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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة السابعة
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١-سبتمرب/ أيلول٢٩فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

، الفقرات الفرعية        ٢املادة (املسائل املعلقة    : النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        
؛  ٣ بشأن مفهوم الفساد؛ واملادة        ملحوظة لألعمال التحضريية    ؛ و))ت(و ) ع(  و  )ز مكررا(

،   ٤٢ بشأن محاية البيانات الشخصية؛ واملادة           وملحوظة لألعمال التحضريية     ؛   ٢، الفقرة   ٤واملادة  
 بشأن الدول      ملحوظة لألعمال التحضريية     مبا فيها    (٧٨؛ واملادة    ٩، الفقرة    ٥٣؛ واملادة     ٣الفقرة  
   )؛ والديباجة   ٨٥-٨٠ مكررا؛ واملواد    ٧٩؛ واملادة  )ةاالحتادي 

املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن أعمـال دورهتا تقرير اللجنة 
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨يوليه إىل / متوز٢١ يف فيينا من السادسة، املعقودة
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  مقدمة -أوال 
، ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٤ املؤرخ   ٥٥/٦١سـلّمت اجلمعـية العامة، يف قرارها         -١

كافحة الفساد يكون مستقال عن اتفاقية      بـأن مـن املستصـوب وضـع صـك قانوين دويل فّعال مل             
، وقررت )٥٥/٢٥املـرفق األول للقـرار      (األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية               

إنشــاء جلــنة خمصصــة للــتفاوض بشــأن هــذا الصــك يف فييــنا يف مقــر املركــز املعــين مبــنع االجــرام 
 *.الدويل، التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

واجـتمع فـريق اخلـرباء احلكومـي الـدويل املفتوح العضوية إلعداد مشروع إطار مرجعي                 -٢
للـتفاوض بشـأن صــك قـانونـي مقـبـل ملكافحــة الفســاد، الذي عقد عمـال بقرار اجلمعية العامة                    

ــيه إىل / متــوز٣٠، يف فييــنا مــن ٥٥/٦١ وأوصــى الفــريق اجلمعــية  . ٢٠٠١أغســطس / آب٣يول
ة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية واجمللس االقتصادي واالجتماعي، باعتماد            العامـة، عـن طـريق جلـن       

وقد . مشـروع قـرار بشـأن اإلطـار املـرجعي للـتفاوض عـلى صـك قـانوين دويل ملكافحـة الفسـاد               
 ٣١ املــؤرخ ٥٦/٢٦٠اعــتمدت اجلمعــية العامــة مشــروع ذلــك القــرار فــيما بعــد بصــفته القــرار  

 .٢٠٠٢يناير /كانون الثاين

، أن تعمـد اللجـنة املخصصـة للتفاوض    ٥٦/٢٦٠ررت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها     وقـ  -٣
بشــأن اتفاقــية ملكافحــة الفســاد إىل الــتفاوض بشــأن اتفاقــية واســعة الــنطاق وفّعالــة يشــار الــيها  

 .، إىل حني تقرير عنواهنا النهائي"اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"باسم 

جلمعية العامة إىل اللجنة املخصصة أن تتبع يف وضع مشروع        ويف القـرار ذاتـه، طلبت ا       -٤
: االتفاقـية هنجـا شـامال ومـتعدد اجملـاالت وأن تنظر يف مسائل منها العناصر االسترشادية التالية                 

الـتعاريف؛ الـنطاق؛ محاية السيادة؛ تدابري املنع؛ التجرمي؛ اجلزاءات وسبل االنتصاف؛ املصادرة             
؛ مســؤولية اهليــئات االعتــبارية؛ محايــة الشــهود والضــحايا؛ تــرويج   واحلجــز؛ الواليــة القضــائية 

الـتعاون الـدويل وتعزيـزه؛ مـنع ومكافحـة نقـل األمـوال ذات املصـدر غـري املشـروع املتأتية من                       
أفعــال الفســاد، مبــا يف ذلــك غســل األمــوال، وإرجــاع تلــك األمــوال؛ املســاعدة التقنــية؛ مجــع   

 . رصد التنفيذاملعلومات وتبادهلا وحتليلها؛ آليات
  

________________ 
 ".مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية"أصبح امسه اآلن  * 
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  تنظيم الدورة    -ثانيا  
  افتتاح الدورة      -ألف  

عقـدت اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد دورهتا السادسة يف                 -٥
ــن   ــنا م ــوز٢١فيي ــيه إىل / مت ــا  ٢٠٠٣أغســطس / آب٨يول ــة  ٣٧، وعقــدت خالهل  جلســة عام

 .لستوصاحبتها ترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية ا

يولـيه، أدىل الرئيس ببيان أعرب فيه عن تفاؤله  / متـوز ٢١ املعقـودة يف  ٩٩ويف اجللسـة     -٦
واستذكر التقدم  . بـأن تـنجح اللجـنة املخصصـة يف اجنـاز عملـية الـتفاوض يف دورهتـا السادسـة                   

ــيت نظــرت خالهلــا اللجــنة املخصصــة يف        ــدورات اخلمــس املاضــية ال ــذي أحــرز يف ال الكــبري ال
قـية ثـالث مـرات ومتكنت من التوصل إىل اتفاق أويل بشأن عدد من األحكام،                مشـروع االتفا  

ودعا الرئيس الوفود إىل    . وشـجع الوفـود عـلى اسـتغالل الدورة األخرية املطولة على حنو منتج             
التحــلي باملــرونة واالصــغاء إىل بعضــها الــبعض وإىل أن تكــون خالّقــة ومســتعدة لتقــّبل احللــول 

 .زالت اذا لزم األمرالتوفيقية مع تقدمي تنا

 الـذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل  ٥٦/٢٦٠واسـتذكر الرئـيس قـرار اجلمعـية العامـة          -٧
وللوفاء هبذه الوالية، أكد الرئيس     . اللجـنة املخصصـة أن تصـوغ اتفاقـية واسـعة الـنطاق وفعالة             

ــية املقــبلة جيــب أن تكــون شــاملة وتتضــمن أحكامــا واضــحة وتعــزز القو     انــني عــلى أن االتفاق
الوطنـية والدولـية القائمـة بشـأن مكافحـة الفسـاد وتضـع معايري عملية لتدعيم مكافحة الفساد                   

 .على نطاق العامل

وذكــر الرئــيس أنــه يشــعر بالغــبطة بســبب معــدل احلضــور العــايل يف الــدورة السادســة   -٨
كر ونيابة عن اللجنة املخصصة، ش. وبسـبب حضـور مـندوبني مـن العديـد من أقل البلدان منوا        

 .احلكومات اليت جعلت حضور أقل البلدان منوا ممكنا من خالل التربعات

وحتـدث ممـثل غواتـيماال، نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املتحدة اليت هي أعضاء              -٩
 عــلى والصــني، فقــال ان أعضــاء اجملموعــة يــودون االعــراب عــن تأكــيدهم  ٧٧ يف جمموعــة الـــ

لمفاوضـات، وكذلـك على التزامهم باجناز اتفاقية شاملة      الـتعاون للوصـول إىل خامتـة ناجحـة ل         
عقــد ينــبغي جتنــب  )أ: (وكــرر ممــثل غواتــيماال الــتزام اجملموعــة باملــبادئ التالــية . وقويــة وفعالــة

قشـة مـادة خمـتلف علـيها يف فـريق عامل، ال             أثـناء منا  ) ب(قـدر االمكـان؛ و      متزامـنة   جلسـات   
ال ينبغي أن تنظر إال يف املسائل املتفق عليها بصورة  ينـبغي أن تعقـد اهليـئة العامـة أي جلسة أو             

ــية؛ و ــرن     )ج( أساسـ ــج مـ ــباع هنـ ــبغي اتـ ــيقة؛     يفينـ ــورة وثـ ــترابطة بصـ ــول املـ ــة الفصـ مناقشـ
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ينـبغي توفري الترمجــة الفورية بكل اللغات الرمسيــة لألمم املتحدة عنــد النظــر يف الـمواد               )د( و
 .الوثائق ترمجة صحيحةترمجة ينبغي  )ه( احلامسة األمهية؛ و

يف مشــروع االتفاقــية ينــبغي أن " املوظــف العمومــي"وقــال ممــثل غواتــيماال ان تعــريف  -١٠
يشــمل طائفــة عريضــة مــن املســتخَدمني العمومــيني يف مجــيع مســتويات وفــروع احلكومــة وأي 

. شـخص يضـطلع بوظـيفة عمومـية حـىت ولـو كـان يضـطلع بـتلك الوظـيفة على أساس التعاقد                      
ة إىل ذلـك، دعـا إىل صـوغ أحكام قوية وعملية وواضحة يف الفصل املتعلق بالتجرمي                 وباالضـاف 

