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 املؤمتر السياسي الرفيع املستوى للتوقيع على اتفاقية
   الفساداألمم املتحدة ملكافحة 

     )٢٠٠٣  ديسمرب/ كانون األول١١-٩، املكسيك، مرييدا(
   جدول األعمال املؤقت

 .افتتاح املؤمتر -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 انتخاب رئيس املؤمتر؛ )أ( 

 ين؛انتخاب أعضاء املكتب اآلخر )ب( 

 النظام الداخلي؛ )ج( 

 قرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛إ )د( 

 تقريـر املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة  :وثـائق تفويـض املمـثلني يف املؤمتـر         )ه(
 .املعين باملخدرات واجلرمية

الالزمة يف املستقبل   أنشـطة املـتابعة واألعمال      : اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد          -٣
 .تنفيذا فعاالتنفيذها ألجل 

 .التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٤

 .اعتماد تقرير املؤمتر -٥
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   الشروح
  افتتاح املؤمتر -١

ــرارها     ــبول اجلمعــية العامــة، يف ق ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٥٧/١٦٩إثــر ق
ر سياســي رفــيع املســتوى يف  ، العــرض املقــدم مــن حكومــة املكســيك الستضــافة مؤمتــ   ٢٠٠٢
لتوقـيع عـلى اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد، سـوف يعقد         غـرض ا  ل، املكسـيك،  مرييـدا 

ديسمرب / كـانون األول  ١١ىل  إ ٩ مـن    ، املكسـيك،  ؤمتـر السياسـي الرفـيع املسـتوى يف مرييـدا          امل
٢٠٠٣. 

 (Centro de Convenciones Mérida Siglo XXI)مركـز املؤمتـرات   وسـيفتتح املؤمتـر يف    
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩ ،يف مرييدا يف الساعة العاشرة من صباح الثالثاء

  
  املسائل التنظيمية -٢
  انتخاب رئيس املؤمتر )أ(

نتخب ُييف مؤمتـرات األمـم املتحدة اليت تستضيفها دولة عضو أن     املتـّبع   جـرى العـرف      
 .ممثل لتلك الدولة رئيسا للمؤمتر

  
  ب أعضاء املكتب اآلخرينانتخا )ب(

 مرييـدا ميـثل تـتوجيا لعملية تفاوض اضطلعت هبا اللجنة       الـذي سـيعقد يف     ؤمتـر املمبـا أن     
باستثناء املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحة الفساد، يوصى بأن يتألف مكتب املؤمتر،                

ه يكون بقية بناء علي و؛ الـدول الـيت يـتكون مـنها مكتـب اللجـنة املخصصة              ممثـلي  ، مـن  الرئـيس 
كل من األردن وبريو والفلبني       ممثلو :نـواب الرئيس  : أعضـاء مكتـب املؤمتـر عـلى الـنحو الـتايل           

؛ واململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وموريشيوس والنمسا ونيجرييا وهنغاريا         
 .ممثل بولندا: واملقرر

، )كولومبيا(تشاري سامرب   وحتـية لذكـرى الرئـيس الـراحل للجنة املخصصة، هيكتور             
واعـترافا بإسـهامه يف دفـع عملـية الـتفاوض قدمـا، ُيوَصـى أيضـا بأن يويل املؤمتر ممثل كولومبيا                      

 .منصب الرئيس الفخري
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  النظام الداخلي )ج(
، ونظرا لطبيعته، فلعل املؤمتر ٥٧/١٦٩مبـا أن املؤمتـر ينعقد عمال بقرار اجلمعية العامة         

  اختالف  يقتضيه مراعاة ما  مع   على مداوالته، جلمعية  اخلاص با ظام الداخـلي     الـن  يـود أن ُيطــبَّق    
 . من تعديلاحلال

  
  قرار جدول ألعمال وتنظيم األعمالإ )د(

 الــدويل اإلجــرامىل املركــز املعــين مبــنع إ، ٥٧/١٦٩طلبــت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها  
ور مــع الــدول األعضــاء، عــلى  الــتابع لألمانــة العامــة أن يعمــل مــع حكومــة املكســيك، بالتشــا 

صــوغ مقــترحات لتنظــيم املؤمتــر عــلى حنــو قــد يتــيح فرصــا للوفــود الرفــيعة املســتوى للــنظر يف  
املسـائل املتصـلة باالتفاقـية، وخصوصـا أنشـطة املـتابعة من أجل تنفيذها تنفيذا فعاال واألعمال                  

