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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، 

 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال
 

  األعمال املؤقتجدول
 
 . للجنة املخصصةالسادسة الدورة افتتاح -١

 .ألعمال األعمال وتنظيم اجدول اعتماد -٢

 . الفسادملكافحة يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة النظر -٣

 .وضع الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملوافقة عليها -٤

مشـروع قـرار بشـأن اعـتماد االتفاقـية، لكـي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة                    -٥
 .هواخلمسني وتتخذ إجراء بشأن

 .السادسة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا تقرير اعتماد -٦
  
  الشروح  

  افتتاح الدورة السادسة للجنة املخصصة -١ 
سـتنعقد الـدورة السادسـة للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد يوم االثنني،           

 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٣يوليه / متوز٢١



 

 2 
 

 A/AC.261/17 

  نظيم األعمال جدول األعمال وتاعتماد -٢ 
مارس / آذار ٢١ إىل   ١٠ يف فيينا من     ت اليت عقد  اخلامسة يف دورهتـا     ، املخصصـة  اللجـنة  أقـرت 
السادســـــــة ــــــال املقـــــــترح لدورهتـــــا ـت وتنظـــــيم األعمــــــ، جـــــدول األعمـــــال املؤق٢٠٠٣

(A/AC.261/L.194). 

الدورة مارس، أن ميدد / آذار٢١وقـرر مكتـب اللجـنة املخصصـة، يف اجـتماعه الـذي عقـد يف           
السادسـة للجـنة املخصصـة، رهـنا بـتوافر أمـوال مـن خـارج امليزانية، ملدة أسبوع تيسريا لتنفيذ                     

، بأن ُتتم عملية التفاوض قبل هناية عام        ٥٦/٢٦٠التكلـيف املسند إليها يف قرار اجلمعية العامة         
 ورأى املكتـب أيضـا أن عقـد مشـاورات غـري رمسـية، مـع تـرمجة فوريـة بلغـات األمم                    . ٢٠٠٣

املــتحدة الرمســية الســت، مبــوازاة اجللســات العامــة للجــنة املخصصــة قــد ال يكــون هــو الســبيل   
وبدال عن ذلك، طلب املكتب إىل      . األنسـب لدعـم اجلهـود الرامـية إىل حتقـيق توافـق يف اآلراء              

األمانـة أن تستكشـف إمكانـية تنظـيم عـدد كـاف مـن اجللسـات الليلـية أثـناء الدورة السادسة                       
 .ة، توفر هلا ترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الستللجنة املخصص

ــدورة   / آذار٢٧وعقــد مكتــب اللجــنة املخصصــة اجــتماعا يف    ــد ال مــارس ملناقشــة مســألة متدي
السادسـة للجـنة املخصصـة ملـدة أسـبوع، وكذلـك إمكانـية تنظـيم جلسـات ليلـية أثـناء الدورة              

خصصـة املكتـب بأن متديد الدورة السادسة        وأبلـغ أمـني اللجـنة امل      . السادسـة للجـنة املخصصـة     
وذكـر األمـني أيضـا أن األمانـة تواصـل استكشـاف مـدى توافـر أمـوال من خارج                     . أمـر ممكـن   

وأكد املكتب التنظيم املقترح لألعمال،     . امليزانـية لتغطـية التكالـيف اإلضـافية للجلسـات الليلية          
تنسـخ يف مــرفق هـذه الوثــيقة،    وكمــا هـو مس A/AC.261/L.194عـلى الـنحو الــوارد يف الوثـيقة    

عـلى أن يـنظم، يف حال توافر أموال كافية من خارج امليزانية، عدد كاف من اجللسات الليلية           
 .أثناء الدورة السادسة للجنة املخصصة، حسب االقتضاء، وأن ختطر الوفود بذلك مسبقا

لســة عامــة، مــع  ج٣٠وتســمح املــوارد املــتاحــة للجــنـــة املخصصــة يف دورهتــا السادســة بعقــد  
ويبــّين تنظــيم األعمــال املقــترح الــوارد يف . تــرمجة فوريــة بلغــات األمــم املــتحدة الرمســية الســت

 .املرفق تفاصيل تلك اجللسات
  

  النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٣ 
ــية اللجــنة يف دورتــيها األوىل انتهــت  األمــم املــتحدة  مــن القــراءة األوىل ملشــروع اتفاقــية والثان

