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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٣مارس / آذار٢١-١٠فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  

تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد 
 إىل ١٣ا الرابعــة، املعقـــودة يف فيينــا من عن أعمــال دورهت

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤
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 مقدمة -أوال
، بأن     ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول   ٤ املؤرخ   ٥٥/٦١سلّمت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١

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

 بشأن وضع صك من هذا القبيل يف فيينا مبقر املركز املعين مبنع االجرام         جلنة خمصصة للتفاوض 
 .الدويل التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية                    

 الذي دعا إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء                      ٥٥/٦١وعمال بقرار اجلمعية العامة            -٢
عضوية إلعداد مشروع اطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوين                                      احلكومي الدويل املفتوح ال        

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

شروع قرار بشأن االطار املرجعي                  اجلنائية واجمللس االقتصادي واالجتماعي، باعتماد م                        
واعتمدت اجلمعية مشروع القرار بعد                 . للتفاوض على صك قانوين دويل ملكافحة الفساد                      

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

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

 .عنواهنا النهائي       

ويف القرار ذاته، طلبت اجلمعية العامة إىل اللجنة املخصصة أن تعتمد يف وضع                                   -٤
مشروع االتفاقية هنجا شامال ومتعدد اجملاالت، وأن تنظر يف مجلة مسائل منها العناصر                                         

التعاريف؛ النطاق؛ محاية السيادة؛ تدابري املنع؛ التجرمي؛ اجلزاءات وسبل                                                : تالية  االرشادية ال     
االنتصاف؛ املصادرة واحلجز؛ الوالية القضائية؛ مسؤولية اهليئات االعتبارية؛ محاية الشهود                                                        
والضحايا؛ ترويج التعاون الدويل وتعزيزه؛ منع ومكافحة حتويل األموال ذات املصدر غري                                                     

أتية من أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وارجاع تلك األموال؛ املساعدة                                            املشروع املت    
 .التقنية؛ مجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها؛ وآليات رصد التنفيذ                                  

  
 تنظيم الدورة -ثانيا
 

 افتتاح الدورة      -ألف 
 
عقدت اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد دورهتا الرابعة يف                                              -٥
 . جلسة   ٢٠، وعقدت خالهلا             ٢٠٠٣يناير     / كانون الثاين       ٢٤ إىل    ١٣يينا من      ف
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يناير، ألقى الرئيس كلمة أشار فيها إىل                      / كانون الثاين       ١٣ املعقودة يف      ٥٩ويف اجللسة       -٦
التقدم اجليد الذي أحرزته اللجنة يف دوراهتا الثالث األوىل اليت ختمت فيها القراءة األوىل                                           

املتحدة ملكافحة الفساد، وبدأت يف القراءة الثانية، وتناولت معظم                             ملشروع اتفاقية األمم        
وناشد الوفود أن تظل مرنة وأن تكون                     . املسائل املدرجة يف جدول أعمال الدورة الثالثة                   

ابتكارية ومستعدة للتوصل إىل حلول وسط وأن تبذل جهودا اضافية لالنتهاء من القراءة                                               
الدورة الرابعة، مع احلرص على عدم اهلبوط باملستوى                           الثانية ملا تبقى من مشروع النص يف                     

 .الرفيع لنوعية مشروع االتفاقية               

وذكر الرئيس عقب ذلك بعض املسائل اليت تقتضي من الوفود ابداء روح التعاون                                      -٧
مل تنته بعد وأن أحد املقترحات                     " الفساد   "وأشار إىل أن املناقشة املتعلقة بتعريف تعبري                         . بشأهنا   

ودعا الوفود إىل مراعاة األثر االيضاحي االمجايل للمواد املتعلقة                                        .  الفساد   سيحدد مفهوم      
 .بالتجرمي    

ودعا الرئيس اللجنة املخصصة أيضا إىل اجياد أنسب حل فيما يتصل بتجرمي الفساد                                                   -٨
يف القطاع اخلاص، مشريا يف الوقت نفسه إىل قلق بعض الوفود من األثر غري املقصود املتمثل                                                 

