رصد التنفيذ؛

 اللجـنة المخصصة إلى     تدعـو  -4 
از مهامهــا إلى تقريــر االســتناد فــي إنجــ

فـريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح      
العضـوية، وإلى تقريـر األميـن العـام عـن      
الصــكوك القانونيــة الدوليــة والتوصــيات    
وغيــرها مــن الوثــائق الموجــودة المعــنية 

ــاد، ــزاء ذات  )3(بالفسـ ــك إلى األجـ  وآذلـ
ــريمة     ــنع الج ــنة م ــر لج ــن تقري الصــلة م

ــن أعمــال د    ــنائية ع ــة الج ــا والعدال ورته
 من  1 وبوجـه خـاص الفقـرة        )2(العاشـرة، 

قــرار المجــلس االقتصــادي واالجــتماعي 
 ، بصفتها مواد مرجعية؛/...2001

ــلب -5  ــنة تطـــــــ  إلى اللجـــــــ
المخصصـة أن تأخذ في االعتبار الصكوك       
ــة    ــنة لمكافحـ ــة الراهـ ــة الدوليـ القانونيـ
ــك    ــان ذلـ ــثما آـ ــك، حيـ ــاد، وآذلـ الفسـ
ــتحدة     ــم المــ ــة األمــ ــبا، اتفاقيــ مناســ

ــبر   لمكاف ــنظمة عــ ــريمة المــ ــة الجــ حــ
 )1(الوطنية؛

ــرر  -6  ــد اللجـــــنة  تقـــ أن تعقـــ
ــنا ســنتي     ــي فيي ــا ف ــة دوراته المخصص

 ، حســب االقتضــاء، عــلى  2003 و2002
أال تعقـد أقـل مـن ثـالث دورات مـدة آل             
ــدود    ــنويًا، فـــي حـ ــبوعان سـ ــنها أسـ مـ
األرصــدة االجماليــة المعــتمدة لــلميزانية 

2003-2002الـبرنامجية لفـترة السـنتين    
ــبها،   ،  ــني يضــعه مكت ــًا لجــدول زم ووفق

وتطـلب إلى اللجـنة المخصصة أن تنهي        
 ؛2003أعمالها في أواخر سنة 

 أن تنـتخب اللجــنة  أيضـا  تقـرر  -7 
ــبها وأن   المخصصــة بنفســها أعضــاء مكت
يـتألف أعضـاء مكتـبها مـن ممثلين اثنين          
لكــــل مجموعـــــة مــــن المجموعـــــات   

 اإلقليمية الخمس؛

ى  البــلدان المانحــة إل تدعــو -8 
مســاعدة األمــم المــتحدة عــلى ضــمان  
مشـارآة البـلدان النامية، وال سيما أقل        



 

7  
 

A/AC.260/2

ــة    ــلة وفّعال ــوًا، مشــارآة آام ــلدان نم الب
ــك     ــنة المخصصــة، وذل ــال اللج ــي أعم ف
بوســائل مـــنها تغطيــة نفقـــات الســـفر   

 والنفقات المحلية؛

 الـدول على المشارآة     تحـث  -9 
ــأن      ــلية الــتفاوض بش ــي عم ــلة ف الكام

الحــرص عــلى ضــمان االتفاقيــة، وعــلى 
 االستمرارية في تمثيلها؛

اللجـنة المخصصة إلى    تدعـو    -10 
ــبار مســــاهمات   أن تــــأخذ فــــي االعتــ
المـــنظمات غيـــر الحكوميـــة والمجـــتمع 
ــًا لقواعــد األمــم المــتحدة    األهــلي، وفق
وللممارســــة الــــتي أرســــتها اللجــــنة 
ــة     ــة لمكافحـ ــع اتفاقيـ ــة لوضـ المخصصـ

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

ــ -11  ــكر تقـ ــع الشـ ــرض بل مـ  عـ
حكومــة األرجنـــتين استضـــافة اجـــتماع  
ــنة     ــيري غيـــــر رســـــمي للجـــ تحضـــ
المخصصـة، الـتي أنشـئت عمـال بالقرار         

 ، قبل انعقاد دورتها األولى؛55/61

ــلب -12  ــنة تطـــــــ  إلى اللجـــــــ
المخصصـة أن تقـدم تقاريـر مرحـلية عن          
ــريمة    ــنع الجــ ــنة مــ ــا إلى لجــ أعمالهــ
والعدالــة الجــنائية فــي دورتيهــا الحاديــة 

شـرة والـثانية عشرة اللتين ستعقدان       ع
  على التوالي؛2003 و 2002سنتي 

 األميــن العــام أن تطــلب إلى -13 
ــهيالت     ــة التسـ ــنة المخصصـ ــر للجـ يوّفـ

 .والموارد الالزمة لدعم عملها

 تنظيم االجتماع  -ثالثا

 افتتاح االجتماع -  ألف

ــبراء    -6 ــريق الخــ ــتماع فــ ــد اجــ عقــ
الحكومـــي الدولـــي المفـــتوح العضـــوية  
العـداد مشـروع إطـار مـرجعي للتفاوض         
ــة     ــي لمكافح ــانوني دول بشـــأن صــك ق

يوليــه / تمــوز30الفســاد فــي فييــنا مــن 
وعقــــــد . 2001أغســــــطس / آب3إلى 

فـريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح      
ــع    العضــوية خمــس جلســات عامــة وأرب

 .مشاورات غير رسمية

انظر (وبعـد انـتخاب أعضاء المكتب        -7
ــرة  ــ )10الفقــ ــا الــ ــر ، دعــ رئيس المديــ

ــبة المخـــدرات   التـــنفيذي لمكـــتب مراقـ
ومـنع الجـريمة التابع لألمانة العامة إلى        

 .إلقاء آلمة افتتاحية

وقـــال المديـــر التـــنفيذي لمكـــتب   -8
ــنع الجــريمة فــي    ــبة المخــدرات وم مراق
آلمــته االفتــتاحية إن الفســاد ظاهـــرة    
تــــرجع إلى األيــــام األولى للمجــــتمع   

ــنظم  ــري المـ ــ . البشـ ــال إن الفسـ اد وقـ
ــلدان الصــناعية    ــة فــي الب ــة واقعي حقيق
ــلدان ذات    ــي البــ ــي فــ ــا هــ ــدر مــ بقــ
. االقتصــادات االنــتقالية والبــلدان الــنامية

وفـــي حيـــن أن عـــدد حـــاالت الفســـاد  
ــاد فــي     ــنطاق آخــذ فــي االزدي ــبير ال الك
اآلونــة األخيــرة، ليســت ســرقة األمــوال  
ــع هـــي    ــاق واسـ ــلى نطـ العموميـــة عـ
ــتخذه الفســاد   ــذي ي ــد ال . الشــكل الوحي

الماليين مــن الــناس يعيشــون فــي    فــ
أمـــاآن يضـــطرون فيهـــا إلى أن يدفعـــوا 
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رشـاوى مـن أجل الحصول على خدمات        
وبمـــرور . تعتـــبر حقـــا بموجـــب القـــانون

الوقــت، رّســخت الممارســات الفاســدة  
ــتاحة    ــات مــ ــلت الخدمــ ــر إذ جعــ الفقــ
ــرهم   ــنها دون غيـ ــلى ثمـ ــلقادرين عـ . لـ

ــدى    ــلى مـ ــناس عـ ــة الـ ــدأت مقاومـ وبـ
ــي  الســنوات العشــر الما  ــوى ف ضــية تق

آما بدأ . مواجهـة أفظـع أشـكال الفسـاد     
يـــتّكون توافـــق سياســـي، إلى جـــانب  
زيــادة تعّمــق فهــم الــروابط بيــن الفســاد 

