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 مقدمة –أوال 

،  ٢٠٠٠ ديسمرب /كانون األول   ٤ املؤرخ  ٥٥/٦١أقرت اجلمعية العامة، يف قرارها رقم   - ١
بأن من املرغوب فيه وجود صك قانوين دويل فعال ملكافحة الفساد، مبعزل عن اتفاقية األمم         

، وقررت إنشاء     )لحق األول ، امل٥٥/٢٥القرار (املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
جلنة خمصصة للتفاوض بشأن ذلك الصك يف فيينا مبقر مركز منع اجلرمية الدولية التابع ملكتب       

 *.مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية

قررت اجلمعية العامة . ٢٠٠٢يناير   / كانون الثاين  ٣١ املؤرخ  ٥٦/٢٦٠ويف قرارها رقم  - ٢
اتفاقية بشأن مكافحة الفساد إىل التفاوض بشأن   أن تعمد اللجنة املخصصة للتفاوض حول  

اتفاقية األمم املتحدة  "اتفاقية شاملة وفعالة يشار إليها، ريثما يتحدد امسها بصفة ائية، باسم   
 ".ملكافحة الفساد

، اعتمدت اجلمعية   ٢٠٠٣أكتوبر   / تشرين األول  ٣١ املؤرخ  ٥٨/٤ويف قرارها رقم  - ٣
 كانون  ١٤ودخلت تلك االتفاقية حيز التنفيذ يف . ملكافحة الفساد العامة اتفاقية األمم املتحدة 

 .٢٠٠٥ديسمرب  / األول

 قررت اجلمعية العامة أن ختتتم اللجنة املخصصة للتفاوض حول اتفاقية ٥٨/٤ويف القرار  - ٤
لألمم املتحدة بشأن مكافحة الفساد أعماهلا تلك بعقد اجتماع يسبق بوقت كاف موعد انعقاد    

وىل ملؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية ميكِّن تلك الدول من إعداد مشروع للنظام  الدورة األ
 من االتفاقية متهيداً   ٦٣الداخلي ملؤمتر الدول األطراف وألحكام أخرى يرد وصفها يف املادة        

 .لعرضها على مؤمتر الدول األطراف للنظر فيها يف دورته األوىل   

 تنظيم الدورة –ثانيا 

  الدورةافتتاح -ألف  
عقدت اللجنة املخصصة للتفاوض حول اتفاقية ملكافحة الفساد دورا الثانية يف فيينا     - ٥

 .، نظمت أثناءها أربعة اجتماعات  ٢٠٠٦ يناير /الثاين كانون   ٢٦ و ٢٥يومي 

، أعلن نائب رئيس   يناير / الثاين  كانون٢٥ويف االجتماع الثاين واألربعني بعد املائة، يف   - ٦
 .صصة افتتاح الدورةاللجنة املخ

وهنأ الرئيس باإلنابة أعضاء اللجنة املخصصة على ما أجنزوه من أعمال أفضت إىل        - ٧
. التوصل يف وقت قياسي إىل إبرام اتفاقية ملكافحة الفساد ودخوهلا يف وقت الحق حيز النفاذ   

. مية والعامليةوذكر أن مكافحة الفساد قد حظيت بأولوية االهتمام على األصعدة الوطنية واإلقلي   
                                                 

 ".مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية"حيمل هذا املكتب اآلن اسم  *
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فاألرقام اليت قدمها كل من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل للخسائر املتكبدة يف األموال   
من جراء الفساد وغسل األموال وقفت شاهدا على ضرورة التعجيل بالتصديق على االتفاقية 

قية وأعرب عن  وأبرز الرئيس باإلنابة عددا من التطورات اهلامة فيما يتعلق باالتفا    . وتطبيقها
تقديره حلكومة املكسيك لتفضلها باستضافة املؤمتر السياسي رفيع املستوى من أجل توقيع      

كانون     ١١ إىل  ٩اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الذي انعقد يف مرييدا، املكسيك، من     
 . توقيعا وبتصديق واحد٩٥، وحيث حظيت االتفاقية بـ  ٢٠٠٣ ديسمرب/األول