ت ال مربر أو داعي هلا وغري مرغوب فيها تؤدي إىل عرقلة سري التجارة واحلد                                               يف وضع معوقا       
من قدرة كيانات القطاع اخلاص على مزاولة أنشطتها مبا يعود بالفائدة على االقتصادات                                                         

 .الوطنية والتنمية الدولية           

وقال الرئيس إنه ينبغي للجنة املخصصة أن تويل اهتماما خاصا ملسألة استرداد                                               -٩
ودعا اللجنة املخصصة أيضا اىل                     . جودات فتناقش بتعّمق طبيعة التدابري املراد االتفاق عليها                            املو

مراعاة كل الشواغل اليت أعرب عنها حىت اآلن وإىل التعويل على املعرفة املكتسبة من حلقة                                                    
العمل حول هذا املوضوع اليت نظمت ليوم واحد أثناء الدورة الثانية للجنة املخصصة وعلى                                                      

وطلب من اللجنة املخصصة أن تقلّص حجم                         . (A/AC.261/12)اسة اليت أجرهتا األمانة              الدر
 .املسائل اليت حتتاج اىل املعاجلة وتكّرس طاقتها املشتركة للتوصل اىل اتفاق حول هذه املسائل                                             

ووّجـه الرئـيس أيضـا انتـباه اللجـنة املخصصـة إىل اآللـية اخلاصـة برصـد تنفيذ االتفاقية                      -١٠
مـع مـراعاة املـبدأ الـذي سـبق إرسـاؤه يف اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة                    املقـبلة،   

عـرب الوطنـية والقـائل بـأن التنفـيذ حيـتاج إىل آلـية ذات والية ومقدرة على التركيز على مسائل            
حمـددة ميكـن أن تنشـأ والتصـدي هلـا، وضـمان التـبادل الصـريح وغري املتحفظ لآلراء، والعمل                     

 .منتدى ميكن أن تعاجل فيه املتطلبات والصعوبات اليت ُتصادف يف التنفيذمبثابة 
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وقـال الرئـيس انـه سـعيد السـتمرار ارتفـاع نسـبة احلضـور ووجود ممثلني ألقل البلدان            -١١
وأعـرب عـن امتـنانه لـلجهات املاحنـة اليت مكنت ممثلي أقل              . منـوا يف دورات اللجـنة املخصصـة       

 .البلدان منوا من احلضور

وقـال ممـثل كوبـا، مـتحدثا باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي، ان التعاون                 -١٢
الــدويل شــرط أساســي ال بــد مــنه لتحقــيق الــنجاح يف املكافحــة الشــاملة واملــتعددة األطــراف     
للفسـاد، وإنـه ينـبغي لذلـك أن تشـتمل االتفاقـية املقـبلة عـلى قواعـد توفـر الدعـم القانوين منعا               

وذكـر أيضـا أن تسـليم اجملـرمني وتـبادل املسـاعدة القانونــية،       . ات آمـنة لـلمجرمني  الجيـاد مـالذ  
اللذيـن يشـمالن كال التعاون القضائي واالداري، ينبغي أن يكونا ملزمني وأن يهدفا إىل زيادة                

ودعا اللجنة املخصصة   . فعالـية االجـراءات اخلاصـة بتـبادل األدلة وبنقل األشخاص عند اللزوم            
 احلسـبان الـتقدم احملـرز يف الفصـل املـتعلق بالـتجرمي واملواقـف الـيت أبدهتا بعض         إىل أن تـأخذ يف   

 .الوفود ازاء تصنيف بعض أنواع السلوك

وأكـد ممـثل كوبـا عـلى أن أعضـاء جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي قد أصروا                   -١٣
ــنع ومكافحــ         ــتعلق مب ــلى أحكــام ت ــية ع ــلى ضــرورة ضــمان اشــتمال مشــروع االتفاق ــل ع ة نق

املوجـودات املكتسـبة بصورة غري مشروعة، مبا فيها العائدات غري املشروعة املتأتية من الفساد،           
وشدد أيضا على األمهية احليوية لتوفري املساعدة       . وباعـادة هـذه املوجـودات إىل بلداهنا األصلية        

ث يف أنسب اآلليات  ونّوه بفائدة البح  . التقنـية للـبلدان النامـية مـن أجـل تطبـيق االتفاقية املقبلة             
لرصـد تنفـيذ االتفاقـية املقـبلة وضـرورة إنشـاء مؤمتـر لألطـراف يف االتفاقـية بغية رصد ومتابعة                      