ــر ــنفيذي بـــأن  . والفقـ ــر التـ ــاد المديـ وأفـ
المدونـــــة الدوليـــــة لقواعـــــد ســـــلوك 
الموظفيـــن العمومييـــن وإعـــالن األمـــم  
المـتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في      

ــلذين المعـــامالت الـــتجارية  الدوليـــة، الـ
ــام    ــة فــي ع ــة العام ــتمدتهما الجمعي اع

51/191 و 51/59انظـــر القــرارين  (1996
ــتوالي ــلى الــ ــة )، عــ ، وآذلــــك اتفاقيــ

ــن    ــن العموميي ــة رشــوة الموظفي مكافح
ــتجارية   ــانب فــــي المعــــامالت الــ األجــ
الدوليـة، الـتي اعتمدتها منظمة التعاون       
والتــنمية فــي الميــدان االقتصــادي فــي  

ــ21  وغيــر 1997نوفمــبر /ثاني تشــرين ال
ــّثل     ــليمية، تم ــبادرات اإلق ــن الم ــك م ذل
ــي     ــذي حــدث ف ــتحول ال ــلى ال ــًال ع دلي

ــرأي العــام  فقــد . الوفــاق السياســي وال
ــاق السياســي والسياســة     ــع الوف أجم
اإلنمائيــة والــرأي العــام عــلى المطالــبة  
. بوجــوب انطــباق القــانون عــلى الجميــع

ــام عــلى وجــوب     ــاق ع ــان هــناك اتف وآ
سـاد مـن عـدة جوانـب في         التصـدي للف  

وآانت الروح التي أتاحت وضع     . آن واحـد  
ــة    ــتحدة لمكافحــ ــم المــ ــة األمــ اتفاقيــ

الجــريمة المــنظمة عــبر الوطــنية فــي     
صــيغتها الــنهائية أساســا راســخا لوضــع 
ــد يســتطيع أن يدفــع    صــك عــالمي جدي
المجـــتمع الدولـــي خطـــوة هامـــة فـــي 
العمـــلية الفّعالـــة الـــرامية إلى تغييـــر    

يخفى على أحد إلى    الفسـاد من سر ال    
عــدو لــلجميع عقــد المجــتمع الدولــي     

 .العزم على أن يهزمه

 الحضور  -  باء

ــبراء   -9 ــريق الخــ ــتماع فــ ــر اجــ حضــ
الحكومـــي الدولـــي المفـــتوح العضـــوية  

وحضــر االجــتماع أيضــا .  دولــة97ممثــلو 
مراقــبون عــن هيـــئات مــنظومة األمـــم    
المــتحدة ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم 

ــري  ــنع الجــ ــتحدة لمــ ــة المــ مة والعدالــ
ــة    ــة دوليـ ــنظمات حكوميـ ــنائية، ومـ الجـ

ــة   ــنظمات غيــر حكومي وتــرد قائمــة  . وم
المشـــارآين فـــي المـــرفق األول بهـــذا  

 .التقرير

انتخاب أعضاء           -  جيم
 المكتب

ــتخب االجــتماع أعضــاء المكــتب    -10 ان
 :التالية أسماؤهم بالتزآية

. ب. ت  :الرئيس 
 )الهند(سرينيفاسان 

ــا بي :نواب الرئيس  ــير أولغــ ليســ
 )المكسيك(سيلفا 

عــبد القــادر بــن رمــداب    
 )نيجيريا(
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سـيدريك يانسنس دي        
 )بلجيكا(بيستهوفن 

آنــــا غروبينســــكا   :المقررة 
 )بولندا(

إقرار جدول األعمال              -  دال
 وتنظيم األعمال

أقــــر فــــريق الخــــبراء الحكومــــي   -11
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لفـت الـرئيس انتـباه فـريق الخبراء          -13
الحكومـي الدولي المفتوح العضوية إلى      

ــند  ــترح أن   4الب ــه واق ــدول أعمال ــن ج  م
يحقــق مشــروع اإلطــار المــرجعي الــذي 

ــن    ــريق الخــبراء إلعــداده الهدفي ــّوض ف ُف
ــتاليين ــنظيمي  )أ: (ال ــر اإلرشــاد الت  توفي

الـذي يكفـل نجاح عملية التفاوض، األمر       
الـذي يمـنح اللجـنة المخصصة للتفاوض        
بشــأن صــك قــانوني دولــي لمكافحــة     
الفسـاد، الـتي أنشـأتها الجمعية العامة        

ــرارها   ــافي  55/61بموجــب ق ــدر الك ، الق
ــن    ــا، وتمكيـ ــرونة ألداء مهامهـ ــن المـ مـ
األمانــة فــي الوقــت ذاتــه مــن خدمــة      

نة المخصصـــة عـــلى نحـــو فّعـــال؛ اللجـــ
توفيــر إطــار عمــلي ومــرن يرشــد  ) ب( و

اللجـــنة المخصصـــة فـــي وضـــع الصـــك  
ــراعاة    ــد، مــع م ــانوني الدولــي الجدي الق

ومـــن أجـــل . آراء وشـــواغل آـــل الـــدول
تحقيـق هذيـن الهدفيـن، اقـترح الرئيس         
ــبداية    ــريق الخــبراء فــي ال أن يســتمع ف
ــات    ــلي المجموعـــ ــات ممثـــ إلى بيانـــ

ــم   ــليمية، ث ــة اإلق . يجــري مناقشــة عام
وأفــاد الــرئيس بأنــه يعــتزم، لــدى انــتهاء  
ــوم،   ــة، أن يقــ ــة العامــ ــلك المناقشــ تــ
بالتشـــاور مـــع بقيـــة أعضـــاء المكـــتب،  
بتــلخيص العناصــر الرئيســية لمشــروع    
اإلطـــار المـــرجعي فـــي مشـــروع قـــرار  
سـيحيله إلى فـريق الخـبراء لكـي يــنظر     

 .فيه ويتخذ إجراء بشأنه

ــة    -14 ــر، نياب ــثل مص ــدث مم ــن وتح  ع
ــة ا ــلى  77 لمجموع  والصــين، فشــّدد ع

األهميــة الكــبرى الــتي يوليهــا أعضــاء     
 والصــين لوضــع صــك    77مجموعــة الـــ   

ــة     ــلزم لمكافح ــال وم ــي فّع ــانوني دول ق
الفســـاد، مـــن أجـــل معالجـــة مشـــكلة 
ــة،     ــاءة وفّعالي ــثر آف ــة أآ الفســاد معالج
ــدول     ــاعدة الـ ــل مسـ ــن أجـ ــك مـ وآذلـ
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األعضـــاء عـــلى إرســـاء الـــنـزاهة لمـــنع 
ــ ــتحديات   ومكافح ــة ال ة الفســاد ومواجه

ــني    ــبر الوط ــرحها الفســاد ع ــتي يط . ال
ــك    ــرجعي للصــ ــار المــ ــال إن اإلطــ وقــ
ــمل     ــبغي أن يشـ ــادم ينـ ــانوني القـ القـ
ــة،    ــاريف عامـ ــع تعـ ــنها وضـ ــائل مـ مسـ
ــلة     ــب ذات الصــ ــل الجوانــ ــمل آــ تشــ
بالفسـاد فـي القطـاعين العام والخاص؛        
ونطــاق انطــباق واســع؛ ومجموعــة مــن  

جــريم أفعــال تدابيــر المــنع؛ وفصــل عــن ت
ــاعدة     ــن المســ ــل عــ ــاد؛ وفصــ الفســ
ــتعاون مــن أجــل    ــبادلة وال القانونيــة المت
تعزيـز الـتعاون الدولي وتبادل المعلومات       
ــر    ــتفاء أث ــتي مــن شــأنها أن تيّســر اق ال
األمــوال ونقــل األمــوال الــتي هــي مــن   
مصـدر غيـر مشـروع مقترن بالفساد من        
أجــل ضـــمان إعــادة تـــلك األمـــوال إلى   