ويف هـذا الصـدد، أيـد أيضا ادراج مادة جتّرم بصورة فعالة    . بغـية كفالـة فعالـية االتفاقـية املقـبلة        
وأكـد عـلى أمهـية اعتـبار مسـألة ارجـاع املوجودات إىل بلد املنشأ حقا                 . االثـراء غـري املشـروع     

وشـدد عـلى ضـرورة وضـع أحكـام دولية فعالة بشأن حجز            .  للتصـرف لذلـك الـبلد      غـري قـابل   
املوجـودات املكتسـبة عـن طـريق الفسـاد وارجاعهـا إىل بلـد املنشـأ على وجه السرعة دون أية                      

ويف هــذا الشــأن، أكــد عــلى أن مفهــوم تقاســم املوجــودات خمــالف لــروح . َشــرطيات سياســية
وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، . يد ادراج مفهوم كهذا فيهمشـروع االتفاقـية وأنه ال يستطيع تأي      

شـدد عـلى أن األحكـام املـتعلقة بتسـليم اجملـرمني واملسـاعدة القانونـية املتـبادلة ينبغي أن تكون                      
. شـاملة وقويـة قـدر االمكان، حبيث ال تعامل أي جرائم مشمولة يف االتفاقية كجرائم سياسية                

. ســاس القــانوين لتســليم اجملــرمني فــيما بــني الــدول األطــراف وينــبغي أيضــا اعتــبار االتفاقــية األ
وفيما يتعلق  . وذكـر أن املساعدة التقنية ضرورية للبلدان النامية من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية            

. بآلـية الرصـد، قـال اهنـا ال ينـبغي أن تكون ذات طابع اقتحامي وينبغي أن حتترم سيادة الدول                  
 .ف يف االتفاقية الطابع احملدد لتلك اآلليةوينبغي أن يقرر مؤمتر األطرا

وحتـدث ممـثل زمـبابوي، نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف            -١١
جمموعـة الـدول األفريقـية، فأعرب عن أمله يف أن تتوصل اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة          

لة، وأكد للجنة املخصصة تأييد اجملموعة إىل توافـق يف اآلراء بشـأن اتفاقـية واسـعة النطاق وفعا        
وأبلـغ اللجـنة املخصصـة أن قـادة الدول األفريقية كانوا قد             . يف تلـك املهمـة املفعمـة بالـتحدي        

يولــيه / متــوز١٢ إىل ١٠اعــتمدوا يف مؤمتــر قمــة االحتــاد األفــريقي، الــذي عقــد يف مــابوتو مــن  
، الـيت الـتزم فـيها أعضاء االحتاد بتعزيز          ، اتفاقـية االحتـاد األفـريقي ملـنع الفسـاد وحماربـته            ٢٠٠٣

الـنـزاهة واملساءلة واالدارة السديدة والتزموا، فوق ذلك كله، بسياسة عدم التسامح ازاء مجيع              
وباالضـافة إىل ذلـك، قام عدد من الدول األفريقية بالتوقيع على مذكرة تفاهم            . أنـواع الفسـاد   

لسادس للجنة التنفيذية للشراكة اجلديدة لتنمية      آلـية اسـتعراض الـنظراء األفريقية يف االجتماع ا         
. ٢٠٠٣مارس / آذار٩أفريقـيا الـتابعة لرؤسـاء الـدول واحلكومـات، الـذي عقد يف نيجرييا يف          

ومبقتضـى تلـك اآللية اليت هتدف إىل تعزيز الشفافية واملساءلة واالدارة السديدة، ستقوم الدول                
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.  واقناع بني النظراء، اضافة إىل تقاسم اخلربات       األعضـاء باجـراء تقييم ذايت طوعي وحوار بّناء        
الــوارد يف الفصــل " املوظــف العمومــي"وفــيما يــتعلق مبشــروع االتفاقــية، أشــار إىل أن تعــريف  

األول ينـبغي أن يكـون شـامال وموسـعا حبيـث يشمل الذين قد ال يكونون مصنفني كموظفني                  
وأكد على أن   .  امليدان العمومي  عمومـيني يف الوقـت الراهن ولكن واجباهتم قد تكون فعال يف           

معظـم األحكـام الرئيسـية يف الفصـلني الـثاين والثالـث ينبغي أن تكون الزامية، مما ييّسر التعاون         
وشـدد أيضـا عـلى أن املوجـودات الـيت نقلـت بصـورة غري                . الـدويل املـتوخى يف الفصـل الـرابع        

ق مع هؤالء الزعماء    مشـروعة مـن قـبل زعمـاء فاسـدين وشـركات مـتعددة اجلنسـيات باالتفـا                 
ويف هـذا الشـأن، رحـب بقرار جملس         . جيـب ارجاعهـا إىل بلـدان املصـدر بـدون قـيد أو شـرط               

 منه بأن   ٧ الذي قرر اجمللس يف الفقرة       ٢٠٠٣مايو  / أيـار  ٢٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣األمـن   
ة تـتخذ مجـيع الـدول األعضـاء اخلطـوات املناسـبة لتيسـري أن تعـود بسالم إىل املؤسسات العراقي         

تلـك املمـتلكات الثقافـية العراقـية واألشـياء األخـرى الـيت أخـذت بصـورة غـري قانونية منذ عام                 
نصـا وروحـا يف الفصل اخلامس من     ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣، ورأى أنـه جيـب ادراج القـرار          ١٩٩٠

 .مشروع االتفاقية

وحتـدث ممـثل غواتـيماال، نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املتحدة اليت هي أعضاء              -١٢
يف جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، فـأكد على أن من الضروري وجود هنج متعدد                   
التخصصــات ملكافحــة الفســاد، عــلى الــنحو الــذي أعــرب عــنه يف بــيان الغــرض مــن مشــروع   

ــية ــز     . االتفاق ــرويج وتعزي ــبغي أن يــؤدي إىل ت وشــدد، باالضــافة إىل ذلــك، عــلى أن الصــك ين
ــك إ   ــية وكذل ــتدابري الوقائ ــية      ال ــدويل واملســاعدة التقن ــتعاون ال ــن خــالل ال ــة الفســاد م ىل حمارب

ــبلدان     ــدرة ال ــزز ق ــذي يع ــر ال ــية    . الضــرورية، األم ــريكا الالتين ــة دول أم وأشــار إىل أن جمموع
ــنـزاهة واالدارة الرشــيدة والشــفافية واملســاءلة كمــبادئ ارشــادية       ــبـي تفضــل ادراج ال والكاري

الــيت هــي الســبب األساســي " للشــؤون العمومــية" احلقــيقي للسياســة الفعالــة، ألهنــا متــثل املعــىن
وفـيما يـتعلق بنطاق االنطباق، كرر موقف اجملموعة بأنه ال ميكن التغلّب على              . لوجـود الدولـة   

الفســاد إال بــتجرمي الســلوك غــري املشــروع الــذي يقــوم بــه مرتكــبو اجلــرائم يف القطــاع العــام      
الشـأن، أن اجملموعـة تتحـلى باملـرونة فيما          وذكـر أيضـا، يف هـذا        . وكذلـك يف القطـاع اخلـاص      

وأكد على  . ، شريطة أال حيد من نطاق االنطباق      "الفساد"يـتعلق بادراج التعريف العاملي لتعبري       
أمهـية التدابري الوقائية وأشار إىل أن اجراء حتليل لكل حالة على حدة سيكون مالئما يف حتديد                 

وأعرب، يف هذا الصدد، عن قلق اجملموعة . زاميةالدرجـة الـيت ينـبغي أن تكـون فـيها الـتدابري ال         
وذكر أيضا أن   .  مكـررا، الـيت ال ُتعتـرب أفضل طريقة لبدء الفصل           ٤مـن الصـيغة احلالـية لـلمادة         

االخــتالفات يف الــنظم القانونــية والتــنوع الــثقايف ومــراحل التنمــية املخــتلفة لــدى الــدول ينــبغي 
وفيما يتعلق بالتجرمي،   .  املواءمة يف ذلك اجملال    أخذهـا كـلها بعني االعتبار لدى السعي لتحقيق        
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أكـد عـلى أنـه ال مفـر من أن حيدد يف مشروع االتفاقية أكرب عدد ممكن من أفعال الفساد اليت                      
وأعرب عن  . ينـبغي أن جتـّرمها الـدول األطراف بغية توفري أساس قانوين كاف للتعاون الدويل              

