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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة السابعة
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١-سبتمرب/ أيلول٢٩فيينا، 

 جدول األعمال املؤقت املشروح والتنظيم املقترح لألعمال
 

  األعمال املؤقتجدول
 
 . للجنة املخصصةالسابعة الدورة افتتاح -١

 .ل وتنظيم األعمال األعماجدول اعتماد -٢

، ٢املــادة (املســائل املعلقــة :  الفســادملكافحــة يف مشــروع اتفاقــية األمــم املــتحدة الـنظر  -٣
 بشــأن مــلحوظة لألعمــال التحضــريية؛ ))ت(و ) ع(و ) ز مكــررا(الفقــرات الفرعــية 

 بشأن وملحوظة لألعمال التحضريية؛ ٢، الفقـرة  ٤؛ واملـادة  ٣مفهـوم الفسـاد؛ املـادة       
 ٧٨؛ واملادة   ٩، الفقرة   ٥٣؛ واملادة   ٣، الفقرة   ٤٢يانات الشخصـية؛ واملادة     محايـة البـ   

 مكررا؛  ٧٩؛ واملادة   ) بشـأن الـدول االحتادية     مـلحوظة لألعمـال التحضـريية     مبـا فـيها     (
 ).؛ والديباجة٨٥-٨٠واملواد 

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

وع قـرار بشـأن اعـتماد االتفاقـية، لكـي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة                  مشـر  -٥
 .واخلمسني وتتخذ إجراء بشأنه

 .السابعة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا تقرير اعتماد -٦
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  الشروح  
  افتتاح الدورة السابعة للجنة املخصصة -١ 

 بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد يوم االثنني،        للجـنة املخصصـة للتفاوض     السـابعة سـتنعقد الـدورة     
 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩

   جدول األعمال وتنظيم األعمالاعتماد -٢ 
 ملناقشة مواعيد الدورة ٢٠٠٣أغسـطس  / آب١٤عقـد مكتـب اللجـنة املخصصـة اجـتماعا يف       

/  أيلول٢٩فيينا من   وقـرر املكتـب عقـد الدورة السابعة يف          . السـابعة للجـنة املخصصـة ومدهتـا       
ويف التوصـل إىل هذا القرار، كان املكتب راغبا         . ٢٠٠٣أكـتوبر   / تشـرين األول   ١سـبتمرب إىل    

وإضافة إىل  . يف ضـمان عـدم تداخـل الدورة السابعة مع اجتماعات املنظمات األخرى يف فيينا              
علقــة يف ذلــك، كــان املكتــب مقتــنعا بأنــه ال مســوغ لــدورة أطــول، نظــرا لقلــة عــدة املســائل امل

مشــروع الــنص ولوجــود مؤشــرات عــلى أنــه ميكــن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن تلــك     
 .املسائل

وتسـمح املـوارد املـتاحــة للجـنـــة املخصصـة يف دورهتـا السـابعة بعقد ست جلسات عامة، مع                    
وتــرد تفاصــيل تلــك اجللســات يف تنظــيم . تــرمجة فوريــة بلغــات األمــم املــتحدة الرمســية الســت 

 .مال املقترح، الوارد يف مرفق هذه الوثيقةاألع
  

، ٢املادة (املسائل املعلقة : النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٣ 
 بشأن مفهوم  ملحوظة لألعمال التحضريية؛ ))ت(و ) ع(و ) ز مكررا(الفقرات الفرعية 
 بشأن محاية ل التحضرييةوملحوظة لألعما؛ ٢، الفقرة ٤؛ واملادة ٣الفساد؛ املادة 

مبا فيها  (٧٨؛ واملادة ٩، الفقرة ٥٣؛ واملادة ٣، الفقرة ٤٢البيانات الشخصية؛ واملادة 
-٨٠ مكررا؛ واملواد ٧٩؛ واملادة ) بشأن الدول االحتاديةملحوظة لألعمال التحضريية

  )؛ والديباجة٨٥
ــية اللجــنة يف دورتــيها األوىل انتهــت  ملشــروع اتفاقــية األمــم املــتحدة   مــن القــراءة األوىلوالثان

