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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٢أكتوبر /ولأل تشرين ا١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، 

 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال
  

 جدول األعمال املؤقت
 
 .افتتاح الدورة الثالثة للجنة املخصصة -١

 .عمال وتنظيم األعمالاعتماد جدول األ -٢

الـنظر يف مشــروع اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد، مــع التركــيز بصــفة خاصــة   -٣
 .٣٩-١على املواد 

 .اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثالثة -٤
  

 الشروح
 

  افتتاح الدورة الثالثة للجنة املخصصة -١
 اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد دورهتـا الثالثة يوم           سـتعقد اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن          
 .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠االثنني، 
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  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢
٢٨ إىل ١٧أقـــرت اللجـــنة املخصصـــة يف دورهتـــا الثانـــية الـــيت عقدهتـــا يف فييـــنا مـــن   
عمـــال املقــترح لدورتــها الثالثة ، جـدول األعمـال املؤقـت وتنظيــــم األ     ٢٠٠٢يونـيه   /حزيـران 

)A/AC.261/L.67.( 

وتسـمح املـوارد املـتاحة للجـنة املخصصـة يف دورهتـا الثالـثة بعقد جلستني يف اليوم مع                     
 .ترمجة فورية باللغات الرمسية لألمم املتحدة

ويـتوخى تنظـيم األعمـال املقـترح، الـوارد يف مـرفق هـذه الوثيقة، تيسري النظر يف بنود                     
 .دول األعمال يف حدود الوقت املتاح للدورة ووفقا خلدمات املؤمترات املتاحةج

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

  ٣٩-١املواد 
انتهـت اللجـنة املخصصـة يف دورتـيها األوىل والثانية من القراءة األوىل ملشروع اتفاقية           

  (Part II) وA/AC.261/3 (Part I)الــواردة يف الوثائــــــق (ـم املـتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد    األمــــ 
وقـررت اللجــنة املخصصـة يف دورهتـا الثانـية أن تـبذل كـل مــا يف       . (Part IV))   و(Part III)و

 . من مشروع االتفاقية٣٩-١وسعها لتكمل يف دورهتا الثالثة القراءة الثانية للمواد 
  

 الوثائق
 

الديباجة واملواد   ((A/AC.261/3/Rev.1)مشـروع مـنقح التفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد           
٣٩-١( 

للمواد  ((A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)مشـروع مـنقح التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد              
٨٥-٤٠( 

دورهتا الثانية، اليت   تقريـر اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن أعمال               
 )A/AC.261/7 (٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ اىل ١٧عقدت يف فيينا من 

 )A/AC.261/12 اىل A/AC.261/9(االقتراحات واملسامهات املقدمة من احلكومات 
  
  اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثالثة -٤

ال دورهتـا الثالـثة يـتوىل املقرر    مـن املقـرر أن تعـتمد اللجـنة املخصصـة تقريـرا عـن أعمـ          
 .إعداد مشروعه
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    املرفق  
التنظيم املقترح ألعمال الدورة الثالثة للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية                                     

 تشرين      ١١سبتمرب اىل     / أيلول  ٣٠ملكافحة الفساد، املقرر عقدها يف فيينا من                
   ٢٠٠٢أكتوبر      /األول 

   اجللسات العامة 
 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 سبتمرب/ أيلول٣٠االثنني،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١ افتتاح الدورة الثالثة للجنة املخصصة

اعتماد جدول األعمال وتنظيم 
 األعمال

٢   

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

 ٣٩-١خاصة على املواد 

٣   

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣ مواصلة املناقشة

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

/  تشرين األول١الثالثاء، 
 ٤ اجلمعة، -أكتوبر 

 أكتوبر/تشرين األول

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

/  تشرين األول٧االثنني، 
 ١٠ اخلميس، -أكتوبر 

 أكتوبر/تشرين األول

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ مواصلة املناقشة واختتامها
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

/  تشرين األول١١اجلمعة، 
 أكتوبر

النظر يف تقرير اللجنة املخصصة عن 
 أعمال دورهتا الثالثة واعتماده

٤   

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  