شروع، ومن مث دعا الوفود األخرى إىل املزيد من         ارتـياحه ملـا حتقـق بشـأن جتـرمي االثراء غري امل            
وأيد كذلك ادراج جرائم أخرى، كاملتاجرة بالنفوذ واساءة استخدام         . املـرونة يف هـذه املسألة     

الوظــائف واالخفــاء وغســل عــائدات اجلــرمية ومســؤولية الشخصــيات االعتــبارية واعاقــة ســري   
استرداد املوجودات ذات املصدر غري     وشـدد عـلى أمهـية       . العدالـة والفسـاد يف القطـاع اخلـاص        

املشـــروع املتأتـــية مـــن أفعـــال فســـاد، وأعـــرب عـــن اســـتعداد جمموعـــة دول أمـــريكا الالتينـــية  
وشدد على أن املبدأ العام     . والكاريـبـي لـتعزيز الـتوافق بـني خمـتلف املواقـف املـتعلقة باملوضـوع               

ليت عانت من خسائر يف     ينـبغي أن يكـون ارجـاع املوجـودات عـلى وجـه السـرعة إىل البلدان ا                 
وبينما رأى أن ال    . موجـودات خزائـنها العمومـية بـدون أي شـرطيات أو تقاسـم للموجودات              

معـىن خلفـض املعـايري بغـية تشجيع التصديق، أكد على أن االتفاقية ينبغي أن تدخل حيز النفاذ                   
موعة وأخريا، أكد من جديد التزام جم. عـلى وجـه السـرعة بعـد ايداع صك التصديق العشرين       
 .دول أمريكا الالتينية والكاريبـي بعمل اللجنة املخصصة

وحتـدث ممـثل ايطالـيا، نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف                      -١٣
ــبلدان املنضـــمة   ــيكية  (االحتـــاد األورويب وكذلـــك عـــن الـ ــة التشـ ــندا واجلمهوريـ ــتونيا وبولـ اسـ

بلغاريــا (والــبلدان املنتســبة ) توانــيا ومالطــة وهــنغارياوســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص والتفــيا ولي
، فقـال ان االحتـاد األورويب، باالضافة إىل اجلهود االقليمية اليت يبذهلا حملاربة            )وتركـيا ورومانـيا   

الفسـاد، ال يزال يشارك مشاركة نشطة يف اللجنة املخصصة، واضعا يف اعتباره اهلدف املتمثل               
وشدد على أن االتفاقية ينبغي أن تقدم معيارا عامليا         . السرعةيف حتقـيق اتفـاق مرض على وجه         

عالـيا، مقارنـة مبعـايري الصـكوك الدولـية األخـرى ملكافحة الفساد، كما ينبغي أن تكون شاملة              
. يف طبيعـتها حبيـث تتضـمن تدابـري مـنع وتدابـري النفـاذ القانون على الصعيدين الوطين والدويل                  

وفـر آلية السترداد موجودات الدولة ودعا الوفود إىل ايالء          وأعـرب عـن تأيـيده الدراج مـواد ت         
وفيما يتعلق بالتجرمي وتدابري املنع،     .  باعتبارها أساسا جيدا للمناقشة    ٦١اهـتمام خـاص للمادة      

أيـد األحكـام الفعالـة بيـنما رأى أنـه ينـبغي تقيـيم جـدارة كـل حكـم عـلى حـدة لكـي تتمكن                            
يعــته االلزامــية أو االختــيارية عــلى أســاس مضــمونه اللجــنة املخصصــة مــن اختــاذ قــرار بشــأن طب

مث أكـد عـلى أمهـية وجـود نظـام مـتابعة فّعـال وأوصـى بـأن تنشـئ االتفاقية نفسها آلية                     . احملـدد 
للرصـد تاركـة أكثر اجلوانب االجرائية تفصيال ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، وفقا ملا تنص عليه                

وأعرب "). اتفاقية اجلرمية املنظمة  ("املنظمة عرب الوطنية    اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية           
عـن ثقـته بـأن تنـتج اللجـنة املخصصـة اتفاقـية كاملـة ذات أحكـام عملـية وفعالة ومقبولة عامليا                  

 .خالل الفترة املقررة وكرر التزام االحتاد األورويب باملسامهة يف املفاوضات لبلوغ تلك الغاية
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عربـية السـورية، نـيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة    وحتـدث ممـثل اجلمهوريـة ال      -١٤
 ٧٧ الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الـدول العربـية، وإذ أعـرب عن انضمامه إىل بيان جمموعة الـ                     

والصـني، كـرر موقف جمموعة الدول العربية من أن من الضروري تعزيز التعاون الدويل بشأن                
وأكــد أيضــا عـلى أن ملشــاركة اجملــتمعات  . نــية املتـبادلة املـنع وتســليم اجملـرمني واملســاعدة القانو  
وفـيما يـتعلق بالفصـل اخلامس، شدد على أنه ال مفر          . احمللـية أمهـية حامسـة يف مكافحـة الفسـاد          

مـن ضمان االرجاع الفعلي للموجودات ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد إىل               
ا إىل أن أحكامــا عديــدة يف مشــروع االتفاقــية  ونظــر. بلداهنــا األصــلية دون شــرطيات سياســية 

مـأخوذة مـن اتفاقـية اجلرمية املنظمة، دعا مجيع الوفود إىل االلتزام بتطبيق اتفاقية اجلرمية املنظمة                 
وكذلـك إىل أن ُتـدرج يف االتفاقية اجلديدة اجلوانب اجلديدة اليت مل توضع يف االعتبار يف تلك     

ســتعداد الــدول العربــية للــتعاون تعاونــا تامــا مــع الوفــود   وخــتم كلمــته معــربا عــن ا . االتفاقــية
 .األخرى وللمشاركة بنشاط يف أعمال اللجنة املخصصة

يولـيه، ألقى املدير العام ملكتب األمم املتحدة  / متـوز ٢١ املعقـودة يف  ١٠٠ويف اجللسـة    -١٥
لمة أعرب فيها عن    يف فييـنا واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ك           

ــول          ــبادل اآلراء والبحــث املتواصــل عــن حل ــك ت ــا يف ذل ــره لعمــل اللجــنة املخصصــة، مب تقدي
والحظ بارتياح أن  . للمشـاكل املتبقـية خـالل الفـترة القائمـة بـني الدورتني اخلامسة والسادسة              

ائدة اللجـنة املخصصـة تقـترب مـن اجلولـة األخـرية بروح التعاون واملرونة نفسها اليت كانت س               
 .طوال عملية التفاوض، وأكد على أن ذلك سيكون أفضل ضمان للنجاح

ــر      -١٦ ــية، ذكــر املدي ــتعلق بــتلك الــروح وذلــك االســتعداد اجلمــاعي الجنــاز العمل وفــيما ي
التنفـيذي بعـض املكونـات الرئيسـية الالزمـة للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن مسائل معقدة                    

ال، أكد على أمهية املعرفة اجليدة باملسائل وما يساوي ذلك          فأو. كـتلك الـيت تشـملها االتفاقـية       
مـن فهـم جـيد لآلثـار الـيت قـد تـتركها أحكـام مشـروع االتفاقـية عـلى الـنظم الرقابية الداخلية                          

وثانـيا، أشار إىل أن هناك حاجة ماسة إىل فهم جيد للمواقف            . وكذلـك عـلى الـتعاون الـدويل       
غل الـيت تدفعهـا وبرغبة يف العثور على سبل ملراعاهتا،   الوطنـية، مشـفوعا باحلساسـية ازاء الشـوا      

وثالـثا، شـدد على احلاجة إىل االستعداد لتعديل املواقف الوطنية           . بغـية الـتطلع إىل صـك عـاملي        
وأكد على أن كل تنازل من      . واستقصـاء كـل االمكانيات ملالقاة اآلخرين يف منتصف الطريق         

ورابعــا، ذكــر أن االرادة اجلماعــية  . جمــيعأجــل حتقــيق تعــاون دويل أفضــل ســيكون نصــرا لل  
. للـتأكد مـن أن الـناتج الـنهائي سـيكون ذا نوعـية عالـية وفعالـية فائقة وسيجسد توازنا مناسبا                     

ويف اخلـتام، شـدد عـلى أنـه اكتشـف وجود مجيع املكونات الرئيسية لتوافق اآلراء وأعرب عن                   
 . للنجاحتفاؤله بأن لدى اللجنة املخصصة كل مهارة وارادة سياسية
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  احلضور    -باء  
حضـر الـدورة السادسـة للجـنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد ممثلو         -١٧

وحضـر الدورة السادسة أيضا مراقبون عن وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة،         .  دولـة  ١٢٨
ســات وهيــئات األمــم املــتحدة ومعاهدهــا البحثــية، والوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــن مؤس   