اللجنة املخصصة يف وانتهت . )A/AC.261/3 (Parts I-IV) يقةالـوارد يف الوثـ   (الفسـاد ملكافحـة  
الوارد (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   شروع  ملالقراءة الثانية   الثالثة والرابعة من    ها  يدورتـ 
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ت اللجــنة املخصصــة وشــرع). A/AC.261/3/Rev.2 وA/AC.261/3/Rev.1/Add.1يف الوثيقــتني 
الوارد يف   (الفسادملشـروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       يف دورهتـا اخلامسـة يف القـراءة الثالـثة           

 ويف دورهتـا اخلامسـة أيضـا، أقرت اللجنة املخصصة، بصفة مؤقتة             .)A/AC.261/Rev.3 يقةالوثـ 
من املادة  ) ك(و) ي( و )ح(و) و(؛ والفقرات الفرعية    ١من املادة   ) أ(الفقـرة الفرعـية     : مـا يـلي   

 الفرعية الوارد يف الفقرة     "املوظف العمومي "رهـنا حبـل مسـألة تـتعلق بتعريف           (١٩؛ واملـادة    ٢
 ٣٨؛ واملادة   ٣٨ ؛ واملادة ))ب (٢باستثناء الفقرة   ( ٣٣ واملادة   ؛٢٢؛ واملادة   )٢مـن املادة    ) أ(

اجلرائم "شأن االحتفاظ بعبارة    رهنا باختاذ قرار ب    (٤٠ مكررا ثانيا؛ واملادة     ٣٨مكـررا؛ واملادة    
األفعال اجملّرمة وفقا   " أو االستعاضة عنها بعبارة      ٣الـواردة يف الفقـرة      " املشـمولة هبـذه االتفاقـية     

 ورهنا باختاذ قرار بشأن     ٣باسـتثناء الفقرة     (٤٢ مكـررا؛ واملـادة      ٤٠؛ واملـادة    )"هلـذه االتفاقـية   
 أو )ب(و) أ (١الـــواردة يف الفقـــرتني " قـــيةاجلـــرائم املشـــمولة هبـــذه االتفا"االحـــتفاظ بعـــبارة 

 ٤٣ مكررا، واملادة    ٤٢؛ واملادة   )"األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية    "االستعاضـة عـنها بعـبارة       
 ١الواردة يف الفقرة    " اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   "رهـنا باختاذ قرار بشأن االحتفاظ بعبارة        (

رهنا ( مكـررا    ٤٣؛ واملـادة    )"ل اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية        األفعـا "أو االستعاضـة عـنها بعـبارة        
 أو االستعاضة عنها بعبارة     "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   "باختـاذ قـرار بشأن االحتفاظ بعبارة        

رهنا باختاذ قرار   (٥١-٤٨؛ واملـواد    ٤٦-٤٤؛ واملـواد    )"األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية         "
الواردة يف الفقرة "  االتفاقيةمــن هذه[...] يف املـواد  األفعـال اجملـّرمة   "ة بشـأن االحـتفاظ بعـبار     

؛ )٤ و ٣وباستثناء الفقرتيــن    ،"اجلـرائم املشـمولة هبذه االتفاقية      "أو االستعاضـة عـنها بعـبارة       ٢
ــادة ٥٢واملــادة  ؛ واملــادة ٥٦-٥٤؛ واملـــواد )٩و) ك(و) ي (٣باســتثنـاء الفقــرات  (٥٣؛ واملـ

 .٧٥-٧٣اد ؛ واملو٥٩
  

  الوثائق  
 (A/AC.261/3/Rev.4) التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد نقحامل شروعامل

، اخلامسة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد عن أعمال دورهتا                 اللجـنة  تقريـر 
 )A/AC.261/16( ٢٠٠٣مارس / آذار٢١ إىل ١٠يف فيينا من املعقودة 

 )A/AC.261/18(ات الواردة من احلكومات االقتراحات واملسامه

 )A/AC.261/19(االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات 
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  وضع الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملوافقة عليها -٤ 
لصــلة رمبــا تــود اللجــنة املخصصــة، عقــب اختــتام مداوالهتــا بشــأن مجــيع املســائل املعلّقــة ذات ا

ــنهائي بغــية تقدميــه إىل اجلمعــية العامــة يف دورهتــا الثامــنة       ــية، أن تقــر الــنص ال مبشــروع االتفاق
 .واخلمسني لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه

  
مشروع قرار بشأن اعتماد االتفاقية لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة  -٥ 