 .تنفيذ أحكامها

وكـرر ممـثل كوبـا الـتزام أعضـاء اجملموعـة بالـتعاون مـن أجل ضمان جناح الدورة اليت                      -١٤
كن اللجــنة املخصصــة مــن رجــا أن تــنجـز خالهلــا القــراءة الثانــية للمشــروع بكاملــه لكــي تــتم  

. صـرف اهـتمامها، يف الدورتـني النهائيـتني، إىل وضـع الصـيغة النهائـية لـنص مشروع االتفاقية                   
وأعـرب عـن اعـتقاد اجملموعـة بـأن األوان قد حان لبذل جهد خاص لتوحيد االقتراحات لكي                   

ل جيــب أن وقــال انــه مل يعــد يكفــي القــاء بــيانات عامــة بــ. يتســىن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء
 .تركز اللجنة املخصصة على التوفيق بني املواقف والتوصل إىل حلول وسط

  
 احلضور    -باء  

 
حضـر الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحة الفساد ممثلو                    -١٥

وحضـر الـدورة الـرابعة أيضـا مراقـبون عن وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة،                .  دولـة  ١١٧
ــئ ــنظمات أخــرى يف        وهي ــتحدة، ووكــاالت متخصصــة وم ــم امل ــة لألم ــية تابع ــاهد حبث ات ومع
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مــنظومة األمــم املــتحدة، ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، 
 .ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية

  
  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال                  -جيم   

، ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٣ املعقودة يف  ٥٩ املخصصة، يف جلستها     أقـرت اللجـنة    -١٦
 :جدول األعمال التايل لدورهتا الرابعة

 . للجنة املخصصةرابعة الدورة الافتتاح -١ 

 . األعمال وتنظيم األعمالجدول اعتماد -٢ 

 الفسـاد، مع التركيز بصفة      ملكافحـة  يف مشـروع اتفاقـية األمـم املـتحدة           الـنظر  -٣ 
 ٣٩-٣٢ و ٣٠ و ٢٠ و ٤ و  ٣و  ) التعاريف املتبقية  (٢ صـة عـلى املواد    خا
 .٨٥-٤٠و 

 .لرابعة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا اتقرير اعتماد -٤ 
  

  الوثائق  -دال 
كـان معروضـا عـلى اللجـنة املخصصة يف دورهتا الرابعة، إضافة إىل الوثائق اليت أعدهتا                  -١٧

 ومسـامهات مقدمـة مـن حكومـات االحتـاد الروسـي وأملانيا              األمانـة، وثـائق تتضـمن اقـتراحات       
ــة       ــية ومجهوري ــية الليب ــة العرب ــر واجلماهريي ــند وتركــيا واجلزائ ــربازيل وبــريو وتايل وباكســتان وال
ــنرويج      ــا وكولومبــيا ولبــنان ومصــر واملكســيك وال كوريــا وشــيلي وفرنســا والكــامريون وكوب

 .والنمسا واهلند وهولندا واليمن
  

 ر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالنظ -ثالثا
 

يـناير ، رّحـب الرئـيس بوزير العدل يف          / كـانون الـثاين    ٢٣ املعقـودة يف     ٧٥يف اجللسـة     -١٨
وألقـى الوزيـر كـلمة أمـام اللجـنة املخصصة أشاد فيها مبا قامت به اللجنة من استعراض                   . بـريو 

وأكّد على أنّ الفساد . تعقيدات املوضوعالـنص املـتجدد وتطويـر منهجـية بشـأنه تناسب جدا        
والحظ أن الفساد ال يزال ينمو نتيجة       .  أيضا اقتصاديةلـيس مسألة أخالقية فحسب بل مسألة        

استسـالم اجملـتمعات وإذعاهنا إزاءه ونتيجة العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مؤكدا            
وأكّــد . وضــاع الفعلــية يف كــل بلــدأن مكافحــة الفســاد تتطلّــب دراســات تقييمــية واضــحة لأل

