
 CAC/COSP/WG.4/2013/1 األمـم املتحـدة

 
 

 اتفاقية مؤمتر الدول األطراف يف
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
15 May 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
040613    V.13-83456 (A) 

 
 

 *1383456*
 

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
   املعين مبنع الفساد

        ٢٠١٣أغسطس / آب٢٨- ٢٦فيينا، 
     ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ  

 :املسائل التنظيمية -١

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

، والتوصــيات "مــراكش بــشأن منــع الفــسادإعــالن "، املعنــون ٤/٣تنفيــذ قــرار املــؤمتر  -٢
 :٢٠١٢أغسطس /الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب

 : يف جمال منع الفسادتَّخذة واملبادرات امليِّدةاملمارسات اجل )أ( 

ــاز القـــضائي وإدارة القـــضاء    ‘١‘   ــة اجلهـ ــيعية بـــشأن نزاهـ مناقـــشة مواضـ
ن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      مـ ١١املـادة  (وجهاز النيابـة العامـة    

 ؛)الفساد

توعيـة اجلمهـور، وال سـيما إشـراك األطفـال           مناقشة مواضيعية بـشأن      ‘٢‘  
ــالم     ــائط اإلعــ ــساد ودور وســ ــة الفــ ــشطة مكافحــ ــشباب يف أنــ والــ

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة    ١٣املــادة (واإلنترنــت يف هــذا الــصدد   
 ).ملكافحة الفساد

 .توصيات أخرى )ب( 
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ولويات املقبلة والنظر يف املواضيع احملددة يف خطة العمـل املتعـددة الـسنوات لعـامي                األ -٣
 .٢٠١٥ و٢٠١٤

 .اعتماد التقرير -٤
  

     الشروح  
   املسائل التنظيمية - ١ 

   افتتاح االجتماع )أ( 
ســُيفَتتح اجتمــاع الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد يــوم     

 .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠١٣أغسطس / آب٢٦، االثنني
    

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 
إعـالن مـراكش بـشأن    " املعنـون  ٤/٣أُعدَّ جدول األعمال املؤقت هلذا االجتمـاع وفقـاً للقـرار            

، ، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                 "منع الفساد 
أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٨ إىل   ٢٤ يف مـراكش، بـاملغرب، مـن         الـيت ُعقـدت   يف دورته الرابعـة،     

فـق عليهـا الفريـق العامـل يف اجتماعـه املعقـود             ، ووفقاً لالستنتاجات والتوصيات اليت اتَّ     ٢٠١١
 .٢٠١٢أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٧ يف فيينا من

 وللتوصـيات   ٤/٣الوثيقـة وفقـاً لقـرار املـؤمتر          هبـذه    ٌقرفَـ الـذي هـو مُ    وأُعدَّ تنظيم األعمال املقترح     
، لــتمكني الفريــق ٢٠١٢أغــسطس /الــيت اتفــق عليهــا الفريــق العامــل يف اجتماعــه املعقــود يف آب 

ــاً خلــدمات        ــذلك ووفق ــود جــدول األعمــال ضــمن الوقــت املخــّصص ل العامــل مــن النظــر يف بن
 .املؤمترات املتاحة

ع مـن عقـد جلـستني عـامتني يوميـاً مـع تـوفري ترمجـة              وسوف متكِّن املوارد املتاحة هلذا االجتمـا      
 .شفوية كاملة باللغات الرمسية لألمم املتحدة

    
، والتوصيات "إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، املعنون ٤/٣تنفيذ قرار املؤمتر  - ٢ 

    ٢٠١٢أغسطس /الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب
يــة األمــم املتحــدة  مــن اتفاق١٤ إىل ٥ علــى أمهيــة تنفيــذ املــواد مــن ٣/٢شــدَّد املــؤمتر يف قــراره 

وقـرر املـؤمتر إنـشاء فريـق عامـل حكـومي            .  مـن أجـل منـع الفـساد ومكافحتـه          ملكافحة الفـساد  
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دويل مفتوح العضوية بغية إسداء املـشورة إىل املـؤمتر ومـساعدته يف تنفيـذ الواليـة املـسندة إليـه                     
  : أيضاً أن يضطلع الفريق العامل باملهام التاليةفيما يتعلق مبنع الفساد، وقرر