ــتجريد  مــن عــائدات الفســاد  أوطانهــا وال
ومصـادرتها وإمكانية عكس عبء اإلثبات      
والسـرية المصـرفية، وتقديـم المساعدة       
ــنامية   ــلدان ال ــنية، خصوصــًا إلى الب . التق

وأشـار إلى ضـرورة النظر في إنشاء آلية         
دوليــة للمــتابعة مــن أجــل ضــمان تــنفيذ 

وأفــاد بــأن مجموعــة الـــ . تــلك المــبادرات
اللجنة  والصـين ترى أن أعضاء مكتب        77

ــبغي أن تنتخــبهم اللجــنة    المخصصــة ين
ذاتهـا عـلى نحو يكفل التمثيل اإلقليمي       
العـادل وأن اللجـنة المخصصة ينبغي لها    

 .2003أن تنهي أعمالها في سنة 

وتحـدث ممـثل أوروغواي نيابة عن        -15
مجموعــــــة دول أمــــــريكا الالتيــــــنية   
ــاء    ــتزام أعضـــ ــأآد الـــ ــبي فـــ والكاريــــ

ــاط فـــ  ــارآة بنشـ ــة بالمشـ ي المجموعـ

مكافحــة الفســاد، وشــّدد عــلى ضــرورة  
ســّن وتعزيــز القواعــد الدوليــة لمكافحــة  
هـذه الظاهـرة من أجل ضمان الشفافية       

وقال . والخاص فـي آـال القطـاعين العام      
إن أعضـــاء المجموعـــة يـــرون أن الصـــك 
المشــار إليـه فـي قـرار الجمعية العامة          

ــكا مســتقال   55/61 ــون ص ــبغي أن يك  ين
ــبغي أن يكــون   عــلى شــكل ومــلزما وين

قـــــائال إن أعضـــــاء  وأضـــــاف. اتفاقيـــــة
ــنة    ــترآون للجــ ــنما يــ ــة، بيــ المجموعــ
ــرار     ــال بق ــتي أنشــئت عم ــة ال المخصص

ــألة المناقشــــة 55/61الجمعيــــة   مســ
الجوهــرية لــلجوانب الــنظرية والعمــلية    
لهـذه االتفاقيـة، فـإنهم يـرون أنه ينبغي          
ــار   ــّدد اإلطـــ ــبراء أن يحـــ ــريق الخـــ لفـــ
األساســـي الـــذي سيرشـــد اللجـــنة     

وأشار في هذا   . خصصـة فـي أعمالها    الم
الصــدد إلى أن أعضــاء المجموعــة تبّيــنوا 
العناصـر الـتالية التي يمكن إدراجها في        

ــدة ــة الجديـ ــتعاريف، وهـــي  : االتفاقيـ الـ
ينــبغي أن تشــمل الجوانــب ذات الصــلة  
ــك    ــن وآذل ــن الحكوميي ــتعريف الموظفي ب
ــطة    ــة وأنشـ ــة العموميـ ــوم الخدمـ مفهـ

تدابير المؤسســات ذات الصــلة بهــا؛ والــ 
الفّعالــة لمــنع الفســاد والســيطرة عــليه 
ومكافحــته فــي آـــال القطــاعين العـــام    
والخـاص، بمـا في ذلك إشراك المجتمع        
األهــلي وتدريــب الموظفيــن الحكومييــن 
ـــ   وإنشــاء آليــات لحمايــة مــن يســّمون ب

وإنشــــاء هيــــئات وطــــنية " المبــــّلغين"
مســـتقلة لمكافحـــة الفســـاد؛ ونطـــاق  

ينـــبغي أن االنطـــباق؛ والـــتجريم، وهـــو 
ــراء    يشــمل الرشــوة عــبر الوطــنية، واإلث
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ــر مشــروعة وغســل عــائدات    بطــرق غي
الفســــــاد؛ ومســــــؤولية األشــــــخاص 
االعتـــــباريين والطـــــبيعيين؛ والـــــتعاون 
الدولـي، بمـا فـي ذلك تبادل المعلومات         
والـــــــتدريب وتســـــــليم المجـــــــرمين 
والمسـاعدة القانونيـة المتـبادلة؛ وتدابير     

المصدر مـنع ومكافحـة نقـل األموال ذات         
غيـر المشـروع وغسل العائدات المتأتية       
مـــن أنشـــطة الفســـاد، وآذلـــك تدابيـــر 
تيسـير إعـادة تـلك األموال إلى أوطانها؛         
والمســــاعدة التقــــنية؛ وإنشــــاء آليــــة 
 .متعددة األطراف لرصد تطبيق االتفاقية

وخـــاطب ممـــثل بـــلجيكا فـــريق     -16
ــة عــن الــدول األعضــاء فــي    الخــبراء نياب

وانضــمت أيضــا إلى  . االتحــاد األوروبــي 
ــرآيا   آلمــته اســتونيا وبــلغاريا وبولــندا وت
والجمهوريــــة التشــــيكية وســــلوفاآيا   

وأشــار ممــثل بــلجيكا . وقــبرص وهــنغاريا
ــتقى    ــتامي للملـــ ــالن الخـــ إلى اإلعـــ
العـــالمي الـــثاني لمكافحـــة الفســـاد    
وضـمان الـنـزاهة الذي انعقد في الهاي        

، والذي  2001مـايو   / أيـار  31 إلى   28مـن   
ــ  ــّمن عناصـ ــريق   تضـ ــل فـ ــة لعمـ ر هامـ

الخـبراء، آمـا أشار إلى مختلف الصكوك        
الـتي وضعت في إطار االتحاد األوروبي،        
نظـرا ألنهـا يمكـن أن توفـر الخبرة الفنية           
فــي مجــال إعــداد اســتراتيجية عالميــة  

وقـــال إن أعضــــاء  . لمكافحـــة الفســــاد 
ــاد األوروبـــي يشـــّددون عـــلى أن   االتحـ
ــر     ــع معايي ــبغي أن يض ــد ين ــك الجدي الص

يــة عاليــة وأن يكــون متســقا مــع     عالم
ــكوك   ــدة فــــي الصــ ــبادئ المجّســ المــ

آما أفاد بأن   . الراهـنة لمكافحـة الفسـاد     

ــلّحون عــلى    ــي ي أعضــاء االتحــاد األوروب
ــن     ــن م ــدد ممك ــبر ع ــن أآ ــرورة تمكي ض
البـلدان مـن االنضمام إلى االلتزام الذي        
سُيَجّســد فــي الصــك الجديــد وعــلى     
ضــرورة إتاحــة حــوار مفــتوح بيــن البــلدان 
أثـناء عمـلية الـتفاوض، مـع إيالء اهتمام          
خـاص لشـواغل البلدان النامية والبلدان        

وأفــاد بــأن  . ذات االقتصــادات االنــتقالية 
ــي     ــاد األوروب ــي االتح ــاء ف ــدول األعض ال
تـرى أن الصـك الجديـد ال يمكن أن يكون           
إال عـلى شـكل اتفاقيـة، وأنه ينبغي أن          
ــاذ    ــنع وانفـ ــأن المـ ــر بشـ ــمن تدابيـ يتضـ

ى الســواء، وأن يتــبع نهجــا القوانيــن عــل
وأشار إضافة إلى ذلك    . مـتعدد المجاالت  

ــتالية   ــية الـــ ــر الرئيســـ إلى أن العناصـــ
اسـتبينت مـن أجل احتمال إدراجها في        

ــد  ــك الجديــ ــنع؛  : الصــ ــتجريم؛ والمــ الــ
والمســــاعدة التقــــنية؛ وإنشــــاء آليــــة 