الرئيس باإلنابة باجلهود اليت بذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   ونوه  - ٨
(UNODC) مشروع دليل    . أجل مساعدة البلدان يف التصديق على االتفاقية   من هذا وقد أُعد

تشريعي لتنفيذ االتفاقية مبساعدة قدمها معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة،      
وقد عقدت حىت اآلن مخس حلقات .  عن مدخالت قدمها عدد من اخلرباء الدولينيفضال

تدارس إقليمية تستهدف التشجيع على التصديق على االتفاقية وتنفيذها، ومن املزمع عقد       
وأتاحت حلقات التدارس هذه لبلدان املنطقة الواحدة فرصا لكي تتشاطر فيما  . حلقتني أخريني

 واجلرمية، جتارا وممارساا ادية  باملخدراتكتب األمم املتحدة املعين   بينها، وبينها وبني م  
وقد أثبتت النتائج اليت أسفرت عنها حلقات التدارس هذه عن  . ومبادراا اجلديدة واملبتكرة  

ومهدت التوصيات املقدمة . زخم جديد عرب العامل حنو مضاعفة اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد
وأعرب الرئيس باإلنابة عن أمله يف أن      . د أوىل دورات مؤمتر الدول األطراف الطريق إىل عق

خيتتم عما قريب ما جيري من مشاورات بني األمانة وبني حكومة األردن بشأن استضافة أوىل   
 .٢٠٠٦ ديسمرب /كانون األولدورات مؤمتر الدول األطراف يف النصف األول من 

 ٤٤ توقيعا و  ١٤٠ –اهن للتصديق على االتفاقية وأعلن الرئيس باإلنابة الوضع الر  - ٩
 وأهاب بالوفود أن تبدي نفس القدر من روح التعاون الذي أبدته يف التفاوض أثناء         –تصديقا  

وأعرب عن األمل يف أن يكون عدد أكرب كثريا من البلدان قد صدق على  . الدورات السابقة
األطراف، ويف أن يكون قد حتقق قدر أكرب    االتفاقية حبلول موعد الدورة األوىل ملؤمتر الدول  

 .من التوازن اإلقليمي

عن الدول األعضاء باألمم املتحدة املنتمني إىل عضوية     وحتدث ممثل النمسا بالنيابة   -١٠
وعن البلدان املتقدمة ) بلغاريا ورومانيا  (االحتاد األورويب، وعن الدولتني املنضمتني إىل االحتاد    

وكذلك  ) كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا   (إىل عضوية ذلك االحتاد  
ألبانيا، البوسنة واهلرسك،   (عن بلدان عملية االستقرار واالنضمام والبلدان الطاحمة للعضوية 

وأعضاء املنطقة االقتصادية األوروبية احلرة، وكذلك مجهورية مولدوفا    ) وصربيا، ومونتينيغرو  
. تقديره ألعضاء املكتب ملا أجنزوه من عمل جاد أثناء فترة التفاوض     وأعرب عن  . وأوكرانيا

وأشاد بذكر املغفور له هكتور تشاري سامرب، سفري كولومبيا والرئيس السابق للجنة   
وأعرب عن رضى االحتاد األورويب إزاء ارتفاع عدد التوقيعات، والعدد املتزايد   . املخصصة

شر بأن الوثيقة مآهلا إىل أن تصبح اتفاقية عاملية حقا تشكل        للدول املصدقة على االتفاقية، مما يب 
وأكد على مشولية . اإلطار القانوين الالزم ملكافحة الفساد على الصعيد العاملي وعلى حنو فعال
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. جمموعة املعايري والتدابري واألحكام اليت تنص عليها االتفاقية، مما جيعل منها صكا تارخييا هاما   
دابري الوقائية الفعالة تشكل أوىل اخلطوات اليت ال غىن عنها حنو مكافحة كما أكد على أن الت

وطمأن . الفساد، مربزا أمهية املشاركة الفعالة يف اختاذ التدابري الوقائية من جانب اتمع املدين
اللجنة املخصصة على أن االحتاد األورويب ملتزم أشد االلتزام بإاء عملييت التصديق على   