 مساعدة املؤمتر يف تنمية وتكوين رصيد معريف يف جمال منع الفساد؛  )أ( 

تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات             )ب( 
 الوقائية؛ 

 عميمها والترويج هلا؛ تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وت )ج( 

مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د( 
 .اجملتمع بغية منع الفساد

، أن يواصل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين           ٤/٣ر املؤمتر، يف قراره     وقرَّ
 دورة املـؤمتر اخلامـسة املزمـع عقـدها يف           ، وأن يعقد اجتماعني على األقل قبل      عملهمبنع الفساد   

  .٢٠١٣عام 
 أيـضاً، أنَّ كـثرياً مـن الـدول األطـراف قـد تبادلـت             ٤/٣والحظ املـؤمتر مـع التقـدير، يف قـراره           

 باملواضيع اليت نظـر فيهـا الفريـق العامـل يف     فيما يتعلَّقمعلومات عن مبادراهتا وممارساهتا اجليِّدة    
، وحـثَّ الـدولَ األطـراف علـى أن تواصـل إطـالَع              ٢٠١١أغـسطس   /اجتماعه املعقـود يف آب    

 تلـك املبـادرات     عـن األمانة وسائر الدول األطراف على املعلومات اجلديدة واملعلومات احملدَّثـة           
  . واملمارسات اجليِّدة

ويف القرار ذاته، طلب املـؤمتر إىل األمانـة، رهنـاً بتـوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، أن تواصـل                      
وظــائف مرصــد دويل جلمــع املعلومــات املتاحــة حاليــا عــن املمارســات اجليِّــدة يف   االضــطالع ب

جمال منع الفساد، حبيث تركِّز جهودها بصفة خاصة على التنظيم املنهجي للمعلومـات املتلقّـاة               
مــن الــدول األطــراف وعلــى تعميمهــا، وأن تقــوم، بنــاًء علــى طلــب الفريــق العامــل أو املــؤمتر،  

ملعلومات، بتوفري معلومات عـن الـدروس املـستفادة وعـن قابليـة املمارسـات               واستناداً إىل تلك ا   
 للتكييف حبسب الظروف، وكذلك عن أنشطة املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكـن               يِّدةاجل

  .تقدميها إىل الدول األطراف بناء على طلبها
ــرَّ ــق العامــل يف اجتماعــه املعقــود يف آب  وق ــسةُ أن ُتعقــد٢٠١٢أغــسطس /ر الفري ــق  جل  الفري

ــا مــن    ز علــى تركِّــأن  و٢٠١٣أغــسطس / آب٢٨ إىل ٢٦العامــل فيمــا بــني الــدورتني يف فيين
  : املواضيع التالية
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 مــن ١١املــادة (نزاهــة اجلهــاز القــضائي وإدارة القــضاء وجهــاز النيابــة العامــة    )أ(  
  ؛)االتفاقية
ــشطة       )ب(   ــشباب يف أن ــة اجلمهــور، وال ســيما إشــراك األطفــال وال مكافحــة توعي

  ). من االتفاقية١٣املادة (الفساد ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد 
 ى الـــدولُ أن ُتــدعَ ،٢٠١١أغــسطس  / يف اجتماعــه املعقــود يف آب  ،وأوصــى الفريــق العامــل   

األطــراف، قبــل كــل اجتمــاع للفريــق العامــل، إىل التــشارك يف جتارهبــا يف تنفيــذ األحكــام قيــد  
، عنـد اإلمكـان   تستعمل يف ذلك قائمة التقييم الذايت املرجعية، مبـا يف ذلـك،              النظر، ويفضَّل أن  

تبادل معلومات عن النجاحات اليت حقّقتها والتحـّديات الـيت صـادفتها يف التنفيـذ واحتياجاهتـا                 
أن ُتعـدَّ،    أيـضاً     لألمانـة  وينبغـي . من املساعدة التقنية والدروس اليت استفادهتا مـن ذلـك التنفيـذ           