مــنظومة األمــم املــتحدة، ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، 
 .واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال                -جيم   

دول ، ج٢٠٠٣يوليه / متوز٢١ املعقـودة يف     ٩٩أقـرت اللجـنة املخصصـة، يف اجللسـة           -١٨
 :األعمال التايل لدورهتا السادسة

 . للجنة املخصصةالسادسة الدورة افتتاح -١ 

 . األعمال وتنظيم األعمالجدولاقرار  -٢ 

 . الفسادملكافحة يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة النظر -٣ 

وضـع الصـيغة النهائـية ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملوافقة              -٤ 
 .عليها

مشـروع قـرار بشأن اعتماد االتفاقية، لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا                -٥ 
 .الثامنة واخلمسني وتتخذ إجراء بشأنه

 .السادسة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا تقرير اعتماد -٦ 
  

  الوثائق  -دال  
وثائق اليت كـان معروضـا عـلى اللجـنة املخصصـة يف دورهتـا السادسـة، باالضـافة إىل ال                  -١٩

أعدهتـا األمانـة، وثـائق تتضـمن اقـتراحات ومسـامهات مقدمـة مـن حكومات االحتاد الروسي،                   
ــندا،     ــا، أوغـ ــتحدة، إندونيسـ ــية املـ ــارات العربـ ــيا، اإلمـ ــتراليا، أملانـ ــتني، أسـ ــيجان، األرجنـ أذربـ

ل، ، إيطالــيا، بــاراغواي، باكســتان، الــربازيل، الــربتغا ) اإلســالمية-مجهوريــة(أوكرانــيا، إيــران 
بــنن، بوليفــيا، بــريو، بــيالروس، تايلــند، تركــيا، اجلماهرييــة العربــية الليبــية، اجلمهوريــة العربــية  

النكـــا، الســـويد، سويســـرا، شـــيلي، الصـــني،  الســـورية، جـــنوب أفريقـــيا، زمـــبابوي، ســـري
غواتـيماال، فرنسـا، الفلـبني، فنلندا، فييت نام، كندا، كولومبيا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب،               
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ملكسـيك، اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند،         ا
ــيس           ــه الرئ ــتراح قدم ــلى اق ــالوة ع ــيمن، ع ــيابان، ال ــية، ال ــتحدة األمريك ــات امل ــندا، الوالي هول
ومالحظـات قدمهـا مكتـب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب الشؤون القانونية ومكتب األمم           

 .عين باملخدرات واجلرميةاملتحدة امل
  

  النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     -ثالثا  
الفقرة الفرعية  : كانـت اللجـنة املخصصـة قـد أقـرت مؤقـتا يف دورهتـا اخلامسـة ما يلي                   -٢٠

رهنا  (١٩؛ واملـادة    ٢مـن املـادة     ) ك(و) ي(و) ح(و) و(؛ والفقـرات الفرعـية      ١مـن املـادة     ) أ(
؛ ٢مــن املــادة ) أ(الفرعــية  الــوارد يف الفقــرة "املوظــف العمومــي"لة تــتعلق بــتعريف حبــل مســأ

 مكـررا؛ واملــادة  ٣٨؛ واملــادة ٣٨ ؛ واملـادة ))ب (٢باســتثناء الفقـرة  ( ٣٣ واملـادة  ؛٢٢واملـادة  
اجلرائم املشمولة هبذه "رهـنا باختاذ قرار بشأن االحتفاظ بعبارة   (٤٠ مكـررا ثانـيا؛ واملـادة      ٣٨
 مكررا؛  ٤٠؛ واملادة   )"األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية    " أو االستعاضة عنها بعبارة      "قـية االتفا

اجلـرائم املشمولة   " ورهـنا باختـاذ قـرار بشـأن االحـتفاظ بعـبارة              ٣باسـتثناء الفقـرة      (٤٢واملـادة   
 ٤٢؛ واملادة )"األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلذه االتفاقية      " أو االستعاضـة عـنها بعـبارة         "هبـذه االتفاقـية   

 "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   "رهنا باختاذ قرار بشأن االحتفاظ بعبارة        (٤٣مكـررا؛ واملـادة     
رهنا ( مكـررا    ٤٣؛ واملـادة    )"األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية         "أو االستعاضـة عـنها بعـبارة        

 أو االستعاضة عنها بعبارة     "يةاجلرائم املشمولة هبذه االتفاق   "باختـاذ قـرار بشأن االحتفاظ بعبارة        
رهنا باختاذ قرار    (٥١-٤٨؛ واملـواد    ٤٦-٤٤؛ واملـواد    )"األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية         "

األفعال اجملّرمة "عبارة اإلبقاء على  أو "اجلـرائم املشـمولة هبذه االتفاقية     "بشـأن اسـتخدام عـبارة       
؛ واملادة )٤ و٣ وباسـتثناء الفقرتيــن  ٢الفقـرة  الـواردة يف   "  االتفاقـية  مـــن هـذه   [...] يف املـواد    

؛ ٥٩؛ واملـــادة ٥٦-٥٤؛ واملـــواد )٩و) ك(و) ي (٣باســـتثناء الفقـــرتني   (٥٣؛ واملـــادة ٥٢
 .٧٥-٧٣واملواد 

/  آب٨يوليه إىل  / متوز ٢١، اليت عقدت يف الفترة من  ١٣٥ إىل ٩٩ويف اجللسات  -٢١
واستندت يف . ية من مشروع االتفاقية أغسطس، نظرت اللجنة املخصصة يف األحكام املتبق 

 Add.1  و A/AC.261/L.232 و  A/AC.261/3/Rev.4الوثائق مداوالهتا إىل النص املدمج الوارد يف 
  A/AC.261/19  و A/AC.261/18(واىل االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات                            

 إىل    A/AC.261/L.204  و A/AC.261/L.163/Add.1  و A/AC.261/21  و A/AC.261/20 و
A/AC.261/L.227 و  A/AC 261/L.229  و A/AC.261/L.230 و  A/AC.261/L.234   إىل L.242  

 .)L.251 إىل    A/AC.261/L.244 و
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؛ ١من املادة   ) ج(و) ب(الفقرتني الفرعيتني   : وأقـرت اللجـنة املخصصـة مؤقـتا ما يلي          -٢٢
مـن املادة   ) ل(و) ه(و) ب(وحـذف الفقـرات     ) ط(و) ز(و) د(و) ج(و) أ(والفقـرات الفرعـية     

؛ ٦ مكررا؛ واملادة ٥؛ واملادة ٥ مكررا؛ واملادة  ٤؛ وحذف املادة    ٤ مـن املـادة      ١؛ والفقـرة    ٢
ــادة ٩-٧ مكــررا؛ واملــواد  ٦واملــادة  ؛ ١٤-١١؛ واملــواد ١٠ مكــررا؛ وحــذف املــادة  ٩؛ وامل
؛ ٣٢؛ واملــادة ٢٨؛ وحــذف املــادة ٢٦؛ وحــذف املـادة  ٢٥-٢١ مكــررا؛ واملــواد ١٩واملـادة  

 ٧؛ والفقــرة ٣٩؛ واملــادة ٣٣مــن املــادة ) ب (٢ مكــررا؛ والفقــرة ٣٢وإدراج مــادة جديــدة 
؛ والفقرتني الفرعيتني   ٥١ من املادة    ٤-٢ مكررا؛ والفقرات    ٥٠؛ واملـادة    ٤٠مـن املـادة     ) ب(
 ٦٧؛ واملادة   ٦٧؛ واملـادة    ٦٥؛ واملـادة    ٦٤؛ واملـادة    ٥٣ مـن املـادة      ٣مـــن الفقـرة     ) ك(و) ي(

ــررا؛ وا ــادة مك ــدة  ٦٠مل ــادة جدي ــادة   ٦٠؛ وإدراج م ــررا؛ وحــذف امل ؛ ٦١؛ واملــادة ٦٨ مك
؛ وحذف  ٧٧ مكررا؛ واملادة    ٧٦؛ وحذف املادة    ٧٦؛ واملادة   ٦٦؛ واملادة   ٦٢وحـذف املادة    

 .٧٩املادة 

، أعــرب ممــثل هولــندا عــن رغبــته يف أن جيّســد تقريــر  ٧٩وفــيما يقــترن حبــذف املــادة   -٢٣
ي مفـاده أن االتفاقـية املقـبلة ال ينبغي أن متس باحلقوق والتعهدات              اللجـنة املخصصـة بـيانه الـذ       

 .املنبثقة من العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق االنسان

، أعرب ممثلو بنـن وبوركينا فاسو  ١٠وبعـد اختـاذ اللجـنة املخصصـة قـرار إلغـاء املـادة                -٢٤
صصة تفضيلهم ملادة ملزمة والسـنغال والكـامريون عـن رغبـتهم يف أن جيّسـد تقريـر اللجنة املخ              

