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  مقدمة -أوال 
، ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٥٥/٦١سـلّمت اجلمعـية العامـة، يف قرارها      -١

بـأن مـن املستصـوب وضـع صك قانوين فّعال ملكافحة الفساد يكون مستقال عن اتفاقية األمم                   
، وقررت إنشاء )، املرفق األول٥٥/٢٥القـرار  (املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية            
 .جلنة خمصصة للتفاوض بشأن هذا الصك يف فيينا

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

وأوصــى الفــريق اجلمعــية . ٢٠٠١أغســطس / آب٣يولــيه إىل / متــوز٣٠، يف فييــنا مــن ٥٥/٦١
االقتصادي واالجتماعي، باعتماد العامـة، عـن طـريق جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية واجمللس           

وقد . مشـروع قـرار بشـأن اإلطـار املـرجعي للـتفاوض عـلى صـك قـانوين دويل ملكافحـة الفساد                     
يناير / كانون الثاين  ٣١ املؤرخ   ٥٦/٢٦٠اعـتمدت اجلمعـية الحقـا مشـروع القـرار ذاك بالقـرار              

٢٠٠٢. 

ــرارها  -٣ ــة أن اللجــنة املخصصــة ل  ٥٦/٢٦٠ويف ق ــية العام ــتفاوض بشــأن  ، رأت اجلمع ل
اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد ينـبغي أن تـتفاوض على اتفاقية واسعة النطاق وفّعالة يشار اليها باسم                 

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

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

الــتعاريف؛ الــنطاق؛ صــون الســيادة؛ الــتدابري الوقائــية؛ الــتجرمي؛ اجلــزاءات وســبل االنتصــاف؛   
ــهود      ــة الشـ ــبارية؛ محايـ ــيات االعتـ ــؤولية الشخصـ ــائية؛ مسـ ــة القضـ ــز؛ الواليـ ــادرة واحلجـ املصـ

ويج الــتعاون الــدويل وتعزيــزه؛ مــنع ومكافحــة نقــل األمــوال ذات املصــدر غــري   والضــحايا؛ تــر
ــوال؛         ــا يف ذلــك غســل األمــوال، وإرجــاع تلــك األم ــال الفســاد، مب ــية مــن أفع املشــروع املتأت

 .املساعدة التقنية؛ مجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها؛ آليات رصد التنفيذ
  

  تنظيم الدورة     -ثانيا  
  رة افتتاح الدو     -ألف   

عقـدت اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفساد دورهتا السابعة يف                   -٥
ــن   ــنا م ــبتمرب إىل / أيلــول٢٩فيي ــا ســت   ٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول١س ــدت خالهل ، وعق

 .جلسات عامة مزودة خبدمات ترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
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ســبتمرب، افتــتح الــدورة املوظــف املســؤول / أيلــول٢٩، املعقــودة يف ١٣٦ويف اجللســة  -٦
عــن شــعبة شــؤون املعــاهدات مبكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، مشــريا إىل     

، رئيس اللجنة   )كولومبيا(حـدث حمـزن وقـع مؤخـرا هـو وفـاة السـيد هيكـتور تشاري سامبري                   
حلظة صمت تكرميا لذكرى    وطلـب الرئيس باإلنابة إىل اللجنة املخصصة أن تقف          . املخصصـة 

 .السيد تشاري سامبري

وذكـر املوظـف املسـؤول عن الشعبة أن السيد تشاري سامبري استخدم خربته الواسعة          -٧
ومعرفـته العميقة، إىل جانب شغفه بالعدل وسيادة القانون، استخداما يتسم بالسخاء وااللتزام             

 املقبلة عناية شديدة، ومل ُيغفل أي وقال انه أوىل االتفاقية . يف عملـه كرئـيس للجـنة املخصصـة        
وقـد شـاطر الـراحل مجيع أعضاء املكتب مهامهم ووقف إىل جانبهم داعما      . موقـف أو شـاغل    

 .ومسديا مشورته كلما اقتضت الضرورة

ــبها قــد اجــتمع يف       -٨ ــأن مكت ــغ املوظــف املســؤول اللجــنة املخصصــة ب ــول٢٥وأبل /  أيل
وتكرميا لذكراه، قرر   .  نشأت عن وفاة رئيسها املباغتة     سـبتمرب للـنظر يف املسـألة االجرائـية اليت         

 :املكتب أن يوصي اللجنة املخصصة مبا يلي

 أن تظل تركيبة مكتب اللجنة املخصصة دون تغيري؛ )أ( 

أن ُيطلـب إىل ممـثل األردن أن يـتوىل مهـام رئـيس اللجنة املخصصة يف دورهتا           )ب( 
 .السابعة باالنابة

 .سبتمرب/ أيلول٢٥ساء اجملموعات االقليمية بتوصيته يف وقام املكتب بإبالغ رؤ -٩

 .ويف بداية دورهتا السابعة، أقرت اللجنة املخصصة توصية املكتب -١٠

، حّيا مجيع املتكلمني ذكرى     ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٩ املعقودة يف    ١٣٦ويف اجللسـة     -١١
ا حتلى به من روح ، رئـيس اللجـنة املخصصـة، ملـ      )كولومبـيا (الـراحل هيكـتور تشـاري سـامبري         

 .قيادية وحكمة يف توجيه املفاوضات حول مشروع االتفاقية، وأعربوا عن تعازيهم ألسرته

وتكـلم رئـيس اللجنة املخصصة باالنابة باسم املكتب فشدد على أن اللجنة املخصصة          -١٢
أن ونّوه ب . ٥٦/٢٦٠توشـك عـلى اجنـاز مهـام الواليـة الـيت أسـندهتا اجلمعـية العامـة يف قرارها                     

االتفاقـية املقـبلة سـتكون ذات نوعـية عالـية، ومصـوغة عـلى حنـو يتيح للدول أن تصّدق عليها                    
بأسـرع مـا ميكـن؛ كمـا أهنـا سـتعزز القوانـني الوطنـية والدولية املناهضة للفساد وترسي معايري                     

ودعـا الوفـود إىل مواصـلة التحـلي باملرونة     . عملـية لتدعـيم مكافحـة الفسـاد عـلى نطـاق العـامل        
 .وح التعاون أثناء املفاوضات حول النص النهائي ملشروع االتفاقيةوبر
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وتكـلم ممـثل شـيلي باسـم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة        -١٣
دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي فـنّوه مبـا قدمـه السـيد تشاري سامبري من مسامهات يف عمل                    

 .ةاجملموعة ويف عمل اللجنة املخصص

ــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف       -١٤ ــربازيل باســم ال وتكــلم ممــثل ال
 والصني، فقال إن أعضاء اجملموعة يودون االعراب عن تقديرهم لروح التوافق            ٧٧جمموعـة الـ    

ارجاع "واذ أكد على أن مسألة . الـيت أبدهتـا مجـيع الوفـود، حـىت عـند مواجهة خيارات صعبة           
ات أمهـية قصـوى لـدى اجملموعـة، أعـرب عـن أمله يف أن تسوى املسائل املعلقة               ذ" املوجـودات 

اســترداد "و " املوجــودات املكتسـبة بصــورة غـري مشــروعة  "ذات الصـلة بــتعريف عـبارات مــثل   
وفقا لالتفاقات املتوصل اليها بشأن الفصل اخلامس       " الدولـة الطرف املتضررة   "و  " املوجـودات 

وفــيما يــتعلق بــتعريف تعــبري  . دورة السادســة للجــنة املخصصــةمــن مشــروع االتفاقــية أثــناء الــ 
، قــال ان االتفاقــية املقـبلة ينــبغي أن تتــيح امكانـية تطبــيقها عــلى مجـيع أفعــال الفســاد    "الفسـاد "

