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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين مبنع الفساد  

        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥- ١٣فيينا، 
      جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  :املسائل التنظيمية  -١
  افتتاح االجتماع؛  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

ر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  تنفيــذ الواليــة املــسندة إىل مــؤمت   -٢
  .الفساد بشأن منع الفساد

   وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛ تنمية  )أ(  
  تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية؛  )ب(  
  لترويج هلا؛مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها وا  )ج(  
  .التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع بغية منع الفساد  )د(  

        .اعتماد التقرير  -٣
      الشروح    

      املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح االجتماع  )أ(  

تح اجتمــاع الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد يــوم    ســُيفَت
  .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٣االثنني، 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
، "التــدابري الوقائيــة"، املعنــون ٣/٢أُعــدَّ جــدول األعمــال املؤقــت هلــذا االجتمــاع وفقــا للقــرار  

ه الثالثـة،   الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورتـ             
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩اليت ُعقدت يف الدوحة من 

، لـتمكني الفريـق     ٣/٢ لقـرار املـؤمتر    وفقـا وقد أُعدَّ تنظيم األعمال املقترح املرفـق هبـذه الوثيقـة            
العامــل مــن النظــر يف بنــود جــدول األعمــال ضــمن الوقــت املخــّصص لــذلك ووفقــا خلــدمات   

  .املؤمترات املتاحة
مح املــوارد املتاحــة هلـذا االجتمــاع بعقــد جلـستني عــامتني يوميــا مـع تــوفري ترمجــة شــفوية    وتـس 

  .كاملة باللغات الرمسية لألمم املتحدة
    

تنفيذ الوالية املسندة إىل مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   - ٢  
    بشأن منع الفساد

 من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        ١٤ إىل   ٥مهية تنفيذ املواد     على أ  ٣/٢شّدد املؤمتر يف قراره     
  .ساد من أجل منع الفساد ومكافحتهالف

 مـن االتفاقيـة الـيت تـشّدد علـى أمهيـة        ٦١ مـن املـادة      ٢ويف القرار نفسه، استذكر املؤمتر الفقرة       
 مـن   ٤فقـرة   واستذكر املـؤمتر أيـضا ال     .  يف جمال منع الفساد وتبادهلا     ممارسات فضلى استحداث  

 مـن االتفاقيـة، الـيت تـشري إىل مجلـة أمـور منـها ضـرورة تيـسري تبـادل املعلومـات بـني                          ٦٣املادة  
ل يف التـرويج لتنفيـذ      الدول بشأن املمارسات الناجحة يف جمال منع الفساد وهدف املؤمتر املتمثّ          

ــدول األطــراف       ــادل املعلومــات بــني ال ــها تيــسري تب ــة وســائل من ــة مــن خــالل مجل  عــن االتفاقي
  . املمارسات الناجحة يف جمال منع الفساد

ويف القرار نفسه، قـّرر املـؤمتر إنـشاء فريـق عامـل حكـومي دويل مفتـوح العـضوية، بغيـة تقـدمي            
  .املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد

  :ريق العامل املهام التاليةويف القرار نفسه أيضا، قّرر املؤمتر أن يؤّدي الف
   وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛ تنميةمساعدة املؤمتر يف   )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات              )ب(  
  الوقائية؛
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  
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مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د(  
  .اجملتمع بغية منع الفساد

    
    الوثائق    

منـاذج  ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة حول املمارسات اجليـدة يف جمـال منـع الفـساد و              
  )CAC/COSP/WG.4/2010/2(يف القطاع العام التنظيم الرقايب 

 االشـتراء   جمـال نع الفـساد يف ملية من إعداد األمانة حول املمارسات اجليدة        ورقة معلومات خلف  
  )CAC/COSP/WG.4/2010/3(العمومي 

 ، وخاصة الـنُُّهج القائمـة علـى األدلـة،    نهجياتاملورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة حول       
  )CAC/COSP/WG.4/2010/4 ( يف القطاعني العام واخلاصمام الفسادأتقييم َمواطن الضعف ل

مواءمة القواعـد واللـوائح املعتمـدة لـدى أعـضاء           ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة حول        
جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق مـع مبـادئ اتفاقيـة األمـم                        

  )CAC/COSP/WG.4/2010/5(املتحدة ملكافحة الفساد 

 نـشر معلومات خلفية من إعداد األمانة حول أفضل املمارسات لتشجيع الصحفيني علـى       ورقة  
  )CAC/COSP/WG.4/2010/6 (والطابع املهيناملسؤولية بروح تقارير صحفية عن الفساد تتسم 

    
    اعتماد التقرير  - ٣  

ومـن  . من املقّرر أن يعتمد الفريق العامل تقريرا عـن اجتماعـه سـتتوىل األمانـة إعـداد مـشروعه                  
 مــن ١٤ إىل ٥تنفيــذ املــواد علــى تــشجيع كيفيــة الن التقريــر توصــيات بــشأن املتوقــع أن يتــضّم

  .االتفاقية، لكي ينظر املؤمتر فيها ويتخذ قرارا بشأهنا يف دورته الرابعة
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح   

  العنوان أو الوصف  البند  الوقت  التاريخ

 /ول كانون األ١٣االثنني، 
  ديسمرب

  افتتاح االجتماع  )أ (١  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب (١    
   وجتميع املعارف يف جمال منع الفسادتنمية  )أ (٢    
 وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد تنمية  )أ (٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥  

  )تابع(
 / كانون األول١٤الثالثاء، 
  ديسمرب

٠٠/١٣- ٠٠/١٠  
 ٠٠/١٨- ٠٠/١٥و

تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما   )ب (٢
  يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية

مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد   )ج (٢    
  وتعميمها والترويج هلا

 / كانون األول١٥األربعاء، 
  ديسمرب

التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات   )د (٢  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  ع بغية منع الفساداجملتم

  اعتماد التقرير  ٣  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥  
  