ــتجريم، أشــار  . للرصــد ــا يتعــلق بال ففيم
ــلس     ــعها مجـ ــتي وضـ ــكوك الـ إلى الصـ

التحــــاد األوروبــــي ومــــنظمة أوروبــــا وا
ــدان    ــي الميـــ ــنمية فـــ ــتعاون والتـــ الـــ

وقـــال انـــه ينـــبغي للصـــك . االقتصـــادي
ــرنًا وأن     ــًا وم ــا عام ــبع نهج ــد أن يت الجدي
يشــــمل آــــال مــــن الفســــاد الفــــاعل 
ــام، وفســاد    والســلبي فــي القطــاع الع
آـل مـن الموظفين الحكوميين الوطنيين       
ــون   ــم الموظفــ ــن فيهــ ــانب، بمــ واألجــ

ي أن تشــمل واليــة آمــا ينــبغ. الدوليــون
ــاد   ــنة المخصصـــة مناقشـــة الفسـ اللجـ
الفــاعل والســلبي فــي القطــاع الخــاص  
ــلة    ــرى ذات الصـ ــرائم األخـ ــك الجـ وآذلـ

وأضـاف قائال انه ينبغي للصك      . بالفسـاد 
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الجديـد أن يتناول غسل عائدات الفساد       
ــتعاون    ــك الـ ــادرتها وآذلـ ــبطها ومصـ وضـ

ــذا الخصــوص   ــي ه ــي ف ــال إن . الدول وق
مـم المتحدة لمكافحة    أحكـام اتفاقيـة األ    

الجـريمة المـنظمة عـبر الوطـنية تشكل         
والحــظ أن مســألة . مــثاال جيــدا يحــتذى

إعــــادة األمـــــوال ذات المصـــــدر غيـــــر  
المشـروع ينـبغي تناولها أيضا على نحو        

ــاجع ومــرض ــائًال إن االتحــاد  . ن وأضــاف ق
ــترام    ــي يشــدد عــلى ضــرورة اح األوروب
ــريات األساســية     ــوق اإلنســان والح حق

ــاذج ا  ــي نم ــزاءات ف ــتجريم والج ــاد . ل وأف
فيمـا يتعـلق بالمنع بأن االتحاد األوروبي        
يـــرى أن تدابيـــر المـــنع ضـــرورية لوضـــع 
ــة لمكافحــة الفســاد   اســتراتيجية عالمي
وأنهـــا ينـــبغي أن تقـــوم عـــلى مـــبادئ  
ــنـزاهة    ــاالدارة الرشــيدة وال أساســية آ

وأشـــــار إلى أن أعضـــــاء . والشـــــفافية
ا أن االتحـاد األوروبـي يرون من الهام أيض      

تــدرج آليــات لــتقديم المســاعدة التقــنية 
إلى البـــــلدان الـــــنامية والبـــــلدان ذات 
االقتصــادات االنــتقالية، وآذلــك إنشـــاء    
آليــة رصــد، وهــي آليــة ينــبغي أن تكــون 
ــتزامات   قائمــة عــلى المســاواة فــي االل

 .وأن تكون ناجعة ومرنة

وتحــدث ممــثل المغــرب نيابــة عــن  -17
بــأن  مجموعــة الــدول االفــريقية فأفــاد    

ــتمع    ــي المجـ ــآلراء فـ ــا لـ ــنالك توافقـ هـ
الدولـي عـلى وجوب اتخاذ تدابير عاجلة        
وجـــادة لمكافحـــة الفســـاد عـــلى آـــال  

ــي   ــني والدول ــعيدين الوط ــال إن . الص وق
ــادم    ــك القــ ــرى أن الصــ ــة تــ المجموعــ
لمكافحـــة الفســـاد ينـــبغي أن يكـــون    

أمـــا . مســـتقال وشـــامال ومـــلزما دوليـــا
غــرض الصــك ونطاقــه فينــبغي أن ُيمكِّــنا 
مـن شـن حـرب فّعالـة على آل أشكال           
الفســـاد، عـــلى الصـــعيدين الوطـــني    
ــاد    ــنع الفســ ــطة مــ ــي، بواســ والدولــ
والكشــف عــنه والــتحري فيــه والمعاقــبة 
عــليه والقضــاء عــليه، ومــن تــبّين ســبل  
تيسـير وتـنظيم التعاون بين الدول لبلوغ        

وأفـاد بـأن نطاق انطباقه      . أهـداف الصـك   
. ينـبغي أن يشـمل آـل أشـكال الفساد         

ا الـتعاريف فينـبغي أن تتـناول مفهوم         أمـ 
وشــّدد . الفســاد بأوســع معــنى ممكــن 

ــاذ     ــنع وانف ــلى أن الم ــرب ع ــثل المغ مم
القوانيـن عنصـران أساسـيان بالقدر ذاته        
ــبغي    ــه ينـ ــاد وأنـ ــة الفسـ ــي مكافحـ فـ
ــانوني   ــك القــ ــي الصــ ــيدهما فــ تجســ

ــبل ــنائية  . المقـ ــزاءات الجـ ــال إن الجـ وقـ
ة ينـبغي تكميـلها بجـزاءات تأديبية واداري       

ــي  ــانون المدن ــال إن . وذات صــلة بالق وق
مجموعــة الــدول االفــريقية تشــّدد أيضــا  
عـلى ضـرورة تعزيـز الـتعاون بيـن أجهزة           
إنفــــاذ القوانيــــن، وتعزيــــز المســــاعدة 
القانونيـة المتـبادلة وتذليـل الفوارق بين        

ــة  ــنظم القانونيـ ــك،  . الـ ــافة إلى ذلـ وإضـ
ينـبغي أن يتضـمن الصـك المقبل أحكاما     

ــو  ــائدات  بشــأن غســل األم ــادة ع ال وإع
الفســاد واألمــوال المــنقولة بشــكل غيــر 

واختــتم قــائال إن . مشــروع إلى أوطانهــا
ــلب إلى     ــريقية تط ــدول االف ــة ال مجموع
اللجـنة المخصصة أن تنهي أعمالها في       

 .2003موعد أقصاه سنة 

وتحــدث ممــثل األردن نيابــة عــن     -18
ــادئ    ــط اله ــيا والمحي ــة دول آس مجموع
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ى بــه ممـثل مصــر  فـأّيد الــبيان الـذي أدل  
 والصـــين، 77 لنيابـــة عـــن مجموعـــة ا  

وأعـرب عـن بـالغ قـلقه لتفشي الفساد          
الــذي يقــّوض دعــائم المجــتمع وتنميــته  

ــاص   ــه خ ــراء بوج ــؤذي الفق ــال إن . وي وق
أعضـــاء مجموعـــة دول آســـيا والمحيـــط 
الهـــادئ يؤآـــدون أنهـــم يولـــون أهميـــة 
ــانوني     ــع الصــك الق ــبيرة لمســألة وض آ

لفســــاد الدولــــي المقــــبل لمكافحــــة ا
ويؤمـــنون بـــأن حصـــيلة اجـــتماع فـــريق 
ــي    ــا دور محــوري ف ــبراء ســيكون له الخ
إرسـاء المعاييـر الالزمـة لوضع صك فّعال         
. ومتســم بالمصــداقية ومســتقل ومــلزم 

وفـي رأي أعضـاء المجموعـة، ينبغي أن         
ــاد    ــح للفسـ ــريف واضـ ــناك تعـ ــون هـ يكـ
يشــمل آــال القطــاعين العــام والخــاص،  

ــلية صــوغ الصــك الج   ــنقاد عم ــد وأن ت دي
باالعتــبارات ذاتهــا الــتي اتســمت بهــا     
المفاوضــات الــتي جــرت بشــأن اتفاقيــة  
األمــــم المــــتحدة لمكافحــــة الجــــريمة 