املدرجـة يف الفصـل الثالـث، وكذلـك عـلى األفعال اليت قد جتّرمها الدول األطراف أو جّرمتها                
، املـتوافقة مـع املـبادئ األساسـية للقـانون الدويل، بغية          ٤ وشـدد أيضـا عـلى أمهـية املـادة         . فعـال 

، شدد على ضرورة  ٤٢ من املادة    ٣وفيما يتعلق بالفقرة    . محايـة الـبلدان مـن األفعـال التعسفية        
أن تـتوىل االتفاقـية املقـبلة نفسـها تنظـيم كيفـية قـيام السـلطات املختصة بادارة عائدات الفساد          

اقـات اليت مت التوصل اليها بشأن الفصل اخلامس خالل          وارجاعهـا، خصوصـا عـلى ضـوء االتف        
، ٥٣ من املادة ٩ودعـا إىل اجيـاد حـل يسـتند إىل توافـق اآلراء بشأن الفقرة      . الـدورة السادسـة   

الـيت هلـا أمهـية قصـوى لـدى البلدان النامية اليت تلتمس أكرب قدر من التعاون الدويل، وال سيما          
ويف هـذا الصدد، استرعى انتباه  .  ازدواجـية الـتجرمي  اسـترداد عـائدات الفسـاد، حـىت يف غـياب      

اللجــنة املخصصــة إىل اجلهــود الــيت بذلــت يف املشــاورات غــري الرمســية بشــأن هــذا املوضــوع،     
ومبـا أن اللجنة املخصصة اتفقت يف دورهتا        . باعتـبارها أساسـا جـيدا للتوصـل إىل حـل توفـيقي            

، فقد طلب إىل فريق االتساق      ٦١ السادسـة عـلى حـذف مفهـوم تقاسـم املوجودات من املادة            
كما حث مجيع   . ٧٥من املادة   ) ج (٢ احلالـية والفقرة     ٦١أن يـدرس أي تضـارب بـني املـادة           

الـدول، مبــا فــيها الــدول االحتاديــة، عــلى ضــمان انطــباق االتفاقــية املقــبلة عــلى مجــيع الواليــات  
السياسي بايفاد ممثلني هلا    وأخـريا، شـجع الـدول عـلى أن تظهر التزامها            . واألقالـيم املكونـة هلـا     

عـلى مسـتويات سياسـية عالـية إىل املؤمتـر السياسـي الرفـيع املسـتوى للتوقـيع على اتفاقية األمم             
/  كــانون األول١١ إىل ٩املــتحدة ملكافحــة الفســاد الــذي ســيعقد يف مرييــدا، املكســيك، مــن   

 .٢٠٠٣ديسمرب 
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ملتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد   وتكـلم ممـثل ايطالـيا باسـم الدول األعضاء يف األمم ا             -١٥
ــيه    ــمة الـ ــبلدان املنضـ ــيكية  (األورويب، وكذلـــك باســـم الـ ــة التشـ ــندا واجلمهوريـ ــتونيا وبولـ اسـ

بلغاريا (والبلدان املنتسبة اليه ) وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا       
ــيا ورومانــيا  شــاركة بنشــاط يف أعمــال اللجــنة    ، فقــال إن االحتــاد األورويب يواصــل امل  )وترك

وأضـاف أنـه نظرا للنتائج اهلامة اليت حتققت أثناء الدورة السادسة يف جماالت ذات               . املخصصـة 
صـلة وثـيقة بفعالـية االتفاقـية املقـبلة وتوازهنـا، فهو واثق من أن اللجنة املخصصة ستتوصل إىل                    

وأكد التزام االحتاد األورويب    توافـق يف اآلراء بشـأن املسـائل املتبقـية ضـمن الوقـت املخصـص،                 
 .باالسهام يف املفاوضات لبلوغ تلك الغاية

وتكـلم ممـثل اجلمهوريـة العربية السورية باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي        -١٦
أعضـاء يف جمموعـة الـدول العربية، فأعرب عن ثقته بأن اللجنة املخصصة ستتوصل إىل توافق يف           

وأكد على ضرورة . االتفاقية يف صيغته النهائية حتت قيادة الرئيس باإلنابة     اآلراء وتضـع مشروع     
وشدد أيضا على .  من مشروع االتفاقية واسعة مبا يكفي لتشمل مجيع اجلرائم ٣أن تكـون املادة     

، ذات األمهية الفائقة، ينبغي أن تكون واضحة حبيث تتمكن مجيع الدول األطراف    ٤٢أن املـادة    
 من املادة ٩وباالضافة إىل ذلك، أكد على أمهية الفقرة . قـبلة مـن تطبيق أحكامها  يف االتفاقـية امل   

وأعـرب عـن ثقـته بأن اللجنة املخصصة ستتمكن من اجناز أعماهلا وتنتج نصا ترغب مجيع          . ٥٣
 .الدول يف االمتثال له، بغية االسهام يف مكافحة الفساد على نطاق العامل

األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة وتكـلم ممـثل تونـس باسم الدول         -١٧
، ٥٣ مــن املــادة ٩الــدول االفريقــية فــتعهد بــأن تدعــم اجملموعــة اقــتراح نــيجرييا بشــأن الفقــرة  

 .املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة وازدواجية التجرمي

ن الوظيفة العمومية وقـال وزيـر العـدل الفلبيـنـي إن حكومته توافق متاما على املقولة بأ          -١٨
هـي أمانـة عمومـية، وتسترشد باملبدأ القائل بأن املوظفني العموميني جيب أن خيضعوا للمساءلة     
أمـام شـعبهم يف مجـيع األوقـات، وأن خيدمـوه بأقصـى قـدر مـن املسؤولية والنـزاهة واالخالص          

وقدم . تواضعةوالكفـاءة، وأن يعملـوا بـروح مـن االنـتماء الوطين والعدل، وأن يعيشوا عيشة م       
ــنع الفســاد        ــيت اعــتمدهتا مل ــته والتشــريعات ال ــيت أنشــأهتا حكوم عرضــا مفصــال للمؤسســات ال
ومكافحـته والسـترداد املـوارد اهلائلـة الـيت رمبـا كـان املوظفـون الفاسدون قد كدسوها بصورة                  

 ونّوه بأن حكومته صّعدت. غـري مشـروعة، والرسـاء معـايري أخالقية عالية يف اخلدمة العمومية     
أيضـا محلـتها ضـد املوظفـني الفاسـدين باجـراء حتـريات عـن أمنـاط حـياة مجـيع املوظفـني الذين                      

وذكر أن حكومته تدرك   . ُيـزعم أهنـم اكتسـبوا ممـتلكات ال تتناسـب بتاتا مع دخلهم املشروع              
 .أمهية االتفاقية اجلديدة يف تعزيز التعاون الدويل وتيسري استرداد املوجودات
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إلنابـة عـن امتـنانه لوزيـر العـدل الفلبيـنـي وقـال ان حضوره الدورة         وأعـرب الرئـيس با     -١٩
السـابعة للجـنة املخصصـة يؤكد ما دأبت حكومته على ابدائه طوال عملية التفاوض من التزام         

 .ثابت باجناح عمل اللجنة املخصصة وباالتفاقية اجلديدة

لفساد بانشاء هيئات وأفـاد ممـثل اكـوادور عـن اجلهـود الـيت بذلـتها حكومته ملكافحة ا               -٢٠
 .فعالة ملكافحة الفساد واتباع هنج براغمايت ملواجهة املمارسات الفاسدة

