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 مقدمة -أوال  
 
،  ٢٠٠٠ديسمرب     / كانون األول      ٤ املؤرخ    ٥٥/٦١سلّمت اجلمعية العامة، يف قرارها                -١

بأن من املستصوب وضع صك قانوين دويل فّعال ملكافحة الفساد، يكون مستقال عن اتفاقية                                             
، وأنشأت        )٥٥/٢٥املرفق األول للقرار         (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                     

جلنة خمصصة للتفاوض بشأن وضع ذلك الصك يف فيينا مبقر املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل                                                 
 .التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية                     

 الذي دعا إىل عقد فريق اخلرباء احلكومي                       ٥٥/٦١وعمال بقرار اجلمعية العامة                -٢
العضوية املعين بإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوين                                      الدويل املفتوح باب        

/  آب   ٣يوليه إىل       / متوز   ٣٠دويل مقبل ملكافحة الفساد، عقد الفريق اجتماعه يف فيينا من                                       
وأوصى الفريق اجلمعية العامة، عن طريق اللجنة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة                                        . ٢٠٠١أغسطس      

واالجتماعي، باعتماد مشروع قرار بشأن اإلطار املرجعي                             اجلنائية واجمللس االقتصادي             
وقد اعتمدت اجلمعية مشروع القرار بعد                      . للتفاوض على صك قانوين دويل ملكافحة الفساد                         

 .٢٠٠٢يناير     / كانون الثاين       ٣١ املؤرخ    ٥٦/٢٦٠ذلك بصفته القرار         

 بشأن      أن تتفاوض اللجنة املخصصة               ،   ٥٦/٢٦٠وقررت اجلمعية العامة، يف قرارها                    -٣
، رهنا بتحديد         "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد              "اتفاقية واسعة وفّعالة ُيشار اليها باسم                

 .عنواهنا النهائي      

وطلبت اجلمعية العامة أيضا إىل اللجنة املخصصة أن تعتمد يف وضع مشروع                                    -٤
ر االرشادية          االتفاقية هنجا شامال ومتعدد اجملاالت، وأن تنظر يف مجلة مسائل منها العناص                                             

التعاريف؛ النطاق؛ محاية السيادة؛ تدابري املنع؛ التجرمي؛ اجلزاءات وسبل االنتصاف؛                                               : التالية 
 محاية الشهود والضحايا؛              ؛ة االعتباري     اهليئات     مسؤولية    املصادرة واحلجز؛ الوالية القضائية؛              

 املشروع،      ترويج التعاون الدويل وتعزيزه؛ منع ومكافحة حتويل األموال ذات املصدر غري                                     
املتأتية من أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وارجاع تلك األموال؛ املساعدة التقنية؛                                                   

 .مجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها؛ آليات رصد التنفيذ                           
  

 تنظيم الدورة    -ثانيا  
 

  افتتاح الدورة -ألف 
هتا الثالثة يف فيينا             عقدت اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد دور                                      -٥

 . جلسة   ٢٠، وعقدت خالهلا         ٢٠٠٢أكتوبر    / تشرين األول      ١١سبتمرب إىل       / أيلول   ٣٠من   
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سبتمرب، ألقى الرئيس كلمة أشار فيها إىل                        / أيلول  ٣٠، املعقودة يف        ٣٩ويف اجللسة        -٦
وىل    التقدم الذي أحرزته اللجنة املخصصة يف دورتيها األوليني اللتني أجنزت فيهما القراءة األ                                  

وناشد الوفود أن تظل مرنة وأن تكون                    . ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                  
ابتكارية ومستعدة للتوصل إىل حلول وسط وأن تبذل كل ما يف وسعها للتوصل إىل توافق                                                  
يف اآلراء أثناء القراءة الثانية ملشروع االتفاقية، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على نفس النشاط                                       

وذكّر الرئيس بروح التعاون اليت ظلت سائدة أثناء القراءة                                . ات النوعية الرفيعة        ومستوي  
األوىل، مضيفا أن أيا من الوفود مل يتخذ يف أي وقت من األوقات موقفا استبعد امكانية                                                      

 .التوصل إىل اتفاق أو أشار إىل أن هنالك مسألة ال ميكن التوصل إىل حل وسط بشأهنا                                                   

 بعض املسائل اليت ستتطلب من الوفود الربهنة على روح                             وذكر الرئيس بعد ذلك            -٧
وأعرب عن عدم رغبته يف استباق املفاوضات يف احلكم بشأن مسألة ما إذا                                      . التعاون بشأهنا      

كان ينبغي إدراج الفساد يف القطاع اخلاص يف مشروع االتفاقية، لكنه ذكّر بأن بعض الدول                                              
 توفري احلماية من األفعال غري املشروعة يف                     اعتمدت يف اآلونة األخرية تشريعات هتدف إىل                    

وأفاد بأن تلك التشريعات نصت على انشاء آليات رقابية فيما يتعلق مبهن                                               . القطاع اخلاص       
وأشار أيضا إىل أن اتفاقا                 . مثل مراجعي احلسابات أو على تعزيز اآلليات اليت أثبتت قصورها                                 

 بشأن إنشاء معايري موحدة فعالة فيما يتعلق                        بدأ يظهر فيما يبدو بني وزراء مالية بلدان خمتلفة                        
 .مبراقبة أشكال معينة من سلوك الشركات هلا صلة مباشرة بالثقة العمومية                                         

