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  مقدمة -أوال 
 ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٤، املؤرخ   ٥٥/٦١سـلّمت اجلمعـية العامـة يف قرارها          -١

بـأن مـن املستصـوب وضـع صـك قانوين فّعال ملكافحة الفساد يكون مستقال عن اتفاقية األمم              
، وقـررت إنشاء  )٥٥/٢٥املـرفق األول للقـرار   (املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية        

جلـنة خمصصـة للـتفاوض بشـأن هـذا الصـك يف فييـنا يف مقـر املركـز املعين مبنع االجرام الدويل،                       
 *.التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

واجـتمع فـريق اخلـرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية إلعداد مشروع إطار مرجعي               -٢
شـأن صــك قـانونـي مقـبـل ملكافحــة الفســاد، الـذي عقد عمـال بقرار اجلمعية العامة         للـتفاوض ب  

وأوصى اجلمعية العامة، عن . ٢٠٠١أغسطس / آب٣يوليه إىل   / متوز ٣٠، يف فييـنا مـن       ٥٥/٦١
طـريق جلـنة مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واجمللس االقتصادي واالجتماعي، باعتماد مشروع قرار               

وقد اعتمدت اجلمعية   . املـرجعي للتفاوض على صك قانوين دويل ملكافحة الفساد        بشـأن اإلطـار     
 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١ املؤرخ ٥٦/٢٦٠مشروع ذلك القرار فيما بعد بصفته القرار 

، قـررت اجلمعـية العامـة أن تعمـد اللجـنة املخصصـة للتفاوض               ٥٦/٢٦٠ويف قـرارها     -٣
التفاوض بشأن اتفاقية واسعة النطاق وفّعالة يشار اليها باسم         بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد إىل       

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

ويف القـــرار ذاتـــه، طلبـــت اجلمعـــية العامـــة إىل اللجـــنة املخصصـــة أن تتـــبع يف وضـــع  -٤
 مسائل منها العناصر االسترشادية     مشـروع االتفاقـية هنجا شامال ومتعدد اجملاالت وأن تنظر يف          

الـتعاريف؛ الـنطاق؛ محايـة السـيادة؛ تدابـري املنع؛ التجرمي؛ اجلزاءات وسبل االنتصاف؛               : التالـية 
املصـادرة واحلجـز؛ الواليـة القضـائية؛ مسـؤولية اهليـئات االعتـبارية؛ محايـة الشـهود والضحايا؛                   

موال ذات املصدر غري املشروع املتأتية      تـرويج الـتعاون الـدويل وتعزيـزه؛ منع ومكافحة نقل األ           
مـن أفعـال الفسـاد، مبـا يف ذلـك غسـل األمـوال، وإرجاع تلك األموال؛ املساعدة التقنية؛ مجع               

 .املعلومات وتبادهلا وحتليلها؛ آليات رصد التنفيذ
  

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

ة ملكافحة الفساد دورهتا اخلامسة يف عقـدت اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقي         -٥
 جلسات  ١٠ جلسـة عامـة و     ٢٠، وعقـدت خالهلـا      ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢١ إىل   ١٠فييـنا مـن     

 .موازية من املشاورات غري الرمسية، صاحبتها ترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

تذكر فيه التقّدم   مـارس، أدىل الرئـيس ببيان اس      / آذار ١٠ املعقـودة يف     ٧٩ويف اجللسـة     -٦
الكـبري الـذي أحـرزته اللجـنة املخصصـة يف دوراهتـا األربـع األوىل الـيت أجنزت خالهلا القراءتني                     

وأكّد أنّ الوقت قد حان، مع      . األوىل والثانـية ملشـروع اتقاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفساد             
قد اتفاقات والتوصل إىل    بـدء اللجـنة املخصصـة القـراءة الثالـثة واألخـرية ملشـروع االتفاقـية، لع                

ــواد    ــتام املناقشــات حــول خمــتلف امل ــق يف اآلراء واخت ــرونة   . تواف ــود إىل التحــلي بامل ــا الوف ودع
ــدمي        ــية وتق ــول التوفيق ــبل احلل ــة ومســتعدة لتق ــبعض وأن تكــون خالّق واالصــغاء إىل بعضــها ال

 .تنازالت إذا لزم األمر

مسية هو متكني اللجنة املخصصة من      مث أكّـد الرئيس أن الغرض من املشاورات غري الر          -٧
ورغم إدراكه أن  . تقصـي مسـائل أخـرى تتطلـب اهـتماما ومـن إرسـاء األسـاس التفـاق هنـائي                   

اجللسـات املوازيـة تـزيد مـن عـبء العمـل امللقـى على عاتق الوفود وحتّمل الصغرية منها جهدا                     
ــية كــبرية لتقر        ــيه هــذه الطــريقة مــن إمكان ــنطوي عل ــا ت يــب اللجــنة  شــاقا، فقــد شــدد عــلى م

وبناء على ذلك،   . ٢٠٠٣املخصصـة مـن الوفـاء مبهمـتها املتمـثلة يف إجناز عملها قبل هناية عام                 
ناشـد مجـيع الوفود أن تباشر هذه املشاورات غري الرمسية بروح التعاون ذاهتا اليت كانت سائدة              

 .طوال دورات اللجنة املخصصة املاضية

دة بفيينا واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة  وأعـرب املدير العام ملكتب األمم املتح       -٨
املعـين بـاملخدرات واجلـرمية عـن تقديـره للعمـل الـذي تقـوم بـه اللجـنة املخصصـة، مبـا يف ذلك                          
االقـتراحات الوفـرية الـيت قُّدمـت والـيت تشـهد عـلى مـا أصـبح للعمل على مكافحة الفساد من                       