غـري أن ممثـلي تلـك الـبلدان، رغـبة مـنهم يف مراعاة               . مسـتقلة بشـأن متويـل األحـزاب السياسـية         
شـواغل الوفـود األخـرى وضـمان النجاح يف وضع مشروع االتفاقية يف صيغته النهائية، أفادوا                 

 وإدماج  ١٠ادة  بـأهنم يشـعرون بـأهنم مضـطرون إىل االنضـمام إىل توافـق اآلراء حـول إلغـاء امل                   
 .٦فقرة جديدة يف املادة 

واسـتذكرت اللجـنة املخصصـة أن رئيسـها كـان قد طلب، يف دورهتا الرابعة، إىل كل          -٢٥
اجملموعـات االقليمـية أن تعـّين ممـثلني هلـا لكـي يشـكّلوا فـريق ُيطلب منه أن يكفل، اعتبارا من                       

فاقــية وكذلــك بــني خمــتلف الــدورة اخلامســة للجــنة املخصصــة، االتســاق يف نــص مشــروع االت
أن ) املكسيك(وطلـب الرئـيس مـن خوئـيل هرنانديس          . صـيغ مشـروع االتفاقـية بكـل اللغـات         

 .يقوم بدور املنسق لفريق االتساق اللغوي

ويف الـدورة السادسـة للجـنة املخصصـة، ذكّـر األمـني بأنـه كـان قـد أعلـن، يف الدورة              -٢٦
فقد قررت جمموعة الدول االفريقية     : ساق اللغوي اخلامسـة، عـن التعييـنات التالـية يف فـريق االت           

تعـيني ممثـلي اجلزائـر وجنوب أفريقيا والكامريون؛ وقررت جمموعة الدول اآلسيوية تعيني ممثلي               
ــية       ــية الســورية وعمــان واململكــة العرب ــة العرب ــلي اجلمهوري ــناوب ممث باكســتان والصــني، مــع ت
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ررت دول أوروبــا الشــرقية تعــيني ممثــلي الســعودية عــلى املقعــد الثالــث املــتاح لــلمجموعة؛ وقــ 
ــية والكاريــبـي تعــيني ممثــلي          ــررت جمموعــة دول أمــريكا الالتين ــاد الروســي وبولــندا؛ وق االحت
ــلي       ــدول األخــرى تعــيني ممث ــية وال ــا الغرب ــررت جمموعــة دول أوروب ــيا واملكســيك؛ وق كولومب

ــتحدة عــلى ا      ــات امل ــلي أســتراليا والوالي ــناوب ممث ــع ت ــتاح   اســبانيا وفرنســا، م ــد الثالــث امل ملقع
كمـا أبلـغ األمـني اللجنة املخصصة بأن فريق االتساق اللغوي سيواصل االستعانة              . لـلمجموعة 

يف عملـه مبحـررين ومبـترمجني مـن قسـم الـترمجة اخلـاص بكـل لغـة من اللغات الرمسية يف األمم                        
 .املتحدة، وكذلك بأحد األعضاء يف أمانة اللجنة املخصصة

أغسطس، / آب٨يوليه إىل /  متوز٢٢ جلسـة، مـن   ١٩اق اللغـوي  وعقـد فـريق االتسـ      -٢٧
ــتة واألحكــام         ــرت بصــورة مؤق ــد أق ــيت كانــت ق ــية ال ــواد مشــروع االتفاق واســتعرض مجــيع م

وقــد أدرجــت توصــياته يف الــنص الــنهائي ملشــروع االتفاقــية وقدمــت إىل اللجــنة         . اخلتامــية
 .املخصصة للنظر فيها

، أبلغ منسق   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨، املعقودة يف     للجنة املخصصة  ١٣٥ويف اجللسـة     -٢٨
 .فريق االتساق اللغوي اللجنة املخصصة بالتقدم الذي أحرزه الفريق

  
  اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا السادسة                     -رابعا  

 الــتقرير عــن أعمــال دورهتــا السادســة  ١٣٥اعــتمدت اللجــنة املخصصــة، يف جلســتها  -٢٩
(A/AC.261/L.231) بصيغته املعّدلة واملوافق عليها أثناء اجللسة. 

ســبتمرب /ويف اجللســة ذاهتــا، قــررت اللجــنة املخصصــة أن تعقــد دورة أخــرى يف أيلــول -٣٠
 تركّــز أثــناءها عــلى املســائل املعلّقــة يف مشــروع االتفاقــية بغــية وضــع الــنص يف صــيغته  ٢٠٠٣

ــتخ     ــيه وت ــنظر ف ــية العامــة لكــي ت ــته إىل اجلمع ــية وإحال ــنة   النهائ ذ اجــراء بشــأنه يف دورهتــا الثام
وسـيحدد مكتـب اللجنة املخصصة موعد       . ٥٦/٢٦٠واخلمسـني، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة           
 .انعقاد الدورة السابعة ومدهتا الدقيقني

ــدورة، عــن أســفه لضــيق الوقــت الــذي مــنع اللجــنة       -٣١ ــتم ال ــيس، وهــو خيت وأعــرب الرئ
دورهتا السادسة حسبما كانت تعتزمه، خاصة نظرا       املخصصـة مـن امتـام العملـية التفاوضـية يف            

للعـدد القلـيل جـدا مـن املسـائل املعلّقة ولكون اللجنة املخصصة أصبحت قاب قوسني أو أدىن                   
وأعرب الرئيس عن امتنانه للوفود ملا أبدته       . مـن التوصـل إىل توافـق لـآلراء بشـأن تلك املسائل            
اجلميع ويف القيام بتنازالت بغية التوصل إىل       مـن تفـاٍن ورغبة يف التوصل إىل حلول مقبولة من            

وأكـد الرئـيس أيضـا الفهـم الـذي مفـاده أن اللجـنة املخصصـة سـتركز جهودها                    . توافـق اآلراء  
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أثـناء دورهتا السابعة على التوصل إىل اتفاق بشأن األحكام املتبقية من مشروع النص، معتمدة               
 أثناء دورتيها اخلامسة والسادسة وأهنا لن       يف ذلـك عـلى الـتوافق يف اآلراء الذي مت التوصل إليه            

 .تتوقف طويال عند املسائل اليت أقرت مؤقتاً
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 الربازيل    

Dato Paduka Kifrawi bin Dato Kifli, Hajah Intan Haji Mohammad 
Kassim, Awang Haji Nabil Daraina Pukdp Haji Badaruddin, 
Mohammad Juanda A. Rashid, Mohiddin bin Haji Mohammad 
Salleh 

 بروين دار السالم          

Zahary Radukov     بلغاريا 
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Noëllie Marie Béatrice Damiba, Lazare Gansore, Sifana Ibsen 
Kone, Augustin Salambanga, Etienne Ouoba, Ousmane Traore 

 بوركينا فاسو       

Lim Eng     كمبوديا 
Jean Melaga, Egbe Achou Hillmann, Nicolas Nzoyoum, Meboue 
Otele Henri Leopold, Esther Ngo Moutngui 

 الكامريون      

Keith Morrill, Douglas Breithaupt, Simon Cridland, Paul Saint-
Denis, Nathalie Dion, Yves Beaulieu, Peter German 

 كندا  

Boaventura Jose dos Santos        الرأس األخضر 
Raimundo González Aninat, Luis Plaza Gentina, Sylvia Morales, 
Arturo Onfray, Juan Pablo Espinoza 

 شيلي   

Yin Yubiao, Zhang Honghong, Huang Feng, Wang Dong, Pei 
Xianding, Cai Xiao, Chen Zhengyun, Tian Lixiao, Suo Zhengjie, 
Liu Yuyin, Guo Xiaofeng, Liu Xiaoyan 

 الصني   

Rosso Jose Serrano, Yesid Ramirez, Ciro Arevalo, Carlos 
Rodriguez Bocanegra 

 كولومبيا     

Mahmoud Aboud       جزر القمر 
Antoine Pesse, Christian Oba لكونغو     ا 
Stella Aviram Neuman, Sharon Eling       كوستاريكا 
Fagnidi Kili, Bakassa Bakayoko, Mathieu Gbayoro Theny          كوت ديفوار 
Željko Horvatić, Vesna Vuković     كرواتيا 
Reynol Pérez Fonticoba, Miranda Martínez, José Cala Sagué    كوبا 
Stavros A. Epaminondas, Robertos Vrachimis, Andreas Nicolaides, 
Andreas Photiou 