  واخلمسني وتتخذ إجراء بشأنه
اللجـنة املخصصة أن تدرس وتقر مشروع قرار تقدم مبقتضاه مشروع االتفاقية إىل             يـتعني عـلى     

 .اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني
  

  السادسة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا تقرير اعتماد -٦ 
اد يـتعني عـلى اللجـنة املخصصة أن تعتمد تقريرا عن أعمال دورهتا السادسة سيتوىل املقرر إعد                

 .مشروعه
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 املرفق 
 للتفاوض بشأن ةـة املخصصـللجنالسادسـة  املقترح ألعمال الدورة التنظيم
 يوليه/ متوز٢١ من فيينايف  قدليت ستعملكافحة الفساد، ا اتفاقية

    ٢٠٠٣أغسطس / آب٨إىل 
 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 يوليه/ متوز٢١االثنني،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١ افتتاح الدورة السادسة للجنة املخصصة
   ٢ اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال

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

؛ والفقرات ١من املادة ) ج(و) ب(الفرعيتني 
) ط(و) مكررا ز(و) ز(و) ه(إىل ) أ(الفرعية 

 ٣؛ واملادة ٢املادة من ) ت(و) ع(و) ل(و
 ٤واملادة 

٣   

) ج(و) ب(الفقرتان الفرعيتان : مواصلة املناقشة
) ز(و) ه(إىل ) أ(؛ والفقرات الفرعية ١من املادة 

من ) ت(و) ع(و) ل(و) ط(و) ز مكررا(و
 ٤ واملادة ٣؛ واملادة ٢ املادة

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣  

) ب(الفقرتان الفرعيتان : مواصلة املناقشة
إىل ) أ(؛ والفقـرات الفرعية ١ملـادة من ا) ج(و
) ع(و) ل(و) ط(و) ز مكررا(و) ز( و)ه(
 ٤؛ واملادة ٣؛ واملادة ٢من املادة ) ت(و

 يوليه/ متوز٢٢الثالثاء،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣

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

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 يوليه/ متوز٢٣بعاء، األر

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

 يوليه/ متوز٢٤اخلميس، 

 مكررا؛ ١٩؛ واملادة ١٩املادة : مواصلة املناقشة
؛ ٢٨؛ واملادة ٢٦-٢٣؛ واملواد ٢١واملادة 
؛ ٣٣من املادة ) ب (٢؛ والفقرة ٣٢واملادة 
 ٣٧؛ واملادة ٣٤واملادة 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 يوليه/ متوز٢٥اجلمعة، 

 مكررا؛ ١٩؛ واملادة ١٩املادة : مواصلة املناقشة
؛ ٢٨؛ واملادة ٢٦-٢٣؛ واملواد ٢١واملادة 
؛ ٣٣من املادة ) ب (٢؛ والفقرة ٣٢واملادة 
 ٣٧؛ واملادة ٣٤واملادة 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 يوليه/ متوز٢٨االثنني، 
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 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 مكررا؛ ١٩؛ واملادة ١٩املادة : ةمواصلة املناقش
؛ ٢٨؛ واملادة ٢٦-٢٣؛ واملواد ٢١واملادة 
؛ ٣٣من املادة ) ب (٢؛ والفقرة ٣٢واملادة 
 ٣٧؛ واملادة ٣٤واملادة 

 يوليه/ متوز٢٩الثالثاء،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣

 من ٣؛ والفقرة ٣٩املادة : مواصلة املناقشة
 ٢ مكررا؛ والفقرات ٥٠؛ واملادة ٤٢املادة 
 ٩و) ك(و) ي(٣؛ والفقرة ٥١ من املادة ٤ إىل

 ٥٣من املادة 

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣  

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

 يوليه/ متوز٣٠األربعاء، 

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

 يوليه/ متوز٣١اخلميس، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ امسالفصل اخل: مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 أغسطس/ آب١اجلمعة، 

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

 أغسطس/ آب٤االثنني، 

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

 أغسطس/ آب٥الثالثاء، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ املسائل املعلّقة األخرى: مواصلة املناقشة
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 أغسطس/ آب٦األربعاء، 

الديباجة واألحكام : مواصلة املناقشة واختتامها
 اخلتامية

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 أغسطس/ آب٧اخلميس، 

وضع وإقرار الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 أغسطس/ آب٨اجلمعة،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٤

ار بشأن اعتماد االتفاقية لكي تنظر مشروع قر
فيه اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني 

 وتتخذ إجراء بشأنه

٥   

النظر يف تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال 
 دورهتا السادسة واعتماده

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٦  
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