وقال الرئيس انه ينبغي للجنة املخصصة أن تويل مسألة املنع اهتماما خاصا، وذلك                                            -٨
الفات يف النظم          بإجراء مناقشة متعمقة لطبيعة التدابري اليت سُيتفق عليها ومراعاة االخت                                   

القانونية والثقافية، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على املعايري الالزمة لكي تكون ناجعة يف                                               
ودعا اللجنة املخصصة إىل أن حترص على أن                        . مكافحة الفساد ويكون هلا أثر فعلي عليه                

 .ساد  تكون األحكام ذات الصلة بالتجرمي واسعة مبا فيه الكفاية وتشمل كامل نطاق أفعال الف                                            

وقال الرئيس انه يشعر بالتفاؤل بسبب احلضور الرفيع املستوى ومشاركة ممثلني من                                             -٩
أقل البلدان منوا يف دورات اللجنة املخصصة، وعّبر عن امتنانه للجهات املاحنة اليت أتاحت                                                   

 .ملمثلي أقل البلدان منوا امكانية احلضور                

يف جمموعة دول أمريكا الالتينية                 وحتدث ممثل األرجنتني نيابة عن الدول األعضاء                         -١٠
والكاريـبـي فأعرب عن اهتمام اجملموعة مبناقشة مسائل تعريف الفساد ومنعه وجترميه فيما                                                        

وأشار إىل أنه، نظرا لترابط القطاعني، فإن من شأن                               . يتعلق بكل من القطاعني العام واخلاص                 
ذكر أيضا أن الدول األعضاء يف                 و . أن يؤثر سلبا يف تنفيذ االتفاقية املقبلة                  " ضيق  "اتباع هنج      

، أي تعريف ال يتضمن إشارة إىل                      "للموظف العمومي       "اجملموعة تفضل صوغ تعريف مستقل                   
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وأفاد بأن من شأن التعريف املوّحد أن يبّسط تطبيق                             . التشريعات الداخلية للدول األطراف               
 .االتفاقية املقبلة     

عة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي                    وأفاد ممثل األرجنتني بأن الدول األعضاء يف جممو                        -١١
تؤيد فكرة تضمني مشروع االتفاقية حكما ينص على وضع مدونة قواعد سلوك لضمان                                               
السلوك الصحيح واملشرف والالئق من جانب املوظفني العموميني، وكذلك أحكاما بشأن                                              

أن الشفافية يف         إلزام املوظفني العموميني بتقدمي إقرار مشفوع بالقََسم عن وضعهم املايل، وبش                             
 .متويل األحزاب السياسية، وبشأن جترمي املتاجرة بالنفوذ                              

وشدد ممثل األرجنتني على أن الدول األعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية                                       -١٢
والكاريبـي تعترب أن من املهم للغاية العثور على وسيلة، بالرغم مما ينطوي عليه ذلك من                                            

التفاقية حكم بشأن جترمي اإلثراء غري املشروع من جانب                                 صعوبات، لكي ُيدرج يف مشروع ا                 
 .املوظفني العموميني        

وشكر ممثل األرجنتني األمانة على ما قامت به من عمل يف التحضري لدورات اللجنة                                      -١٣
 .املخصصة وتوفري اخلدمات الالزمة هلا                

  
 احلضور -باء 

 
اقية ملكافحة الفساد ممثلو              حضر الدورة الثالثة للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتف                             -١٤

كما حضر الدورة الثالثة مراقبون عن وكاالت متخصصة ومؤسسات يف                                         .  دولة  ١٢٣
 .منظومة األمم املتحدة ذات صلة، ومنظمات حكومية دولية أخرى ومنظمات غري حكومية                                          

  
 اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 

 
،   ٢٠٠٢سبتمرب      / أيلول   ٣٠عقودة يف       امل ٣٩أقرت اللجنة املخصصة، يف جلستها                     -١٥

 :جدول األعمال التايل لدورهتا الثالثة                   

 .افتتاح الدورة الثالثة للجنة املخصصة                -١  

 .اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال                    -٢  

النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مع التركيز بصفة                                        -٣  
 .٣٩-١خاصة على املواد         

 .اد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثالثة                          اعتم  -٤  
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 الوثائق -دال 
 

كان معروضا على اللجنة املخصصة يف دورهتا الثالثة، إضافة إىل الوثائق اليت أعدهتا                                          -١٦
األمانة، وثائق تتضمن اقتراحات ومسامهات مقدمة من حكومات األرجنتني، وأملانيا،                                                  

، واالحتاد      ) اإلسالمية    –مجهورية      (يسيا، وأوكرانيا، وإيران              واإلمارات العربية املتحدة، وإندون             
الروسي، وباكستان، والبحرين، وبوتسوانا، وبريو، وبيالروس، وتركيا، واجلزائر،                                      
واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية العربية السورية، وجنوب                                        

، والصني، وعمان، وفرنسا، والفلبني،                     أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسويسرا، وشيلي                     
وفرتويال، وفييت نام، وقطر، والكامريون، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، والكويت، ولبنان،                                               
وماليزيا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا                                              

. لواليات املتحدة األمريكية، واليمن              الشمالية، والنمسا، ونيوزيلندا، واهلند، وهولندا، وا                  
وقدمت األرجنتني أيضا اقتراحات باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي، كما                                                       
قدمت املفوضية األوروبية اقتراحات باسم الدول األعضاء باألمم املتحدة اليت هي أيضا                                                   