دتـه الوفود املختلفة من روح تعاونية ستمثل        كمـا أثـىن عـلى مـا أب        . أمهـية يف مجـيع أحنـاء العـامل        
وأشــاد بالــتقدم الســريع الــذي أُحــرز وباالرتفــاع غــري  . أفضــل ضــمان لــنجاح االتفاقــية املقــبلة 

 .العادي يف مستوى حضور دورات اللجنة املخصصة

وأشـار املديـر التنفـيذي إىل أن اهـتمام احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع األهلي                -٩
ى إهنـاء املفاوضـات بـنجاح وعـلى مـا سـيكون لالتفاقية املقبلة من أثر على التدابري                   منصـّب عـل   
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وقال ان االتفاقية اجلديدة ستتيح جلميع البلدان فرصا كبرية التباع     . اجلماعـية ملكافحـة الفسـاد     
 .هنج التنمية املستدامة وحتقيقها ولكي تستغل كل ما لديها من إمكانات

أن الوقــت قــد حــان لوضــع خارطــة طــريق متكّــن اللجــنة        وذكــر املديــر التنفــيذي    -١٠
. ٥٦/٢٦٠، وعمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة       ٢٠٠٣املخصصـة مـن إمتـام مهمـتها يف هنايـة عــام              

ــتجرمي،       ــنة، مــثل االتفــاق عــلى املــواد املــتعلقة بال واقــترح تضــمني خارطــة الطــريق، معــامل معي
 .املتعلق بالتعاون الدويلواالتفاق على معظم التعاريف، واالتفاق على الفصل 

وتكلّـم ممـثل الـربازيل نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املتحدة اليت هي أعضاء يف              -١١
 والصــني، فقــال إن االعتــبارات السياســية ال ينــبغي أن تصــبح شــروطا لتنفــيذ   ٧٧ جمموعــة الـــ

 اليت شددت عليها ودعـا اللجنة املخصصة إىل النظر يف بعض العناصر       . أحكـام االتفاقـية املقـبلة     
ووّجه انتباه اللجنة . ٢٠٠٣ يف دوراهتـا السـابقة وأن تـنهي أعماهلا يف هناية عام       ٧٧جمموعـة الــ   

ينبغي جتنب ) أ: (املخصصـة إىل الـنقاط التالية بشأن لوجستيات املرحلة النهائية من املفاوضات      
 فريق عامل، ال ينبغي     عند مناقشة مادة خمتلف عليها يف     ) ب(اجللسـات املوازيـة قدر االمكان؛       

أن تعقـد اجللسـة العامة أو ينبغي أن تقتصر على النظر يف املسائل املتفق عليها بصورة أساسية؛                  
ينبغي توفري الترمجة الفورية بكل اللغات      ) د(ينـبغي اتـباع هنـج مـرن يف مناقشـة الفصول؛             ) ج(

ينــبغي تــرمجة الوثــائق تــرمجة ) ه(الرمســية لألمــم املــتحدة عــند الــنظر يف املـــواد الــبالغة األمهــية؛  
 .صحيحة

ــتعلقة         -١٢ ــواد امل ــالء الكــثري مــن االهــتمام ملشــاريع امل ــبغي إي ــه ين ــربازيل أن وذكــر ممــثل ال
بالــتعاريف، والــنطاق، والــتجرمي، وتعزيــز الــتعاون الــدويل، واملســاعدة التقنــية، واســترجاع         

دابري املنع ذات طابع    وشـدد على ضرورة أن تكون ت      . املوجـودات ذات املصـدر غـري املشـروع        
استشـاري أو اختـياري يف املقـام األول، أمـا األحكـام املتعلقة بالتجرمي والتعاون الدويل فينبغي                  

وأكّد أيضا على ضرورة أن تكون األحكام       . أن تكـون إلزامـية الطابع، رهنا بالقانون الداخلي        
اجلنائية وغري اجلنائية على    املـتعلقة بالتعاون الدويل وإرجاع املوجودات سارية على التحقيقات          

ــة   ــية واالداري ــتحريات املدن ــتعلقة    . الســواء، مبــا يف ذلــك ال ــز األحكــام امل ــبغي تعزي ــه ين وقــال إن
مبخـتلف الـتدابري، مبـا فـيها الـتدابري الـيت تـنطوي عـلى الـتعاون الـدويل وتسـليم اجملرمني وتبادل                        

مـن اجلـرائم املشـمولة باالتفاقية       املسـاعدة القانونـية، يف مشـروع االتفاقـية، لكـي ال يعـامل أي                
ــبلة كجــرائم سياســية  ــال إن تعــريف   . املق ــتعاريف، ق ــتعلق بال ــيما ي يف " املوظــف العمومــي "وف

مشـروع االتفاقـية ينـبغي أن يشـمل طائفـة عريضـة مـن املوظفـني عـلى مجـيع مسـتويات السلم                        
ص اليت تضر    والصني لتجرمي أنشطة القطاع اخلا     ٧٧ وأعـرب عـن تأيـيد جمموعـة الــ         . الوظـيفي 

باملصـلحة العامـة، ولتـبادل العون بني الدول اليت جّرمت االثـراء غري املشـروع والدول اليت لـم                 
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" اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   " تفّضل استخدام عبارة     ٧٧ وقـال إنّ جمموعة الـ   . تفعــل ذلـك   
وفــيما يــتعلّق ". قــيةاألفعــال الــيت جتــّرمها الــدول األطــراف وفقــا هلــذه االتفا"عوضــا عــن عــبارة 

