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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٣مارس / آذار٢١-١٠فيينا، 

 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال
  

  األعمال املؤقتجدول
 
 . للجنة املخصصةاخلامسة الدورة افتتاح -١

 . األعمال وتنظيم األعمالجدول اعتماد -٢

 . الفسادملكافحة يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة النظر -٣

 .اخلامسة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا تقرير اعتماد -٤
  

 الشروح
 

   للجنة املخصصةاخلامسة الدورة افتتاح -١
 املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد يوم           للجـنة الـدورة الـرابعة      عقدنسـت  
 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٣رس ما/ آذار١٠االثنني، 

  



 

 2 
 

 A/AC.261/14 

   جدول األعمال وتنظيم األعمالاعتماد -٢
 كانون  ٢٤ إىل   ١٣ يف فيينا من     ت اليت عقد  الرابعة املخصصة يف دورهتا     اللجـنة  أقـرت  

اخلامســة ، جـدول األعمـال املؤقت وتنظيــــم األعمـــال املقــترح لدورتــها      ٢٠٠٣يـناير   /الـثاين 
)A/AC.261/L.173.( 

 بقرار اختذته اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة، قام مكتب اللجنة املخصصة،            وعمـال  
، باسـتعراض واقـرار التنظـيم املقترح        ٢٠٠٣يـناير   / كـانون الـثاين    ٣٠يف اجـتماعه املعقـود يـوم        

وقــد أقـر املكتــب التنظــيم املقـترح لألعمــال عــلى أن   . لألعمـال، الــوارد يف مــرفق هـذه الوثــيقة  
صـة، اذا أمتـت الـنظر يف مـادة أو جمموعـة مـن املـواد قـبل الوقت احملدد هلا،           تقـوم اللجـنة املخص    

 .باالنتقال دون ابطاء إىل النظر يف املواد أو جمموعة املواد الالحقة

الــنظر يف بــنود جــدول األعمــال يف  تيســري مهمــة تنظــيم األعمــال املقــترحويســتهدف  
 .ملتاحة خلدمات املؤمترات اووفقاللدورة املخصص حدود الوقت 

يناير / كانون الثاين  ٢٢وقـرر مكتـب اللجـنة املخصصـة يف االجـتماع الـذي عقـده يف                  
، أن يـتم يف الدورتـني اخلامسـة والسادسـة للجـنة تنظـيم مشاورات غري رمسية من أجل                ٢٠٠٢

وطلب املكتب إىل األمانة أن تستكشف امكانية تنظيم هذه         . تيسـري تنفـيذ الوالية املسندة اليها      
 .ت اليت يتوخى أن توفر هلا الترمجة الفورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الستاالجتماعا

 كانون  ٣٠وعمـال بالطلب املذكور أعاله، عقد مكتب اللجنة املخصصة اجتماعا يف             
وأفـيد املكتـب بـأن عقد هذه        .  للبحـث يف مسـألة املشـاورات غـري الرمسـية           ٢٠٠٣يـناير   /الـثاين 

موارد من خارج امليزانية، وقرر أن تستويف هذه االجتماعات         االجـتماعات يـتوقف على توافر       
أن تــتخذ الترتيــبات الالزمــة لــتوفري الــترمجة الفوريــة جبمــيع لغــات األمــم   ) أ: (الشــروط التالــية

أن تكـون املشـاورات غـري الرمسـية آلـية مفتوحة الباب وشفافة ملساعدة          ) ب(املـتحدة الرمسـية؛     
أن ) ج(ة الوحـيدة لصـنع القـرار، بـتقدمي التوصيات اليها؛           اللجـنة املخصصـة، الـيت سـتظل اهليـئ         

تعقـد املشـاورات غـري الرمسـية خـالل الدورة كاجتماعات موازية فقط وأال تتداخل مواضيعها                 
وقـرر املكتـب، بناء على      . مـع املواضـيع الـيت تـنظر فـيها اللجـنة املخصصـة يف اجللسـات العامـة                  

 املخصصة، تكريس املشاورات غري الرمسية يف الدورة االقـتراحات الـيت قّدمهـا الـيه أمني اللجنة        
 .اخلامسة للمسائل املتصلة بالفصلني الثاين واخلامس من مشروع االتفاقية

وحبـث املكتـب يف تنظـيم أعمال اللجنة املخصصة بطريقة تكفل التوصل إىل توافق يف                 
، ٢قــرات املــادة وكــان املكتــب مدركــا يف هــذا الصــدد أنــه قــد يلــزم الــنظر يف بعــض ف . اآلراء