وذكـر ممـثل الصـني أنـه مت التوصـل إىل اتفـاق أويل بشـأن مشروع االتفاقية، مما يرسي                -٢١
وشدد على أن وفده قام بدور اجيايب يف      . مـبادئ مـتفقا علـيها دولـيا يف مـيدان القـانون الـدويل              

وذكر أن وفده سيواصل التشاور مع الوفود       . اوض بشـأن خمتلف أحكام مشروع االتفاقية      الـتف 
 .األخرى بصورة مرنة وبّناءة لكي تكلل املفاوضات بالنجاح

وأثـىن ممـثال اجلزائـر وغواتيماال على ما أبداه الرئيس السابق للجنة املخصصة من قيادة        -٢٢
 .متميزة، وأعربا عن أسامها العميق لوفاته

وأعـرب ممـثل كولومبـيا عـن امتـنانه جلمـيع الوفـود عـلى كـلماهتا الرقيقة مبناسبة بوفاة                       -٢٣
وقـال انـه سـينقل رسائل تضامنها وتعاطفها إىل أسرة السيد       . رئـيس اللجـنة املخصصـة املباغـتة       

 .تشاري سامبري
  

  احلضور    -باء  
ضا مراقبون عن وحضرها أي.  دولة١١٤حضـر الـدورة السابعة للجنة املخصصة ممثلو       -٢٤

ووكــاالت متخصصــة ومؤسســات أخــرى يف  . وحــدات تابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املــتحدة  
وتـرد يف املرفق األول     .  حكومـية وغـري حكومـية      –مـنظومة األمـم املـتحدة، ومـنظمات دولـية           

 .هلذا التقرير قائمة باملشاركني
  

  اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال                -جيم   
، ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٢٩ املعقــودة يف ١٣٦املخصصــة، يف جلســتها أقــرت اللجــنة  -٢٥

 :جدول األعمال التايل لدورهتا السابعة

 . للجنة املخصصةالسابعة الدورة افتتاح -١ 

 . األعمال وتنظيم األعمالجدولاقرار  -٢ 

املادة (املسائل املعلقة :  الفسادملكافحة يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة   الـنظر  -٣ 
ــية  ٢ ــرات الفرعــ ــررا(، الفقــ ــلحوظة )ت(و ) ع(و ) ز مكــ ــال ؛ ومــ لألعمــ
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؛ وملحوظة  ٢، الفقرة   ٤؛ واملادة   ٣ بشـأن مفهـوم الفساد؛ واملادة        التحضـريية 
؛ ٣، الفقرة   ٤٢بشـأن محاية البيانات الشخصية؛ واملادة       لألعمـال التحضـريية     

 حضــرييةلألعمــال التمبــا فــيها مــلحوظة  (٧٨؛ واملــادة ٩، الفقــرة ٥٣واملــادة 
 ).؛ والديباجة٨٥-٨٠ مكررا؛ واملواد ٧٩؛ واملادة )بشأن الدول االحتادية

ــاد     -٤  ــة الفسـ ــم املـــتحدة ملكافحـ ــية األمـ ــروع اتفاقـ ــية ملشـ ــيغة النهائـ وضـــع الصـ
 .واقرارها

مشـروع قـرار بشـأن اعتماد االتفاقية، لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا       -٥ 
 .ء بشأنهالثامنة واخلمسني وتتخذ إجرا

 .السابعة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا تقرير اعتماد -٦ 
  

  الوثائق   -دال  
ــائق الــيت       -٢٦ كــان معروضــا عــلى اللجــنة املخصصــة يف دورهتــا الســابعة، إىل جانــب الوث

أعدهتـا األمانـة، وثـائق تتضـمن اقـتراحات ومسـامهات مقدمـة من حكومات الربازيل ونيجرييا           
 .وترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة بالوثائق. وهولندا واليابان

  
  النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                -ثالثا  

ــتا املــواد      -٢٧ ــيها اخلامســة والسادســة، قــد أقــرت مؤق كانــت اللجــنة املخصصــة، يف دورت
ــية ــ) ك (-) و(و) د(و) ج(و) أ(؛ والفقــرات الفرعــية ١املــادة : التال ، مــع حــذف ٢ ادةمــن امل

 مكررا؛ واملـادة ٤؛ وحذف املادة ٤ مـن املادة  ١؛ والفقـرة  )ل(و  ) ه(و  ) ب(فقـراهتا الفرعـية     
؛ ١١؛ واملــادة  ١٠ مكــررا؛ وحــذف املــادة   ٩؛ واملــادة  ٩-٦ مكــررا؛ واملــواد  ٥؛ واملــادة ٥

الوارد " املوظف العمومي"رهـنا حبل املسألة املتعلقة بتعريف      (١٩؛ واملـادة    ١٤ و ١٣واملـادتني   
٢٦؛ وحذف املادة    ٢٥-٢١ مكررا؛ واملواد    ١٩؛ واملادة   )٢مـن املادة    ) أ(يف الفقـرة الفرعـية      
؛ ٣٨؛ واملادة   ٣٣ مكررا؛ واملادة    ٣٢؛ وادراج مادة جديدة     ٣٢؛ واملادة   ٢٨؛ وحـذف املادة     

قــاء رهــنا بقــرار باالب (٤٠؛ واملــادة ٣٩ مكــررا ثانــيا؛ واملــادة ٣٨ مكــررا؛ واملــادة ٣٨واملــادة 
األفعال اجملّرمة وفقا "أو االستعاضة عنها بعبارة   " اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية       "عـلى عـبارة     

 ورهنا بقرار باالبقاء على ٣باستثناء الفقـرة  (٤٢ مكررا؛ واملادة   ٤٠؛ واملادة   ")هلـذه االتفاقـية   
فعال اجملّرمة وفقا هلذه    األ"أو االستعاضـة عنها بعبارة      " اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية       "عـبارة   

اجلــرائم "ورهــنا بقــرار باالبقــاء عــلى عــبارة      (٤٣ مكــررا؛ واملــادة  ٤٢؛ واملــادة ")االتفاقــية
؛ ")األفعــال اجملــّرمة وفقــا هلــذه االتفاقــية"أو االستعاضــة عــنها بعــبارة " املشــمولة هبــذه االتفاقــية
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رهنا بقرار باستخدام  (٥٠ة ؛ واملاد٤٩ و٤٨؛ واملادتني ٤٦-٤٤ مكـررا؛ واملـواد      ٤٣واملـادة   
األفعــال اجملـّرمة وفقـا لــلمواد   "أو االبقــاء عـلى عـبارة   " اجلـرائم املشــمولة هبـذه االتفاقـية   "عـبارة  
ــرة   [...]  ــية يف الفقـ ــذه االتفاقـ ــن هـ ــرتني  ٢مـ ــتثناء الفقـ ــادة )٤ و٣ وباسـ ــررا؛ ٥٠؛ واملـ  مكـ

-٥٤؛ واملواد )٩الفقـرة  باسـتثناء    (٥٣؛ واملـادة    ٥٢؛ واملـادة    ٥١ مـن املـادة      ٤-٢والفقـرات   
؛ وادراج  ٦٠ مكررا؛ واملادة    ٦٧؛ واملـادة    ٦٧؛ واملـادة    ٦٥ و ٦٤؛ واملـادتني    ٥٩؛ واملـادة    ٥٦

ــدة  ــادة ٦٨ مــن املــادة ٤ و ١ مكــررا؛ وحــذف الفقــرتني  ٦٠مــادة جدي ؛ وحــذف ٦١؛ واملـ
 ؛ وحذف٧٧ مكـررا؛ واملادة  ٧٦؛ وحـذف املـادة   ٧٦-٧٣؛ واملـواد   ٦٦؛ واملــادة    ٦٢املــادة   
 .٧٩املادة 