 قربص  

Jan Vidrna, Oldrich Krulík, Jaroslav Stepanek            اجلمهورية التشيكية 
Zénon Mukongo Nagy  مجهورية الكونغو

 الدميقراطية
Lise Lauridsen, Anne Kristine Axelsson, Jes Brogaard Nielsen, 
Lars Lichtenstein 

 الدامنرك   

Byron Morejón-Almeida, Rosa Vásquez de Messmer      اكوادور 
سامح شكري، اسكندر غطاس، سريي سيام، ابراهيم سالمة، حسن                                    
الليثي، صالح الدين زيدان، حمسن اليماين، سليمان عبد املنعم، ياسر                                     

 العطوي، أمحد زهين، عبد الوهاب باكري                    
 مصر   

Abuhay Guade    اثيوبيا 
Tom Grönberg, Jaakko Halttunen, Matti Joutsen, Katri Sukuvaara    فنلندا 
Patrick Villemur, Michèle Ramis-Plum, Philippe Mettoux, Isabelle 
Minguet, Julien Deruffe, Claude Girard, Franck Zientara, Alain 
Guepratte, Giséle Clement, Olivia Diego, Arnaud Freyder, Aloys 
Goichon, Gustave Gauquelin 

 فرنسا  
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Adolphe Monsard    غابون 
Herbert Honsowitz, Joerg Werner Wolfgang Marquardt, Manfred 
Moehrenschlager, Birgit Laitenberger, Michael Ott, Ingo 
Weustenfeld, Fernando Sanchez-Hermosilla, Bettina Lang, Manon 
Geissler, Joachim Ziegler, Ursula Elbers, Carsten Grote, Matthias 
Schuster, Miriam Wieland 

 أملانيا  

Dimitrios Raikos, Athanasia Vasilopoulou, Nikolaos Papaspyroy, 
Kleoniki Balta 

 اليونان   

Federico Urruela Prado, Sandra Noriega, Sylvia Wohlers de Meie      غواتيماال 
Abdoulaye Sampou   غينيا 
Michelange Obas   هاييت 
Leo Boccardi, Ladislav Nemet, Agustin Vaz Guerrero          الكرسي الرسويل 
István Horváth, Tünde Forman, Attila Zsigmond, Ákos Kara, 
Jozsef Villanyi, Ákos Borai, Árpád L. Eöِrdögِh, Zsolt Bunford, 
Peter Stauber 

 هنغاريا    

T. P. Sreenivasan, Hamid Ali Rao, Paramvir Singh, Hemant 
Karkare, W. R. Reddy, Anuja Sarangi, Partha Sathpathy 

 اهلند   

T. A. Samodra Sriwidjaja, Romli Atmasasmita, Bambang Prayitno, 
Antonius Sujata, Yusuf Sjakir, Ramelan, Sunaryati Hartono, Joseph 
Suardi Sabda, Eddy Pratomo, Haris Nugroho, Octavino Alimudin, 
Odo Rene Mathew Manuhutu, Krishna Pandji, Andhika 
Chrisnayudhanto, Ahmad Fuad, R.Yusup Rigin, Otto Cornelis 
Kaligis, Purwaning 

 اندونيسيا     

Pirooz Hosseini, Hossein Ghazavi Khorasghani, Mahmoud Khani 
Jooyabad, Esmaeil Baghaee Hamaneh 

 -مجهورية (ايران 
 ) االسالمية

Ronan Murphy, Maeve Clery, Victoria Cahill, Fearghas de Stok ايرلندا 
Esther Efrat-Smilg, Yael Weiner اسرائيل 
Claudio Moreno, Gioacchino Polimeni, Alfonso Papa, Silvia Della 
Monica, Maddalena Filippi, Roberta Barberini, Roberto Bellelli, 
Nicola Maiorano, Giovanni Liguori, Monica Parrella, Nicola 
Crispino, Angelo Gargani, Gianni Cecere 

 ايطاليا

Yukio Takasu, Seiji Morimoto, Kiyokazu Ota, Hirokazu Urata, Taro 
Higashiyama, Kenichi Nishikata, Nobutaka Maekawa, Keiko 
Ishihara, Jiro Usui 

 اليابان

حمي الدين طوق، مجال الشمايله، حممد حوامده، مصلح القائد، يوسف                                      
 مصاروه، صباح الرافعي          

 األردن

Patrick S. Wamoto, Florence T. Ochieng, Sharon S. Konchellah, 
Patrick Magero Gumo, Tom Mark Mboya 

 كينيا

 الكويت ي، زياد األنبعي       بدر املسعد، صالح آل بن علي، زكريا االنصار                        
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Thongphachanh Sonnasinh  مجهورية الوس
 الدميقراطية الشعبية

مسري مشّا، بيار أنطون كنعان، رميون عويدات، وليد قليالت، سركيس                                         
 تادرس، مجان خّداج           

 لبنان

B. Matsoso ليسوتو 
اجلماهريية العربية  مصطفى عمر دباره          

 الليبية 
Guenter Frommelt, Patrick Ritter ليختنشتاين 
Sarunas Adomavicius, Donatas Ziugza ليتوانيا 
Paul Faber, Pierre Franck, Luc Reding لكسمربغ 
Maurice Randrianame, Angéline Mohajy مدغشقر 
Alexius Ernest Nampota, Ernest M. Makawa مالوي 
Dato Zulkipli bin Mat Noor, Munawar Kabir Mohd Zainal Abidin, 
Anselm Charles Fernandis, Rushan Lufti Mohamed, Shariffah 
Norhana Syed Mustaffa 

 ماليزيا

Christian Idrissa Diassana مايل 
Ivan Leslie Collendavelloo موريشيوس 
Patricia Olamendi Torres, Alejandro Ramos Flores, Patricia 
Espinosa Cantellano, Joel Hernández García, Eduardo Héctor 
Moguel Flores, Luis Javier Campuzano Piña, Raúl Carrera Pliego, 
Sandro Garcia-Rojas Castillo, Julian Juárez Cadenas, Jorge Luis 
Hidalgo Castellanos 

 املكسيك

عمر زنيرب، منقذ مستاصي، أمحد آيت طالب، عبد الكرمي بن سالم،                                          
سكات، حمي الدين القادري بوتشيش، رشيد باحييا، عبد السالم                               صباح     
 االمياين   

 املغرب

Pedro Comissário Afonso, Isabel Rupia موزامبيق 
Kyaw San ميامنار 
Daniel R. Smith, Maria Kaakunga, Anna-Letu Haitembu, Nada 
Kruger 

 ناميبيا

Indra Bahadur Sherchan, Mohan Prasad Banjade, Madhab Prasad 
Paudel 

 نيبال

Dirk Jan Kop, Hans Abma, Alex Belling, Jock Geselschap, Anke 
Ter Hoeve-van Heek, Lenny van der Spek, Just Wiarda, Nout van 
Woudenberg 

 هولندا

Barbara Bridge, Warren Waetford, Juliet Hay نيوزيلندا 
José Alberto Altamirano Lacayo, Carlos Vicente Ibarra Padilla نيكاراغوا 
Mustapha M. Akanbi, Abulkadir Bin Rimdap, Uriah Angulu, T. B. 
Ingawa, Ibrahim Pam, Onome Obuotor, Olawale Idris Maiyegun 

 نيجرييا
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Arne Walther, Eva Joly, Helle Klem, Guro Hansson Bull, Anniken 
Krutnes, Jan Borre Staff, Kjetil Aasland, Egil Jarslett, Atle 
Roaldsoy, Helene Wegner, Tora Kasin, Marius Bjorningstad 

 النرويج

علي ناصر سيف البعلي، مخيس بن سامل بن مخيس اخلليلي، أمحد بن                                          
 سعيد احلسين، حممد بن خلفان الدغيشي                   

 ُعمان

Ahmer Bilal Soofi, Tayyab Waheed, Babar Amin, Mohammed 
Kamran Akhtar 

 باكستان

Jorge Enrique Halphen Perez بنما 
Oscar Cabello Sarubbi, Claudia Aguilera باراغواي 
Fausto Alvarado Dodero, Nelly Calderón Javier Paulinich, Hugo 
Portugal Carbajal, Pablo Sanchez Velarde, Aldo Omar Cairo Pastor, 
Carmen Azurín, Luis Rodríguez 

 بريو

Victor G. Garcia III, Ruben Carranza, Mary Anne A. Padua, 
Melchor Arthur H. Carandang, Josei F. Ignacio, Marlon A. Wui 

 الفلبني

Mariusz Skowronski, Anna Grupinska, Agnieszka Stawiarz, 
Waclaw Gasiorowski, Renata Kowalska, Irena Potapinska 

 بولندا

Carlos Neves Ferreira, Liliana Araujo, Maria do Carmo da 
Conceição da Costa, António Folgado 