 الـيت تتـناول الواليـة القضـائية، أصـّر عـلى ضـرورة الـنص على حق الدولة يف فرض         ٥٠باملـادة   
وذكر أيضا أنه ينبغي فهم معىن      ". دولـة متضررة  "واليـتها القضـائية عـلى أي جـرم جيعـل مـنها              

ما هو احلال يف    ك" حكم واجب االنفاذ قانونا   "على أنه   " اإلدانـة النهائية  "أو  " احلكـم الـنهائي   "
 .التفاقية اجلرمية املنظمة األعمال التحضريية

وأكّـد ممـثل الـربازيل عـلى أمهـية اعتـبار مسـألة إرجاع املوجودات إىل بلد املنشأ حقا                     -١٣
وشـّدد عـلى ضـرورة إرسـاء أحكـام دولـية فعالـة بشـأن حجز املوجودات          . أكـيدا لذلـك الـبلد     

ودعـا اللجـنة املخصصة إىل   . جانـب بلـد املنشـأ   املكتسـبة عـن طـريق الفسـاد واسـترجاعها مـن            
ــتعاون       ــيات ال ــنع وآل ــا عــن تدابــري امل إدراج فصــل عــن اســترجاع املوجــودات يتضــّمن أحكام
واسـترجاع املوجـودات، لكـي تيّسـر االتفاقـية املقـبلة اسـترجاع املوجـودات املتأتية من الفساد                   

 الرصد قال إهنا ال ينبغي أن تكون        وفيما يتعلق بآلية  . وإعادهتـا إىل أصـحاهبا عـلى وجه السرعة        
 .ذات طابع اقتحامي وينبغي أن حتترم سيادة الدول

وتكـلم ممـثل الـيونان نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة اليت هي أعضاء يف                        -١٤
ــيه    ــمة الـ ــبلدان املنضـ ــاد األورويب، وكذلـــك الـ ــيكية  (االحتـ ــة التشـ ــندا واجلموريـ ــتونيا وبولـ إسـ

بلغاريا (والبلدان املنتسبة اليه    ) نيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا     وسـلوفاكيا وسـلوفي   
، فقال إن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب تتفّهم متاما شواغل العديد من             )وتركـيا ورومانيا  

الوفــود إزاء مشــكلة نقــل األمــوال واملوجــودات ذات املصــدر غــري املشــروع املتأتــية مــن أفعــال 
وأعـرب عـن ارتياحه للتقدم الكبري الذي أحرز يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، مبا      . الفسـاد 

. يف ذلــك شــأن مســألة إرجــاع األمــوال، الــيت هلــا أمهــية سياســية كــبرية لــدى االحتــاد األورويب 
وناشــد الوفــود املشــاركة يف الــدورة احلالــية أن تتحــلى بــنفس الــروح التعاونــية الــيت أبدهتــا يف    

وأكّد . لـيت جـرت يف الـدورات السـابقة، خصوصـا فـيما يـتعلق مبسألة تدابري املنع             املفاوضـات ا  
عـلى أن املـنع ال غـىن عـنه لتحقـيق الـتوازن يف االتفاقـية املقبلة، ألن تدابري املنع الفعالة ستكون                       
ــك إرجــاع          ــا يف ذل ضــرورية إلجيــاد حــلّ مســتدام يف اجملــاالت األخــرى املتصــلة بالفســاد، مب

ــة، ومنصــفة ومقــبولة مــن مجــيع      وأكّــد. األمــوال ــية وفّعال  ضــرورة صــوغ أحكــام تكــون عمل
واختـتم كلمـته بالتأكـيد جمـددا عـلى التزام االحتاد األورويب باملسامهة يف دفع عجلة           . األطـراف 

 .هذه املعاوضات

وحتـدث ممـثل كوبـا نـيابة عـن جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكارييب فأشار إىل أن                      -١٥
يف عصـر العوملة يستدعي أن يكون نطاق االتفاقية املقبلة شامال للقطاعني العام             ازديـاد الفسـاد     
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وأكّد أن تدابري املنع تشكّل عنصرا أساسيا من عناصر سياسة مكافحة           . واخلـاص عـلى السـواء     
 ٤الفسـاد، وأعرب عن قلق جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي من الصيغة احلالية للمادة               

وقال إنه مع إدراكه الختالف النظم القانونية وتنوع الثقافات         . ابع التخـيريي  مكـررا ذات الطـ    
وتـباين مـراحل الـنمو بـني الـدول، وهـو مـا ينـبغي مراعاته عند صوغ األحكام املتعلقة بآليات                      
ــية حتقــيق       ــبغي أن تكــون ســببا يف إضــعاف إمكان ــنع، فهــو يــرى أن هــذه االخــتالفات ال ين امل

وأضاف أن من املناسب عند مناقشة فصل يتضمن أحكاما إلزامية أن           . أهـداف االتفاقية املقبلة   
جيـري حتلـيل احلـاالت كـال عـلى حـدة لـتحديد درجـة االلزامـية الـيت ينـبغي أن تتسـم هبـا تلك                           

 .التدابري

وأكّـد ممـثل كوبـا أنـه ال بـّد مـن أن يـنص مشروع االتفاقية على أكرب عدد ممكن من                 -١٦
ول األطـراف أن جتّرمها، بغية توفري أساس قانوين كاف للتعاون           أفعـال الفسـاد الـيت ينـبغي للـد         