، ٢ملادة  اونظـــرت اللجـنــة املخصصـة أثـناء دورهتـا السـابعة يف مـا تـبقــى مـن أحكام                      -٢٨
 األعمال التحضريية؛ وامللحوظة املراد ادراجها يف     )ت(و  ) ع(و  ) ز مكررا (الفقـرات الفرعـية     

األعمال  ؛ وامللحوظة املراد ادراجها يف٢، الفقـرة  ٤؛ واملـادة   ٣بشـأن مفهـوم الفسـاد؛ واملـادة         
؛ ٩، الفقــرة ٥٣؛ واملــادة ٣، الفقـرة  ٤٢ بشــأن محايــة البـيانات الشخصــية؛ واملــادة  التحضـريية 

؛ ) بشأن الدول االحتاديةاألعمال التحضرييةمبـا فـيها املـلحوظة املـراد ادراجهـا يف          (٧٨واملـادة   
 الــنص واســتندت اللجــنة يف مداوالهتــا إىل. ؛ والديــباجة٨٥-٨٠ مكــررا؛ واملــواد ٧٩واملــادة 

ــيقة   ــوارد يف الوثـ ــج الـ ــن   A/AC.261/3/Rev.5املدمـ ــواردة مـ ــامهات الـ ــتراحات واملسـ  وإىل االقـ
 .احلكومات

  
وضع الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -رابعا 

  واقرارها
يغته نظـرت اللجـنة املخصصـة أثناء دورهتا السابعة يف مشروع االتفاقية ووضعته يف ص             -٢٩

 وإىل  A/AC.261/3/Rev.5واسـتندت يف مداوالهتـا إىل الـنص املدمـج الـوارد يف الوثيقة               . النهائـية 
وكان معروضا على اللجنة املخصصة أيضا . االقـتراحات واملسـامهات الـواردة مـن احلكومـات       

تنقــيحات وتعديــالت ملشــروع االتفاقــية أعــدت أثــناء مشــاورات غــري رمســية بــناء عــلى طلــب   
 .(A/AC.261/L.254)الرئيس 

وأشـري إىل أن فـريق االتسـاق عقـد أثـناء الـدورات اخلامسة والسادسة والسابعة للجنة                   -٣٠
 جلســة، واســتعرض مجــيع مــواد مشــروع االتفاقــية الــيت كانــت قــد  ٢٩املخصصــة مــا جممــوع 

يف النص النهائي   ) Corr.1 و A/AC.261/24انظـر الوثيقة    (وقـد جسـدت توصـياته       . أقـرت مؤقـتا   
 .االتفاقية وقدمت إىل اللجنة املخصصة للنظر فيهاملشروع 
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أكــتوبر، أقــرت اللجــنة املخصصــة  / تشــرين األول١، املعقــودة يف ١٤١ويف جلســتها  -٣١
مشـروع اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد، وقـررت تقدميه إىل اجلمعية العامة لكي تنظر                

 .٥٦/٢٦٠وفقا لقرار اجلمعية فيه وتتخذ إجراء بشأنه يف دورهتا الثامنة واخلمسني، 
  

مشروع قرار بشأن اعتماد االتفاقية، لكي تنظر فيه اجلمعية العامة  -خامسا 
  وتتخذ إجراء بشأنه يف دورهتا الثامنة واخلمسني

أكـــتوبر، نظـــرت اللجـــنة املخصصــــة يف / تشـــرين األول١، املعقـــودة يف ١٤١يف جلســـتها  -٣٢
 ).A/AC.261/L.233"(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد "مشـروع قـرار مقـدم مـن الرئيس عنوانه           

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة املخصصــة أيضــا اقــتراحات ومســامهات مقدمــة مــن احلكومــات   
A/AC.261/L.252) و A/AC.261/L.253 و (A/AC.261/L.255. 

على ويف اجللسـة ذاهتـا، أقرت اللجنة املخصصة مشروع القرار بصيغته املعدلة شفويا،               -٣٣
أن يوضــع نــص مشــروع القــرار يف صــيغته النهائــية ويقــدم إىل اجلمعــية العامــة لكــي تــنظر فــيه   

 .وتتخذ إجراء بشأنه يف دورهتا الثامنة واخلمسني
  

  اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا السابعة              -سادسا  
جـنة املخصصة  أكـتوبر، اعـتمدت الل   / تشـرين األول   ١، املعقـودة يف     ١٤١يف جلسـتها     -٣٤

 .(A/AC. 261/L.256)تقريرها عن أعمال دورهتا السابعة 

ويف اجللسـة اخلتامـية، أعـرب املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات                    -٣٥
واجلــرمية عــن هتنئــته لرئــيس اللجــنة املخصصــة باالنابــة وألعضــاء مكتــبها وجلمــيع الوفــود عــلى 

وقال ان االتفاقية اجلديدة ستكون متوازنة      . شـروع االتفاقية  انـتهائهم مـن املفاوضـات بشـأن م        
. وشـاملة، وسـوف ترسـي معـايري قياسـية؛ ومـن مث، فسـوف تتـيح آفاقـا طيـبة ملكافحـة الفساد                    

كمــا أهنــا ســتحظى بتأيــيد واســع الــنطاق ألن مجــيع أعضــاء اجملموعــات االقليمــية قــد شــاركوا  
ــتفاوض   ــية ال ــيذ  . بنشــاط يف عمل ــر التنف ــن أســهموا يف جنــاح اللجــنة     وشــكر املدي ي كــل الذي

 :واختتم كلمته بتالوة الرسالة التالية من األمني العام. املخصصة

يســـعدين أن أقـــدم أطيـــب متنـــيايت إىل اللجـــنة املخصصـــة وأن أهنـــئها عـــلى  "
. جناحهـا يف اجنـاز عملـية الـتفاوض املؤديـة إىل اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد            

. صـفة خاصة أنكم متكنتم من امتام هذه العملية يف أقل من سنتني     وممـا يـثري اعجـايب ب      
وأود أن اغتـنم هـذه الفرصـة ألعـرب عـن تقديـري للسـفري الـراحل هيكـتور تشاري                     
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سـامبري ملـا أبـداه مـن حسـن قـيادة وتفـان ومهـارة يف رئاسـته للجنة، وسوف يفتقده                      
ية حـياة املاليـني من     إن هـذه االتفاقـية ميكـن أن حتقـق تغـيريا عظـيما يف نوعـ                . اجلمـيع 

البشـر يف كل أحناء العامل، ولذا، فانين أحث الدول األعضاء على أن متضي يف اثبات                 
 ."ديسمرب/التزامها، بالتوقيع على االتفاقية يف مؤمتر مرييدا يف كانون األول

وأبلـغ ممـثل املكسـيك اللجـنة املخصصة عن سري األعمال التحضريية للمؤمتر السياسي           -٣٦
املسـتوى للتوقـيع عـلى اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد، املعتزم عقده يف مرييدا،           الرفـيع   

/٥٧، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١١ إىل ٩املكســيك، مــن 
وأشـار إىل أن األمانـة سـتنظم، وفقـا لذلك     . ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول ١٨ املـؤرخ   ١٦٩

روع جـدول األعمـال املؤقـت لـلمؤمتر، تعقـد يف فيينا يف تشرين         القـرار، مشـاورات حـول مشـ       
 .أكتوبر/األول

وتكـلم ممـثل تونـس، نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة الـيت هي أعضاء يف                         -٣٧
جمموعـة الـدول األفريقـية، فـأبدى ارتـياحه ألن اللجنة املخصصة جنحت يف اختتام املفاوضات                 