 .املتضمنة تعاريف أساسية، مقرونة باملواد اجلوهرية ذات الصلة
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 جلسة عامة   ٢٠وتسـمح املـوارد املـتاحــة للجـنـــة املخصصـة يف دورهتا اخلامسة بعقد                
 اجـتماعات موازيـة مـن أجـل املشـاورات غـري الرمسـية، مـع توفـري الترمجة الفورية بلغات                      ١٠و

ومبــزيد مــن . لســت يف األســبوعني األول والــثاين مــن الــدورة اخلامســة األمــم املــتحدة الرمســية ا
الـتحديد، سـوف تعقـد املشـاورات غري الرمسية بالتوازي مع اجللسات العامة للجنة املخصصة،        

 حــىت بعــد ظهــر يــوم اخلمــيس ٢٠٠٣مــارس / آذار١٤وذلــك مــن صــباح يــوم اجلمعــة املوافــق 
ــق  ــارس / آذار٢٠املواف ــيم ا . ٢٠٠٣م ــّين تنظ ــرفق تفاصــيل    ويب ــوارد يف امل ــترح ال ــال املق ألعم

 .اجللسات العامة واملشاورات غري الرمسية
  
  الفساد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة النظر -٣

ــيها األوىل انتهــت  ــية اللجــنة يف دورت ــية األمــم   والثان  مــن القــراءة األوىل ملشــروع اتفاق
ــتحدة ملكافحــة   ــوارد يف الوثــ  (الفســادامل اللجــنة وانتهــت . )A/AC.261/3 (Parts I-IV) يقةال
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    شروع  ملالقراءة الثانية   الثالـثة والـرابعة من      ها  ياملخصصـة يف دورتـ    

وقررت البدء  ) A/AC.261/3/Rev.2 و   A/AC.261/3/Rev.1/Add.1الوارد يف الوثيقتني    (الفسـاد   
 . اخلامسةيف القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية يف دورهتا

  
 الوثائق

 
 (A/AC.261/3/Rev.3) التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد نقحامل شروعامل

، الرابعة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد عـن أعمـال دورهتـا                    اللجـنة  تقريـر 
 )A/AC.261/13( ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ١٣يف فيينا من املعقودة 

  
  اخلامسةتقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا  اعتماد -٤

 إعداد يتوىل املقرر    اخلامسةتعـتمد اللجـنة املخصصـة تقريـرا عن أعمال دورهتا            سـوف    
 .مشروعه
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 املرفق     
 للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية اخلامسة  املقترح ألعمال الدورة التنظيم  
   ٢٠٠٣مارس / آذار٢١ إىل ١٠ ن مفييناقد يف ليت ستعملكافحة الفساد، ا  

   اجللسات العامة -ألف 
 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 مارس/ آذار١٠االثنني،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١ افتتاح الدورة اخلامسة للجنة املخصصة
اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢   

يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة النظر 
 ٣٩-١٩املواد : ملكافحة الفساد

٣   

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣ ٣٩-١٩املواد : مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٣٩-١٩املواد : مواصلة املناقشة

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و
 مارس/ آذار١١الثالثاء، 

 ٣٩-١٩املواد : مواصلة املناقشة
 ٥٠-٤٠املواد : مواصلة املناقشة

٣  
٣ 

٠٠/١٣-٠٠/١٠  
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 سمار/ آذار١٢األربعاء، 

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

 مارس/ آذار١٣اخلميس، 

 ٥٠-٤٠املواد : مواصلة املناقشة
 ٤-١املواد : مواصلة املناقشة

٣  
٣ 

٠٠/١٣-٠٠/١٠  
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 مارس/ آذار١٤اجلمعة، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٤-١املواد : مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 مارس/ آذار١٧االثنني، 

٥٩- مكررا٥٠املواد : مواصلة املناقشة ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 مارس/ آذار١٨الثالثاء، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٧٥-٧٣املواد : مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 مارس/ آذار١٩األربعاء، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٧٧ و٧٦املادتان : مواصلة املناقشة
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 مارس/ آذار٢٠اخلميس، 

 ٧٦املادتان : مواصلة املناقشة واختتامها
 ٧٧و

 مارس/ آذار٢١اجلمعة،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣

النظر يف تقرير اللجنة املخصصة عن 
 أعمال دورهتا اخلامسة واعتماده

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٤  
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   املشاورات غري الرمسية -باء 

 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 من مشروع النظر يف الفصل الثاين
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 مارس/ آذار١٤اجلمعة، 
 مارس/ آذار١٧واالثنني، 

النظر يف الفصل اخلامس من مشروع 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 -مارس / آذار١٨الثالثاء، 
 رسما/ آذار٢٠اخلميس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  