عـلى أمهـية اجلهـود الدولـية املشـتركة الـيت بذلـت حـىت اآلن، مـنّوها مبؤمتـر القمـة األول للقارة                         
 وكــان أول حماولــة مــن هــذا القبــيل، وباتفاقــية الــبلدان   ١٩٩٤األمريكــية الــذي عقــد يف عــام  



 

 6 
 

 A/AC.261/13 

رى يذكــر مــنها اتفاقــية  فضــال عــن جهــود دولــية وإقليمــية أخــ )١(األمريكــية ملكافحــة الفســاد،
مــنظمة األمــن والــتعاون يف أوروبــا اخلاصــة مبكافحــة رشــوة املوظفــني العمومــيني األجانــب يف   

 واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية،                )٢(املعـامالت الـتجارية الدولـية،     
ضـا على أن االرادة السياسية  وأكّـد الوزيـر أي  . واتفاقـية االحتـاد االفـريقي ملـنع الفسـاد وحماربـته        

مثّ . أمـر حاسـم األمهـية يف شـن هجـوم عـلى الفسـاد وأهنـا آخـذة يف النمو يف اللجنة املخصصة                 
نـّوه بتشـريعات بـريو اجلديـدة الرامـية اىل حماربة الفساد مبزيد من الفعالية وبدعم بريو املتواصل               

لى أمهية الشفافية يف املؤسسات   واختـتم الوزيـر مالحظاتـه مشـددا عـ         . لصـياغة االتفاقـية املقـبلة     
وتنفــيذ قوانــني العدالــة لصــاحل التنمــية الوطنــية، وقــال إن االتفاقــية املقــبلة ســتكون رادعــا هامــا  

 .للفساد
يــناير، رّحــب الرئــيس بوزيــر الدولــة  / كــانون الــثاين٢٤ املعقــودة يف ٧٧ويف اجللســة  -١٩

وألقـى الوزير كلمة أمام اللجنة  . ادالغـابوين لشـؤون املراقـبة والتفتـيش ومكافحـة الفقـر والفسـ             
ــد ــده حيــث يتجــلى يف اخــتالس األمــوال العامــة،      أكّ ــيها عــلى أمهــية مكافحــة الفســاد يف بل  ف

مث أفاد عن . واالثـراء غـري املشـروع، وغسـل األمـوال، واملـتاجرة بالـنفوذ، وهـروب رأس املـال                  
االثــراء غــري املشــروع اىل اجلهــود الوطنــية املــبذولة يف غــابون، كالتشــريعات اجلديــدة ملكافحــة 

جانـب إنشـاء جلـنة وطنـية ملكافحـة االثـراء غـري املشـروع وسـّن قانون يتعلق بتمويل األحزاب                      
 اتفاقية  ٢٠٠٢سبتمرب  /ورّحـب فضـال عـن ذلـك باعـتماد االحتاد االفريقي يف أيلول             . السياسـية 

ن تأييده لتنفيذ   وفـيما يـتعلق باملناقشـة يف اللجـنة املخصصة، أعرب ع           . مـنع الفسـاد ومكافحـته     
تدابــري وقائــية صــارمة وملــزمة، وإقامــة تعــاون دويل فّعــال تــراعى فــيه املصــاحل املخــتلفة للــدول  

وأهنى الوزير  . األطـراف، وإنشـاء آلـية للمـتابعة تسـمح بتنفـيذ االتفاقية املقبلة على أكمل وجه                
 .كلمته داعيا اىل التضامن الدويل يف دعم كفاح بلده ضد الفساد

ــودة مــن  ٧٨ اىل ٥٩جللســات ويف ا -٢٠ ــثاين ٢٤ اىل ١٣ املعق ــناير، واصــلت  / كــانون ال ي
 اىل مداوالهتــاواســتندت يف . اللجــنة املخصصـــــة القــراءة الثانــيـــة ملشــروع االتفاقــية وختمــتها  

 واىل A/AC.261/3/Rev.2 و A/AC.261/3/Rev.1/Add.1الـــنص املوّحـــد الـــوارد يف الوثيقـــتني    
ــامهات ا  ــتراحات واملســـ ــات   االقـــ ــن احلكومـــ ــة مـــ ، Corr.1 و A/AC.261/L.153-157(ملقدمـــ