وترد قائمة الوثائق يف              . وقدم الرئيس أيضا عددا من االقتراحات                 . أعضاء باالحتاد األورويب           
 .املرفق الثاين من هذا التقرير              

  
 النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     -ثالثا  

 
قررت اللجنة املخصصة يف دورهتا الثالثة، بناء على توصية من مكتبها، أن ترجئ                                                 -١٧

 الفصل الثاين،         نظرها يف الفصل األول، املعنون أحكام عامة، إىل أن تفرغ من النظر يف                                     
وهكذا، بدأت اللجنة            . املعنون تدابري املنع، واملواد املتعلقة بالتجرمي يف الفصل الثالث                           

 . مكررا، وهي املادة األوىل من مواد الفصل الثاين                   ٤املخصصة بالنظر يف املادة              

وقررت اللجنة املخصصة، بناء على توصية مكتبها، أن حيلّ ايستفان هورفات                                            -١٨
 .نائبا للرئيس        ) هنغاريا    (حمل كارويل بارد            ) هنغاريا    (

أكتوبر، رحب الرئيس بالوزير النيجريي                        / تشرين األول       ٧، املعقودة يف        ٤٩يف اجللسة        -١٩
للشؤون اخلارجية، مضيفا أن حضوره يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة يدلّ على األمهية اليت                                                  

 .تعلقها نيجرييا على التفاوض بشأن مشروع االتفاقية                         

وسلّط الوزير النيجريي للشؤون اخلارجية الضوء يف كلمته على خمتلف املبادرات                                             -٢٠
اليت اختذهتا نيجرييا على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ملعاجلة مشكلة الفساد، ومنها                                                
اعتماد تشريعات النشاء جلنة مستقلة والقيام، بالتعاون مع مكتب مراقبة املخدرات ومنع                                                   
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حتديات لأللفية اجلديدة، الذي                 : م املؤمتر الدويل املعين بالفساد واجلرمية املنظمة                 اجلرمية، بتنظي      
وشدد الوزير على أمهية بروتوكول مكافحة                        . ٢٠٠٠مايو    / أيار  ١١ إىل    ٧عقد يف أبوجا من            

الفساد الذي اعتمدته يف اآلونة األخرية اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومشروع اتفاقية                                                 
 األموال الذي صاغته اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والذي خطا                                        مكافحة غسل       

 .اعداده مرحلة متقدمة، ومشروع اتفاقية منع ومكافحة الفساد الذي صاغه االحتاد االفريقي                                              

واسترسل الوزير النيجريي للشؤون اخلارجية قائال إنه ينبغي للجنة املخصصة أن                                       -٢١
مم املتحدة ملكافحة الفساد اطارا عامليا من املبادئ                       تكفل أن يوفر مشروع اتفاقية األ              

وأضاف قائال انه           . واملؤسسات اليت تتناول البعد الدويل لسوء سلوك املوظفني العموميني                         
ينبغي ملشروع االتفاقية أن يسعى أيضا إىل إرساء وترويج معايري دنيا للشفافية يف إدارة                                              

ك، ينبغي تفادي خطر اخضاع أحكام مشروع                          وحتقيقا هلذا اهلدف املشتر          . الشؤون العمومية    
وينبغي أن يؤدي املشروع إىل تيسري وتسريع                       . االتفاقية ملبادئ النظم القانونية الداخلية املتباينة                   

 .حجز عائدات الفساد ومصادرهتا وإرجاعها إىل بلداهنا األصلية                              

 وال سيما       وينبغي أن يشمل املشروع أيضا استحداث آليات مالئمة للتعاون الدويل،                               -٢٢
يف جمايل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة، ويف جمال التحري يف أفعال الفساد                                                     

 .واملالحقة بشأهنا قضائيا              

وختم الوزير كلمته مؤكدا أنه ينبغي لالتفاقية املقبلة، إذا أريد هلا أن تكون ناجعة                                              -٢٣
د املمكنة وأن تستويف كل               ومفيدة، أن تتضمن تعريفا للفساد يشمل كل أفعال الفسا                          
 .املتطلبات القانونية للنظم القضائية املتباينة يف مجيع مناطق العامل                                     

أكتوبر، خلص الرئيس حالة املفاوضات                     / تشرين األول      ٨ املعقودة يف      ٥١ويف اجللسة       -٢٤
أي    أجرت اللجنة املخصصة القراءة الثانية للفصل املتعلق بتدابري املنع،                               ) أ : (على النحو التايل      

بعد القراءة الثانية يف اجللسات العامة، حيث أتيحت الفرصة                           ) ب (؛  ١٤ – مكررا    ٤املواد  
لكل الوفود لكي تبدي آراءها وتقدم اقتراحات بشأن تلك املواد، عهد نواب الرئيس الذين                                           

عقب    ) ج (كانوا يقودون املداوالت مبسألة تنقيح تلك املواد إىل أفرقة عاملة غري رمسية؛                                       
فرقة العاملة غري الرمسية، تلقت اللجنة املخصصة النصوص املنقحة وأتيحت هلا                                 أعمال األ    

نظرا     ) د ( مكررا؛     ٩ واملادة     ٧-٥الفرصة لكي تستعرض مرة أخرى يف جلسات عامة املواد                                
، علّقت اللجنة املخصصة القراءة الثانية لتلك املادة                      ٨لوجود عدد من االقتراحات بشأن املادة                   