مث استرعى انتباه اللجنة املخصصة إىل االقتراح املرن الذي قّدمته جمموعة دول أمريكا             . الـدويل 
وأكّد، مع إدراكه ملا يساور بعض الوفود       . الالتينـية والكارييب بشأن جترمي اإلثراء غري املشروع       

قتراح، على أنّ هذا التجرمي سيوفر أداة أساسية ملكافحة الفساد يف النظم            مـن قلـق إزاء هـذا اال       
مث أوضــح أنّ الــنص . القانونــية للــبلدان األعضــاء يف جمموعــة دول أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي 

الـوارد يف االقـتراح ال يفـرض الـتزاما بـتجرمي اإلثراء غري املشروع وأنه، يف الوقت نفسه، يترك                    
وأعـرب أيضـا عن استعداد جمموعة دول أمريكا الالتينية          .  أمـام الـتعاون الـدويل      اجملـال مفـتوحا   

وأبرز ما  . والكـارييب للتفاوض على النص، مع مراعاة ضرورة اإلبقاء على مبدأ افتراض الرباءة            
تعلقـه الـبلدان األعضـاء يف جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي مـن أمهية على استرجاع                  

 املصـدر غـري املشـروع املتأتـية مـن أفعـال الفسـاد، ودعا اللجنة املخصصة إىل                   املوجـودات ذات  
وشـدد أيضا على    . الـنظر يف التوفـيق بـني املواقـف والشـواغل املتبايـنة بشـأن مشـروع االتفاقـية                  

ضـرورة أن يكـون هـناك فصـل عـريض وشـامل بشـأن استرجاع املوجودات، مبا يف ذلك املنع                     
لتصرف، فضال عن املبدأ العام الذي يقضي بإرجاع املوجودات         والـتعاون وآلـية االسترجاع وا     

وشـدد أيضا على أن آليات رصد التنفيذ ينبغي أن تكون مرنة وفّعالة وغري              . إىل الـبلدان املعنـية    
متيـيزية وشـفافة ومتناسـبة وغـري متحـّيزة وال تتسـبب يف أي تكلفـة مفـرطة أو يف حتويـل وجهة                    

 . واملساعدة التقنيةاألموال املرصودة لربامج التعاون

وأكّـد ممـثل اجلمهورية العربية السورية، الذي تكلّم نيابة عن الدول العربية، أن مجيع                -١٧
الــدول العربــية املشــاركة يف اللجــنة املخصصــة مســتعدة للــتعاون مــع الــدول األخــرى لتحقــيق   

نة املخصصة أن وناشد اللج. الـتوافق يف اآلراء وللـنجاح يف اجنـاز العمل على مشروع االتفاقية     
حتـل مسـألة اسـترجاع املوجـودات لكـي تـتاح للـبلدان الـيت فقـدت قـدرا كـبريا من موجوداهتا                        
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. نتـيجة للممارسـات الفاسـدة فرصـة السـترجاع تلـك املوجـودات واسـتخدامها ملنفعة شعوهبا                 
وأكّــد أيضــا عــلى ضــرورة أن تكــون االتفاقــية املقــبلة فّعالــة لكــي تكــون قابلــة للتطبــيق ولكــي  

وأبـدى اسـتعداد الـدول العربـية للقـيام بدورهـا يف التصـديق على                . ق علـيها مجـيع الـدول      تصـدّ 
 .االتفاقية املقبلة وتطبيقها

 
  احلضور    -باء  

حضـر الـدورة اخلامسـة للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد ممثلو               -١٨
مم املتحدة، وهيئات األمم    وحضرها أيضا مراقبون عن وحدات األمانة العامة لأل       .  دولـة  ١١٤

ــية، والوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــن مؤسســات مــنظومة األمــم      املــتحدة ومعاهدهــا البحث
ــنظمات         ــية، وامل ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة مل ــم امل ــرنامج األم ــاهد شــبكة ب ــتحدة، ومع امل

رير قائمـة بأمساء   وتـرد يف املـرفق األول هلـذا الـتق         . احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية         
 .املشاركني

  
  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال                  -جيم   

ــتمدت اللجــنة املخصصــة، يف اجللســة    -١٩ ــودة يف ٧٩اع ــارس / آذار١٠ املعق ، ٢٠٠٣م
 :جدول األعمال التايل لدورهتا اخلامسة

 .افتتاح الدورة اخلامسة للجنة املخصصة -١ 

 .مالاعتماد جدول األعمال وتنظيم األع -٢ 

 .النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٣ 

 .اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا اخلامسة -٤ 
  

  الوثائق  -دال  
كـان معروضـا عـلى اللجـنة املخصصـة يف دورهتـا اخلامسـة، باالضـافة إىل الوثائق اليت           -٢٠

مهات مقدمــة مــن حكومــات االحتــاد الروســي أعدهتـا األمانــة، وثــائق تتضــمن اقــتراحات ومسـا  
ــيا        ــندا وأوكران ــتحدة واندونيســيا وأوغ ــية امل ــارات العرب ــيا واالم ــتني وأملان ــيجان واألرجن وأذرب

وايطالـيا وباكسـتان والـربازيل وبـريو وتايلند وتركيا واجلزائر           )  االسـالمية  –مجهوريـة   (وايـران   
ــية ا   ــة العرب ــية واجلمهوري ــية الليب ــة العرب ــا وشــيلي وفرنســا   واجلماهريي ــة كوري لســورية ومجهوري