 . وتطبيقها بأسرع وقت ممكناالتفاقية

وقدم أمني اللجنة املخصصة مشروع النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية   -١١
وأكد على أن مشروع النظام الداخلي هذا . (A/AC.261/27)األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

م املتحدة ملكافحة اجلرمية   يقتبس الكثري من النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األم    
املنظمة عرب احلدود الوطنية، وهو مشروع ينهض بدوره على أساس النظام الداخلي للجمعية  
العامة وهليئات أخرى شبيهة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب    

 .م املتحدة ملكافحة الفسادالوطنية، والنظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األم  

  احلضور-باء  
كما حضرها مراقبون عن   .  دولة ٨٤حضر الدورة الثامنة للجنة املخصصة ممثلون عن   -١٢

معهد تابع لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وعن منظمات تابعة     
ويورد املرفق  . ات غري حكومية ملنظومة األمم املتحدة، ومنظمات دولية حكومية أخرى ومنظم   

 .األول هلذا التقرير قائمة باملشاركني 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم عمل اللجنة   -جيم 
،  ٢٠٠٦ يناير /كانون الثاين ٢٥يف اجتماعها الثاين واألربعني بعد املائة، املنعقد يف    -١٣

 :اعتمدت اللجنة جدول األعمال التايل لدورا الثامنة
 .لدورة الثامنة للجنة املتخصصةافتتاح ا - ١
 .اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢
النظر يف مشروع النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة   - ٣

 .ملكافحة الفساد
وضع مشروع النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة    - ٤

 . صيغته النهائية واملوافقة عليه ملكافحة الفساد يف
 .اعتماد تقرير اللجنة املتخصصة يف دورا الثامنة    - ٥

 الوثائق  -دال 
وترد قائمة . كان أمام اللجنة املتخصصة يف دورا الثامنة ما أعدته األمانة هلا من وثائق        -١٤

 .بتلك الوثائق يف املرفق الثاين هلذا التقرير



 

5  
 

CAC/COP/2006/2 
A/AC.261/28 

نظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم النظر يف مشروع ال –ثالثا 
 املتحدة ملكافحة الفساد

درست اللجنة املخصصة، يف اجتماعاا من الثاين واألربعني بعد املائة إىل اخلامس  -١٥
واألربعني بعد املائة، مجيع أحكام مشروع النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 

واستندت يف أعماهلا إىل مشروع النظام الداخلي الذي أعدته  . كافحة الفساداألمم املتحدة مل 
 .(A/AC.261/27)األمانة 

من مشروع النظام الداخلي، أشار ممثل ) الدورات العادية (٣وفيما يتعلق بالقاعدة  -١٦
فحة اجلرمية   خبالف النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكا–األمانة إىل أنه 

املنظمة عرب احلدود، لن يعقد سنويا إال الدورتان األوىل والثانية، مث تعقد الدورات التالية مرة  
 .٢٠٠٧كل عامني مما يتيح عقد مؤمتري االتفاقيتني بالتناوب اعتبارا من سنة      

، أبرزت اللجنة املخصصة أمهية مشاركة    )متثيل الدول األطراف   (١٢وبالنسبة للقاعدة   -١٧
خرباء يف دورات مؤمتر الدول األطراف نظرا للتعقيد الذي تتسم به أحكام تلك القاعدة،          

 .وأعرب عن أمله يف أن حتاول الدول تضمني وفودها خرباء بوصفهم مستشارين   

، ارتأت اللجنة املخصصة ضرورة   )مشاركة الدول املوقعة  (١٤وفيما خيص القاعدة  -١٨
 يف  ٢٥لدول األطراف، وجماراة ذلك التمييز حلكم القاعدة   التمييز بني الدول املوقعة وبني ا 

النظام الداخلي للجمعية العامة، فمن شأن ذلك، عدا ما هنالك من مزايا أخرى، أن يقوي    
وأحاط ممثل األمانة اللجنة املخصصة علما بأنه لكي تسود  . الدافع إىل التصديق على االتفاقية

من القاعدة ) هـ (٢عملية التفاوض، أدرجت الفقرة روح الشمولية وقيم اإلمجاع اليت سادت 
 . لكي تتيح ألي دولة موقعة على االتفاقية فرصة املشاركة يف مداوالت املؤمتر  ١٤