 .ل االقتراحات باللغات الرمسية لألمم املتحدة                    إىل أن يتم توزيع ك          
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ومع أخذ حالة املفاوضات يف احلسبان، دعا الرئيس مكتب اللجنة املخصصة إىل                                                -٢٥
 :االنعقاد، وقرر املكتب أن يقترح مسار األعمال التايل ملا تبقى من الدورة الثالثة                                      

كررا يف      م ٩ و ٧ و ٦ مكررا و    ٥ و ٥سيدرج املشروع املنقح لنص املواد                  )أ(  
النص املتداول، حسبما بّينه نواب الرئيس عندما أوجزوا املناقشة يف جلسات اللجنة                                                      

وسوف تكون تلك املواد مشفوعة حباشية وجيزة وواضحة يف النص                                  . املخصصة ذات الصلة         
 املنقح ملشروع االتفاقية؛           

 حسبما       ١٣-١١ و ٩سيدرج يف النص املتداول املشروع املنقح لنص املواد                            )ب (  
وسوف تدرج حاشية تفيد بأن تلك املواد خضعت لقراءة                                   . اغته األفرقة العاملة غري الرمسية             ص 

ثانية وأن مشروع نص تلك املواد أنتجته األفرقة العاملة غري الرمسية بناء على طلب نائب                                                           
الرئيس الذي قاد املداوالت، لكن اللجنة املخصصة مل تتح هلا الفرصة الستعراضها بعد                                                    

 توزيعها؛   

، بالصيغة اليت          ١٤سيدرج يف النص املتداول املشروع املنقح لنص املادة                                )ج(  
وستدرج حاشية تفيد ذلك،                   . اقترحه هبا نائب الرئيس الذي قاد املداوالت، بعد القراءة الثانية                               

 كما تفيد بأن اللجنة املخصصة مل تتح هلا الفرصة الستعراض اقتراح نائب الرئيس؛                                           

، اليت أبديت أثناء الدورة               ١٠ مكررا و   ٤تعلقة باملادتني         ستبقى االقتراحات امل         )د (  
ولن يستبدل النص          . الثالثة، لكي تنظر فيها اللجنة املخصصة لدى قراءهتا الثالثة ملشروع النص                                   

وسوف ُتشفع تلك           . Corr.1  و A/AC.261/3/Rev.1املتداول لتلك املواد، الوارد يف الوثيقة             
 احات تذكريا للوفود اليت تقوم بتحضريات للقراءة الثالثة؛                         املواد حباشية تشري إىل تلك االقتر              

، يف القراءة الثانية للفصل املتعلق               ٥١ستشرع اللجنة املخصصة، يف جلستها                     )ه(  
 ؛ )٣٩-١٩املواد   (بالتجرمي      

 للنظر يف املواد املتعلقة بالتجرمي                   ٥٥-٥١ستكرس اللجنة املخصصة جلساهتا                     )و(  
 ؛ )٣٩-١٩املواد   (

، اتساقا مع         ٥٦ يف جلستها         ٤-١أ اللجنة املخصصة النظر يف املواد                ستبد   )ز(  
 قرارها األصلي بشأن الرجوع إىل األحكام العامة بعد النظر يف املواد املتعلقة بالتجرمي؛                                              

. ٥٨ و ٥٧ يف جلستيها          ٨ستضطلع اللجنة املخصصة بقراءة ثانية للمادة                            )ح (  
 .لتوحيد تلك االقتراحات تيسريا للمناقشة                    وسيتيح ذلك للوفود اليت قدمت اقتراحات فرصة                        

 .ووافقت اللجنة املخصصة على اقتراحات املكتب                      -٢٦
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أكتوبر، خاطب اللجنة املخصصة                    / تشرين األول      ٩ املعقودة يف      ٥٤ويف اجللسة       -٢٧
املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا واملدير التنفيذي ملكتب مراقبة املخدرات ومنع                                    

ر املدير التنفيذي جمددا األمهية اليت تعلقها أعلى مستويات األمانة العامة على                                 وكر  . اجلرمية  
وشدد أيضا على االنتباه العميق لعملها واالهتمام الشديد به اللذين                                      . عمل اللجنة املخصصة           

 .شهدمها يف مجيع البلدان اليت زارها               

  ٣٠دة من      املعقو  ٥٨ إىل    ٣٩وواصلت اللجنة املخصصة وأكملت، يف جلساهتا                          -٢٨
) و(و  ) د(و) أ  (٢ و ١أكتوبر، القراءة الثانية للمواد            / تشرين األول      ١١سبتمرب إىل      /أيلول  

واستندت       .  من مشروع االتفاقية          ٣١ و ٢٩ – ٢١ مكررا و    ١٩ – مكررا     ٤و ) س (و ) ن(و
 وإىل    Corr.1  و A/AC.261/3/Rev.1يف نظرها يف تلك املواد إىل النص املدمج الوارد يف الوثيقة                       

 ).L.133-L.152 و   A/AC.261/L.88-L.129(حات ومسامهات واردة من احلكومات                     اقترا 
  

 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثالثة                                    -رابعا    
 

قررت اللجنة، بناء على توصية مكتبها، مواصلة قراءهتا الثانية ملشروع االتفاقية يف                                       -٢٩
 . ألعمال الدورة الرابعة ذلك القرار              وسوف جيّسد التنظيم املقترح             . دورهتا الرابعة     

أكتوبر، اعتمدت اللجنة املخصصة                  / تشرين األول      ١١، املعقودة يف      ٥٨ويف اجللسة       -٣٠
 .(A/AC.261/L.130)التقرير عن أعمال دورهتا الثالثة                  

ويف اجللسة ذاهتا، وافقت اللجنة املخصصة على جدول األعمال املؤقت وتنظيم                                    -٣١
يناير      / كانون الثاين        ٢٤ إىل     ١٣ا الرابعة، املزمع عقدها يف فيينا من                      األعمال املقترح لدورهت          

٢٠٠٣ (A/AC.261/L.132). 