 أن اعـتماد االتفاقـية سـوف يثبت أن اجملتمع الدويل عازم بقوة       وأشـار اىل  . يف الوقـت املناسـب    
وأعرب عن . عـلى مكافحـة الفسـاد، الـذي ميـثل عائقـا أمـام التنمـية املسـتدامة وسيادة القانون                   

ــيع السياســي الرفــيع           ــدة أثــناء مؤمتــر التوق ــثرية عــلى االتفاقــية اجلدي ــه يف أن توقــع دول ك أمل
وأعـرب عن امتنانه للرئيس باالنابة  . اقـية يف أقـر وقـت ممكـن    املسـتوى، ويف أن يـبدأ نفـاذ االتف    

وألعضـاء املكتـب ولألمانـة لكـل مـا بذلـوه مـن جهـود، وحـيا ذكـرى الـراحل السـيد تشاري                       
 .سامبري ملا قدمه من مسامهات يف عمل اللجنة املخصصة

ء يف وتكـلم ممـثل بـاراغواي نـيابة عـن الـدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضا            -٣٨
جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي فأعـرب عن ارتياحه الختتام عمل اللجنة املخصصة       
بــنجاح، ألن قلــيال مــن مــناطق العــامل عــاىن مــن آثــار الفســاد الســلبية أكــثر ممــا عانــته أمــريكا     

وشـكر مجـيع الوفـود وأعضـاء املكتـب واألمانة على ما أبدوه من التزام شديد بعمل                   . الالتينـية 
 .للجنة املخصصة، وضم صوته إىل الذين حيوا ذكرى الراحل رئيس اللجنة املخصصةا

وتكـلم ممثل اجلمهورية العربية السورية نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت              -٣٩
وشكر . هـي أعضـاء يف جمموعـة الـدول العربـية فـأبدى ارتـياحه لنـتائج عمـل اللجنة املخصصة            

ــاملخدرات     مجــيع الوفــود وأعضــاء   مكتــب اللجــنة املخصصــة ومكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
وقال ان اعتماد االتفاقية سيمثل . واجلـرمية عـلى اسـهامهم يف الـتفاوض عـلى مشروع االتفاقية          

وذكر أنه مبا أن االتفاقية اجلديدة ختدم مصلحة اجملتمع الدويل         . مـنعطفا يف الكفاح ضد الفساد     
. ن أعضاء جمموعة الدول العربية سيوقّعون ويصدقون عليهاعـلى أفضـل وجـه فانـه واثـق مـن أ           



 

11  
 

A/AC.261/25

وختاما، أعرب . كمـا شـدد عـلى مـا تقـوم بـه األمـم املـتحدة مـن دور هام يف مكافحة الفساد            
 .عن تعازيه ألسرة السيد تشاري سامبري

وتكـلم ممــثل ايطالـيا نــيابة عـن الــدول األعضــاء يف األمـم املــتحدة الـيت هــي أعضــاء يف       -٤٠
وقال انه . األورويب فأعـرب عـن ارتـياحه الـبالغ ملـا حققـته اللجـنة املخصصـة من نتائج          االحتـاد   

وأشار إىل أن االحتاد األورويب     . واثـق من أن االتفاقية ستكون بالغة الفائدة يف مكافحة الفساد          
كــان ملــتزما مبكافحــة الفســاد مــنذ وقــت طويــل، كمــا كــان ناشــطا يف اقــرار صــكوك قانونــية 

ومثـة تفـاهم عــام بـني أعضـاء االحتـاد األورويب عـلى ضـرورة معاجلــة        . ة الفسـاد اقليمـية ملكافحـ  
وشـدد عـلى أن االتفاقـية اجلديـدة ستشمل كل جوانب اجلهود           . الفسـاد عـلى الصـعيد الـدويل       

. الرامـية إىل معاجلـة هذه املشكلة، مبا فيها املنع والتجرمي والتعاون الدويل واسترداد املوجودات              
االعـراب عـن امتـنانه لرئـيس اللجـنة املخصصـة الـراحل ولرئيسـها باالنابة                 واختـتم مالحظاتـه ب    

وألعضـاء املكتـب ملـا أبـدوه من تفان ومن مهارة يف التوجيه، وكذلك جلميع الوفود ملا قدموه           
وأشار إىل أن . كما شكر األمانة على ما قدمته من دعم . مـن مسـامهات يف مشـروع االتفاقـية        

ذلون قصــارى جهدهــم لضــمان بــدء نفــاذ االتفاقــية اجلديــدة يف   أعضــاء االحتــاد األورويب ســيب 
 .أقرب وقت ممكن

وتكـلم ممـثل الـربازيل نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة اليت هي أعضاء يف                      -٤١
 والصـني فأعـرب عن تقديره ملا بذله الرئيس باالنابة من جهود لضمان موافقة          ٧٧جمموعـة الــ     

وشـدد على أن ذلك االجناز قد  .  االتفاقـية يف دورهتـا السـابعة   اللجـنة املخصصـة عـلى مشـروع      
وأشار إىل أن البلدان النامية   . أمكـن حتقـيقه بفضـل روح التفاهم اليت سادت طوال املفاوضات           

وأعرب عن أمله يف أن يكون لبدء     . هـي األشـد تضـررا مـن الفسـاد رغـم كونـه ظاهـرة عاملـية                 
 .جلهود الرامية إىل منع الفساد ومكافحتهنفاذ االتفاقية اجلديدة أثر ملموس يف ا

وتكـلم ممــثل الــيابان نــيابة عــن الــدول األعضـاء يف األمــم املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف    -٤٢
جمموعـة الـدول اآلسـيوية فأعـرب عـن امتـنانه للرئـيس باالنابـة ملـا أبـداه مـن قـدرة قـيادية أثناء                      

ــدورة الســابعة للجــنة املخصصــة   ــود و  . ال ــوه مــن    كمــا شــكر مجــيع الوف ــا قدم ــة عــلى م األمان
وقـال ان االتفاقـية اجلديدة ستوفر قاعدة صلبة للجهود   . مسـامهات يف عمـل اللجـنة املخصصـة     

ودعـا مجـيع احلكومـات إىل ضمان توافق تشريعاهتا الداخلية           . الرامـية إىل القضـاء عـلى الفسـاد        
خ باهلدف املشترك   وأكـد الـتزام جمموعـة الـدول اآلسيوية الراس         . مـع أحكـام االتفاقـية اجلديـدة       

 .املتمثل يف مكافحة الفساد، منّوها بأن ذلك اهلدف ميثل أولوية عليا يف آسيا

وشــدد عــلى أن اللجــنة . وأعــرب ممــثل اجلزائــر عــن ارتــياحه لنــتائج اجلهــود املشــتركة  -٤٣
وأعرب عن أمله يف أن تتكفل      . املخصصـة قـد سـعت إىل اصـدار صـك فعـال ملكافحـة الفساد               
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وقال . كني شـعوهبا مـن العـيش يف جمتمع يتسم بالنـزاهة واألخالق والشفافية            مجـيع الـدول بـتم     
انـه واثـق مـن أن االتفاقـية اجلديـدة سـتكون هـي مفـتاح اجلهـود الرامـية إىل تدعيم أمن الدول                          

وأشـار إىل أن اجلزائـر ستبذل قصارى   . واسـتقرارها وتعزيـز سـيادة القـانون والتنمـية املسـتدامة           
وشـكر رئيس اللجنة املخصصة باالنابة ومقررها     . التفاقـية تنفـيذا تامـا     جهدهـا لضـمان تنفـيذ ا      