، أبلغت اللجنة املخصصة بأن )مشاركة املنظمات غري احلكومية  (١٧وبصدد القاعدة  -١٩
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تتضمن حيدا عن النظام الداخلي ملؤمتر األطراف     ) ب(٣الفقرة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ألا ال تكتفي بالنص على مداخالت شفهية من جانب املنظمات    
ويشري ذلك إىل النص على جواز  . غري احلكومية، بل تتجاوز ذلك إىل السماح مبدخالت أخرى

انات شفهية بالنظر إىل القيود تقدمي وثائق مكتوبة ومواد إعالمية مبا ال يتسىن إدراجه يف بي
 .الزمنية للدورة

 توخيا –، فررت اللجنة املخصصة )تقدمي وثائق االعتماد  (١٨وفيما يتعلق بالقاعدة  -٢٠
للمراعاة الواجبة للمشكالت العملية اليت صادفتها جلنة وثائق االعتماد أثناء الدورة الثانية ملؤمتر         

دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وعلى أثر       الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتح 
مشاورات أجرا يف إطار فريق عمل غري رمسي أنشأه الرئيس، قررت قبول التعديالت اليت        
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 إىل ضرورة    ٣، وذلك بإضافة إشارة يف الفقرة     ٤ و  ٣، الفقرتني  ١٨أدخلت على القاعدة  
 .توافق ذلك مع أحكام القانون احمللي

، أطلع الرئيس اللجنة املخصصة على التغيريات )االنتخابات   (٢٢لقاعدة وبالنسبة ل -٢١
املقترح إدخاهلا على مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة      
الفساد، مضاهيا إياه بالنظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

ونظرا ألنه كان على هذا املؤمتر األخري أن يتناول، فضال   . ظمة عرب احلدود الوطنيةاجلرمية املن
، املرفقان الثاين  ٥٥/٢٥القرار (عن اتفاقية اجلرمية املنظمة، الربوتوكوالت الثالثة امللحقة ا 

، اليت دخلت كلها حيز النفاذ، فإن نظامها الداخلي ينص  )، املرفق ٥٥/٢٥٥والثالث والقرار 
وقد ارتئي أنه مل يكن مثة داع لكل ذلك يف حالة مؤمتر   . تبها على عدد أكرب من األعضاء  ملك

 .الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

، قررت اللجنة املخصصة تعديل مشروع القاعدة  )إبدال الرئيس (٢٦وبصدد القاعدة   -٢٢
 .يل اموعات اإلقليمية اخلمسبغية التحقق من أن الرؤساء اجلدد يواصلون متث 

القرارات اليت تتخذ بصدد املسائل اجلوهرية ومسائل     (٥٨وفيما يتعلق بالقاعدة   -٢٣
 من النظام الداخلي ملؤمتر    ٥٨، قررت اللجنة املخصصة أن تعاود األخذ بنص املادة    )امليزانية

وطنية، اليت تفاوضت بشأا  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال
 .بعناية اللجنة املخصصة املسؤولة عن التفاوض بشأن تلك االتفاقية 

وضع اللمسات األخرية على مشروع النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف  -رابعا 
 يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

خصصة مشروع النظام الداخلي ، أقرت اللجنة امل  ٢٠٠٦ يناير  /كانون الثاين   ٢٦يف يوم   -٢٤
(A/AC.261/L.259)     وقررت عرضه على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد لكي ينظر فيه ويتخذ قرارا بشأنه يف دورته األوىل وفقا لقرار اجلمعية العامة  
٥٨/٤. 

 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة يف دورا الثامنة -خامسا 

عتمدت اللجنة املخصصة، يف اجتماعها اخلامس واألربعني بعد املائة تقرير دورا الثامنة     ا -٢٥
(A/AC.261/L.258). 