ــنية   ــبر الوطـ ــنظمة عـ ــأن  . المـ ــاد بـ وأفـ
المجموعـة تؤمـن بـأن الهـدف الرئيسي         
لالتفاقيـة الجديـدة ينبغي أن يتمثل في        

ــي  ــتعاون الدول ــز ال ــبغي  . تعزي ــن، ين ولك
ــ      دم الــتزام حــرص شــديد مــن أجــل ع

ــة   ــنظم القانونيـ ــالمة الـ ــاس بسـ المسـ
وقـال إن المجموعـة تعتقد أن       . الداخـلية 

نطــاق انطــباق االتفاقيــة الجديــدة يجــب 
أن يـراعي شـواغل آل الدول، وال سيما         
فيمـــا يتعـــلق بالمســـألة الحساســـة    
المتمثــلة فــي المســاواة فــي الســيادة  
والسـالمة االقـليمية وعـدم التدخل في        

 .الشؤون الداخلية للدول

ــلده ال     -19 ــأن ب ــان ب ــثل الياب ــاد مم وأف
يســـتطيع االنضـــمام تمامـــا إلى الـــبيان 
الــذي أدلى بــه ممــثل األردن نيابــة عــن 
ــادئ    ــط اله ــيا والمحي ــة دول آس مجموع
ــبيان    ــد ال ــك الممــثل أّي مــن حيــث أن ذل
ــه ممــثل مصــر نيابــة عــن    الــذي أدلى ب

 . والصين77 لمجوعة ا

ــبراء،     -20 ــريق الخ ــال ف ــيرا ألعم وتيس
رئيس، بعـد التشـاور مـع أعضاء       اقـترح الـ   

ــلة    ــري هيكـ ــرين، أن تجـ ــتب اآلخـ المكـ
) أ: (المناقشـــة عـــلى الـــنحو الـــتالي   

طـبيعة الصـك القانوني الدولي لمكافحة       
ــاد؛  ــلة ) ب(الفســ ــائل ذات الصــ المســ

بمحـتوى الصـك الجديـد، الحـتمال النظر         
) ج(فيهـا مـن جـانب اللجـنة المخصصة؛          

ــذي   ــراء الـ ــلة باإلجـ ــائل ذات الصـ المسـ
 .ع في عملية التفاوضسيتب

وأثـناء المناقشـة التي تبعت ذلك،        -21
ظهـر توافـق لآلراء على أن الصك ينبغي         
أن يكـــون عـــلى شـــكل اتفاقيـــة، وأّيـــد 
مـتحدثون عديـدون االقتراح الداعي إلى       

اتفاقية األمم المتحدة   "أن يكـون عـنوانه      
وارتـأت بعض الوفود    ". لمكافحـة الفسـاد   

شارة ما  أن العـنوان ينـبغي أن يتضـمن إ        
ــنـزاهة وتعزيــز     ــمان ال ــي ض إلى مفهوم

 .االدارة الرشيدة

وأشــارت عــدة وفــود إلى ضــرورة     -22
ذآــر المــبادئ األساســية الــتي تشــكل  
ــنطقية واألســاس الفلســفي    ــلة الم الع
لمشـروع االتفاقيـة الجديدة، وربما يكون       

 . ذلك في ديباجة
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وشـّددت وفـود أخـرى عـلى فائدة          -23
يكــون هــناك عــدم اســتبعاد إمكانيــة أن 

فــي نهايــة المطــاف مــرفق أو بــروتوآول  
ــن أن    ــدة يمكـ ــة الجديـ ــل لالتفاقيـ مكمـ
يتضـمن مـثال مدونـة لقواعـد السلوك أو          
مدونــة لــلقواعد األخالقيــة تنطــبق، مــن 
ــلى الموظفيـــــن     بيـــــن آخـــــرين، عـــ

ــن ــود  . العموميي واستفســرت بعــض الوف
األخـــرى عمـــا إذا آـــان ينـــبغي لفـــريق 

روتوآوًال في  الخـبراء أن يقـترح مرفقًا أو ب       
ورأت بعــض الوفــود أن . المرحــلة الحاليــة

ــن     ــيكون مـ ــرى سـ ــألة أخـ ــناك مسـ هـ
الضـروري تـناولها وهـي عالقـة االتفاقية         

 .الجديدة باالتفاقيات الموجودة

ــود إلى أنـــه   -24 ــارت بعـــض الوفـ وأشـ
ينـــبغي وضـــع االتفاقيـــة الجديـــدة مـــع  
االحــــترام الكــــامل لمــــبادئ الســــيادة 

التدخل في  والسـالمة اإلقـليمية وعـدم       
الشــؤون الداخــلية لــلدول ومــع تقديــر     

 .االختالف بين النظم القانونية

ــدة   -25 ــة الجدي وأشــير إلى أن االتفاقي
ــكوك     ــراعاة الص ــع م ــع م ــبغي أن توض ين
ــلقة    ــنة المتعـ ــة الراهـ ــة الدوليـ القانونيـ
بمكافحـة الفسـاد بغيـة ضمان االتساق        
ــا   ــزوم له ــتي ال ل ــة ال . وتجــّنب االزدواجي

ام ضمان االستفادة في    واعُتـبر مـن الهـ     
وضــع االتفاقيــة الجديــدة مــن اإلنجــازات  
الـتي حققـتها تـلك الصـكوك وعدم وضع          

ــر أدنى ــك إلى أن  . معاييــ ــير آذلــ وأشــ
ــة    ــتحدة لمكافحــ ــم المــ ــة األمــ اتفاقيــ
الجـريمة المـنظمة عـبر الوطـنية تتضمن         
أحكامــا عديــدة تشــمل حــلوال مفيــدة     

وتمـثل إنجـازات هامـة تـم التوصـل إليها           
ــتوافق ا ــه ينــــبغي   . آلراءبــ وأفيــــد بأنــ

اسـتخدام تـلك األحكام استخداما آامال       
بـالقدر المناسـب فـي االتفاقية الجديدة        
ــتفاوض     ــلية الـ ــير عمـ ــل تيسـ ــن أجـ مـ

 .وتعجيلها

وفيمــا يتعــلق بالمحــتوى الممكــن   -26
ــاق     ــناك اتف ــان ه ــدة، آ ــة الجدي لالتفاقي
عــام عــلى أن فــريق الخــبراء ينــبغي أن  

ية المنوطة  يظـل واضـعا في اعتباره الوال      
بـه وهــي إعـداد مشــروع إطـار مــرجعي    

وآان . للـتفاوض بشأن االتفاقية الجديدة    
هـناك توافـق لآلراء في هذا الصدد على       
أن مـن األساسي ضمان إتاحة أآبر قدر        
مــن المــرونة للجــنة المخصصــة الــتي     

/55أنشـئت عمـال بقرار الجمعية العامة        
 بصـفة ذلـك شـرطا أساسيا لنجاحها         61

ومراعاة . مهـام المنوطة بها   فـي إنجـاز ال    
لذلـك، وباالسـتعانة بورقـة مناقشـة غير         
ــع     ــرئيس بالتشــاور م ــا ال رســمية قدمه
ــريق     ــرين إلى فـ ــتب اآلخـ ــاء المكـ أعضـ
ــبراء مناقشــته     ــريق الخ ــز ف ــبراء، رّآ الخ
عـلى عـدد مـن العناصـر لكي تنظر فيها           

وهـذه العناصـر هي     . اللجـنة المخصصـة   
؛ الـــتعاريف؛ الـــنطاق؛ الـــتجريم: الـــتالية