A/AC.261/L.158/Rev.1 ،A/AC.261/L.159-171 و L.175( 
   

  اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الرابعة -رابعا
قـررت اللجـنة املخصصـة، بـناء عـلى توصـية مكتـبها، أن تـبدأ القـراءة الثالـثة ملشــروع            -٢١

وسيأخذ التنظيم املقترح ألعمال الدورة اخلامسة هذا القرار يف         .  رهتـا اخلامسـة   االتفاقـية يف دو   
 .االعتبار
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ــودة يف ٧٨ويف اجللســة  -٢٢ ــانون ٢٤ املعق ــثاين ك ــتمدت اللجــنة املخصصــة    /ال ــناير، اع ي
 .(A/AC.261/L.172) تقريرها عن أعمال دورهتا الرابعة 

 جــدول األعمــال املؤقــت وتنظــيم   عــلىاملخصصــةويف اجللســة ذاهتــا، وافقــت اللجــنة   -٢٣
 ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢١ اىل   ١٠األعمـال املقـترح لدورهتـا اخلامسـة املـزمع عقدها يف فيينا من               

(A/AC.261/L.173). 
وأشارت اىل  . وأعربـت ممـثلة املكسـيك عـن ارتـياحها إزاء إجنـازات اللجـنة املخصصة                -٢٤

 ٢٠٠٢ديســـمرب /انون األول كـــ١٨ املـــؤرخ ٥٧/١٦٩أن اجلمعـــية العامـــة قبلـــت يف قـــرارها 
بالعـرض الـذي تقدمت به املكسيك الستضافة املؤمتر الرفيع املستوى للتوقيع على اتفاقية األمم      
املـتحدة ملكافحة الفساد، وأفادت ممثلة املكسيك اللجنة املخصصة بأن حكومة املكسيك تنظر             

 مفصال بقدر أكرب يف   وقالـت إن وفدهـا سـيقدم عرضـا        . يف إمكانـية عقـد املؤمتـر مبديـنة مرييـدا          
 .الوقت املناسب يف املستقبل

ويف خـتام الدورة، أعرب الرئيس عن ارتياحه لكون اللجنة املخصصة أكملت واحدة              -٢٥
مـن أجنـح دوراهتـا، كمـا أعـرب عـن تقديـره لـنواب الرئيس لتمكنهم من التعويض عن التأخري             

والحــظ أن املناقشــة . وع االتفاقــيةالــذي حــدث يف الــدورة الثالــثة وإمتــام القــراءة الثانــية ملشــر  
كانـت متناهـية الـثراء والتركـيز، األمـر الـذي متكّـن معـه املشـاركون مـن اكتسـاب فهم أعمق                        

ــود      ودعــا . بكــثري للمســائل ذات الصــلة ولألســباب الكامــنة وراء مواقــف كــل وفــد مــن الوف
لدورتني وتقرير مدى   الرئـيس مجـيع الوفـود اىل إعـادة حتديـد مواقفهـا أثناء الفترة الفاصلة بني ا                 

مــا لديهــا مــن جمــال للقــبول حبلــول وســط، لكــي تــتمكن اللجــنة املخصصــة مــن إجنــاز مهمــتها 
وطلب الرئيس اىل اللجنة . بـتقدمي اتفاقـية عاملـية عامة وشاملة وعملية وفعالة اىل اجملتمع الدويل           

. مارس/املخصصـة مواصـلة السـعي هبمـة لكـي تـنجح يف آخـر وأهم مرحلة من عملها يف آذار                    
وأكّـد عـلى أمهـية اختـاذ ترتيـبات مسـبقة بغـية التوصـل اىل حلـول يقبـلها اجلمـيع وأمهية حماولة                         

ــنة     ــرحلة الراه ــدة يف امل ــترحات جدي ــدمي مق ــناب تق ــيس اللجــنة املخصصــة اىل   . اجت ــا الرئ ودع
 .التركيز على اقتراح التعديالت الضرورية لتحقيق التوافق

ــريقا   االقليمــيةوطلــب الرئــيس اىل كــل اجملموعــات    -٢٦  أن تعــّين ممــثلني عــنها ليشــكلوا ف
يكلّـف يف الـدورة اخلامســة للجـنة املخصصـة مبهمــة ضـمان اتسـاق نــص مشـروع االتفاقــية يف        