وعلى أثر اعتماد التقرير، أهاب الرئيس بالدول األعضاء اليت مل تصادق بعد على اتفاقية    -٢٦
ة إىل التصديق عليها األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفذها أن تفعل ذلك، ونوه بأمهية املسارع 

يف موعد يتيح لعدد من الدول فرصة املشاركة بصفة أعضاء كاملي العضوية يف أوىل دورات    
وعاود اإلعراب عن أمله يف أن يتم االتفاق بني حكومة األردن وبني الـ   . مؤمتر الدول األطراف
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UNODC     ٢٠٠٦ مرب ديس/كانون األول على استضافة الدورة األوىل للمؤمتر يف األردن ويف .
وأعرب عن الشكر ألعضاء األمانة وللمترمجني الفوريني على ما قدموه من مساعدة تتسم          

 .بالتفاين وتتحلى بالصرب طوال عملية التفاوض  

وحتدث ممثل النمسا، بوصفه ممثال للبلد املضيف وباإلنابة عن بلدان االحتاد األورويب،       -٢٧
مجيعا عن شكرهم للرئيس على ما أداه من عمل  كما حتدث عدد كبري من املشاركني، فأعربوا  

ممتاز وما أبداه من قدرة قيادية فائقة، كما أثنوا على روح التعاون اليت سادت جو املفاوضات   
أثناء التفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وبشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          

بوا عن رضاهم عن مشروع النظام الداخلي ملؤمتر الدول وأعر. اجلرمية املنظمة وبروتوكوالا 
 .األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
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 املرفق األول
 قائمة املشاركني

 الدول  
 أفغانستان  أمان اهللا زويري، حممد داوود وداع  

 ألبانيا  زف مازي، ألبانا دوتالري  
 اجلزائر  ثريا بنمقرين   طاووس فروخي، نبيل عتايل، خمتار األخضري،   

 األرجنتني  نيليدا كونتريراس دي إكري   
 استراليا  نيقوال روزنبلوم 

 النمسا  توماس ستلْزير، برجييت فرميري، مسريا ريهمان، كريستوف كلوس       
فؤاد امساعيلوف، مقدس سلطانوف، غراي مرادوف، غوملريزا كافادوف، نرجس 

 قربانوفا
 أذربيجان 

 بيالروسيا  كورودينأندريي شفيد، إيغور مش
 بلجيكا  فيليب نيوفنهويز، جوشن ديفيلدر

 هوراسيو باسوبريي أوتريو، سريجيو أوملوس أوريونا، خوليو مولينيدو كالروس، 
 ماريا سزاركا توريس

 بوليفيا 

 الربازيل   كارمن ليديا رشتري ريبريو مورا، ماريا فيليسيانا أورتيغاو
 بروين دار السالم  جواندا راشدإنتان قاسم، سوي كيانغ آنغ، حممد 

 بلغاريا  بيتر بوبتشيف، ياسن توموف
 الكامريون  جان ميالغا، أوودو موسى، نيكوال نزويوم

 كندا بروس جيلييز، إيف بوليو
 شيلي  سكوكنيك، إدواردو شوطْ. ميلينكو إ

 الصني جيا غيد، جانغ عونغونغ، سون جني، غاو يي، يني هايغانغ
 كولومبيا  نوكادينا، ثريو أريفالوييبس، جوليان ِبنتو غالفيسروسو خوسيه سريا

زيليجكو هورفاتيك، فالدميري ماتيك، لييليانا فودوبيجاِسنجيق، ِفسنا فوكوفيك، 
 برانكو زيبيك

 كرواتيا 

 اجلمهورية التشيكية   زدنكا ستربلوفا، بيتر هافِْلك
 الدامنرك  مورتيسن–توماس توردال 

 إكوادور  ا، روزا فاسكويث دي ِمسمريبايرون مورخيون آمليد
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رمزي عز الدين رمزي،  معتز أمحدين خليل، عبد الوهاب بكري، ريهام خليل، 
 ابراهيم سامل

 مصر

 السلفادور  ماريو إرنستو كاسترو جراندي
 إثيوبيا  غريما ووركو أياليو

ا،  غافيدي–كريسيت كاويب، يارمو لتيونن، إيالري رانتاكاري، جوهانا جوكينن 
 ماريت أنتوال، تارجا كانغا سكورته