وبناء على توصية قدمتها اململكة املتحدة، طلبت اللجنة املخصصة إىل األمانة أن                                          -٣٢
تعد للدورة الرابعة للجنة املخصصة ورقة تشمل سردا وقائعيا ألحكام اتفاقيات األمم املتحدة                                            

وأوصى ممثل بريو بأن تكون الوثيقة                   . التفاقيات اإلقليمية املتعلقة باملتابعة أو آليات التنفيذ                      وا
 .اليت تقدمها األمانة يف هيئة ورقة غرفة اجتماعات                           

ويف ختام الدورة، كرر الرئيس جمددا دعوته إىل مجيع الوفود لبذل جهد إضايف                                         -٣٣
الرئيس أيضا على أمهية أن تقدم مجيع                     وشدد    . من أجل التوصل إىل حلول مقبولة وعملية                 

الوفود اقتراحاهتا يف وقت مناسب، ومن األفضل أن يكون ذلك قبل انعقاد دورات اللجنة                                                 
املخصصة، من أجل اتاحة وقت كاف لألمانة لتجهيز االقتراحات وتوزيعها باللغات الرمسية                                                     

 االقتراحات النظر الذي             وذكر أن ذلك ميثل أمرا حامسا لتمكني مجيع الوفود من إيالء                                    . الست  
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مث أشار الرئيس إىل أن النص                   . تستحقه وألخذها يف كامل االعتبار عند التحضري للمفاوضات                                    
وأوضح مكتب          . املتداول الناتج عن القراءة الثانية حيتوي على عدد من األقواس املعقوفة                                  

وليس هلا أي         اللجنة املخصصة أنه يرى أن األقواس املعقوفة مل تستخدم إال ألغراض العرض                                        
وإدراج حكم أو عبارة بني معقوفتني ال يعين إال سوى أن املسألة مفتوحة ملزيد                                         . داللة أخرى     

وأعرب الرئيس أيضا عن                . من النقاش، وتكون األقواس املعقوفة مبثابة تذكري للوفود هبذا األمر                             
لقانون     قلقه بشأن اإلشارات املتكررة يف مشروع نص االتفاقية إىل اتفاق أحكامها مع ا                                           

ورأى أن مثل هذه اإلشارات ينبغي أن تكون االستثناء وليس القاعدة، ألن القانون                                                 . الوطين  
ومثل املناقشات اليت جتريها                . الدويل ال يقصد به أن يكون جمرد انعكاس للقوانني الوطنية                             

  اللجنة املخصصة تتيح فرصة لتقنني ُنُهج مبتكرة للمشاكل املشتركة، وهو ما ميكن أن تتطلع                                         
وفضال عن ذلك، أعرب الرئيس عن                       . وال ينبغي أن ُتضيَّع هذه الفرصة                  . إليه القوانني الوطنية       

رأي مفاده أنه على اللجنة املخصصة أن تعمل جبد على تفادي التصور الذي قد توجده                                         
ويف هذا الصدد، استذكر الرئيس                . بعض االقتراحات بأهنا تضييق لنطاق االتفاقية اجلديدة                          

، الذي طلبت فيه اجلمعية إىل اللجنة املخصصة وضع اتفاقية                                  ٥٦/٢٦٠العامة    قرار اجلمعية     
 .  النطاق وفعالة تتبع هنجا شامال ومتعدد اجملاالت                         واسعة  
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Jaap Ramaker, Anke Ter Hoeve-van Heek, Maarten Prinsen, Lenny 

Van Der Spek, Hans Abma, Frederik Krips, Irene Plugge 

 هولندا

Barbara Bridge, Warren Arthur Young, Nazla Carmine نيوزيلندا 
Carlos Vicente Ibarra Padilla, José Alberto Altamirano Lacayo نيكاراغوا 
Boukar Ary Mai Tanimoune النيجر 
Sule Lamido, A. B. Rimdap, L. K. Iyanda, M. O. Laose, D. Adamu, 

S. L. Mohammed, I. V. Ogah, J. B. Odeka, J. Omede, Adagbo 

Onoja, Austin Ebuara 

 نيجرييا

Ame Walther, Berit Tvete, Guro Hansson Bull, Marius Stub, 

Anniken Krutnes, Jan Børre Staff, Bent Sofus Tranøy, Kjetil 

Aasland, Hilde Svenneby 

 النرويج

عـلي ناصـر سـيف البعـلي، مخـيس بـن سـامل اخلليلي، حممد بن خلفان                  
 الغواشي، أمحد بن سعيد احلسين

 ُعمان

Ahmer Bilal Soofi باكستان 
Jorge Enrique Halphen Perez 

 

 بنمـــا
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Javier Paulinich, Hugo Portugal, Aldo Omar Cairo Pastor, Fidel 

Segundo Rojas Vargas, Carlos Enrique Morelli, Manuel Alvarez 

Espinal 

 بريو

Victor G. Garcia III, Mary Anne A. Padua الفلبني 
Anna Grupinska, Mariusz Skowronski, Zbigniew Wrona, 

Agnieszka Stawiarz, Irena Potapinska, Waclaw Gasiorowski, 

Jaroslaw Wereszczynski 

 بولندا

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

António Folgado 

 الربتغال

عبد اهللا يوسف املال، أمحد عبد اهللا حسني عثمان احلوطي، حممد 
 لفجاسم السليطي، جناة اخل

 قطر

Chung Hae-moon, Lee Whie-jin, Shin Maeng-ho, Kim Han-su مجهورية كوريا 
Liviu Bota, Ioan Pavel, Elena Bistiu, Dan Constantin رومانيا 
I. I. Rogachev, M. I. Kalinin, V. I. Mikhailov, A. V. Tonkoglas, I. L. 

