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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨-١٧فيينا، 

 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال
  

 جدول األعمال املؤقت
 
 .افتتاح الدورة الثانية للجنة املخصصة -١

 .اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢

الـنظر يف مشــروع اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد، مــع التركــيز بصــفة خاصــة   -٣
 . والفصول من الرابع إىل الثامن٥٠-٤٠على املواد 

 .اعتماد تقرير الدورة الثانية للجنة املخصصة -٤
  

 الشروح
 

  افتتاح الدورة الثانية للجنة املخصصة -١
فاقـية ملكافحـة الفسـاد دورهتـا الثانـية يوم االثنني،      سـتعقد اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن ات          

 .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠٠٢يونيه / حزيران١٧
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  اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢
 ١يناير اىل / كانون الثاين٢١أقـرت اللجـنة املخصصة يف دورهتا األوىل اليت عقدهتا يف فيينا من      

مــال املؤقــت وتنظيــم األعمــال املقتــرح لدورهتــا الثانية       ، جـــدول األع   ٢٠٠٢فـربايــر   /شـباط 
)A/AC.261/L.40.( 

وتســمح املــوارد املــتاحة للجــنة يف دورهتــا الثانــية بعقــد جلســتني يف الــيوم مــع تــرمجة فوريــة اىل 
 .اللغات الرمسية لألمم املتحدة

ري النظر يف بنود جدول     ويـتوخى تنظـيم األعمـال املقـترح، الـوارد يف مـرفق هـذه الوثـيقة، تيسـ                  
 .األعمال يف حدود الوقت املتاح للدورة ووفقا خلدمات املؤمترات املتاحة

  
النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مع التركيز بصفة خاصة على  -٣

   والفصول من الرابع اىل الثامن٥٠-٤٠املواد 
ــلمواد  انتهــت اللجــنة املخصصــة يف دورهتــا األوىل مــن     ــراءة األوىل ل  مــن مشــروع  ٣٩-١الق

. (Part II))  وA/AC.261/3 (Part I)الواردة يف الوثيقتني (اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
وقــررت اللجــنة املخصصــة يف دورهتــا األوىل أيضــا أن تــبذل كــل مــا يف وســعها المتــام القــراءة  

 .األوىل ملشروع االتفاقية يف دورهتا الثانية
  
 لوثائقا

 
الديباجة واملواد  ) (A/AC.261/3/rev.1(املشـروع املـنقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد          

٣٩-١( 

 )٥٠-٤٠املواد  ((A/AC.261/3 (Part II))مشروع اتفاقيـة األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 )٥٩-٥١واد امل ((A/AC.261/3 (Part III))مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 )٧٥-٦٠املواد  ((A/AC.261/3 (Part IV))مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

تقريـر اللجـنة املخصصـة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن أعمال دورهتا األوىل، اليت               
 )A/AC.261/4 (٢٠٠٢فرباير / شباط١يناير اىل / كانون الثاين٢١عقدت يف فيينا من 

  
  اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثانية -٤

مــن املقــرر أن تعــتمد اللجــنة املخصصــة تقريــرا عــن أعمــال دورهتــا الثانــية يــتوىل املقــرر إعــداد   
 .مشروعه
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  املرفق  
التنظـيم املقـترح ألعمـال الـدورة الثانـية للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية       

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ اىل ١٧ها يف فيينا من عقدر ملكافحة الفساد، املقر
 

   اجللسات العامة -ألف
 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 يونيه/ حزيران١٧االثنني،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١ افتتاح الدورة الثانية للجنة املخصصة

   ٢ اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد مع التركيز بصفة خاصة 

 والفصول من الرابع إىل ٥٠-٤٠على املواد 
 الثامن

٣   

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣ ٥٠-٤٠املواد : مواصلة املناقشة

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٥٠-٤٠املواد : مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

 -يونيه/ حزيران١٨الثالثاء، 
 يونيه/ حزيران١٩األربعاء، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ الفصل الرابع: ناقشةمواصلة امل
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

يونيه / حزيران٢٠اخلميس، 
 يونيه/ حزيران٢٤االثنني،  و

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ الفصل اخلامس: مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