المـــنع؛ الجـــزاءات؛ المصـــادرة والضـــبط؛ 
الـتعاون الدولـي، بمـا فـي ذلـك تسليم           
ــة    ــاعدة القانونيـــ ــرمين والمســـ المجـــ
المتـبادلة والـتعاون عـلى إنفـاذ القوانين         
وتـبادل المعـلومات؛ المسـاعدة التقنية؛       
نقـل األمـوال ذات المصدر غير المشروع        
. وإعـادة تـلك األموال؛ آليات رصد التنفيذ       

ــريق  ــة العناصــر   ورأى ف الخــبراء أن قائم
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ــائية،   ــة القضـ ــبغي أن تشـــمل الواليـ ينـ
ــع    ــبارية، وجم ــئات االعت ومســؤولية الهي
ــة   ــلها، وحماي ــبادلها وتحلي المعــلومات وت

وآــان هــناك اتفــاق  . الشــهود والضــحايا
عـام عـلى أن القائمـة ال يقصـد منها أن            
تكـون حصـرية وأن القـرار النهائي بشأن         

 الذي  العناصـر الـتي سـتناقش والشكل      
ســـتناقش بـــه ســـيرجع الى اللجـــنة    
المخصصـــة الـــتي هـــي الهيـــئة الـــتي  
أوآــلت إليهــا الجمعيــة العامــة مهمــة     

 .التفاوض بشأن االتفاقية الجديدة

ــة    -27 ــود أن االتفاقيـ ــض الوفـ ورأت بعـ
ــبغي أن تكــون صــكا واســعا    ــدة ين الجدي

وأشــارت . يشــمل آــل أشــكال الفســاد 
ــود بوجــه خــاص إلى ضــرورة    بعــض الوف

ــناول ا ــاعل والســلبي فــي   ت لفســاد الف
القطـــاعين العـــام والخـــاص، واالتجـــار    
بالـنفوذ، والرشـوة الدوليـة، واالستخدام       
غيــــر المشــــروع لممتــــلكات الدولــــة،  
وتعطيــل ســير العدالــة، والتعســف فــي  

ورأت بعــض الوفــود . اســتعمال الســلطة
األخـرى أن االتفاقيـة الجديـدة ينبغي أن         
تنطـــبق عـــلى الموظفيـــن الحكومييـــن  

يين واألجـــــانب والموظفيــــــن  المحـــــل 
ــة  . الدولييــــن وآذلــــك عــــلى الساســ

وأعــربت بعــض الوفــود األخــرى عــن رأي 
مفـاده أنـه ينبغي أن يكون هنالك تعريف     

، وهــم "وظيفــة عموميــة"لــلذين يــؤدون 
مـن ينـبغي أن تشـملهم أيضـا االتفاقية          

ــتزام  . الجديــدة ونصــحت وفــود أخــرى بال
الحــذر فــي هــذا الخصــوص، ألن محاولــة 

 فـــي توســـيع الـــنهج محفـــوف اإلفـــراط
بالكـــثير مـــن الصـــعوبات المفاهيميـــة    

ــة والسياســاتية  ــرغم مــن  . والقانوني وبال
هـذه المناقشـة، آان هناك تأييد عريض        
ــاالت     ــتعدد المج ــج شــامل وم ــباع نه الت

 .في وضع االتفاقية الجديدة

وشـّددت بعـض الوفود على أهمية       -28
إدراج تدابيـر ذات صـلة بالقـانون المدني         

ــنائية واإلدار ــام الج ــافة إلى األحك . ي إض
واعتــبرت أن هــذا الــنهج يــتيح احــتماالت 
آـبرى لـتحقيق الكفاءة والفّعالية بسبب       
تعـّدد أوجـه الفسـاد وضـرورة تـناول تلك           
ــلفة    ــة مخت ــي نظــم قانوني . المســائل ف

وفـي هـذا الصـدد، أشـارت بعـض الوفود           
ــدة   ــة الجدي إلى ضــرورة تضــمين االتفاقي

ــن   ــة والج ــبل المســؤولية المدني ائية وس
االنتصــاف والجــزاءات، إضــافة إلى تدابيــر 

ورأت بعـض الوفود أن     . المـنع ذات الصـلة    
ــة   ــنائي لمكافحــ ــانون الجــ ــر القــ تدابيــ
الفســاد ســوف يكــون مــن الضــروري أن  
ــع    ــبات ورفـ ــبء اإلثـ ــمل عكـــس عـ تشـ

ورأت وفـود أخرى أن    . السـرية المصـرفية   
مـن الضـروري أيضا تجريم اإلثراء بطرائق        

عـربت وفود أخرى عن     وأ. غيـر مشـروعة   
قـلقها بشـأن عكـس عـبء اإلثـبات ألنه           
ســيكون مخالفــا للمــبادئ الدســتورية أو 
االلـتزامات الدوليـة وسيكون بالتالي من       

 .الصعب تصّوره

وآـان رأي فـريق الخبراء عموما أن          -29
المـنع ينـبغي أن يكـون عنصـرًا هامًا في      

ــدة  ــة الجدي ــن  . االتفاقي ــإن م ــتالي ف وبال
ــ   ــق ت ــر  األساســي تحقي ــن تدابي وازن بي

المــنع وتدابيــر اإلنفــاذ لــدى وضــع الصــك 
ــد ــنع  . الجديـ ورأت بعـــض الوفـــود أن المـ
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يشـتمل عـلى تعزيز النـزاهة والشفافية       
ــيدة ــمن . واالدارة الرشـ ــن أن تتضـ ويمكـ

الــتدابير المحــددة بشــأن المــنع وضــع     
ــلقواعد   ــلوك أو لـ ــد السـ مدونـــات لقواعـ
األخالقيــة، وايجــاد خدمــة مدنيــة فّعالــة  

هة، وإرســـاء نظـــم فّعالـــة لـــتمويل ونـــزي
األحـــزاب السياســـية، وإنشـــاء هيـــئات 
رقابيــة مســتقلة، وتوفيــر وســائط إعــالم 
تتسـم بالحرية والشفافية، ووضع قواعد      
ــبط    ــي، وضـ ــتراء العمومـ ــفافة لالشـ شـ
الـنظم الماليـة عـلى نحـو فّعـال، ورفض           
ــلية خصــم الرشــاوى مــن الضــرائب،    قاب
ــاذ     ــاء مســتقل، وإنف ــود قض ــمان وج وض

غير أن  . دة القـانون عـلى نحو فّعال      سـيا 
بعـض الوفـود شددت، في هذا السياق،        
ــريق الخــبراء أن    ــبغي لف ــه ال ين عــلى أن
يكـرر مـا سـبق لمؤسسـات تابعة لألمم       
ــة أخــرى ذات     ــتحدة ومــنظمات دولي الم

ــالمي   ــابع عــ ــتجارة  (طــ ــنظمة الــ آمــ
أن قــامت بــه ) العالميــة والبــنك الدولــي

وأعــربت . مــن عمــل فــي هــذا المجــال  
د آــثيرة عــن رأي مفــاده أنــه لكــي  وفــو

يكـون المـنع فّعـاال، ينـبغي له أن يعـالج       
ــادية   ــتماعية واالقتصـــ ــل االجـــ العوامـــ

وشّددت وفود آثيرة   . المرتـبطة بالفسـاد   
أيضـــا عـــلى أهميـــة إشـــراك المجـــتمع 
المدنـي ومشـارآته على حد سواء في        
ــالوعي العــام  . مــنع الفســاد والــنهوض ب

ده وفـي هـذا الصـدد، أعرب عن رأي مفا         
ــأخذ    ــبغي للجــنة المخصصــة أن ت ــه ين أن
فـي االعتـبار مسـاهمات المنظمات غير        
الحكوميـــــة إضـــــافة إلى مســـــاهمات 