Smirnov, M. Y. Deev, V. A. Kolodyazhnyi, V. A. Grobovoy, V. V. 

Svinarev, A. G. Norchenko, A. G. Filimonova, V. V. Sergeev, 

D. R. Okhotnikov, S. V. Zemskyi 

 االحتاد الروسي

Paul Ruyenzi, Anaclet Nzabamwita رواندا 
عمر حممد كردي، عبد الرحيم الغامدي، عبد اهللا عبد الرمحن                                    

د النذير، سعد بن حييي            اليوسف، صاحل عبد اهللا الغامدي، مح               
خواجي، حممد عبد العزيز املهيزع، ماجد عبد احملسن احلميد،                             

 أمحد حممد اخلويطر، سعود املطلق                

 اململكة العربية السعودية

Amadou Diallo, Felix Oudiane, Abou Diop السنغال 
Mathew Joseph, Yeow Cheong Low, Chyi Chin Anthony Hsu سنغافورة 
Vladimir Kotulic, Oksana Tomova, Roman Goga, L’ubica Erdelska, 

Josef Malankevic, Marietta Sencáková, Jozef Szabo 

 سلوفاكيا

Nina Radulovic سلوفينيا 
A. P. Rapea, A. T. Moleah, I. K. Bodasing, B. Lyngisa Dyosi, A. J. 

Du Plessis, K. Mahlangu, N. S. Schoombie, N. S. Memela, S. V. 

Mangcotywa 

 جنوب افريقيا

Antonio Nuñez García-Saúco, Francisco de Miguel Alvarez, 

Alfredo Pascual Martinez, David Melgar, Eusterio Pérez Gago, 

Francisco Javier González Ibáñez, José María de las Cuevas 

Carretero, Rosalía Serrano, Ignacio Baylina Ruiz 

 اسبانيا

W.A.T. Gunatillake, H.M.G.R.R.K. Wijeratne-Mendis 

 

 سري النكا
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عبد الغفار أمحد حسن، أمحد حسن أمحد، عمر أمحد حممد، كمال 
 بشري أمحد

 السودان

Håkan Öberg, Åsa Gustafsson السويد 
Jacques de Watteville, Heinrich Reimann, Lorenzo Schnyder Von 

Wartensee, Bernard Jaggy, Anita Marfurt, Muriel Barrelet, 

Christine Magnin, Tiziano Balmelli 

 سويسرا

 اجلمهورية العربية السورية صفوان غامن، عبود السراج، حسن خدور
Karn Chiranond, Wanchai Roujanawong, Seehanat Prayoonrat, 

Chaiyot Sintuprasit, Piyatida Chongudomliuk, Suphanvasa 

Chotikajan, Rongvudhi Virabutr 

 تايلند

Aleksander Tavciovski, Zoran Todorov, Tatjana Janjic-Todorova  مجهورية مقدونيا
 اليوغوسالفية سابقا

Koffi Maxime Assah, Awoki Panassa, Essossimna Legzim-Balouki توغو 
 تونس نغزيلعفيف هنداوي، آمنة الزوغلي، جنيب الد

Aydin Sahinbas, Osman Paksüt, Osman Ulukan, Namik Güner 

Erpul, Tufan Höbek, Filiz Ercan Coskun, R. Bülent Tarhan, Sinan 

Esen, Rafet Ufuk Önder 

 تركيا

Richard Buteera, Elizabeth Musoke, G. Singh, Idule Amoko, Linda 

M. Tumusiime, B. Kainamura 

 نداأوغ

Anatolii Redka, Victor Kryzhanivsky, Oleksii Shovkoplias, Liubov 

Butenko, Svitlana Pylypets, Volodymyr Omelyan 

 أوكرانيا

علي حسن الشرياوي، عبد اهللا يوسف الشمسي، عادل عيسى 
 املهري

 االمارات العربية املتحدة

Peter Jenkins, Graham Minter, Mark Etherton, Ian Richards, Paul 

Stephenson, Phil Mason, Kate Dawson Hazel Cameron, Sharon 

Boyle 

ــربيطانيا   ــتحدة لــ ــة املــ اململكــ
 العظمى وايرلندا الشمالية

Robert M. Mayaya, Awadhi Mohamed مجهورية تنـزانيا املتحدة 
Elizabeth Verville, Stephen Noble, John Harris, Kathleen Barmon, 

John Brandolino, Ashley Deeks, Jo-Ann Farrington, David Fisher, 

Joseph Gangloff, Thomas Heinemann 

 الواليات املتحدة األمريكية

Elsa Borges, Gustavo Alvarez أوروغواي 
Gustavo Márquez Marín, Adelina González, Miriam García de 