كمـا حـيا ذكرى رئيس اللجنة املخصصة الراحل،   . وأمانـتها عـلى مـا قدمـوه مـن عـون ودعـم        
 .السيد هيكتور تشاري سامبري

وأعـرب ممـثل الصـني عـن هتنئـته للرئـيس باالنابـة عـلى جنـاح اللجـنة املخصصـة، وحيا                 -٤٤
كما أعرب عن امتنانه ملكتب األمم      . الراحل ملا قدمه من مسامهات يف عملها      ذكـرى رئيسـها     

وشدد على أن ما أبدته مجيع الوفود من        . املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية ملا قدمه من دعم          
مـرونة وروح براغماتـية ومواقـف بـناءة مـن أجـل التوفـيق بـني اآلراء املخـتلفة قد مكن اللجنة                       

وقال ان االتفاقية . ٥٦/٢٦٠عمـلها بـنجاح، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          املخصصـة مـن اهنـاء       
اجلديـدة سـتكون صـكا قانونـيا دوليا ذا أمهية بالغة، جيسد عزم اجملتمع الدويل على منع الفساد         

وشـدد عـلى أن االتفاقـية اجلديـدة سـتكون شـاملة ومتعددة اجلوانب، فأعرب عن          . ومكافحـته 
ــتعاون    ثقــته يف أهنــا ســتثبت فائدهتــا   ــز ال ــية ملكافحــة الفســاد ويف تعزي  يف تدعــيم اجلهــود الوطن

 .الدويل، خصوصا يف جمال استرداد املوجودات

وقالــت ممــثلة الواليــات املــتحدة األمريكــية إهنــا تضــم صــوهتا إىل مــا قــيل بشــأن أمهــية    -٤٥
ــذي أجنــزته اللجــنة املخصصــة    ــيس اللجــنة     . العمــل ال ــواب رئ ــناهنا جلمــيع ن ــت عــن امت وأعرب

كما . ملخصصـة ملـا أبـدوه مـن قدرة قيادية، وكذلك جلميع من ترأسوا املشاورات غري الرمسية         ا
 .أعربت عن تقديرها جلميع املترمجني الشفويني والتحريريني ملا قدموه من دعم

ولـدى اختـتام الـدورة، أعـرب الرئـيس باالنابـة عـن تقديـره جلميع الوفود ملا بذلته من            -٤٦
صصــة مــن حتقــيق هدفهــا ضــمن احلــد الــزمين الــذي قــررته اجلمعــية  جهــود مكنــت اللجــنة املخ

ــية لكــبح      . العامــة ــية واالقليمــية والوطن ــدة ســتعزز اجلهــود الدول ــية اجلدي وأشــار إىل أن االتفاق
الفســاد الــذي ميــثل خطــرا عــلى األمــن واالســتقرار الوطنــيني ويقــوض احــترام ســيادة القــانون    

املخصصـة لديهـم أسـباب وفرية لالفتخار بأهنم         وقـال ان أعضـاء اللجـنة        . وشـرعية احلكومـات   
وحث احلكومات على مواصلة تأكيد . أجنـزوا املفاوضـات الـيت كانـت شاقة يف بعض األحيان        

ــأن تشــارك يف مؤمتــر التوقــيع السياســي الرفــيع           ــتزامها بــتحويل االتفاقــية إىل واقــع قــائم، ب ال
، ضمانا لتوقيع   ٢٠٠٣ديسمرب  /املسـتوى، الذي سيعقد يف مرييدا، املكسيك، يف كانون األول         

 .عدد كبري من الدول على االتفاقية اجلديدة
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   املرفق األول
   قائمة املشاركني

 الدول 
 ألبانيا زيف مازي، ألبانا دوتالري

رباح فصيح، نبيل حطاّيل، ثريا بن مقران، عبد اجمليد حمرش، حممد     
 دة برمزة وليتسان، لطفي بوفجلي، مصطفى حلرش، عزيز العفاين، لين 

 اجلزائر

 أنغوال دولسي غوميش
 األرجنتني كوريا، بتينا باسكوايل دي فونسيكا  . إلسا كيلي، أوجينيو م  

 أستراليا ريتشارد فريبرذر، اليزابيث ديي
توماس شتيلتسر، يوهان فروليخ، هيلموت تيخي، ميخائيل بوستل،        

 فولفغانغ شبادنغر، هانز أملوسليخنر 
 النمسا

، فخر الدين قمباروف، إيلدار حممدوف، غوملريزا     فاقيف ساديكوف
 تشافادوف 

 أذربيجان

 بربادوس لويس تول  
 بيالروس فيكتار غايسيناك، إيغور ميشكرودين

 بلجيكا سيدريك يانسنس دي بيستهوفن   -جان ماري نوارفاليس، جان
 بنن آن سيكا أجاي، لوي لينو هادونو، فورتون لوك أوليفييه غويزو    

و موخني، غودا لوب كاجيياس، سريجيو أوملوس،   ماري كاراسك
 مرييام سيليس كريسبو  

 بوليفيا

 البوسنة واهلرسك ندا يانكوفيتش 
 بوتسوانا كاتلولو  . ت

روبريتو أبدينور، إينو كورديرو، ماركوش بينتا غاما، جوزيه انتونيو       
 دياش تيفويل، جواو إيلياش كاردوسو، ريناتو دي ألينكار ليما   

 الربازيل

 بروين دار السالم مد جواندا عبد الرشيد، نبيل دراينا بدر الدين      حم
 بلغاريا بيتر بوبتشيف 

 بوركينا فاسو نويلي ماري بياتريس داميبا، ريتا سوالنج بوغور  
 بوروندي جان بوسكو بوتاسي 

 الكامريون أيغيب اشو هيلمان، نيكوالس نزويوم، إستر نغو موتنغي    
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بت، أالن تيليري، سيمون كريدالن،          كيث موريل، دوغالس برايتهاو   
 إيف بوليو 

 كندا

 شيلي راميوندو غونزاليس أنينات، لويس بالزا جنتينا   
يان جانغ، دونغ وانغ، يل شياو تيان، شيو يوان جيانغ، شياو فنغ              

 غوو، شياويان ليو  
 الصني

روسو خوسيه سريانو كادينا، كريو أريفالو، كارلوس رودريغيز       
 ريا كينتريو كوريا، ديانا باتريسيا ميخيا مولينا  بوكانيغرا، نورا ما

 كولومبيا

 الكونغو أنطوان بيس 
 كوستاريكا ستيال أيريام نوميان 

 كوت ديفوار ماتيو غبايورو تيين، ايدمي كويف، باكاسا باكايوكو    
 كرواتيا جيليكو هورخاتيتش، فيسنا فوكوفتيش   

 كوبا س مورتشانيت كاباناس رودريغيز، خوليو سيزار غونزالي. خوسيه ر 
 قربص إيبامينونداس، أندرياس نيكواليديس    . ستافروس أ

اجلمهورية التشيكية يان فيدرنا، أولدريخ كروليك، بيتر هابارتا، ياروسالف ستيبانيك     
 الدامنرك الرس ليختنشتاين 
 أمليدا، مانويل غارسيا خايني، أيل لوزدا برادو، –بايرون مورخيون 

 رروزا فاسكيز دي ميسم
 اكوادور

رمزي عز الدين، اسكندر غطاس، عبد اجمليد حممود، صالح الدين            
زيدان طه، حممود عزت، حسن الليثي، حمسن اليماين ابراهيم،    