ورقـات معلومـات أساسـية عـن املواضـيع قيـد            ،  لفريق العامل ا  من اجتماعات  جتماعقبل كل ا  
املناقشة، مستندة يف ذلك إىل اإلسهامات الواردة من الـدول األطـراف، وخـصوصا إذا كانـت                 

ــادرات واملمارســات اجل   ــدةذات صــلة باملب ــاتُ  . يِّ ــدِّم ورق ــي أن تق ــية  وينبغ ــات األساس  املعلوم
، حبيـث تعـرض     ةختلفسياقاهتا امل بعها الدول األطراف يف     ختلف النهوج اليت تتَّ   مل جامعة   خالصةً

ه االهتمـام إىل أيِّ مـسائل مـشتركة ناشـئة           بعـة، وتوجِّـ   اخليارات والتصنيفات املنهجية العامة املتَّ    
 .أو دروس حتّددها الدول األطراف

    
   لفساد يف جمال منع اتَّخذة واملبادرات امليِّدةاملمارسات اجل )أ( 
املادة (مناقشة مواضيعية بشأن نزاهة اجلهاز القضائي وإدارة القضاء وجهاز النيابة العامة  ‘١‘ 

    ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد١١
زاهـة اجلهـاز القـضائي وإدارة     سوف ُتنظَّم حلقةُ نقاشٍ متهيداً للنظـر يف البنـد الفرعـي املتعلـق بـن               

 ورقـة املعلومـات األساسـية       وهي ستشمل عرضاً إيضاحيا يتنـاول     لعامة،  القضاء وجهاز النيابة ا   
 . استناداً إىل اإلسهامات الواردة من الدول األطراف املوضوع هذا األمانة بشأناليت تعدُّها

  
مناقشة مواضيعية بشأن توعية اجلمهور، وال سيما إشراك األطفال والشباب يف أنشطة  ‘٢‘ 

 من اتفاقية ١٣املادة (اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد مكافحة الفساد ودور وسائط 
   )األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ســوف ُتــنظَّم حلقــةُ نقــاشٍ متهيــداً للنظــر يف البنــد الفرعــي املتعلــق بتوعيــة اجلمهــور، وال ســيما  
إشراك األطفال والشباب يف أنشطة مكافحة الفساد ودور وسائط اإلعـالم واإلنترنـت يف هـذا                
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 األمانـة   الـيت تعـدُّها   ورقـة املعلومـات األساسـية       وهي ستـشمل عرضـاً إيـضاحيا يتنـاول          د،  الصد
 . استناداً إىل اإلسهامات الواردة من الدول األطراف املوضوع هذابشأن

    
   توصيات أخرى )ب( 

 والتوصـيات الـصادرة عـن الفريـق العامـل يف            ٤/٣ تنفيذ قرار املؤمتر     حول مناقشةٌ   تدورسوف  
تناقش الدول األطـراف اخلطـوات اإلضـافية        سكما  . ٢٠١٢أغسطس  /ملعقود يف آب  اجتماعه ا 

 .٤/٣الواجب القيام هبا من أجل التنفيذ التام للقرار 
    

   الوثائق  
 واملبـادرات يف جمـال منـع        يِّـدة ورقة معلومات أساسـية مـن إعـداد األمانـة حـول املمارسـات اجل              

 مــن اتفاقيــة ١١املــادة ( وجهــاز النيابــة العامــة نزاهــة اجلهــاز القــضائي وإدارة القــضاء: الفــساد
  )CAC/COSP/WG.4/2013/2) (األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 واملبـادرات يف جمـال منـع        يِّـدة  مـن إعـداد األمانـة حـول املمارسـات اجل           أساسـية ورقة معلومات   
 ودور توعية اجلمهور، وال سيما إشراك األطفال والشباب يف أنشطة مكافحـة الفـساد   : الفساد

ــادة (وســائط اإلعــالم واإلنترنــت يف هــذا الــصدد    ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   ١٣امل  مــن اتفاقي
  )CAC/COSP/WG.4/2013/3) (الفساد

" إعــــالن مــــراكش بــــشأن منــــع الفــــساد"، املعنــــون ٤/٣تقريــــر عــــن حالــــة تنفيــــذ القــــرار 
)CAC/COSP/WG.4/2013/4( 
    