Perez, Victor Manzanes, Ernesto Navazio 

 فنـزويال

Hoang Van Nha, Nguyen Truong Giang, Ha Trong Cong, Nguyen 

Ngoc Anh, Nguyen Pham Kim Chi, Tran Thi Ngoc Bich, Vo Van 

Tuyen 

 نام-فييت
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علي محيد شرف، حممد حيىي أمحد السياغي، جنيب أمحد عبيد،                                    
لرمحن     عبد القادر إمساعيل حممد، علي عبد اهللا العنيسي، عبد ا                             

 حممد احلضرمي، عبد الغين ثابت املقطري                  

 اليمن

Vova Abednigo Chikanda, Benjamin T. Mhiripiri, Barbara 

Chimhandamba, P. Katsere 

 زمبابوي

   
 كيانات ممثلة مبراقبني

 فلسطني   
  

 جلان األمم املتحدة االقليمية

 اللجنة االقتصادية ألوروبا            
  

 منظومة األمم املتحدة ذات الصلةالوكاالت املتخصصة ومؤسسات 

 منظمة الصحة العاملية، صندوق النقد الدويل، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية                                     
  

 الدولية األخرى-املنظمات احلكومية

األفريقية، أمانة الكومنولث، جملس وزراء الداخلية                    -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية                
املعروف أيضا باسم              (االحتاد األورويب، جملس التعاون اجلمركي                 العرب، جملس أوروبا، جملس            

اجملموعة الالإقليمية للمشرفني املصرفيني،                    ، املفوضية األوروبية،         )املنظمة العاملية للجمارك        
 منظمة املؤمتر اإلسالمي            منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،                

  
 املنظمات غري احلكومية

املؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية، اجمللس الدويل للمرأة،                     : العام املنظمات ذات املركز االستشاري               
االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية والفنية، الرابطة الدولية ألخوات احملبة، زونتا                                       

 الدولية 
 

اجمللس الدويل املعين       الطائفة البهائية الدولية،           : املنظمات ذات املركز االستشاري اخلاص                   
الدمان، االحتاد الدويل للجامعيات، املركز اإليطايل للتضامن، اجمللس                                 مبشاكل الكحول وا       

 االحتاد الفيدرايل للمنظمات النسائية واجلماعات                       –الوطين للمنظمات النسائية األملانية                
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احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية                  (النسائية للرابطات األملانية، باكس رومانا                      
  )ية للطالب الكاثوليك          والثقافية واحلركة الدول       

 
 الرابطة الدولية للشرطة          : منظمات مدرجة يف القائمة             

 
 منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، منظمة الشفافية الدولية                              : كيانات أخرى         
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 املرفق الثاين   
 

 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة املخصصة يف دورهتا الثالثة            
 

 رمز الوثيقة        العنوان أو الوصف
 A/AC.261/3/Rev.1 شروع املنقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادامل

Add.1  و Corr.1   و 

تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن أعمال دورهتا 
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ إىل ١٧الثانية، املعقودة يف فيينا من 

A/AC.261/7 

 A/AC.261/8 والتنظيم املقترح لألعمالجدول األعمال املؤقت املشروح 

Corr.1 و 
 A/AC.261/L.88 ٢ و١تعديالت على املادتني : لبنان

 A/AC.261/L.89 ٣٢ و٢٩ و٧ و٦تعديالت على املواد : تركيا

 A/AC.261/L.90 ٢١تعديالت على املادة : املكسيك

 A/AC.261/L.91 ٣٨ و٣٦ و٣٤-١٩ و– مكررا ٤ و٣-١تعديالت على املواد : بيالروس

 A/AC.261/L.92 ١٣تعديالت على املادة : زامبيا

 A/AC.261/L.93 ١٣ و١١-٥تعديالت على املواد : اجلزائر

 A/AC.261/L.94 ٢٩ و٧ و٦ و٢ و١تعديالت على املواد : كولومبيا

 A/AC.261/L.95 ٣٦ و٣٣ و٣١-٢٨ و٢٦-٢٤ و١٩تعديالت على املواد : اجلزائر

 A/AC.261/L.96 ٤-١املواد تعديالت على : اجلزائر

 A/AC.261/L.97 ١٩ و٦ و٥تعديالت على املواد : الصني

 A/AC.261/L.98 ١٤ و٧ مكررا و٥ مكررا و٤ و٢تعديالت على املواد : اجلمهورية التشيكية

 A/AC.261/L.99 ٢٥تعديالت على املادة : اجلمهورية التشيكية

 A/AC.261/L.100 ٥تعديالت على املادة : فنـزويال

االمارات العربية املتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت واململكة العربية 
 ٦تعديالت على املادة : السعودية

A/AC.261/L.101 

 A/AC.261/L.102 ٢تعديالت على املادة : األرجنتني

 A/AC.261/L.103 ٨تعديالت على املادة : املفوضية األوروبية

 مكررا ٥تعديالت على املادة : ظمى وايرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا الع
 )الفريق العامل(

A/AC.261/L.104 

 ١٤ و١٣ و١١ مكـررا و٩ مكـررا و٤ و٤ و٢ و١تعديـالت علــى املواد : اليـمن
 ٣٧-٣٥ و٢١ و١٩و

A/AC.261/L.105 

 A/AC.261/L.106 ١٩تعديالت على املادة : املكسيك والنمسا وهولندا

 A/AC.261/L.107 ٨ تعديالت على املادة :األرجنتني

 A/AC.261/L.108 ٨تعديالت على املادة : اليمن
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 رمز الوثيقة        العنوان أو الوصف
 A/AC.261/L.109 ٨تعديالت على املادة : تركيا