 .الالزمة مستقبال يف جمال مكافحة الفساد

صــيغتهما يف ؤقــت لــلمؤمتر والتنظــيم املقــترح ألعمالــه وقــد وضــع جــدول األعمــال امل 
 .يف فيينا مع ممثلي الدول األعضاءمشاورات أجريت النهائية عقب 

يف اجللسـة العامة األوىل، سوف جيري االحتفال بافتتاح املؤمتر إلتاحة الفرصة لرؤساء         
 ونظرا لذلك، ومن .الـدول أو احلكومـات إللقـاء كـلمات أمـام املؤمتـر والتوقـيع عـلى االتفاقية            

أجـل ضـمان استخدام الوقت املتاح للمؤمتر بأقصى قدر من الكفاءة، يرجى من أعضاء الوفود          
 . متاما٤٥/٩اجللوس يف مقاعدهم يف الساعة 

لـنظام الداخلي وانتخاب أعضاء  ا ك،يف املسـائل التنظيمـية  مث سيشـرع املؤمتـر يف الـنظر      
، ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١١ و٩ يومــي  ويف اجللســات العامــة، الــيت تعقــد يف.املكتــب

 .سوف تتاح الفرصة للممثلني الرفيعي املستوى إللقاء كلماهتم أمام املؤمتر

ــتام مبقتضــيات القــرار    ، ســوف تــنظم حكومــة املكســيك،  ٥٧/١٦٩وبغــية االلــتزام ال
رمية، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء وبالـتعاون مـع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل                 

وقد ُصممت األحداث اجلانبية إلتاحة فرص إضافية       . أربعـة أحـداث جانبـية أثناء انعقاد املؤمتر        
للوفـود، وكذلـك ملمثـلي املـنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ووسائط        
اإلعـالم، لتـبادل اآلراء حـول إجـراءات العمـل مسـتقبال بشـأن مكافحـة الفسـاد، خصوصا يف                     

 .ياق تنفيذ االتفاقيةس

، الذي يتضمن كذلك تفاصيل عن مواضيع األحداث  ويـرد التنظـيم املقـترح لألعمـال        
 . يف مرفق هذه الوثيقةاجلانبية،
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تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين : وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر )هـ(
  باملخدرات واجلرمية

 املدير ىلإني وأمسـاء أعضـاء كـل وفد مشارك يف املؤمتر إما        قـدم وثـائق تفويـض املمـثل       ُت 
املدير العـام ملكتب األمم املتحدة التنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية و         

ىل إ، وإما )٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٢(فييـنا قـبل أسـبوع على األقل من افتتاح املؤمتر        يف  
ويتعني أن تكون وثائق التفويض صادرة إما عن . وقت انعقاد املؤمتر  يف  أمـني املؤمتـر يف مرييـدا        

 .رئيس الدولة أو احلكومة، وإما عن وزير اخلارجية

وسـوف يـتوىل املديـر التنفـيذي فحـص وثائق تفويض املمثلني املشاركني يف املؤمتر، مث         
 .يقدم تقريرا عنها إىل املؤمتر

  
 الالزمة يف املستقبلأنشطة املتابعة واألعمال : اداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس -٣

  تنفيذا فعاالتنفيذها ألجل 
 املؤمتــر  يتــيح تنظــيمىل أنــه ينــبغي أنإ، ٥٧/١٦٩أشــارت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها  

تفاقــية، وخصوصــا أنشــطة املــتابعة ال املســتوى ملناقشــة املســائل املتصــلة باة الرفــيعفرصــا للوفــود
. الـيت يضـطلع هبـا مسـتقبال يف جمـال مكافحـة الفساد            واألعمـال    نفـيذا فعـاال   الالزمـة لتنفـيذها ت    

قترحات م كلماهتمنوا  ضـمِّ ، يـرجى مـن املمـثلني الرفـيعي املسـتوى أن يُ            مـن أجـل هـذه الغايـة       و
يف املستقبل، مع إيالء اهتمام خاص بشأن املتطلبات واخلطط        بشـأن أنشـطة املـتابعة واألعمـال         

 .على االتفاقيةالالزمة للتصديق السريع 
  

  التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٤
ــدول     ــبدون    وأســوف يدعــو الوديــع رؤســاء ال احلكومــات ووزراء اخلارجــية الذيــن ي

اســتعدادهم للتوقــيع عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد، وكذلــك ســائر املســؤولني    
الصــالحية بولــدى تقــدمي الــتفويض .  عــلى االتفاقــيةىل التوقــيعإاملفوضــني بصــالحيات كاملــة، 

 .املسؤول املعين بذلك وتتخذ الترتيبات الالزمة إلمتام التوقيع الفعليُيعلم ، ولـهوقبالكاملة 