والكــامريون وكرواتــيا وكــندا وكوبــا وكولومبــيا ولبــنان ومصــر واملكســيك واململكــة العربــية   
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الســعودية واململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية والــنرويج ونــيجرييا والنمســا 
ــيابان وا   ــندا والواليــات املــتحدة األمريكــية وال ــيمنواهلــند وهول ــثاين هلــذه  . ل وتــرد يف املــرفق ال

 .الوثيقة قائمة بالوثائق
  

  النظر يف مشرع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -ثالثا 
ــرابعة للجــنة املخصصــة، قــد طلــب إىل كــل اجملموعــات      -٢١ كــان الرئــيس، يف الــدورة ال

 اخلامســـة للجـــنة االقليمـــية أن تعـــّين ممـــثلني لتشـــكيل فـــريق يطلـــب مـــنه، ابـــتداء مـــن الـــدورة
ــيما بــني نصــوص مشــروع       ــية وف املخصصــة، أن يكفــل االتســاق داخــل نــص مشــروع االتفاق

 .االتفاقية جبميع اللغات

قررت جمموعة  : وأعلـن أمني اللجنة املخصصة التعيينات التالية لعضوية فريق االتساق          -٢٢
ت جمموعــة الــدول الــدول األفريقــية تعــيني ممثــلي اجلزائــر وجــنوب أفريقــيا والكــامريون؛ وقــرر 

اآلسـيوية تعـيني ممثـلي باكسـتان والصـني، مـع تـناوب ممثلي اجلمهورية العربية السورية وُعمان                   
واململكــة العربــية الســعودية عــلى املقعــد الثالــث املــتاح هلــذه اجملموعــة؛ وقــّررت جمموعــة دول   

كا الالتينية  أوروبـا الشـرقية تعـيني ممثـلي االحتـاد الروسـي وبولـندا؛ وقـررت جمموعـة دول أمـري                    
والكــاريـيب تعــيني ممثــلي كولومبــيا واملكســيك؛ وقــررت جمموعــة أوروبــا الغربــية ودول أخــرى 
تعـيني ممثـلي اسـبانيا وفرنسـا، مـع تـناوب ممثـلي أسـتراليا والواليات املتحدة على املقعد الثالث                     

غوي سيتلقى  وأبلـغ األمـني اللجـنة املخصصـة أيضـا أنّ فريق االتساق الل             . املـتاح هلـذه اجملموعـة     
املسـاعدة يف عملـه مـن احملـّررين واملترمجني العاملني يف قسم الترمجة املعين بكل لغة من اللغات                   

 .الرمسية لألمم املتحدة، كما سيتلقى املساعدة من أحد أعضاء أمانة اللجنة املخصصة

أن يعمل  ) املكسيك(وأبلـغ الرئـيس اللجـنة املخصصة أنه طلب من جويل هرنانديس              -٢٣
 .سقا لفريق االتساقمن

مـــارس، نظـــرت اللجـــنة / آذار٢١ إىل ١٠، املعقـــودة مـــن ٩٨ إىل ٧٩ويف جلســـاهتا  -٢٤
ــواد   ــة يف املـ ــررا٥٠ و٣-١ و٥٠-١٩املخصصـ ــب ٧٧-٧٣ و٥٩- مكـ ــذا الترتيـ ــد . ، هبـ وقـ

 وإىل اقتراحات   A/AC.261/3/Rev.3اسـتندت يف مداوالهتـا إىل الـنص املدمـج الوارد يف الوثيقة              
 L.192 إىل  A/AC.261/L.176 وCorr.1 و(A/AC.261/15قدمــة مــن احلكومات ومسامهــات م

 .L.204) إىل L.197و

) ح(و) و(؛ والفقرات   ١من املادة   ) أ(الفقرة  : وأقـرت اللجـنة املخصصة مؤقتا ما يلي        -٢٥
 "املوظـف العمومي "رهـنا حبـل مسـألة تـتعلق بـتعريف        (١٩؛ واملـادة    ٢مـن املـادة     ) ك(و) ي(و
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ــوارد  ــرة الـ ــادة ) أ(يف الفقـ ــادة ٢مـــن املـ ــادة ؛٢٢؛ واملـ ــرة ( ٣٣ واملـ ــتثناء الفقـ ؛ ))ب (٢باسـ
رهنا باختاذ قرار بشأن     (٤٠ مكررا ثانيا؛ واملادة     ٣٨ مكـررا؛ واملـادة      ٣٨؛ واملـادة    ٣٨ واملـادة 

األفعال اجملّرمة  " أو االستعاضة عنها بعبارة      "اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقية      "االحـتفاظ بعـبارة     
 ورهنا باختاذ قرار    ٣باسـتثناء الفقـرة      (٤٢ مكـررا؛ واملـادة      ٤٠؛ واملـادة    )"وفقـا هلـذه االتفاقـية     

األفعال " أو االستعاضة عنها بعبارة   "اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية       "بشـأن االحـتفاظ بعـبارة       
 بشــأن رهــنا باختــاذ قــرار   (٤٣ مكــررا، واملــادة  ٤٢؛ واملــادة )"اجملــّرمة وفقــا هلــذه االتفاقــية   

األفعال اجملّرمة  " أو االستعاضة عنها بعبارة      "اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقية      "االحـتفاظ بعـبارة     
اجلرائم "رهـنا باختـاذ قـرار بشـأن االحتفاظ بعبارة     ( مكـررا   ٤٣؛ واملـادة    )"وفقـا هلـذه االتفاقـية     

؛ )"فقــا هلــذه االتفاقــيةاألفعــال اجملــّرمة و" أو االستعاضــة عــنها بعــبارة "املشــمولة هبــذه االتفاقــية
اجلرائم املشمولة  "رهـنا باختاذ قرار بشأن استخدام عبارة         (٥١-٤٨؛ واملـواد    ٤٦-٤٤واملـواد   