 الربتغال

عبد اهللا يوسف املال، فهد علي آل احلنـزاب، حممد جاسم السليطي،                                        
 أمحد عبد اهللا حسني عثمان احلوطي، جناة اخللف                         

 قطر

Kim Euy-whan, Jeong-hoon Kwon, Yoon Yeon-jean, Yong-il Lee, 
Jin-myung Hong 

 مجهورية كوريا

Liviu Bota, Nicoleta Iliescu, Ioan Pavel, Elena Bistiu, Dan 
Constantin 

 رومانيا

I. I. Rogachev, Valentin S. Chernyavskiy, Arkady G. Baskaev, 
Anatoly Y. Guskov, V.I. Mikhailov, A. V. Tonkoglas, Yury F. 
Tkachenko, Vladimir N. Fomin, Alexander V. Savushkin, Oleg 
P. Sidorov, Valery A. Grobovoy, Albert I. Mikulshin, Anna G. 
Filimonova, Elena E. Kovylina, Igor D. Kamynin, Victor V. 
Balashov, Sergey V. Zemskiy 

 االحتاد الروسي

Paul Ruyenzi, Laurien Ngirabanzi رواندا 
Leonel Manuel Jesus Pinheiro سان تومي وبرينسييب

عمر حممد كردي، عبد الرحيم الغامدي، عبد اهللا بن عبد الرمحن                                  
اليوسف، صاحل بن عبد اهللا الغامدي، محد بن سليمان النذير، سعد بن                                      
حيىي خواجي، حممد بن عبد العزيز املهيزع، ماجد بن عبد احملسن                               

 بن حممد اخلويطر، سعود املطلق               احلميد، أمحد       

اململكة العربية 
 السعودية 

Ibrahima Sory Sylla السنغال 
Branislav Milinković, Veselin Suković, Ana Nikolić, Jovica Čekić صربيا واجلبل األسود
Neneh Dabo سرياليون 
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Oon Soo Khoo, Mathew Joseph, Royston Kwai Yan Ng, Anthony 
Chyi Chin Hsu 

 سنغافورة

Vladimir Kotulic, Oksana Tomova, Roman Goga, Pavol Slopovsky, 
Maria Ondruskova 

 سلوفاكيا

Nina Radulovic, Goran Kriz سلوفينيا 
A. P. Rapea, M. Foolo, I. K. Bodasing, A. J. Du Plessis, N. S. 
Schoombie, N. S. Memela 

 جنوب افريقيا

Antonio Nuñez García-Saúco, Francisco de Miguel Álvarez, Rocío 
Pérez-Puig González, David Melgar García, Eusterio Pérez Gago, 
José María de las Cuevas Carretero, Francisco Javier González 
Ibáñez, Ignacio Baylina Ruiz 

 اسبانيا

D. L. Mendis, W.A.T. Gunatillake, Pubudu Sachithanandan سري النكا 
يوسف سعد حممد أمحد، عابد السناري، عمر أمحد حممد، عصام الدين                                           

 عبد القادر الزين، كمال بشري أمحد خري، العادل عجيب يعقوب                                 
 السودان

Håkan Öberg, Åsa Gustafsson, Håkan Friman السويد 
Jacques de Watteville, Heinrich Reimann, Lorenzo Schnyder Von 
Wartensee, Martin Strub, Bernard Jaggy, Christine Magnin, Pascal 
Gossin, Ernst Gnägi, Anita Marfurt, Stephan Guerber, Tiziano 
Balmelli 

 سويسرا

اجلمهورية العربية  صفوان غامن، عبود السراج، حممد عنفوان نائب                       
 السورية 

Karn Chiranond, Wanchai Roujanavong, Piyatida Jermhansa, 
Chaiyot Sintuprasit, Phasporn Sangasubana, Rongvudhi Virabutr, 
Pimwadee Sovaratanapong, Piyatida Chongudomliuk 

 تايلند

Miodrag Labović, Aleksandar Tavciovski  مجهورية مقدونيا
 اليوغوسالفية سابقا 

Kokou Kassang توغو 
Peter J. Pursglove رينيداد وتوباغوت 

 تونس عفيف هنداوي، جنيب دنقزيل، ناصر بن فرجيه                        
Aydin Sahinbas, Namik Güner Erpul, R. Bülent Tarhan, Tufan 
Höbek, Fatih Demir, Hakan Kirmaci, Rafet Ufuk Önder 

 تركيا

Ese Apinelu توفالو 
Richard Buteera, Elizabeth Musoke, G. Singh, Linda M. 
Tumusiime, B. Kainamura 

 أوغندا

Anatolii Redka, Yevgen Skulysh, Svitlana Pylypets, Liubov 
Butenko, Oleksiy Horaschenkov, Volodymyr Omelyan 

 أوكرانيا

حممد حممود الكمايل، علي حسن الشرياوي، عبد اهللا يوسف                              
ي   الشمسي، يعقوب يوسف احلسين، عبد اهللا عيسى الفلسي، حممد بط                              

الشمسي، حممد خليفة البدور، أمحد محيد املّري، عبد الرحيم حممد                                
 سينكايس العوضي، عادل املهري                

االمارات العربية 
 املتحدة 
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Peter Jenkins, Mark Etherton, Alison Crocket, Graham Minter, Ian 
Richards, Kate McCleery, Clive Welsh, Richard Bradley, Natalie 
Prince, Anna Hodgson, Phil Mason, Kate Dawson, Justine de 
Davila, Elizabeth Jones, Michael Cockle 

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية 

Robert M. Mayaya, Awadhi Mohamed, Baraka Haran Luvanda  مجهورية تنـزانيا
 املتحدة

Elizabeth Verville, John Harris, Kathleen Barmon, John 
Brandolino, Daniel Claman, Ashley Deeks, David Fisher, Joseph 
Gangloff, Thomas Heinemann, Noel L. Hillman 

الواليات املتحدة 
 األمريكية 

Elsa Borges, Gustavo Alvarez أوروغواي 
Doniyor Ibragimov أوزبكستان 
Clodosbaldo Russián, Gustavo Márquez Marín, Miriam García de 
Pérez, Victor Manzanares, Ernesto Navazio 

 فنـزويال

Pham Truong Giang, Ha Trong Cong, Tran Dinh Nha, Nguyen Thi 
Thanh Ha, Do Van Dung, Vo Van Tuyen 

 فييت نام

علي محيد شرف، أشريف علي حسن، جنيب أمحد عبيد، عبد القادر                                        
 عتيقه علي محزه، علي عبد اهللا االنيسي، مساعد علي                                 امساعيل حممد،       

 عثمان، نبيل حممد الثياليه              
 اليمن

T. J. Kangai, Benjamin T. Mhiripiri, Vova Abednigo Chikanda, 
Barbra Chimhandamba 

 زمبابوي

 
  

 وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة
 

ات الــرقابة الداخلــية، مكتــب الشــؤون  ادارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعــية، مكتــب خدمــ 
 القانونية

  
 هيئات األمم املتحدة

 
 برنامج األمم املتحدة االمنائي 

  
 املعاهد املنتسبة

 أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية
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 الوكاالت املتخصصة ضمن منظومة األمم املتحدة
 

 صندوق النقد الدويل، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  

 الدولية األخرى-املنظمات احلكومية
 

مصــرف التنمــية االفــريقي، االحتــاد االفــريقي، وكالــة الفرانكوفونــية، أمانــة اجلماعــة الكاريبــية، 
ــا، جملــس االحتــاد األورويب،      ــية العــرب، جملــس أوروب ــة الكومنولــث، جملــس وزراء الداخل أمان

ــية، جامعــة الــدول    ــتعاون اجلمــركي، املفوضــية األوروب ــية، اجملموعــة الالإقليمــية  جملــس ال  العرب
للمشـرفني املصرفيني، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، منظمة األمن والتعاون يف             

 .أوروبا
  

 الكيانات اليت حتتفظ مبكاتب مراقبة دائمة
 

 منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة
  

 املنظمات غري احلكومية
 

 اجمللـس الـدويل لـلمرأة، الرابطة الدولية ألخوات احملبة، منظمة            :امذات املركـز االستشـاري العـ      
 زونتا الدولية

ــدويل املعــين مبشــاكل    :ذات املركــز االستشــاري اخلــاص  ــية، اجمللــس ال  معهــد الدراســات األمن
الكحـول واالدمـان، االحتـاد الـدويل للجامعـيات، اجمللـس الوطـين للمـنظمات النسائية األملانية،                  

ــا   ــاكس رومان ــية واحلــركة الدولــية       ا(ب ــية للشــؤون الفكــرية والثقاف حلــركة الكاثوليكــية الدول
 ، منظمة الشفافية الدولية)للطالب الكاثوليك