احلكومــات ووزراء اخلارجــية مــأذونون بالتوقــيع   وأم بــه أن رؤســاء الــدول مــن املســلّ 
أمــا أي . قــدمي تفويــض بصـالحيات كاملــة عـلى اتفاقــية األمـم املــتحدة ملكافحــة الفسـاد دون ت   

، بالصــالحية الكاملــة لذلــك فيجــب أن يقــدم أوال تفويضــا علــيها التوقــيع آخــر يــود مســؤول 
ذكــر فــيه اســم ُيصــادرا عــن رئــيس الدولــة أو احلكومــة أو عــن وزيــر خارجــية الدولــة املعنــية،  

ألصول املرعية، بأن   ، ويـؤذن فـيه للمسؤول، حسب ا       ااملسـؤول واالتفاقـية املـراد التوقـيع علـيه         
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 إىللتوقـيع عـلى االتفاقـية يف مرييدا      الكاملـة ل  الصـالحية   ب الـتفويض    ُيقـّدم و. ع عـلى الصـك    يوقّـ 
 موجودايكون  وف  ي ميثل الوديع يف املؤمتر؛ وس     ملسـؤول عـن الشـؤون القانونـية الـذ         املوظـف ا  

 . حىت اختتام املؤمتر٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨يف الفترة من 
  

   تقرير املؤمتر   اعتماد  -٥
سوف  و ، لـلمؤمتر  اإلجرائـية  يف مرييـدا اجلوانـب       املـزمع اعـتماده   سـوف جيسـد الـتقرير        

التقرير النهائي كمـا إن  . عـلى اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد           اقـيع   يتضـمن قائمـة بالتو    
مة يف دورهتا   ، ويقدم إىل اجلمعية العا    الـذي يصـدر بعد املؤمتر، باللغات الرمسية لألمم املتحدة،           

، ٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول٣١ املــؤرخ ٥٨/٤التاســعة واخلمســني، وفقــا لقــرار اجلمعــية  
للكـلمات الـيت يلقـيها رؤسـاء الـدول أو احلكومات وسائر املمثلني        سـوف يتضـّمن ملخصـات       

 .احلكوميني الذين يلقون كلمات يف املؤمتر
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 املرفق

رفيع املستوى للتوقيع على اتفاقية لمؤمتر السياسي ال املقترح لعمالاألتنظيم 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
 )٢٠٠٣ديسمرب    / كانون األول  ١١-٩مرييدا، املكسيك   (

 
 الوقت/اليوم اجللسة العامة احلدث اجلانيب

 الثالثاء،  
 / كانون األول٩

 ديسمرب

  افتتاح املؤمتر       
التوقيع على بيبدأ رؤساء الدول أو احلكومات 

  مم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية األ
  نتخاب رئيس املؤمترا

  انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين             
  النظام الداخلي      

  قرار جدول األعمال وتنظيم األعمال          إ 
كلمات رؤساء الدول أو احلكومات وسائر                 

 املمثلني احلكوميني        

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

التدابري الوقائية ملكافحة 
دور القطاعني العام : الفساد
 (Salon Mérida) واخلاص

كلمات رؤساء الدول أو احلكومات وسائر                 
 )تابع( املمثلني احلكوميني       

 
 )تابع (التوقيع على االتفاقية         

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  
 األربعاء،

 / كانون األول١٠
 ديسمرب

دور اجملتمع املدين ووسائل 
اإلعالم يف تكوين ثقافة 

 مناهضة للفساد
(Salon Mérida) 

احلكومات وسائر         كلمات رؤساء الدول أو        
 )تابع( املمثلني احلكوميني       

 
 )تابع (التوقيع على االتفاقية         

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
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 الوقت/اليوم اجللسة العامة احلدث اجلانيب

التدابري التشريعية لتنفيذ 
اتفاقية األمم املتحدة 

 ملكافحة الفساد
(Salon Mérida) 

كلمات رؤساء الدول أو احلكومات وسائر                 
 )تابع( املمثلني احلكوميني       

 
 )تابع (التوقيع على االتفاقية         

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  
 اخلميس،

 / كانون األول١١
 ديسمرب

تدابري مكافحة الفساد يف 
النظم املالية الوطنية 

 (Salon Mérida)والدولية 

كلمات رؤساء الدول أو احلكومات وسائر                 
 )تابع( املمثلني احلكوميني       

 
 )تابع (التوقيع على االتفاقية         

٠٠/١٣–٠٠/١٠ 

 

 
ر   كلمات رؤساء الدول أو احلكومات وسائ             

 )ختام ( املمثلني احلكوميني       
 

 )ختام  (التوقيع على االتفاقية         
 

 اختتام املؤمتر      

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