دة السنوات لعامي  يف خطة العمل املتعدِّذكورةاملاألولويات املقبلة والنظر يف املواضيع  - ٣ 
   ٢٠١٥ و٢٠١٤
 مناقــشةٌ حــول إمكانيــة قيــام الفريــق العامــل مــستقبال بإســداء املــشورة إىل املــؤمتر  تــدورســوف 

  .ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد
سقة مــع متطلّبــات الفــصل الثــاين مــن ر تــشريعية ومؤســسية متَّــطُــوينبغــي النظــر يف أمهيــة بنــاء أُ

ــساد، و    ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــذ  يف اتفاقي ــة اســتعراض تنفي ــك الفــصل   كيفي  أحكــام ذل
، خصوصا يف ضوء االستعراض املقبل لتنفيذ ذلك الفـصل مـن االتفاقيـة خـالل                استعراضاً فعَّاالً 

  .ةتفاقياالالدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ 
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دة الـسنوات    املقبلـة خطـةً متعـدِّ       الفريـق العامـل    بـع اجتماعـاتُ    أن تتَّ  ٤/٣يف قـراره    ر املؤمتر   وقرَّ
  .، عندما تبدأ الدورةُ الزمنية الثانية من آلية استعراض التنفيذ٢٠١٥للفترة املمتدة حىت عام 

ــق العامــل يف اجتماعــه املعقــود يف آب     املواضــيع املقترحــة يف  ٢٠١٢أغــسطس /واعتمــد الفري
ــى أســاس استرشــادي ، كمــا اعتمــد  ٢٠١٣ام خطــة العمــل لعــ  ــامي  عل  املواضــيع املقترحــة لع

 لفريــق ومــؤمتر الــدول األطــرافا، علــى أن ُينظــر فيهــا مــن جديــد يف دورات ٢٠١٥ و٢٠١٤
  :، على النحو املبني أدناهالالحقة
٢٠١٤  

  .)٦املادة (ما يتعلق مبنع الفساد مهام هيئة أو هيئات مكافحة الفساد في  
 على مستوى القطـاع العـام، مبـا فيهـا تـدابري تعزيـز             تَّخذةشريعية واإلدارية امل  التدابري الت   

الشفافية يف متويل الترشيحات النتخاب شـاغلي املناصـب العموميـة ومتويـل األحـزاب               
  ).٧ و٥املادتان (السياسية عند االقتضاء 

٢٠١٥  
  .)١٤املادة (بري منع غسل األموال تدا  
املادتـان  (مية والشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية        زاهة يف املشتريات العمو     الن  
 ). ١٠ و٩

    
   اعتماد التقرير  - ٤ 

 .من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، وسوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه
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    املرفق
       املقترح  األعمالتنظيم  
 العنوان أو الشرح البند التوقيت التاريخ

 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ أغسطس/ آب٢٦االثنني، 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١   

 يف جمال منع تَّخذة واملبادرات امليِّدةاملمارسات اجل ‘١‘) أ (٢  
نزاهة اجلهاز القضائي مناقشة مواضيعية بشأن  :الفساد

 وإدارة القضاء وجهاز النيابة العامة

 يف جمال منع تَّخذة واملبادرات امليِّدةاملمارسات اجل ‘١‘) أ (٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
نزاهة اجلهاز القضائي مناقشة مواضيعية بشأن  :الفساد

 )تابع (وإدارة القضاء وجهاز النيابة العامة 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ أغسطس/ آب٢٧الثالثاء، 
٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 يف جمال منع خذةتَّ واملبادرات امليِّدةاملمارسات اجل ‘٢‘) أ (٢
  مناقشة مواضيعية بشأن توعية اجلمهور،  :الفساد

وال سيما إشراك األطفال والشباب يف أنشطة مكافحة 
الفساد ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد 

  توصيات أخرى  )ب (٢    
 يف خطـة  ذكورةاملـ األولويات املقبلة والنظر يف املواضيع    ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ أغسطس/ آب٢٨األربعاء، 

 ٢٠١٥ و٢٠١٤العمل املتعددة السنوات لعامي 

 اعتماد التقرير  ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  
 