 سليمان عبد املنعم، خالد املقواد، ريهام أمني  

 مصر

 استونيا تونو ميلر 
 فنلندا توم غرونبريغ، ياكو هالتونن، تاريا كانغاسكورته    

بلوم، جوليان ديروف، جيزيل     -ور، ميشيل راميس  باتريك فيلم
 كليمان، أوليفيا دييغو، أرنو فريدر   

 فرنسا

 غابون أدولف مونسار
هربرت هونسوفيتس، يورغ فرينر، فولفغانغ ماركفارت، شتيفان   

 هوزميات، ميخائيل أوت، أورسوال إلربس، دوروتيا نوميان    
 أملانيا

 اليونان ايفانغيليا غراماتيكا
و أورويال برادو، ساندرا نورييغا أوريزار، سيلفيا وولرز دي      فيديريك

 مييه
 غواتيماال
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 الكرسي الرسويل الديسالف نيميت  
 هنغاريا إيشتفان هورفات، يوجيف فيالنيي، زولت بونغورد  

. س. ن سينا، محيد علي راو، أ  . ب. ن.سرينيفاسان، س. ب.ت
 ريدي، بارتا ساتبايت  . ر . دوت، هيمانت كاركاري، و 

 اهلند

سامودرا سريويدجاجا، روملي أمتاسامسيتا، بامبانغ براييتنو،  . أ. ت
يوسف شاكر، إيدي براتومو، بودي بوولكسونو، كريشنا باجني،     
اودو رينيه، ماثيو مانوهوتو، أنديكا كريسنايودانتو، أوتو كورنيليس      

 كاليغيس، بورواننغ  

 اندونيسيا

مود خاين، جوياباد  بريوز حسيين، علي حجيغالم ساريازدي، حم  
 امساعيل باغاي هامانيه

مجهورية ايران 
 االسالمية

 ايرلندا رونان مرييف، ميف كلريي، فيكتوريا كيهل، فريغاس دي ستوك    
 اسرائيل مسيلغ  -إستر إيفرات

كالوديو مورينو، جواكينو بوليميين، الفونسو بابا، سيلفيا ديال       
 مونيكا، نيكوال مايورانو، فرانسيسكو تروجا

 ايطاليا

يوكيو تاكاسو، سيجي مورميوتو، هريوكازو أوراتا، كينيتشي     
 نيشيكاتا، تارو هيغاشياما، كيكو إيشيهارا، ساتوكو توكو    

 اليابان

حمي الدين توق، مجال الشمايلة، حممد فهد ابراهيم الكيمني، يوسف    
 مصاروة، صباح الرافعي، راية قاضي

 األردن

 كينيا كونشياله  .  شارون سواموتو، جيمس كيواغا،   . باتريك س
 الكويت بدر املسعد، زكريا االنصاري، زياد األنبعي 

مسري مشا، بيري أنطون كنعان، طالل احلاج، وليد قليالت، سركيس         
 تادرس، مجانة خداج 

 لبنان

. أبو محيدة، عثمان سامل حممد دعوكي، مصطفى م   . هعبد احلكيم  
  اجلعيديعمر دبارة، عبد الكرمي علي املدنيين، جالل   

اجلماهريية العربية 
 الليبية

 ليختنشتاين باتريك ميخائيل ريتر 
 ليتوانيا ساروناس أدومافيسيوس، لينا روكستيليينه  

 لكسمربغ بول فابر، بيري فرانك، لوك ريدنغ  
داتو زولكيبلي بن مات نور، منّور كبري حممد زين العابدين، روشان         

 لطفي حممد، شريفه نورهانا سيد مصطفى     
 ماليزيا

 مايل كريستيان ادريسا دياسانا
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 موريشيوس ايفان ليسلي كولندافيلو 
باتريسيا اسبينوسا كانيتيانو، جويل هرنانديز غارسيا، ادواردو      
هيكتور موغويل فلوريس، لويس خافيري كامبوزانو بينيا، راؤول     
كاريرا بلينو، ساندرو غارسيا روخاس كاستيلو، جوليان خواريز     

 رخي لويس هيدالغو كاستييانوس  كاديناس، خو

 املكسيك

 املغرب عمر زنيرب، رضوان حسيين، أمحد آيت طالب     
ليتو   -جتيهينونا، آنا  . مسيث، ماريا كاكونغا، غريسون أ     . دانييل ر

 هايتيمبو، نادا كروغر 
 ناميبيا

 نيبال باسوديف الميتشهانه، موهان براساد براجناده، مدهب براساد باودل 
 فان هيك، يوك   – هوفه  –نز أمبا، أنكه تري   ياب راماكر، ها

 غيزيلشاب، ليين فان درسبيك، يوست فياردا، ساندرا بيلدر     
 هولندا

 نيوزيلندا باربرا بريدج، وارن ويتفورد 
 نيكاراغوا خوليو سيزار سابوريو ارغوييو  

الوسه،    . إنفاوا، م. ب . أكابين، أوربه أنغولو، ت    . مصطفى م
  ابراهيم بام، أونومه أوبووتور   أوالواله ادريس ماييغون،

 نيجرييا

 النرويج كولشوس . هغورو هانسون بول، كاميال    
مخيس بن سامل بن مخيس اخلليلي، أمحد بن سعيد احلسين، حممد بن             

 خلفان الدغيشي
 عمان

 باكستان علي سرفار نقفي، أمحر بالل صويف، حممد كمران أخطر    
 بنما خورخي انريكه هالفن برييز

 باراغواي كابييو سارويب، كالوديا أغيلريا    أوسكار 
خافيري باولينتش، هوغو بورتوغال كارباخال، كارمن أزورين، لويس           

 رودريغري
 بريو

. غارسيا الثالث، مارغريتو ب. داتومانونغ، فيكتور غ. سيميون أ 
راما، روبن كارانزا، ريكاردو باراس  . غرفاسيو االبن، داريو ك 

. ا، ليا تانودرا أرمامينتو، جوزيل فبادو. الثالث، ماري آن أ
 ووي . إغناسيو، مارلون أ 

 الفلبني

ماريوس شوفرونسكي، آنا غروبينسكا، اغنييتسكا ستافيارتس، ريناتا  
 كوفالسكا، إيرينا بوتابينسكا

 بولندا

كارلوش نيفيش فرييرا، ليليانا أراوجو، ماريا دو كارمو دا كونسيساو    
 داكوستا

 الربتغال
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املال، فهد علي احلنـزاب، حممد جاسم السليطي،      . وسف م عبد اهللا ي
 أمحد عبد اهللا حسني احلويت، جناة اخللف    

 قطر

 مجهورية كوريا جني-هون، يون ييون   -كيم تسونغ  
يغيو بوتا، نيكوليتا إيلييسكو، سورين تانا سيسكو، بيبـي        

 تشيوبوتارو، ألينا نيكوليسكو  
 رومانيا

ميخايلوف،   . كالينني، فالنتني إ  . روغاتشيف، ميخائيل إ   . إيليا أ 
. فومني، أوليغ ب . تونكوغالس، فالدميري ن. أركادي ف

. ميكولشني، آنا غ  . غروبوفوي، ألربت إ   . سيدوروف، فالريي أ 
أخوتنيكوف، . جريونكني، دمتري ر. فيليمونوفا، الكسندر ف

 بوريسوف . ألكساندر أ

 االحتاد الروسي

دي، عبد اهللا عبد الرمحن    عمر حممد كردي، عبد الرحيم الغام   
النذير، سعد بن حيىي       . اليوسف، صاحل عبد اهللا الغامدي، محد س   