 .مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة
 

  احلواشي   
 .E/1996/99 انظر )١( 
منشورات األمم    (  Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countriesانظر  )٢( 

 ).E.98.III.B.18 :املتحدة، رقم املبيع    
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Morote Canales, Manuel Alvarez Espinal, Carlos Enrique 
Morelli 

 بريو

Victor G. Garcia III, Ricardo V. Paras III, Mary Anne A. 
Padua 

 الفلبني

Anna Grupinska, Mariusz Skowronski, Katarzyna Biernat, 
Zbigniew Wrona, Jaroslaw Wereszczynski, Agnieszka 
Stawiarz, Waclaw Gasiorowski, Irena Potapinska 

 بولندا

Carlos Neves Ferreira, Liliana Araujo, Maria do Carmo Costa, 
Antonio Folgado 

 الربتغال

محد عبد اهللا حسني عثمان احلوطي، فهد عليعبد اهللا يوسف املال، أ             
 آل حنـزاب، حممد جاسم السليطي، جناة اخللف                           

 قطر

Kim Euy-Whan, Lee Whie-Jin, Shin Maeng-Ho, Kim Han-  مجهورية كوريا
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Kim Euy-Whan, Lee Whie-Jin, Shin Maeng-Ho, Kim Han-
Su, Sohn Seong-Eun, Kim Hee-Soon 

 مجهورية كوريا

Liviu Bota, Nicoleta Iliescu, Ion Pavel, Elena Bastiu, Dan 
Constantin 

 ومانيار

I. I. Rogachev, M. I. Kalinin, V. I. Mikhailov, V. V. Sergeev, 
A. V. Tonkoglas, O. I. Mytsykova, Yury F. Tkachenko, Igor G. 
Lukyanov, Alexander F. Merkukhin, Oleg P. Sidorov, V. A. 
Grobovoy, Albert I. Mikulshin, Konstantin O. Romadanovsky, 
A. G. Filimonova, Olga E. Ermakova, Mikhail Y. Deev 

 الروسي االحتاد

Paul Ruyenzi, Laurien Ngirabanzi, Anaclet Nzabamwita رواندا 
عمر حممد كردي، عبد الرحيم الغامدي، عبد اهللا عبد الرمحن
اليوسف، صاحل عبد اهللا الغامدي، محد النذير، سعد بن حيىي خواجي،

ملهيزع، ماجد عبد احملسن احلميد، أمحد حممدحممد عبد العزيز ا         
 اخلويطر، سعود املطلق               

 اململكة العربية السعودية

Felix Oudiane, Alioue Sene, Ibrahima Sory Sylla السنغال 
Mathew Joseph, Kim Huat Paul Chia, Chyi Chin Anthony 
Hsu 

 سنغافورة

Vladimir Kotulic, Oksana Tomova, Roman Goga, L’ubica 
Erdelska, Josef Malankevic, Marietta Sencakova, Jozef 
Szabo, Drahoslav Stefanek 

 سلوفاكيا

Nina Radulovic, Bostjan Penko سلوفينيا 
A. P. Rapea, A. T. Moleah, I. K. Bodasing, A. J. Du Plessis, N. 
S. Schoombie, N. S. Memela, S. V. Mangcotywa 

 ريقياجنوب اف

Antonio Nuñez Garcia-Sauco, Francisco de Miguel Alvarez, 
José Maria de las Cuevas Carretero, Francisco Javier 
Gonzalez Ibanez, David Melgar Garcia, Sancho Iniguez 
Hernandez, Rosalía Serrano Velasco, Ignacio Baylina Ruiz 

 اسبانيا

W.A.T. Gunatillake, H.M.G.R.R.K. Wijeratne-Mendis سري النكا 
امساعيل حممد أمحد أبو شوك، أمحد حسن أمحد، عمر أمحد حممد،

 كمال بشري أمحد خري           
 السودان

Hakan Öberg, Birgitta Nygren, Åsa Gustafsson السويد 
Jacques De Watteville, Heinrich Reimann, Lorenzo Schnyder 
Von Wartensee, Bernard Jaggy, Christine Magnin, Andrea 
Candrian, Stephan Guerber, Tiziano Balmelli 