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 

 ).A/AC.261/3/Rev.2 وA/AC.261/3/Rev.1/Add.1يف الوثيقتني 

ملشروع اتفاقية األمم املتحدة    ويف دورهتـا اخلامسـة شـرعت اللجـنة املخصصـة يف القراءة الثالثة               
ــوارد يف الوثــ  (الفســادملكافحــة   ويف دورهتــا اخلامســة أيضــا، أقــرت   .)A/AC.261/Rev.3 يقةال
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) و(لفرعية  ؛ والفقرات ا  ١من املادة   ) أ(الفقرة الفرعية   : اللجـنة املخصصة، بصفة مؤقتة ما يلي      
ــادة  ) ك(و) ي(و) ح(و ــن امل ــتعريف      (١٩؛ واملــادة ٢م ــألة تــتعلق ب ــنا حبــل مس املوظــف "ره

باستثناء الفقرة ( ٣٣ واملادة ؛٢٢؛ واملادة )٢من املادة  ) أ (الفرعية الـوارد يف الفقرة      "العمومـي 
ا باختاذ  رهن (٤٠ مكـررا ثانيا؛ واملادة      ٣٨ مكـررا؛ واملـادة      ٣٨؛ واملـادة    ٣٨ ؛ واملـادة  ))ب (٢

 أو ٣الـــواردة يف الفقـــرة " اجلـــرائم املشـــمولة هبـــذه االتفاقـــية"قـــرار بشـــأن االحـــتفاظ بعـــبارة 
 ٤٢ مكررا؛ واملادة    ٤٠؛ واملادة   )"األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية    "االستعاضـة عـنها بعـبارة       

" ولة هبذه االتفاقية  اجلرائم املشم " ورهـنا باختاذ قرار بشأن االحتفاظ بعبارة         ٣باسـتثناء الفقـرة     (
األفعــال اجملـــّرمة وفقــا هلـــذه   " أو االستعاضـــة عــنها بعـــبارة  )ب(و) أ (١الــواردة يف الفقــرتني   

اجلرائم "رهنا باختاذ قرار بشأن االحتفاظ بعبارة        (٤٣ مكـررا، واملادة     ٤٢؛ واملـادة    )"االتفاقـية 
األفعال اجملّرمة وفقا   " بعبارة    أو االستعاضة عنها   ١الـواردة يف الفقـرة      " املشـمولة هبـذه االتفاقـية     

ــية  ــذه االتفاق ــادة )"هل ــبارة     ( مكــررا ٤٣؛ وامل ــرار بشــأن االحــتفاظ بع ــنا باختــاذ ق اجلــرائم "ره
؛ )"األفعــال اجملــّرمة وفقــا هلــذه االتفاقــية" أو االستعاضــة عــنها بعــبارة "املشــمولة هبــذه االتفاقــية

رهنا  (٥١؛ واملادة   ٥٠؛ واملادة   ٤٩ة   مكررا؛ واملاد  ٤٨؛ واملادة   ٤٨؛ واملادة   ٤٦-٤٤واملـواد   
الواردة "  االتفاقيةمــن هذه[...] يف املواد األفعال اجملّرمة "باختـاذ قـرار بشـأن االحتفاظ بعبارة         

وباستثناء الفقرتيــن   ،"اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية    "أو االستعاضـة عـنها بعـبارة       ٢يف الفقـرة    
؛ ٥٦-٥٤؛ واملـواد   )٩و) ك(و) ي (٣اسـتثنـاء الفقـرات     ب (٥٣؛ واملــادة    ٥٢؛ واملـادة    )٤ و ٣

 .٧٥-٧٣؛ واملواد ٥٩واملادة 

ــلي        ــا ي ــتة م ــرت اللجــنة املخصصــة بصــفة مؤق ــة، أق ــا السادس ــادة : ويف دورهت ــرتني ١امل ، الفق
ــتني  ــادة)ج(و) ب(الفرعيـ ــية  ٢؛ واملـ ــرات الفرعـ وحـــذف ) ط(و) ز(و) د(و) ج(و) أ(، الفقـ

 مكررا؛ واملادة   ٤؛ وحـذف املادة     )١(، الفقـرة    ٤؛ واملـادة    )ل(و) ه(و) ب(الفقـرات الفرعـية     
 مكررا؛ وحذف ٩؛ واملادة   ٩-٧ مكـررا؛ واملواد     ٦؛ واملـادة    ٦ مكـررا؛ واملـادة      ٥؛ واملـادة    ٥