 .هيئات المحاسبة الوطنية واإلقليمية

ورأت وفـود آـثيرة مـن الضروري أن          -30
ــال   ــدة بشــكل فّع تعــالج االتفاقيــة الجدي
مسـألة تحويـل أموال أو أصول من مصدر        

ال فســاد غيــر مشــروع مــتأتية مــن أفعــ 
والحاجـة إلى وضـع تدابيـر وافيـة لضمان          

ــول  ــوال أو األصـ ــلك األمـ ــادة تـ ورأى . إعـ
بعـض الوفود، في هذا الصدد، أنه سوف        
يـــلزم معالجـــة مســـألة تـــبّين هويـــة     
المسـتفيد المشـروع من أموال أو أصول        
ذات مصـدر غيـر مشروع، وآذلك مسألة        
. حـــق مـــلكية تـــلك األمـــوال أو األصـــول

ــرار وآــانت هــناك إشــارات   آــثيرة إلى ق
2001المجـلس االقتصادي واالجتماعي     

ــدا  /... ــا مفيــ ، الــــذي يشــــكل أساســ
لمــداوالت اللجــنة المخصصــة فــي هــذا   

 .الشأن

وأآـدت وفــود عديـدة عــلى أهميــة    -31
ــة    ــنفيذ االتفاقي ــة لرصــد ت ــات الفّعال اآللي

ورأى بعـــض الوفـــود أن هـــذه . الجديـــدة
ــليمية أو     ــون إقـ ــبغي أن تكـ ــات ينـ اآلليـ

ووفقـــا لـــرأي هـــذه . طـــرافمـــتعددة األ
الوفـود، هـناك عـدة صكوك قانونية دولية      
ــام فــي هــذا     ــدة لإلله ــورد مصــادر مفي ت

وأعـربت وفـود أخـرى عـن قلقها         . الصـدد 
ــليمية أو    ــات اإلق ــة اآللي ــدى مالءم إزاء م
ــتها    ــرا إلى عالق ــراف، نظ ــتعددة األط الم
بمسـائل سـيادية، وأعربت عن تفضيلها       

 .آليات وطنية للرصد

 فـريق الخبراء أيضا مسائل      ونـاقش  -32
وآــان . متصــلة بتــنظيم عمــلية الــتفاوض

هـناك اتفاق عام على أنه ينبغي للجنة        
ــاء     ــتخب بنفســها أعض ــة أن تن المخصص
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مكتـــبها، الـــذي ينـــبغي أن يـــتألف مـــن 
ــن     ــة مـ ــل مجموعـ ــنين لكـ ــلين اثـ ممثـ

ــليمية الخمــس  ــان . المجموعــات اإلق وآ
ــرورة      ــلى ض ــام ع ــاق ع ــا اتف ــناك أيض ه

ضــع االتفاقيــة فــي أواخــر االنــتهاء مــن و
ــام  ــدد دورات   . 2003ع ــلق بع ــا يتع وفيم

اللجـــنة المخصصـــة ومـــدة انعقادهـــا،    
تـراوحت اآلراء المعـرب عـنها بين دورتين       
وســت دورات مــدة آــل مــنها أســبوع أو  

ــدة   ــي الســنة الواح ــناء . أســبوعان ف وب
عـلى توصـية مـن الـرئيس، اتفـق فريق           
الخــــبراء عــــلى أنــــه ينــــبغي للجــــنة  

جــتمع حســب االقتضــاء، المخصصــة أن ت
بحيـث تعقـد مـا ال يقـل عن ثالث دورات            
ــنها     ــل مـ ــدة آـ ــون مـ ــنة تكـ ــي السـ فـ

 .أسبوعين

وشـّدد فـريق الخبراء بشكل خاص        -33
ــارآة     ــع مشـ ــة إلى أوسـ ــلى الحاجـ عـ
ممكــنة مــن جــانب البــلدان فــي أعمــال 

ولذلـــك رأى فـــريق . اللجــنة المخصصـــة 
ــنة     ــه، أســوة بممارســة اللج ــبراء أن الخ

تفاقية األمم المتحدة   المخصصـة لوضـع ا    
ــبر    ــنظمة عــ ــريمة المــ ــة الجــ لمكافحــ
الوطـنية، ينـبغي دعـوة البـلدان المانحة         
إلى توفيـر مـوارد لألمم المتحدة لتغطية        
مشـارآة البـلدان الـنامية، وخصوصا أقل        
ــنفقات     ــك ال ــي ذل ــا ف ــوا، بم ــلدان نم الب

 .المحلية

العرض الخاص      -خامسا
بالبرنامج العالمي          

 لمكافحة الفساد

ــ -34 ــالمي  قـ ــبرنامج العـ ــلو الـ دم ممثـ
لمكافحـــة الفســـاد إلى فـــريق الخـــبراء 

 دقيقة وتضمن لمحة    40عرضـا استغرق    
مجمـلة عـن أنشـطة البرنامج العالمي،        
باعتـبار أن االجـتماع يمـثل فرصـة مثلى          
لــــتعريف هــــذا الجمــــع مــــن الخــــبراء  
بالــبرنامج ومــدى قدرتــه عــلى تقديــم     
. المسـاعدة التقـنية إلى الـدول األعضاء       

م الممثـلون عرضا للهدف االجمالي      وقـد 
للـــبرنامج العـــالمي لمكافحـــة الفســـاد 
ــتكامل    ــه المــ ــزه ونهجــ ــة ترآيــ ووجهــ
ــاز    ــا عرضــوا بايج ــة، آم ــبادراته الحالي وم

 .بعض الدروس األساسية المستفادة

وقدمـت عـدة وفـود تعـليقات على          -35
الـبرنامج العـالمي وطـرحت أسئلة عنه،        
 وأبـدت مالحظـات ايجابيـة بشـأن ما قام         
بـــه المرآـــز المعـــني بمـــنع االجـــرام     
الدولـي، التابع لمكتب مراقبة المخدرات      
ومـــنع الجـــريمة باألمانـــة العامـــة، مـــن 

ــاد  ــة الفسـ ــال لمكافحـ ــملت . أعمـ وشـ
المواضـــيع المتـــناولة فســـاد القضـــاء،    
والمسـاءلة، وعكس عبء االثبات، وشّد      
ــتجارية،   ــئات ال أزر الضــحايا، وفســاد الهي

د عديــدة ورحــبت وفــو. وأســباب الفســاد
بــاعداد مجموعــة أدوات ايضــاحية بشــأن 
مكافحـة الفسـاد، واقترحت إعداد أدوات       
جديـدة تتـناول مجـاالت مـثل األخالقيات         
وتوعيـة الشـباب واصـالح أجهزة الخدمة        

وشددت . المدنيـة واسـتعادة الموجودات    
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ــود أخــرى عــلى عــدم وجــود نمــوذج    وف
وحيـد لنظام يرمي إلى مكافحة الفساد       

ــراعى فــي تصــميم  وعــلى ضــرورة أن  ُي
ــنظم    ــنوع ال ــتدابير المناســبة ت ــنفيذ ال وت

 .القانونية وتقاليد الدول

المشاورات غير     -سادسا
 الرسمية

باالتفــاق مــع أعضــاء المكــتب، قــرر  -36
ــر     ــد مشــاورات غي ــتماع عق ــس االج رئي
رسـمية برئاسـة السـفير عبد القادر بن         

ــداب  ــريا(رم ــرئيس )نيجي ــائب ال ــد . ، ن وق
ربـع مشـاورات غير     عقـد فـريق الخـبراء أ      

ــمية ــي  . رســ ــرض الرئيســ ــان الغــ وآــ
للمشـاورات وضع صيغة نهائية لمشروع      

ــنوانه    ــرئيس، ع ــترحه ال ــرار اق ــار "ق االط
ــة     ــأن اتفاقيـ ــتفاوض بشـ ــرجعي للـ المـ