 الرابطة الدولية للشرطة: املدرجة يف قائمة املرشحني
 

 :منظمات أخرى

 الشبكة االفريقية للعدالة البيئية واالقتصادية
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  املرفق الثاين  
  عروضة على اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة    قائمة الوثائق امل     

 A/AC/261/3/Rev.4 مشروع منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Corr.1 وA/AC.261/15  ٦١تعديل على املادة : سويسرا

تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن 
مارس / آذار٢١ إىل ١٠يينا من أعمال دورهتا اخلامسة، املعقودة يف ف

٢٠٠٣ 

A/AC.261/16 

 A/AC.261/17 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال

 A/AC.261/18 ٢١تعديل على املادة : اجلماهريية العربية الليبية

 الوارد يف الوثيقة ٦١تعديالت على االقتراح بشأن املادة : باكستان
A/AC.261/15 و Corr.1 

A/AC.261/19 

 A/AC.261/20 ٣تعديل على املادة : باكستان والفلبني

 A/AC.261/21 ١٢ و٨تعديالت على املادتني : املغرب

 A/AC.261/L.108 ٨تعديالت على املادة : اليمن

 A/AC.261/L.116  مكررا٤تعديالت على املادة : الواليات املتحدة األمريكية

دونيسيا، باكستان، زمبابوي، الصني، ، ان)االسالمية-مجهورية(ايران 
  مكررا٤تعديالت على املادة : فييت نام، لبنان، ماليزيا، اهلند

A/AC.261/L.124 

Add.1و A/AC.261/L.163   ٢٩-١٩تعديالت على املواد : االحتاد الروسي

 A/AC.261/L.168 اقتراح مبادة جديدة: أملانيا

 A/AC.261/L.175 ٦٠تعديل على املادة : اندونيسيا

 A/AC.261/L.176 ٨٢تعديل على املادة : اليابان

 A/AC.261/L.184  مكررا٥تعديل على املادة : تركيا

 A/AC.261/L.190 اقتراح مادة جديدة: كولومبيا

 A/AC.261/L.191 ٢تعديالت على املادة : شيلي

تعديالت على الفصل : الفريق العامل غري الرمسي املفتوح العضوية
 عالساب

A/AC.261/L.197 

 A/AC.261/L.198 ٧٦تعديالت على املادة : اجلماهريية العربية الليبية

 A/AC.261/L.199 ٧٦تعديالت على املادة : اندونيسيا

أذربيجان واالمارات العربية املتحدة وأوغندا وأوكرانيا وايران 
وباكستان وتايلند وتركيا واجلمهورية العربية ) االسالمية-مجهورية(

 اقتراح بشأن مادة جديدة: السورية ومصر ونيجرييا واهلند

A/AC.261/L.201 

 A/AC.261/L.202 ٦١تعديالت على املادة : االحتاد الروسي

 A/AC.261/L.203 ٦١تعديالت على املادة : اجلماهريية العربية الليبية
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 A/AC.261/22 

نتائج األعمال اليت اضطلع هبا الفريق العامل غري الرمسي املفتوح 
 ية بتنسيق من مصرالعضو

A/AC.261/L.204 

مالحظات مقدمة من مكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة خبصوص 
 ٨٣ و٨١ و٨٠ و٧٩املواد 

A/AC.261/L.205 

 A/AC.261/L.206 ٤٠ و٣٤ و١٢تعديالت على املواد : أملانيا

 A/AC.261/L.207 ٦٨ و٦٦ و٦٥تعديالت على املواد : أملانيا

 A/AC.261/L.208 ٨على املادة تعديالت : تركيا

 A/AC.261/L.209 ٨تعديل على املادة : الربازيل وسري النكا

 A/AC.261/L.210 تعديالت على الفصل الثاين: الواليات املتحدة األمريكية

 A/AC.261/L.211 اقتراح مقدم من الرئيس

مالحظات مقدمة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب 
 نية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالشؤون القانو

A/AC.261/L.212 

 A/AC.261/L.213 ١٠تعديالت على املادة : أستراليا

 A/AC.261/L.214  مكررا١٩تعديالت على املادة : الواليات املتحدة األمريكية

األرجنتني وأملانيا وباراغواي والربازيل والربتغال وبنـن وبوليفيا وبريو 
والسويد وشيلي وغواتيماال وفرنسا وفنلندا وكولومبيا ومصـر 

 ١٠تعديل على املادة : ونيجرييا

A/AC.261/L.215 

 A/AC.261/L.216 ٢٣تعديل على املادة : اجلمهورية العربية السورية

 ٤٢ و٢٨ و١٤ و١٣ و٢تعليق عام وتعديالت على املواد : بيالروس
 ٧٩ و٦٢ و٦١ و٥٣-٥١ و٤٥و

A/AC.261/L.217 

 A/AC.261/L.218 ٥١تعديل على املادة : االحتاد الروسي

 A/AC.261/L.219 ٢٦ و٢٥ و٢٤تعديالت على املواد : سري النكا

 A/AC.261/L.220 ٢٣تعديل على املادة : فرنسا

 A/AC.261/L.221 ٦٥تعديل على املادة : كندا

لشمالية جنوب أفريقيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ا
 ٣٩تعديل على املادة : وموريشيوس

A/AC.261/L.222 

 A/AC.261/L.223 ٦٧تعديل على املادة : فرنسا

 A/AC.261/L.224 ٥١تعديل على املادة : مجهورية ايران االسالمية

 A/AC.261/L.225 ٥٣تعديل على املادة : الربازيل

 A/AC.261/L.226 ٥٣تعديل على املادة : ايطاليا

 A/AC.261/L.227  مكررا٦٧تعديل على املادة : نباكستا

تقرير مرحلي عن املواد اليت أقرهتا اللجنة املخصصة مؤقتا يف دورتيها 
 اخلامسة والسادسة

A/AC.261/L.228/Rev.1

 A/AC.261/L.229 )الفريق العامل (٦١تعديل على املادة : اهلند
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A/AC.261/22

 A/AC.261/L.230 ٨٣تعديالت للمادة : اليابان

 A/AC.261/L.231 ع التقرير مشرو

Add.1و A/AC.261/L.232   مشروع منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 A/AC.261/L.233 مشروع قرار: اقتراح مقدم من الرئيس

نتيجة العمل الذي اضطلع به فريق عامل غري رمسي مفتوح العضوية 
 تولت مصـر تنسيق أعماله

A/AC.261/L.2341/Rev.1

 A/AC.261/L.235 تقرير مقدم من الرئيس

 A/AC.261/L.236 ٨تعديل على املادة : كندا

 A/AC.261/L.237  مكررا١٩تعديل على املادة : الواليات املتحدة األمريكية

 A/AC.261/L.238 ٨تعديل على املادة : الربازيل وسري النكا

 A/AC.261/L.239 اقتراح مقدم من الرئيس

ذي اضطلع به فريق عامل غري رمسي مفتوح العضوية نتيجة العمل ال
 ٥٣ من املادة ٩نسقته تركيا بشأن الفقرة 

A/AC.261/L.240 

نتيجة العمل الذي اضطلع به فريق عامل غري رمسي مفتوح العضوية 
 ٨ من املادة ٣نسقته املكسيك بشأن الفقرة 

A/AC.261/L.241 

 A/AC.261/L.242 ٧٩تعديل على املادة : هولندا

A/AC.261/L.243/Rev.1 اقتراح مقدم من الرئيس

حصيلة العمل الذي اضطلع به الفريق العامل غري الرمسي املفتوح 
 العضوية الذي تولت تنسيقه الواليات املتحدة األمريكية

A/AC.261/L.244 

 A/AC.261/L.245 ٦١تعديل على املادة : الصني

 A/AC.261/L.246 ٦١ادة تعديل على امل: اجلمهورية العربية السورية

 A/AC.261/L.247 ١٠النتائج اليت خلص اليها الفريق العامل املعين باملادة 

نتاج العمل الذي اضطلع به فريق عامل غري رمسي مفتوح العضوية 
تتعلق بتعريف مصطلح " األعمال التحضريية"معين بإدراج ملحوظة يف 

 "الفساد"

A/AC.261/L.248 

 A/AC.261/L.249  مكررا١٩تعديل على املادة : األمريكيةالواليات املتحدة 

 A/AC.261/L.250 ٧٨تعديل على املادة : الواليات املتحدة األمريكية

نتائج العمل الذي اضطلع به فريق عامل مفتوح العضوية غري رمسي 
 ٥٣ من املادة ٩تولت تنسيقه جنوب افريقيا بشأن الفقرة 

A/AC.261/L.251 
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