 A/AC.261/L.110 ١٢تعديالت على املادة : املفوضية األوروبية

 مكررا ٩تعديالت على املادة : اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 )الفريق العامل(

A/AC.261/L.111 

 A/AC.261/L.112 ٦تعديالت على املادة : بوتسوانا

 A/AC.261/L.113 ٨تعديالت على املادة : جنوب افريقيا

 A/AC.261/L.114 ٢٩ و١٩ و٢ و١تعديالت على املواد : لبنان

 A/AC.261/L.115 )الفريق العامل (٧تعديالت على املادة : كندا

 A/AC.261/L.116  مكررا٤تعديالت على املادة : يات املتحدة األمريكيةالوال

 A/AC.261/L.117 ٢تعديالت على املادة : شيلي

 A/AC.261/L.118 ٢٩ و٢٨تعديالت على املادتني : اجلمهورية التشيكية

 A/AC.261/L.119  واقتراح ملادة جديدة٣٢ و٣٠تعديالت على املادتني : املكسيك والنمسا وهولندا

تعديالت : األرجنتني واجلزائر وفرنسا والكامريون والنمسا ونيوزيلندا وهولندا
املادة  (A/AC.261/L.112على املادة املقترحة بشأن القطاع العام والواردة يف الوثيقة 

٦( 

A/AC.261/L.120 

 مكررا ١٩ و٩ و١٤-١٣ و١١-٩ و٧ و٥ و٢-١تعديالت على املواد : عمان
 ٣٩-٣٨ و٣٦-٣٥ و٣٣-٣٢ و٣٠-٢٩ و٢٢ و٢٠و

A/AC.261/L.121 

 A/AC.261/L.122 )الفريق العامل (٥تعديالت على املادة : كولومبيا

 A/AC.261/L.123  قدمها الرئيس١٤تعديالت على املادة 

واندونيسيا وباكستان وزمبابوي والصني وفييت نام ) االسالمية-مجهورية(ايران 
  مكررا٤ى املادة تعديالت عل: ولبنان وماليزيا واهلند

A/AC.261/L.124 

 A/AC.261/L.125 )الفريق العامل (١١تعديالت على املادة : اجلزائر

 A/AC.261/L.126 اقتراح ملادة جديدة بشأن املوظفني العموميني املنتخبني: باكستان وبريو والفلبني

 A/AC.261/L.127 ٢٠تعديالت على املادة : االحتاد الروسي

 A/AC.261/L.128  قدمها الرئيس٢ملادة تعديالت على ا

 A/AC.261/L.129 ١٤تعديالت على املادة : أوكرانيا

 A/AC.261/L.130 مشروع التقرير

 A/AC.261/L.131 املشروع املنقح لالتفاقية
Add.2 و Add.1و

 A/AC.261/L.132 مشروع جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح للدورة الرابعة

 A/AC.261/L.133 ٢٠تعديالت على املادة : اليمن

 A/AC.261/L.134 )الفريق العامل (١٢تعديالت على املادة : جنوب افريقيا

 A/AC.261/L.135  مكررا١٩تعديالت على املادة : أملانيا وسويسرا والنمسا
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 رمز الوثيقة        العنوان أو الوصف
 A/AC.261/L.136 ٢٥ و٢تعديالت على املادتني : األرجنتني

ريون وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا أستراليا وبوتسوانا والكام
 واقتراح ملادة جديدة بشأن ٣٢-١٩تعديالت على املواد : الشمالية ونيوزيلندا

 العلم أو القصد أو الغرض كعنصر يف اجلرم

A/AC.261/L.137 

 A/AC.261/L.138 ٣٩تعديالت على املادة : اجلمهورية التشيكية

 A/AC.261/L.139 ٢على املادة تعديالت : أوكرانيا

 A/AC.261/L.140 ٢٥تعديالت على املادة : اجلمهورية التشيكية

 الوارد يف ١٩تعديل على االقتراح بشأن املادة : املكسيك والنمسا وهولندا واليمن
 )الفريق العامل (A/AC.261/L.106الوثيقة 

A/AC.261/L.141 

 A/AC.261/L.142 )الفريق العامل (١٣ املادة تعديالت على: اجلمهورية العربية السورية

 A/AC.261/L.143  مكررا٤ و٣-١تعديالت على املواد : اجلماهريية العربية الليبية

 A/AC.261/L.144 ٢٠ و١٩ و١٢ و١١تعديالت على املواد : اجلماهريية العربية الليبية

ملكسيك والنمسا االحتاد الروسي واألرجنتني وأستراليا وجنوب افريقيا وفرنسا وا
 )الفريق العامل (٩تعديالت على املادة : وهولندا

A/AC.261/L.145 

 A/AC.261/L.133 A/AC.261/L.146 الوارد يف الوثيقة ٢٠تعديل على االقتراح املتعلق باملادة : اليمن

 A/AC.261/L.147 )الفريق العامل (٢١تعديالت على املادة : فرنسا

 A/AC.261/L.148 )الفريق العامل (٨ى املادة تعديالت عل: جنوب افريقيا

 A/AC.261/L.149 ١٤تعديل على املادة : كوبا

 مكررا الوارد يف الوثيقة ٩تعديالت على االقتراح بشأن املادة : الصني
A/AC.261/L.111 

A/AC.261/L.150 

 A/AC.261/L.151  واقتراح ملادة جديدة٢٥تعديالت على املادة : الفلبني

 A/AC.261/L.152 )الفريق العامل (٢٥تعديالت على املادة : نياألرجنت
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