 فنلندا 

 فرنسا بلوم، أوليفيا دييغو، نيكوال لوراش-كزافييه ِدنيو، ميشيل راميس-فرانسوا
 أملانيا  جيورج فرينر ماركارت، ماتياس كورته، مارتينا هاكلربغ، أورسوال إلِربس

 اليونان  نيقوال كريكوس، أثينا تشاناكي، دميتريوس داديوتيس
 غواتيماال  ندرا نورييجا، سيلفيا ووهلرس دي ميييسا

 غينيا سادو ديالو، عبدوالي بالْده
 ار غابور مولنار، جيورجي مارتن زنايت، كوزميا كوبكسيك، زولت بنفورد

كومار، هيمانت . جوشي، أنوجا سراجني، باوان ك. س. ك. برام دوت، ر
 كاركري، براشانت بيز

 اهلند

 اندونيسيا    إلزا مرياندارامشات بودميان،
 مجهورية إيران االسالمية حممد مهدي أخندزادة، على حاجيغالم ساريازدي

 إيطاليا  ستيفانو دامربووزو، فابريسيو غانديين، فرنشيسكا سوميال
 اليابان  شيغيكي سومي، ساتوكو طوكو

 ملحس، . ماضي، حميي الدين طوق، عماد املضاضهة، غيث ز. شهاب أ
 قاضي، زينا املخيمرريا ال

 األردن

 الكويت  األنصاري. بدر عبد اهللا املسد، صالح يوسف بن علي، زكريا أ
 التفيا  آيفارس فوفرس، مارتنـز كاليف

 لبنان  مسري مشّا، بيري كنعان
 ليسوتو   بوروثو ماتسوسو، ليوميل إستر موجاكي، مالفتسني موسيمي

 اجلمهورية العربية الليبية حممد محزه عبد الرمحنعبد العمران بن عيشا، حممد صاحل صغير، 
 ليتوانيا   رايتيس بولوسكاس، لينا روكستيليني

 لكسمربغ  كريستيان براون، بيري فرانك
 ماليزيا  رمجة حسني، جوجي صمويل، نور عزام مهد إدروس

 ملكسيك ا إدواردو بينيا هالري، أرماندو فيفانكو كاستيليانوس، بيلّي أورتيس هارش بانياليس
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 موناكو  كلود جيوردان
 املغرب عمر زنيبري، رضوان حسيين، دينا بناين، عبد الكرمي بن سالم

 موزمبيق  بيدرو كوميساريو
 ميامنار آي مونغ تان، خني ميات شيت

تري، هويفه فان هيك، . ج. فان وودنربغ، أ. آمبا، أ. ف. دي فيسري، ج. ج. ج
 يونغ. د. س

 هولندا 

 نيكاراغوا  يوين مريانداايزولدا فركس
 نيجرييا  أولوايل إدريس مايغون
 النرويج  كولشوس. هيلِّه كليم، كاميليا هـ

 عمان سليم الريامي، عبد اهللا العمري، سليم عباس
 باراغواي  أوسكار كابيليو، مارسيال أفارا

 بريو  هاري بيليفان ماكربايد، كارمن أزورين، دينيس لويو، كارال فاتشاريال
 الفلبني  إغناسيو. ديري، جوسيل ف. وليو سيخ

 بولندا  زديسلو غاليكي، آنا غروبنسكا
 الربتغال  أنطونيو اينوسنثيو يرييرا، ماريا دو كارمو كوستا، هيلينا بتشو

 قطر سامل صقر املروخيي، يوسف ابراهيم احملمود
 مجهورية كوريا   هون كيم، كوانغ يونغ كلونغ–تشونغ 

 رومانيا  ورين أورس، نارسيسا فالدوليسكوألينا بالتا، فل
غروبوفوي، أوليغ . مريكوخني، فالريي أ. أندرييف، ألكساندر ف. فالدميري ف

نانييفا، . ميخايلوف، أالّ ب. متسيكوفا، فالنتان آي. سيدوروف، أولغا إ. ب
 لوكوتونني. كولودياجين، إدوارد ف. فالريي أ

 االحتاد الروسي 

 اململكة العربية السعودية    ال ناصفعمر بن حممد كردي، مج
جوراج متشق، توماس هرباك، إيفا سوركوفا، مريوسالفا فورغاكوفا، رونالد 