 سويسرا



 

 14 
 

 A/AC.261/13 

 اجلمهورية العربية السورية عبود السراج، صفوان غامن، حسن خدور
Karn Chiranond, Wanchai Roujanawong, Chaiyot Sintuprasit, 
Nitiphan Prachuabmoh, Pimwadee Sovaratanapong, 
Rongvudhi Virabutr 

 تايلند

Koffi Gbekande Kpade, Koffi Maxime Assah توغو 
Peter J. Pursglove ترينيداد وتوباغو 
-عفيف هنداوي، آمنة الزوغلي، جنيب الدنغزيل، علياء بن األمني                                     

 الدليمي    
 تونس

Aydin Sahinbas, Tunc Ugdul, Namik Güner Erpul, R. Bülent 
Tarhan, Hakan Kirmaci, Tufan Höbek, Rafet Ufuk Önder 

 تركيا

Buteera Richard, Elizabeth Musoke, Linda M. Tumusiime, G. 
Singh, Alfred Nnam 

 أوغندا

Anatolii Redka, Victor Kryzhanivsky, Valerii Ratsiuk, Oleksii 
Shovkoplias, Liubov Butenko, Svitlana Pylypets, Volodymyr 
Omelyan 

 وكرانياأ

علي حسن الشرياوي، عبد اهللا يوسف الشمسي، عبد اهللا عيسى
الفلسي، عادل عيسى املهري، طارق حممد بطي الشمسي، حممد

 خليفة البدور، أمحد محيد املّري                  

 االمارات العربية املتحدة

Peter Jenkins, Graham Minter, Mark Etherton, Clive Welsh, 
Ian Richards, Hazel Cameron, Kate Dawson, Anna Hodgson, 
David Saville, Peter Thomas, Sharon Boyle 

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وايرلندا الشمالية

Robert M. Mayaya, Awadhi Mohamed مجهورية تنـزانيا املتحدة 
Elizabeth Verville, Stephen Noble, Kathleen Barmon, John 
Brandolino, Daniel Claman, Jo-Ann Farrington, David Fisher, 
Joseph Gangloff, Thomas Heinemann 

 الواليات املتحدة األمريكية

Elsa Borges, Gustavo Alvarez أوروغواي 
Gustavo Márquez Marín, Miriam Garcia de Perez, Victor 
Manzanes, Ernesto Navazio 

 فنـزويال

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

 فييت نام

علي محيد شرف، الشريف علي حسن، جنيب أمحد عبيد، عبد القادر
 إمساعيل حممد، عبد الغين ثابت املقطري، عبد الرمحن بن حبيب                                      

 اليمن   
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Branislav Milinkovic, Josip Bogic, Jovica Cekic يوغوسالفيا 
T. J. Kangai, Benjamin T. Mhiripiri, Vova Abednigo 
Chikanda, Barbara Chimhandamba, James Nyakotya 

 زمبابوي

  
 األمانة العامة لألمم املتحدة  

 
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، مكتب خدمات الرقابة الداخلية                                 

  
 ية املنتسبة اىل األمم املتحدة    املعاهد االقليم 

 
 املعهد االفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني                

  
 الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة      

 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية                 

  
 املنظمات احلكومية الدولية األخرى      

 
الكومنولث، جملس أوروبا، جملس               األفريقية، أمانة      -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية               
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي                     االحتاد األورويب، املفوضية األوروبية،                

  
 املنظمات غري احلكومية   

 
املؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية، غرفة التجارة الدولية،                         : املنظمات ذات املركز االستشاري العام                  

الدويل للمشتغالت باملهن التجارية والفنية، رابطة العامل                             اجمللس الدويل للمرأة، االحتاد            
 االسالمي، الرابطة الدولية ألخوات احملبة، زونتا الدولية                           

الطائفة البهائية الدولية، مؤسسة جيوفاين                     : املنظمات ذات املركز االستشاري اخلاص                    
الكحول واالدمان،           اجمللس الدويل املعين مبشاكل           وفرانشيسكا فلكوين، رابطة القضاة الدولية،                   

