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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤-١٣فيينا، 

 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال
  

  األعمال املؤقتجدول
 
 . للجنة املخصصةرابعة الدورة الافتتاح -١

 .عمال األعمال وتنظيم األجدول اعتماد -٢

 الفســاد، مــع التركــيز بصــفة خاصــة ملكافحــة يف مشــروع اتفاقــية األمــم املــتحدة الــنظر -٣
 .٨٥-٤٠ و ٣٠ و ٢٠ و ٣٩-٣٢ و ٤-٣و ) التعاريف املتبقية (٢ على املواد

 .لرابعة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا اتقرير اعتماد -٤
  

 الشروح
 

   للجنة املخصصةرابعة الدورة الافتتاح -١
 املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد يوم           للجـنة الـدورة الـرابعة      عقدنسـت  
 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٣االثنني، 
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   جدول األعمال وتنظيم األعمالاعتماد -٢
سبتمرب / أيلول ٣٠ يف فيينا من     تة الـيت عقـد    لـث  املخصصـة يف دورهتـا الثا      اللجـنة  أقـرت  

، جـدول األعمـال املؤقـت وتنظيــــم األعمـــال املقــترح          ٢٠٠٢أكـتوبر   /ين األول  تشـر  ١١إىل  
 ).A/AC.261/L.132(رابعة لدورتــها ال

يوميا  بعقد جلستني    رابعة ال دورهتا املـوارد املـتاحة للجنة املخصصة يف         تسـمح سـوف   و 
 .املتحدةمع ترمجة فورية باللغات الرمسية لألمم 

جنة املخصصة يف دورهتا الثالثة، قام مكتب اللجنة املخصصة،      وعمـال بقـرار اختذتـه الل       
، باستعراض واقرار التنظيم املقترح     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف اجـتماعه املعقـود يـوم        

وقد أقر املكتب التنظيم املقترح لألعمال على أساس . لألعمـال، الـوارد يف مـرفق هـذه الوثـيقة        
ظرها يف مادة ما أو جمموعة من املواد قبل الوقت املبني فيه            أنـه اذا مـا أمتـت اللجـنة املخصصة ن          

 .فسوف تنتقل دون ابطاء إىل النظر يف املواد أو جمموعة املواد الالحقة

ســر الــنظر يف بــنود جــدول األعمــال يف   أن ييتنظــيم األعمــال املقــترح واملقصــود مــن  
 . خلدمات املؤمترات املتاحةووفقاللدورة املخصص حدود الوقت 

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

  ٨٥-٤٠ و٣٠ و ٢٠ و ٣٩-٣٢ و ٤-٣و ) التعاريف املتبقية (٢ املواد
 من القراءة األوىل ملشروع اتفاقية والثانية اللجـنة املخصصـة يف دورتـيها األوىل          انتهـت  

  (Part II)و A/AC.261/3 (Part I)الــواردة يف الوثائــــــق  (فســـاد الاألمـــــم املـتحـــدة ملكافحـــة    
 اللجـنة املخصصـة يف دورهتــا الثانـية أن تـبذل كـل مــا يف      وقـررت . (Part IV))  و (Part III)و

 وقد  .الثالثةيف دورهتا     من مشروع االتفاقية   ٣٩-١القـراءة الثانـية لـلمواد       لكـي تـنجز     وسـعها   
) د( و) أ( الفقرات (٢  و ١ دورهتـا الثالثــة القراءة الثانيــة للمواد        أجـرت اللجـنة املخصصـة يف      

بصــيغته الــواردة يف الوثــيقة ( مــن مشــروع االتفاقــية ٣١ إىل مكــررا ٤و)) س( و) ن( و) و( و
A/AC.261/3/Rev.1.( 

، شــّجع مكتــب اللجــنة ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول١٦ويف اجــتماعه املعقــود يــوم  
ى تقدمي اقتراحاهتا قبل أسبوعني من بداية الدورة إن أمكن ذلك، أو قبل             املخصصـة الوفـود عـل     

يومـني عـلى األقل من النظر يف املواد اليت تتناوهلا تلك االقتراحات يف حالة االقتراحات املقدمة      
. أثـناء الـدورة، مـن أجـل تيسـري وتعجـيل عملـية جتهـيز الوثـائق وتوزيعهـا بكـل اللغات الرمسية                  

 الوفـود أن تعمـل على أن تكون اقتراحاهتا حمددة ومن شأهنا أن تيّسر بناء                كمـا شـّجع املكتـب     
 .توافق يف اآلراء
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 الوثائق
 

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

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

 اليتة،  لث املخصصـة للـتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن أعمال دورهتا الثا            اللجـنة  تقريـر 
 )A/AC.261/9 (٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١سبتمرب إىل / أيلول٣٠عقدت يف فيينا من 

 )A/AC.261/11( املقدمة من احلكومات واملسامهات االقتراحات
  
  رابعةالرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا  تقاعتماد -٤

 يتوىل املقرر   رابعة أن تعـتمد اللجـنة املخصصـة تقريـرا عـن أعمـال دورهتـا ال                املقـرر  مـن  
 . مشروعهإعداد
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 املرفق     
للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية                رابعة  ال املقترح ألعمال الدورة        التنظيم    

  ٢٠٠٣يناير   / كانون الثاين     ٢٤ إىل   ١٣ من   ا فيين  قد يف   ليت ستع     ملكافحة الفساد، ا    
   اهليئة العامة 

 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 يناير /  كانون الثاين١٣االثنني،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١ افتتاح الدورة الرابعة للجنة املخصصة
اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢   

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

 ٤-٣و ) التعاريف املتبقية (٢على املواد 
 ٣٠ و ٢٠ و ٣٩-٣٢و 

٣   

التعاريف  (٢املواد : مواصلة املناقشة
٣٠ و ٢٠ و٣٩-٣٢ و ٤-٣و ) املتبقية

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣  

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

 يناير /نون الثاين كا١٤الثالثاء، 

 ٥٠-٤٠املواد : مواصلة املناقشة
 ٥٩-٥١املواد : مواصلة املناقشة

٣ 
٣ 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 يناير / كانون الثاين١٥األربعاء، 

 ٥٩-٥١املواد : مواصلة املناقشة
 ٧٢-٦٠املواد : مواصلة املناقشة

٣ 
٣ 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 اير ين/ كانون الثاين١٦اخلميس، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٧٢-٦٠املواد : مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

يناير إىل / كانون الثاين١٧اجلمعة، 
 يناير/ كانون الثاين٢١الثالثاء، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٧٧-٧٣املواد : مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

يناير إىل / كانون الثاين٢٢األربعاء، 
 يناير/ كانون الثاين٢٣اخلميس، 

    
 ٨٥-٧٨املواد : مواصلة املناقشة
 ٨٥-٧٨املواد : مواصلة املناقشة

٣ 
٣ 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 يناير / كانون الثاين٢٤اجلمعة، 

النظر يف تقرير اللجنة املخصصة عن 
 أعمال دورهتا الرابعة واعتماده

٤   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   