ــاد   ــة الفسـ ــتحدة لمكافحـ ــم المـ ". لألمـ
ــة    ــلى مناقشـ ــاورات عـ ــزت المشـ وترآـ
مختـــلف العناصـــر الـــتي يـــتعين عـــلى  

اجها اللجـنة المخصصـة أن تـنظر في إدر        
 .ضمن مشروع االتفاقية

وتـناولت المشـاورات أيضـا مسائل        -37
تــنظيمية واجــرائية، مــنها عــدد الــدورات  
المقبــــلة للجــــنة المخصصــــة ومدتهــــا 
وترآيـبة مكتـبها، وآذلـك مشارآة الدول       
والمــنظمات غيــر الحكوميــة فــي تــلك     

وأفضـت المشاورات إلى اتفاق     . الـدورات 
عـــلى نـــص توافقـــي قـــدم إلى فـــريق  

 .ء للنظر فيه واتخاذ اجراء بشأنهالخبرا

 اعتماد تقرير اجتماع      -سابعًا
فريق الخبراء الحكومي   
الدولي المفتوح              
العضوية العداد              
مشروع إطار مرجعي      
للتفاوض بشأن صك        
قانوني دولي لمكافحة   

 الفساد

اعــتمد فـــريق الخــبراء الحكومـــي    -38
ــداد   ــوية إلعــ ــتوح العضــ الدولــــي المفــ

 بشأن  مشـروع إطـار مـرجعي للـتفاوض       
صــك قــانوني دولــي لمكافحــة الفســاد،  

 3فـي جلسـته الخامسة المنعقدة في        
ــطس /آب ــرار  2001أغسـ ــروع القـ ، مشـ

الـــوارد فـــي الفصـــل الـــثاني مـــن هـــذا 
الـتقرير وقـرر إحالته إلى الجمعية العامة        
فـي دورتهـا السادسة والخمسين، عن       
طـــريق لجـــنة مـــنع الجـــريمة والعدالـــة  
ــرة     ــا العاشـــ ــي دورتهـــ ــنائية فـــ الجـــ

مســــتأنفة وعــــن طــــريق المجــــلس ال
االقتصــادي واالجــتماعي، لكــي تعــتمده 

 .55/61وفقًا لقرارها 

وأفـاد ممـثل هولـندا بأن وفده قبل          -39
 مـــن مـــنطوق مشـــروع 5نـــص الفقـــرة 

القـرار عـلى أن ُيفهـم مـن ذلـك أنـه لن              
يمــنع اللجــنة المخصصــة الــتي أنشــئت  

 من  55/61عمـًال بقـرار الجمعيـة العامـة        
ك ووثـائق أخــرى ذات  أن تسـتلهم بصـكو  

 .صلة بمكافحة الفساد

وانضــم ممــثل آــرواتيا إلى الكــلمة  -40
ــندا  وأفــاد هــو . الــتي ألقاهــا ممــثل هول
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نهجًا "أيضـًا بـأن وفـده يفهـم مـن التعبير          
 3، الـوارد فـي الفقرة       "مـتعدد المجـاالت   

مـن مشـروع القرار بأنه يشمل الجوانب        
ــانون الجــنائي    ذات الصــلة بكــل مــن الق

 .اإلداريوالمدني و

ــات المــتحدة   -41 ــلة الوالي ــادت ممث وأف
ــبير     ــم التع ــي فه ــباين ف ــأن الت ــًا "ب نهج

يؤآـــد ضـــرورة أخـــذ " مـــتعدد المجـــاالت
ــي     ــة ف ــنظم القانوني ــي ال ــتالفات ف االخ

وقـالت إن وفدهـا يفهم أن هذا        . االعتـبار 
ــط،    ــتجريم فق ــر ال ــني تدابي ــبير ال يع التع
وإنمـا أيضـًا نطاقًا واسعًا من تدابير المنع         
ــذا     ــوع بهـ ــليها موضـ ــنطوي عـ ــتي يـ الـ

 .التعقيد

ــة    -42 ــأن حماي ــريا ب ــثل نيجي ــاد مم وأف
 من 3السـيادة المشـار إليها في الفقرة       

ينـــبغي أن ُتفهـــم أو  مشـــروع القـــرار ال
ــود    ــرقل جهـ ــو يعـ ــلى نحـ ــتعمل عـ ُتسـ
ــترداد   ــعى الى اسـ ــتي تسـ ــلدان الـ البـ

 .األصول غير المشروعة

وانضـم ممثل الكاميرون إلى البيان       -43
ذي أدلى به ممثل نيجيريا وأضاف بأن       الـ 

التشـريعات المحــلية ال ينـبغي أن تكــون   
عائقـًا أمـام جهـود البـلدان التي تسعى          
ــر المشــروعة    إلى اســترداد األصــول غي
ألن ذلـك سيضـعف الهـدف المتمثل في         

 .تعزيز التعاون الدولي

ــن   -44 ــراب عـ ــرئيس باإلعـ ــتم الـ واختـ
ــتين    ــة األرجنــ ــرض حكومــ ــكره لعــ شــ

ماع تحضيري غير رسمي    استضـافة اجت  

ــا     ــاد دورته ــبل انعق ــة ق ــنة المخصص للج
 .األولى

ــبراء الحكومــي    -45 ــريق الخ ــتمد ف واع
الدولـي المفـتوح العضـوية، في جلسته        

(الخامسـة أيضـًا، التقرير عـن اجتماعـه        
A/AC.260/L.1 و Add.1/Rev.1 و Add.2.( 
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 المنظمات الحكومية الدولية األخرى

أمانــة الكومــنولث، مجــلس وزراء الداخــلية العــرب، مجــلس      
االتحــاد األوروبــي، الجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب افــريقيا،   
المفوضـية األوروبيـة، مكـتب الشـرطة األوروبي، جامعة الدول           

ــليم  ــة الالإقـ ــربية، المجموعـ ــرفيين، العـ ــرفين المصـ ية للمشـ
مــنظمة األمــن والــتعاون فــي أوروبــا، مــنظمة فرســان مالطــة  
العســكرية المســتقلة، تــرتيب فاســنار بشــأن ضــوابط تصــدير  
ــنولوجيا المــــزدوجة      ــليدية والســــلع والتكــ ــلحة التقــ األســ

 االستخدام
  

  المنظمات غير الحكومية
 ذات المرآز االستشاري العام

طــة العــالم اإلســالمي، الــرابطة المجــلس الدولــي لــلمرأة، راب
 الدولية ألخوات المحبة

 
 ذات المرآز االستشاري الخاص
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المجـلس الدولـي لـلمرأة اليهوديـة، االتحـاد العقـاري الدولي،          
ــة    ــنظمات النســائية األلماني  االتحــاد -المجــلس الوطــني للم

الفيدرالــــي للمــــنظمات النســــائية والجماعــــات النســــائية  
الحرآة الكاثوليكية الدولية ( رومانـا    لـلرابطات األلمانيـة، بـاآس     

للشــــؤون الفكــــرية والــــثقافية والحــــرآة الدوليــــة لــــلطالب 
 )الكاثوليك
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   المرفق الثاني
  

قائمة الوثائق المعروضة على اجتماع فريق 
الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية 

العداد مشروع اطار مرجعي للتفاوض بشأن 
 ادصك قانوني دولي لمكافحة الفس

 
 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف

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

 بالفساد

E/CN.15/2001/3 و Corr.1 

تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة             
 الجنائية عن أعمال دورتها العاشرة

E/2001/30و  Corr.1 

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

 لمكافحة الفساد

E/1996/99 

جدول األعمال المؤقت المشروح 
 والتنظيم المقترح لألعمال

A/AC.260/1 و Corr.1 

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

 Add.2و 
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