 االحتاد الفيدرايل        –االحتاد الدويل للجامعيات، اجمللس الوطين للمنظمات النسائية األملانية                                     
احلركة الكاثوليكية          (للمنظمات النسائية واجلماعات النسائية للرابطات األملانية، باكس رومانا                                     

  )ليك  الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركة الدولية للطالب الكاثو                        

 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 الرابعة             
 

 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
-٤٠املواد     (ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد                    املشروع املنقح التفاقي             

٨٥( 
A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 

 A/AC.261/3/Rev.2 )٣٩-١املواد     (املشروع املنقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                                   

تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن                                           
  ١١سبتمرب إىل        / أيلول    ٣٠ن أعمال دورهتا الثالثة، املعقودة يف فيينا م                    

 ٢٠٠٢أكتوبر      /تشرين األول       

A/AC.261/9 

 A/AC.261/10 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال                                     

االحتاد الروسي،           (االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات                             
 )باكستان، لبنان، اهلند           

A/AC.261/11 

ملنشأ غري املشروع، وال سيما                 دراسة عاملية عن إحالة األموال ذات ا                   
 األموال املتأتية من أفعال فساد                  

A/AC.261/12 

  ٤٨ و  ٤٦ و  ٤٣ و ٤٢ مكررا و    ٤٠ و  ٤٠تعديالت على املواد        : اليمن 
 ٧٢-٦٢ و  ٥٨ و  ٥٥ و   ٤٩ مكررا و      ٤٨و 

A/AC.261/L.153 

  ٤٥ و    ٤٣ و    ٤٢ مكررا و        ٤٠ و    ٤٠تعديالت على املواد                : اجلزائر   
٧٣ و    ٧٢ و    ٧٠-٦٧ و   ٦٥-٦٣ و    ٦١-٥٩ و    ٥٥-٥٤ و    ٤٩و   

A/AC.261/L.154 

 A/AC.261/L.155 ٢تعديل على املادة            : كولومبيا     

 A/AC.261/L.156 ٢تعديل على املادة            : مجهورية كوريا         

-٤٩ و   ٤٣ مكررا و       ٤٠ و   ٤٠ و   ٢تعديالت على املواد            : شيلي   
  مكررا واقتراحات ملواد جديدة                    ٧٦ و    ٦٧ و    ٥٩ و    ٥٣ و    ٥١

A/AC.261/L.157 

Corr.1و  
 A/AC.261/L.158/Rev.1 ٦١تعديالت على املادة             : فرنسا  

 A/AC.261/L.159 ٤٤تعديل على املادة             : كوبا  

 A/AC.261/L.160 ٧٨تعديل على املادة             : شيلي   

 A/AC.261/L.161 ٤٣تعديل على املادة            : مجهورية كوريا         

ا  بريو وتركيا وشيلي وكولومبيا ومصر املكسيك والنرويج والنمس                                            
 تعديالت على الفصل السابع                  : وهولندا    

A/AC.261/L.162 
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 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف
 A/AC.261/L.163 ٢٩-١٩تعديالت على املواد              : االحتاد الروسي       

 A/AC.261/L.164 اقتراح ملادة جديدة            : تايلند والكامريون واملكسيك وهولندا                       

 A/AC.261/L.165 ٧٣تعديالت على املادة             : املكسيك والنمسا وهولندا               

 A/AC.261/L.166 ٥٣يالت على املادة            تعد  : الربازيل    

 A/AC.261/L.167 ٦٤ و    ٦٣تعديالت على املادتني               : اجلماهريية العربية الليبية            

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

،   ٤٣ و    ٤٢ و   ٤٠تعديالت على املواد               : اجلماهريية العربية الليبية            
 ٥٥ و    ٥٣ و    ٥١وعنوان الفصل الرابع، واملواد                   

A/AC.261/L.169 

 A/AC.261/L.170 ٥٣تعديل على املادة            : االحتاد الروسي       

 A/AC.261/L.171 ٦١تعديالت على املادة               : اجلزائر   

 A/AC.261/L.172 مشروع التقرير         

مشروع جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح للدورة                                             
 اخلامسة     

A/AC.261/L.173 

 A/AC.261/L.174 تحدة    املشروع املنقح التفاقية األمم امل                   

Add.1-3 و 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