؛ ٢٦؛ وحـــذف املـــادة ٢٥-٢١ مكـــررا؛ واملـــواد ١٩؛ واملـــادة ١٤-١١؛ واملـــواد ١٠املـــادة 
ــادة ٢٨وحــذف املــادة  ــادة  ٣٢يــدة ؛ وإدراج مــادة جد٣٢؛ وامل ٢، الفقــرة ٣٣ مكــررا؛ وامل

-٢، الفقرات   ٥١ مكررا؛ واملادة    ٥٠؛ واملادة   )ب(٧، الفقرة   ٤٠؛ واملادة   ٣٩؛ واملـادة    )ب(
؛ واملادة ٦٥؛ واملادة  ٦٤؛ واملادة   ٣مـن الفقـرة     ) ك(و) ي(، الفقـرات الفرعـية      ٥٣؛ واملـادة    ٤

؛ ٦٨مكررا؛ وحذف املادة   ٦٠؛ وإدراج مـادة جديـدة       ٦٠ مكـررا؛ واملـادة      ٦٧؛ واملـادة    ٦٧
 مكررا؛ واملادة ٧٦؛ وحذف املادة ٧٦؛ واملـادة   ٦٦؛ واملـادة    ٦٢؛ وحـذف املـادة      ٦١واملـادة   

 .٧٩؛ وحذف املادة ٧٧
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  الوثائق  
 (A/AC.261/3/Rev.5) التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد منقح مشروع

، السادسةالفساد عن أعمال دورهتا    املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة            اللجـنة  تقريـر 
 )A/AC.261/22( ٢٠٠٣أغسطس / آب٨يوليه إىل / متوز٢١يف فيينا من املعقودة 

  
  وضع الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإقرارها -٤ 

ت الصــلة رمبــا تــود اللجــنة املخصصــة، عقــب اختــتام مداوالهتــا بشــأن مجــيع املســائل املعلّقــة ذا
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

لى اللجــنة املخصصــة أن تــدرس وتقــر مشــروع قــرار تقــدم فــيه مشــروع االتفاقــية إىل يــتعني عــ
 .اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني

  
  السابعة اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا تقرير اعتماد -٦ 

د  سيتوىل املقرر إعدا   السابعةيـتعني عـلى اللجـنة املخصصـة أن تعـتمد تقريرا عن أعمال دورهتا                
 .مشروعه
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 املرفق 
 للتفاوض بشأن ةـة املخصصـللجنالسابعة  املقترح ألعمال الدورة التنظيم
 ١سبتمرب إىل / أيلول٢٩ من فيينايف  قدليت ستعملكافحة الفساد، ا اتفاقية

    ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 سبتمرب/ أيلول٢٩االثنني،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١ افتتاح الدورة السابعة للجنة املخصصة
   ٢ اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال

يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة النظر 
، الفقرات ٢املادة (املسائل املعلقة : الفساد

ملحوظة ؛ ))ت(و ) ع(و ) ز مكررا(الفرعية 
بشأن مفهوم الفساد؛ املادة .لألعمال التحضريية

وملحوظة لألعمال ؛ ٢، الفقرة ٤املادة ؛ و٣
 بشأن محاية البيانات الشخصية؛ التحضريية

؛ ٩، الفقرة ٥٣؛ واملادة ٣، الفقرة ٤٢واملادة 
ملحوظة لألعمال مبا فيها  (٧٨واملادة 

 ٧٩؛ واملادة ) بشأن الدول االحتاديةالتحضريية
 ).؛ والديباجة٨٥-٨٠مكررا؛ واملواد 

٣   

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣ مواصلة املناقشة
 سبتمرب/ أيلول٣٠الثالثاء،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ مواصلة املناقشة
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣ مواصلة املناقشة

/  تشرين األول١األربعاء،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ مواصلة املناقشة واختتامها
 أكتوبر

وضع الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية األمم 
 املتحدة ملكافحة الفساد وإقرارها

٤   

روع قرار بشأن اعتماد االتفاقية لكي تنظر مش
فيه اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني 

 وتتخذ إجراء بشأنه

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٥  

النظر يف تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال 
 دورهتا السابعة واعتماده

٦   

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