"  االتفاقــيةمــــن هــذه[...] يف املــواد األفعــال اجملــّرمة "عــبارة اإلبقــاء عــلى  أو "هبــذه االتفاقــية
باستثناء الفقرتني   (٥٣ واملادة   ؛٥٢؛ واملـادة    )٤ و ٣ وباسـتثناء الفقرتـيــن      ٢الـواردة يف الفقـرة      

 .٧٥-٧٣؛ واملواد ٥٩؛ واملادة ٥٦-٥٤؛ واملواد )٩و) ك(و) ي (٣

 للجــنة املخصصــة، قــّدم منســق فــريق االتســاق إىل اللجــنة املخصصــة  ٩٦ويف اجللســة  -٢٦
تقريـرا عـن التقدم الذي أحرزه الفريق وعن املسائل اليت رغب يف لفت انتباه اللجنة املخصصة                 

وأفــاد بــأن فــريق االتســاق يــدرك حساســية االختــيار الــذي ســيلزم أن تقــوم بــه اللجــنة    . الــيها
ــية  "املخصصــة مــا بــني عــباريت    األفعــال اجملــّرمة وفقــا هلــذه    " و"اجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاق

 ولذلــك، فقــد قــرر الــنظر يف كــل حالــة وردت فــيها احــدى تيــنك العــبارتني عــلى   ."االتفاقــية
 احلـاالت اليت يكون فيها االختيار مسألة متعلقة باملضمون واحلاالت اليت            انفـراد، وبغـية حتديـد     

ونظــرا لطبــيعة الفصــل الثالــث مــن مشــروع االتفاقــية    . تكــون فــيها املســألة مــتعلقة باالتســاق  
األفعال اجملّرمة وفقا هلذه    "وااللـتزامات ذات الصـلة، أوصـى فريق االتساق بأن تستخدم عبارة             

 ٤٠ مـن املادة     ١٠ و ٧ و ٦ و ٣الفقـرات   يف   و ٣٧مـن املـادة     ) ب(و) أ(   يف الفقـرتني   "االتفاقـية 
 ،"مؤسسـة شـبه حكومية    "كمـا أوصـى باالستعاضـة عـن عـبارة           . ٤٣ مـن املـادة      ١الفقـرة   يف  و

ن أل" للدولة جزئيا أو كليا  مملوكة  مؤسسة  "، بعـبارة    ٤٠مـن املـادة     ) ب (٧يف الفقـرة    الـواردة   
 .اللغات األخرى إىلب ترمجتها بدو مربكة ومن الصعتالعبارة األوىل 

وأحاطـت اللجـنة املخصصـة عـلما بتوصيات فريق االتساق لكي تنظر فيها عند وضع                 -٢٧
 .املواد ذات الصلة يف صيغتها النهائية
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  املشاورات غري الرمسية -رابعا 
قـــررت اللجـــنة املخصصـــة، لـــدى املوافقـــة عـــلى جـــدول أعمـــال دورهتـــا اخلامســـة،    -٢٨
رات غـري الرمسـية الـتين تـنظَّم أثـناء الـدورة للنظر يف الفصلني الثاين واخلامس                  تكـرس املشـاو    أن

 A/AC.261/L.196وتــرد نــتائج املشــاورات غــري الرمســيـة يف الوثيقــتني   . مــن مشــروع االتفاقــية 
 .Add.1 و
  

  اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا اخلامسة -خامسا 
صـة، ألقى املدير العام ملكتب األمم املتحدة بفيينا واملدير           للجـنة املخص   ٩٧يف اجللسـة     -٢٩

التنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية كلمة كرر فيها دعوته مجيع الوفود                 
إىل وضـع خطـة عمـل واضـحة من أجل االمتثال للوالية اليت أسندهتا اجلمعية العامة إىل اللجنة                    

وقال أيضا انه من األمهية مبكان أن      . ٢٠٠٣ حبلـول هناية عام      املخصصـة بـأن ختتـتم مفاوضـاهتا       
ــتجرمي         ــتعلقة بال ــق يف اآلراء بشــأن الفصــول امل ــدأت تتوصــل إىل تواف ــد ب اللجــنة املخصصــة ق

وهذه األحكام . والـتعاريف والـتعاون الـدويل، ألهنـا ذات أمهـية حامسة يف جناح االتفاقية املقبلة             
. ي للدول األعضاء على اختاذ تدابري قوية وفعالة ضد الفساد         ال غـىن عنها الظهار العزم السياس      

ولذلــك، ينــبغي للجــنة املخصصــة أن تضــاعف جهودهــا الجيــاد حلــول مقــبولة جلمــيع املســائل  
وأثــىن املديــر التنفــيذي عــلى اللجــنة املخصصــة النــتهائها مــن صــوغ . املعلقــة يف تلــك الفصــول

 املشاورات غري الرمسية من تقدم بشأن تدابري املنع الفصـل املـتعلق باملسـاعدة التقنية وملا أحرزته       
وخــتاما، أعــرب عــن تقديــره للوفــود الصــغرية ملــا  . ونقــل األمــوال ذات املصــدر غــري املشــروع

 .أبدته من التزام ومرونة أثناء املشاورات غري الرمسية املوازية

صصــة ، اعــتمدت اللجــنة املخ٢٠٠٣مــارس / آذار٢١ املعقــودة يف ٩٨ويف جلســتها  -٣٠
 ).A/AC.261/L.193(التقرير عن أعمال دورهتا اخلامسة 