 -يونيه/ حزيران٢٥الثالثاء، 
 يونيه/ حزيران٢٦األربعاء، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ الفصالن السادس والسابع: مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

 يونيه / حزيران٢٧اخلميس، 

 يونيه/ حزيران٢٨اجلمعة،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ الفصل الثامن: مواصلة املناقشة

اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال 
 دورهتا الثانية

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٤  

  
  حلقة العمل التقنية -باء

 على االقتراح الذي تقدمت به بريو بشأن تنظيم         وافقـت اللجـنة املخصصـة، يف دورهتا األوىل،        
حلقـة عمـل حـول مسألة استرداد املوجودات وأذنت لألمانة بتنظيم حلقة العمل هذه ملدة يوم      

ــية للجــنة املخصصــة    ــناء انعقــاد الــدورة الثان والغــرض مــن حلقــة العمــل هــو تــزويد   . واحــد أث
املسـائل املعقـدة املتصـلة مبسألة       املشـاركني املهـتمني مبعلومـات تقنـية ومعـرفة متخصصـة حـول               
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وقــررت اللجــنة . لــذا، لــن تــؤدي حلقــة العمــل إىل  أي اســتنتاج رمســي . اســترداد املوجــودات
 .املخصصة بأن يتوىل مكتبها وضع الصيغة النهائية لربنامج حلقة العمل التقنية وخطتها

لى اقتراحات  ووافق ع  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢و اجـتمع مكتـب اللجـنة املخصصة يف فيينا يوم            
 .األمانة بشأن خطة حلقة العمل التقنية وبرناجمها

ــة،      ــوم اجلمع ــل ي ــة العم ــُتعقد حلق ــران٢١وس ــيه / حزي ــاعة  ٢٠٠٢يون ــن الس  إىل ٠٠/١٠، م
، وستســتفيد احللقــة مــن املــرافق  ٠٠/١٨ إىل الســاعة ٠٠/١٥ ومــن الســاعة ٠٠/١٣الســاعة 

الفوريــة إىل اللغــات الرمســية لألمــم املــتاحة للجــنة املخصصــة، وال ســيما مــن خدمــات الــترمجة 
 .املتحدة

 أشــخاص ليتشــكّل هبــم فــريق املناقشــة ختــتارهم بالتشــاور واالتفــاق مــع   ١٠وســتدعو األمانــة 
وسيجري اختيار أعضاء فريق . مكتـب اللجـنة املخصصة لتقدمي العروض وتويل رئاسة املناقشة         

 األمانة اىل املعلومات الواردة     ويف هذا الصدد، ستستند   . املناقشـة ودعوهتـم بصـفتهم الشخصية      
/  متــوز٢٤ املــؤرخ ٢٠٠١/١٣مــن احلكومــات عمــال بقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي 

 .، وستبذل كل ما يف وسعها لضمان التمثيل اجلغرايف العادل يف اختيارها٢٠٠١يوليه 

مع مراحل  وسـُتبىن املناقشـة الـيت سـتجريها حلقـة العمـل حـول جماالت مواضيعية رئيسية تتفق                   
وستسـند كـل مـرحلة من مراحل هذه الدراسة إىل أعضاء من             . دراسـة حلالـة إفـرادية افتراضـية       

وبعد تقدمي تلك . فـريق املناقشـة، وسـيطلب مـن هـؤالء تقـدمي عـروض موجزة يف حلقة العمل              
العـروض واالسـتماع اىل تعلـيقات أعضـاء الفريق اآلخرين عليها سيدعي املشاركون يف احللقة        

 . أسئلتهم واالشتراك يف املناقشةإىل طرح

 .وسيصدر الربنامج املفّصل حللقة العمل يف وثيقة مستقلة

باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء       (وسـتتاح حللقة العمل ورقة مقدمة من اسبانيا         
تــتعلق باحللقــة الدراســية حــول رد األمــوال غــري املشــروعة، املقــترحة مــن ) يف االحتــاد األورويب

، واقـتراح مقـدم مـن أملانـيا بشـأن استبيان يراد توزيعه حتضريا حللقة                )A/AC.261/CRP.1(بـريو   
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢١العمـل التقنـية بشـأن  مسـألة اسـترداد املوجودات، املقرر عقدها يف                

)A/AC.261/CRP.2.( 
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