اخلواجي، ماجد عبد احملسن احلميد، أمحد حممد اخلويطر، سعود     
 املطلق

اململكة العربية 
 السعودية

 السنغال ابرهيما سوري سيال  
صربيا واجلبل  برانيسالف ميلينكوفيتش، يوفيتسا تشيكيتس   

 داألسو
 سرياليون نينيه دابو 

 سنغافورة ماثيو جوزيف
فالدميري كوتوليتش، توماس هرباتش، رومان غوغا، بافول      

 سلوبوفسكي، ماريا أندروسكوفا 
 سلوفاكيا

 سلوفينيا نينا رادولوفيتش، دراجيتسا أورتيلي، غوران كريج  
. س. فولو، م. بوداسينغ، م . ك. مولييا، إ  . ت. رابييا، أ . ب. أ

 مانغكوتيوا. ف. ، سميميال
 جنوب أفريقيا

انتونيو نونييز غارسيا ساووكو، فرانسيسكو ديل ميخيل ألفاريز،        
خوسيه ماريا دي الس كويغاس كاريتريو، فرانسيسكو خافيري  

 غوانزاليس إيبانييز إغناسيو بايلينا رويز   

 إسبانيا

 سري النكا غونا تيالكه   . ت . أ. مينديس، و  . ل. د
محد، عمر أمحد حممد، عبد الرمحن األمني،       يوسف سعيد حممد أ  
 كمال بشري أمحد خري   

 السودان

 السويد هاكان أوبريغ، آسا غوستافسون   
هاينريخ راميان، برنار ياغي، لورنزو شنيدر فون فارتنسيه، مارتن   

ه ش ل كا ايت كا ن ان كاند ا أند اتشت أنت
 سويسرا
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  أنتماتن –شتروب، أندريا كاندريان، مونيكا مايت، كارول بيشيه      
اجلمهورية العربية  حسن خضور صفوان غامن، عبود السراج، 

 السورية
كارن تشريانود، وانتشاي روجانا فونغ، بونغبات ريانغكروار، أوتاي 
أرتيفتش، بياتيدا جريمانزا، باسبورن سانغا سوبانا، رونغفودي     

 فريابوتر، بيموادي سوفاراتانابونغ 

 تايلند

مجهورية مقدونيا  ألكساندر تافتشيوفسكي، زوران تودوروف
 الفية سابقااليوغوس

 توغو كويف مكسيك أسا، أووكي باناسا  
 تونس عفيف هنداوي، ناصر بن فرجيه  

بولنت ترهان، نامق غونر إربول، طوفان      . أيدين شاهينباش، ر  
 هوبيك، سادين أييلديز، رافيت أوفوق أوندير، سنان إيسن       

 تركيا

 أوغندا سينغ  . ريتشارد بوتريا، ايليزابيت موسوكه، ج   
كا، فالريي راتشول، سفيتالنا بيليبتس، لوبوف بوتنكو،        أناتويل ريد 

 أولكسيي هوراشنكوف، فولودميري أوميليان 
 أوكرانيا

حممد حممود الكمايل، علي حسن الشرياوي، عبد اهللا يوسف        
الشمسي، يعقوب يوسف احلساين، عبد الرحيم حممد العوضي، مراد    

 حممد مراد علي 

االمارات العربية 
 املتحدة

اململكة املتحدة  نـز، أليسون كروكيت، إيان ريتساردز، كيت ماكلريي      بيتر جنك
لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

مجهورية تنـزانيا  مايايا، عوض حممد، بركة هاران لوفاندا   . روبرت م
 املتحدة

نوبل، جون   . ايليزابيت فريفيل، توماس هاينيمان، ستيفن ف   
 ولومون، سكوت تومبسون  براندولينو، كينيث هاريس، هوارد س    

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 أوروغواي إيلزا بورغيس، غوستافو ألفاريز  
 أوزبكستان دونييور إبراغيموف 

غوستافو ماركيز مارين، مرييام غارسيا دي برييز، فيكتور مانزا     
 ناريس، ايرنستو نافازيو

 فنـزويال

ن، فو فان تويني،      بام تروونغ جيانغ، ها ترونغ كونغ، نغويني نغوك أ     
 بوي هو ترو، نغويني يت تان ها   

 فييت نام
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علي محيد شرف، ملحي أمحد علوان، علي حسن الشريف، جنيب       
 أمحد عبيد، عاتقة علي محزة، عبد الغين ثابت املقطري     

 اليمن

 زامبيا روزوين موتينتا واندي 
مرييبريي، فوفا أبيدنيغو تشكاندا،   . كانغاي، بنيامني ت. ج. ت
 را تشيما ندامبا، جيمس نياكوتيو   بارب

 زمبابوي

  
 الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

 صندوق النقد الدويل، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 

  احلكومية األخرى–املنظمات الدولية 
آلسيوي، االحتـاد األورويب، املـنظمة االستشـارية القانونـية اآلسـيوية األفريقية، مصرف التنمية ا           

أمانـة اجلماعـة الكاريبية، جملس وزراء الداخلية العرب، جملس أوروبا، جملس االحتاد األورويب،      
جملـس الـتعاون اجلمـركي، املفوضـية األوروبـية، الوكالـة الفرانكوفونـية، جامعة الدول العربية،              

 جمموعة املشرفني املصرفيني الالاقليمية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 
 يانات اليت حتتفظ مبكتب مراقبة دائمةالك

 منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة
 

 املنظمات غري احلكومية
مؤسســة آســيا ملــنع اجلــرمية، اجمللــس النســائي الــدويل، االحتــاد  : ذات املركــز االستشــاري العــام

 الدويل للمشتغالت باملهن التجارية والفنية، الرابطة الدولية ألخوات احملبة
 

اجمللــس الــدويل املعــين مبشــاكل الكحــول واالدمــان، مركــز   : املركــز االستشــاري اخلــاصذات 
احلــركة  (التضــامن االيطــايل، اجمللــس الوطــين للمــنظمات النســائية األملانــية، بــاكس رومانــا         

ــية للطــالب الكاثوليكــيني       ــية واحلــركة الدول ــية للشــؤون الفكــرية والثقاف ، )الكاثوليكــية الدول
 نسائية االشتراكية، مؤسسة الشفافية الدوليةاملنظمة الدولية ال
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   املرفق الثاين
   قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة املخصصة يف دورهتا السابعة
 رمز الوثيقة العنوان أو الوصف

 A/AC.261/3/Rev.5 مشروع منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

قية ملكافحة الفساد تقريـر اللجـنة املخصصـة للتفاوض بشأن اتفا        
ــن        ــنا م ــدت يف فيي ــيت عق ــا السادســة، ال ــال دورهت  ٢١عــن أعم

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨يوليه إىل /متوز

A/AC.261/22 

 A/AC.261/23 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال
 A/AC.261/24 تقرير فريق االتساق

 Corr.1 و
ــندا ــو  : هولـ ــرار الـ ــروع القـ ــلى مشـ ــيقة تعديـــالت عـ ارد يف الوثـ

A/AC.261/L.233 
A/AC.261/L.252 

ــيابان ــيقة    : الـ ــوارد يف الوثـ ــرار الـ ــروع القـ ــلى مشـ تعديـــالت عـ
A/AC.261/L.233 

A/AC.261/L.253 

 A/AC.261/L.254 ٥٣ من املادة ٩نتائج املشاورات غري الرمسية بشأن الفقرة 
تعديـــل عـــلى مشــــروع القـــرار الـــوارد يف الوثــــيقة     : الـــربازيل 

A/AC.261/L.233 
A/AC.261/L.255 

 A/AC.261/L.256 مشروع التقرير
 A/AC.261/L.257 مشروع منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 A/AC.261/CRP.11 ٥٣ من املادة ٩نتائج املشاورات غري الرمسية بشأن الفقرة 
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