ويف اجللسـة ذاهتـا، وافقـت اللجـنة املخصصـة عـلى جـدول األعمـال املؤقـت والتنظــيم           -٣١
 .(A/AC.261/L.194)املقترح ألعمال دورهتا السادسة 

 ولـدى اختـتام الـدورة، أعـرب الرئـيس عـن امتـنانه للوفـود ملـا أبدته من تفان يف عمل                       -٣٢
اللجـنة املخصصـة، وأكـد عـلى أن مـا أحـرز مـن تقـدم ممتاز ميثل مؤشرا اجيابيا على أن اللجنة                        

ودعـا اللجنة املخصصة إىل اجياد توازن  . املخصصـة ميكـنها أن تـنجز عمـلها يف دورهتـا القادمـة        
كما دعا مجيع الوفود إىل     . بـني خمـتلف مكونات مشروع االتفاقية يكون مرضيا جلميع البلدان          

ة الـنظر يف اجملـال املـتاح لـلحلول الوسـط وإىل ابـداء مـزيد مـن املـرونة للتغلـب على أي                         معـاود 
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وشــدد عــلى ضــرورة أن تكــون االتفاقــية املقــبلة   . صــعوبات يف املــرحلة اخلتامــية للمفاوضــات 
كمــا شــدد عــلى ضــرورة تدعــيم تدابــري  . عريضــة القــاعدة وبراغماتــية وقابلــة للتصــديق علــيها 

ــي  ــة     مكافحــة الفســاد احلال ــدويل بشــأن جدي ة، وضــرورة توجــيه رســالة واضــحة إىل اجملــتمع ال
 .االلتزام اجلماعي باالمتثال للوالية اليت أسندهتا اجلمعية العامة
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Igor L. Smirnov, Makharem Kh. Salikov, Valery A. Grobovoy, 
Anna G. Filimonova 

 االحتاد الروسي       

Paul Ruyenzi, Laurien Ngirabanzi, Anaclet Nzabamwita, Stanislas 
Kabalira 

 رواندا    
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عمر حممد كردي، عبد الرحيم الغامدي، عبد اهللا عبد الرمحن اليوسف،                                           
ماجد عبد احملسن احلميد،                  صاحل عبد اهللا الغامدي، سعد بن حيىي خواجي،                            

 أمحد حممد اخلويطر، سعود املطلق                    

اململكة العربية 
 السعودية 

Felix Oudiane     السنغال 
Branislav Milinković, Josip Bogić, Jovica Čekić, Sanja Milinković صربيا واجلبل األسود
Oon Soo Khoo, Mathew Joseph, Alan Teck Keong Ong, Keng 
Loong Laurence Lim 

 سنغافورة

Vladimir Kotulic, Oksana Tomova, Roman Goga, L’ubica Erdelska, 
Pavol Slopovsky, Maria Ondruskova, Marietta Sencakova, Jozef 
Szabo 

 سلوفاكيا

Nina Radulovic سلوفينيا 
A. T. Moleah, M. Foolo, I. K. Bodasing, A. J. Du Plessis, N. S. 
Schoombie, N. S. Memela, S. V. Mangcotywa 

 جنوب افريقيا

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

 اسبانيا

D. L. Mendis, W.A.T. Gunatillake سري النكا 
امساعيل حممد أمحد أبو شوق، أمحد حسن أمحد، عمر أمحد حممد، كمال                                             

 بشري أمحد خري        
 السودان

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

 سويسرا

اجلمهورية العربية  عبود السراج، صفوان غامن، حسن خّضور                         
 السورية 

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

 تايلند

Miodrag Labovic, Zoran Todorov  مجهورية مقدونيا
 اليوغوسالفية سابقا 

Koffi Maxime Assah, Akossiwa  Ayena توغو 
Peter J. Pursglove ترينيداد وتوباغو 

 تونس عفيف هنداوي، جنيب دنغزيل                 
Aydin Sahinbas, Namik Güner Erpul, R. Bülent Tarhan, Tufan 
Höbek, Mete Derdiyok, Gamze Ksekahya, Rafet Ufuk Önder, 
Metin Eksi 

 تركيا

Richard Buteera, Elizabeth Musoke, Linda M. Tumusiime, G. 
Singh, John Nuwamanya 

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

 أوكرانيا

علي حسن الشرياوي احلرم، عبد اهللا يوسف الشمسي، عادل عيسى املهري                                              االمارات العربية 
 املتحدة 

Peter Jenkins, Graham Minter,   Mark Etherton, Clive Welsh, Ian 
Richards, Phil Mason, Anna Hodgson, Sharon Boyle, Tak Chow, 
Peter Thomas 

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية 

Elizabeth Verville, Stephen Noble, John Harris, Kathleen Barmon, 
John Brandolino, Daniel Claman, Ashley Deeks, Jo-Ann 
Farrington, David Fisher, Joseph Gangloff, Thomas Heinemann 

الواليات املتحدة 
 األمريكية 

Elsa Borges, Gustavo Alvarez أوروغواي 
Gustavo Márquez Marín, Miriam García de Pérez, Victor 
Manzanares, Ernesto Navazio 

 فنـزويال

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

 فييت نام

علي محيد شرف، علي حسن الشريف، جنيب أمحد عبيد، عبد القادر امساعيل                                           
 حممد، عبد الغين ثابت املقطري                  