 كاكاس
 سلوفاكيا

 سلوفينيا  دراغيكا أورتلج، غوران كريز
 جنوب افريقيا  موغادنغوين. مانغكوتيوا، أ. ف. غوبني، س. لومبارد، ت. ج. ب

ندولف سانشيز، خوسيه ماريا دي ال س كويفاس أوريليو برييز غريالدا، كالرا را
 كاريتريو، راميوندو دياز سانشيز، إغناسيو بايلينا رويث

 اسبانيا 

 سري النكا  آروين وجيواردين، رانسريي برييرا، بوشيثا برييرا
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 السويد  هاكان أوبريغ، آسا غوستافسون
 تايلند  لأديساك بانوبونغ، فونغتيب آرثاكايفالفايت، ماثوراوي ويسوثاكو

مجهورية مقدونيا  دونكا غليغوروفا، زوران ستويسيفسكي
 اليوغوسالفية السابقة

 تونس حممد داواس، سامي بوغاشا، الميا هويدي
 تركيا أمحد إرتاي، بكري وصال، توفان حوبك، بولنت ترهان

 أوكرانيا أوليه هرياسيمنكو، فولودميري أوميليان، أوهلا كافون
 اإلمارات العربية املتحدة ، عبد اهللا يوسف الشمسي، راشد سعيد الشمسيعلي حسن الشراوي

اململكة املتحدة لربيطانيا  بيتر جنكينـز، ليديا ستراتشان، بيتر فار، أليسون كروكيت
 العظمى وايرلندا الشمالية

الواليات املتحدة  جون براندولينو، فرجينيا بروغ، هوارد سولومون، سكوت تومبسون
 ةاألمريكي

 أوورغواي خورخه برييز أوترمني، إلزا بورجيس
... مجهورية (فنـزويال  مرييام غارسيا دي برييز

 )البوليفارية
 فييت نام نغوين تروونغ غيانغ، نغوين ثان ها

 زمبابوي موتانديرو. ت. غ
 
 
 

 كيانات ميثلها مراقبون 
 فلسطني زهري الوزير، محيي الدين مسعود

 تحدةأمانة األمم امل 
 مكتب املفوض العام لالجئني، التابع لألمم املتحدة

 اللجنة االقتصادية الفريقيا
 معاهد البحوث

 معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة
 الوكاالت املتخصصة مبنظومة األمم املتحدة

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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 رىمنظمات دولية حكومية أخ
جملس وزراء الداخلية العرب، جملس االحتاد األورويب، اللجنة األوروبية، جامعة الدول العربية، جمموعة مراقيب 

 األنشطة املصرفية عرب البحار
 كيانات افتتحت مكاتب مراقبني دائمني
Sovereign Military Order of Malta 

 منظمات غري حكومية
 :منظمات ذات طابع استشاري عام

مؤسسة آسيا ملنع اجلرمية، االحتاد النسائي الدويل، الس الدويل للنساء، االحتاد الدويل للمشتغالت باألعمال 
 (Soroptimist international) إخوان األمل الدولية ةواملهن احلرة، رابط

 :منظمات ذات طابع استشاري خاص
بة العامة، الرابطة الدولية لرجال الشرطة، الس الوطين الرابطة الدولية للقضاة، الرابطة الدولية ألعضاء النيا

 ، الرابطة الدولية للشفافيةPax Romanaللمنظمات النسائية األملانية 
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 املرفق الثاين
 الوثائق املعروضة على اللجنة املخصصة يف دورا الثامنةقائمة 

 رمز الوثيقة عنواا أو وصفها
 A/AC.261/26  والتنظيم املقترح لألعمالجدول األعمال املشروح املؤقت

 A/AC.261/27 مشروع النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 A/AC.261/L.258 مشروع التقرير

مشروع منقح للنظام الداخلي ملؤمتر الدول األعضاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 الفساد

A/AC.261/L.259 

 A/AC.261/L.260 )إبدال الرئيس (٢٦اقتراح مقدم من األمانة بشأن القاعدة 

 