 اليمن

T. J. Kangai, Vova Abednigo Chikanda, Barbra Chimhandamba زمبابوي 
  

 الكيانات املمثلة مبراقبني 
 

 فلسطني   
  

 هيئات األمم املتحدة   
 

 )املوئل  (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية                     
  

 املعاهد االقليمية املنتسبة   
 

 املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة                          
  

 الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة      
 

 الصناعية      منظمة األمم املتحدة للتنمية            
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 املنظمات احلكومية الدولية األخرى      
 

األفريقية، أمانة اجلماعة الكاريبية، أمانة الكومنولث،                          -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية                  
جملس وزراء الداخلية العرب، جملس أوروبا، جملس االحتاد األورويب، املفوضية األوروبية،                                     

  األمن والتعاون يف أوروبا            منظمة   الوكالة الفرانكوفونية الدولية،          
  

 الكيانات اليت حتتفظ مبكاتب مراقبة دائمة   
 

 منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة                  
 

 املنظمات غري احلكومية   
 

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

 الدولية 

الطائفة البهائية الدولية، اجمللس الدويل للنساء اليهوديات،                           : ذات املركز االستشاري اخلاص               
 –اجمللس الدويل املعين مبشاكل الكحول واالدمان، اجمللس الوطين للمنظمات النسائية األملانية                                           

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

 معهد فيينا للتنمية والتعاون           

 ع الرابطة الدولية للشرطة، الرابطة الدولية لعلم االجتما                      : املدرجة يف قائمة املرشحني            

 منظمة الشفافية الدولية         : منظمات أخرى        
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  املرفق الثاين
   قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة         

 A/AC.261/3/Rev.3 املشروع املنقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                                  

تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن                                           
 كانون      ٢٤ إىل    ١٣ورهتا الرابعة، املعقودة يف فيينا من                      أعمال د    

 ٢٠٠٣يناير   /الثاين  

A/AC.261/13 

 A/AC.261/14 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال                                     

 A/AC.261/15 ٦١تعديالت على املادة              : سويسرا    

Corr.1 و 
 A/AC.261/L.100 ٥تعديالت على املادة               : فنـزويال    

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

 A/AC.261/L.109 ٨تعديالت على املادة         : تركيا  

 A/AC.261/L.116  مكررا   ٤تعديالت على املادة          : الواليات املتحدة األمريكية                

واندونيسيا وباكستان وزمبابوي والصني    )  االسالمية-مجهورية   (ايران 
  مكررا ٤ على املادة   تعديالت: وفييت نام ولبنان وماليزيا واهلند

A/AC.261/L.124 

-٤٩ و   ٤٣ مكررا و       ٤٠ و   ٤٠ و   ٢تعديالت على املواد            : شيلي   
  مكررا واقتراحات بشأن مواد أخرى                       ٧٦ و    ٦٧ و    ٥٩ و    ٥٣ و    ٥١

A/AC.261/L.157 
Corr.1 و 

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

 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.175 ٦٠تعديل على املادة            : اندونيسيا     

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

 A/AC.261/L.177 ٥٨ و  ٥٧ و  ٥٣ و  ٢٧و  ٢٢تعديالت على املواد               : أذربيجان     

  ٧ و  ٦ مكررا و       ٥ و  ٥تعديالت على املواد                : اجلماهريية العربية الليبية             
  مكررا    ٩و 

A/AC.261/L.178 

 A/AC.261/L.179 ٣٢تعديل على املادة            : اململكة العربية السعودية              

 A/AC.261/L.180 ٢تعديل على املادة            : الربازيل    

 A/AC.261/L.181 ٢٩تعديل على املادة            : األرجنتني     

 A/AC.261/L.182 ٢١تعديل على املادة             : ايطاليا وفرنسا وكندا           
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اجلزائر وكولومبيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا                                       
 ٢٥تعديالت على املادة               : الشمالية   

A/AC.261/L.183 

 A/AC.261/L.184  مكررا     ٥تعديل على املادة            : تركيا  

 A/AC.261/L.185 ٢٤ملادة    تعديالت على ا           : كرواتيا   

 A/AC.261/L.186  مكررا     ١٩تعديالت على املادة              : اليابان  

 A/AC.261/L.187 ٢٣تعديالت على املادة              : باكستان واملكسيك واليمن                

 الوارد يف الوثيقة              ٢١تعديل على االقتراح املتعلق باملادة                      : شيلي   
A/AC.261/L.182 

A/AC.261/L.188 

 A/AC.261/L.189 ٣٣تعديل على املادة             : يات املتحدة األمريكية              أملانيا وكرواتيا والوال           

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

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

 A/AC.261/L.192 ٣٢تعديالت على املادة               : ايطاليا   

 A/AC.261/L.193 مشروع التقرير         

يم املقترح لألعمال بشأن                   مشروع جدول األعمال املؤقت والتنظ                       
 الدورة السادسة        

A/AC.261/L.194 

 A/AC.261/L.195 املشروع املنقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                                  

التقرير عن املشاورات غري الرمسية بشأن املشروع املنقح التفاقية األمم                                         
 املتحدة ملكافحة الفساد              

A/AC.261/L.196 

تعديالت على الفصل               : املفتوح العضوية            الفريق العامل غري الرمسي                
 السابع   

A/AC.261/L.196 
Add.1 و 

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

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

 A/AC.261/L.200  مكررا     ٥٠تعديالت على املادة              : تايلند   

 وأوغندا وأوكرانيا وايران                  ة بية املتحد      أذربيجان واالمارات العر              
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 ٦١يالت على املادة            تعد  : اجلماهريية العربية الليبية            

 A/AC.261/L.204 تعديالت على الفصل السابع                  : مصر   
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