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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
   املعين مبنع الفساد

        ٢٠١١أغسطس /  آب٢٤- ٢٢فيينا، 
     جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 :املسائل التنظيمية -١

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

، والتوصـيات الـصادرة     "التدابري الوقائيـة  "ون   املعن ٣/٢تنفيذ قرار مؤمتر الدول األطراف       -٢
 : الفريق العامل يف اجتماعه األولعن

 :املمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة يف جمال منع الفساد )أ( 

سياســات وممارســات إذكــاء الــوعي، مــع اإلشــارة بوجــه خــاص إىل    ‘١‘  
: الفـساد  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم   من اتفاقيـة   ١٣ و ١٢ و ٧ و ٥املواد  

 مناقشة مواضيعية؛

 مــن ٨املــادة (نات قواعــد الــسلوك  مــدّو؛القطــاع العــام ومنــع الفــساد ‘٢‘  
 مواضيعية؛مناقشة  :) من االتفاقية١٠املادة ( الناس وإبالغ) االتفاقية

 .توصيات أخرى )ب( 

 .األولويات املقبلة -٣

 .اعتماد التقرير -٤
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     الشروح  
   املسائل التنظيمية - ١ 

   ح االجتماعافتتا )أ( 
ســُيفَتتح اجتمــاع الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد يــوم     

 .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠١١أغسطس / آب٢٢االثنني، 
    

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 
، "التــدابري الوقائيــة"، املعنــون ٣/٢أُعــدَّ جــدول األعمــال املؤقــت هلــذا االجتمــاع وفقــا للقــرار  

الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورتـه الثالثـة،                
ــة مـــن   ــودة يف الدوحـ ــاين١٣ إىل ٩املعقـ ــوفمرب / تـــشرين الثـ ــتنتاجات ٢٠٠٩نـ ــا لالسـ ، ووفقـ

 ١٥ إىل ١٣ينـا مـن   والتوصيات اليت اتفق عليها الفريق العامل يف اجتماعـه األول املعقـود يف في           
 .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

، والتوصيات الـيت اّتفـق      ٣/٢وأُعدَّ تنظيم األعمال املقترح املرفق هبذه الوثيقة وفقا لقرار املؤمتر           
 لــتمكني ٢٠١٠ديــسمرب/عليهــا الفريــق العامــل يف اجتماعــه األول املعقــود يف كــانون األول     

ال ضمن الوقت املخّصص لذلك وتبعا خلـدمات        الفريق العامل من النظر يف بنود جدول األعم       
 .املؤمترات املتاحة

وتـسمح املــوارد املتاحــة هلـذا االجتمــاع بعقــد جلـستني عــامتني يوميــا مـع تــوفري ترمجــة شــفوية     
 .كاملة باللغات الرمسية لألمم املتحدة

    
 الصادرة ، والتوصيات"التدابري الوقائية" املعنون ٣/٢تنفيذ قرار مؤمتر الدول األطراف  - ٢ 

   عن الفريق العامل يف اجتماعه األول
 من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        ١٤ إىل   ٥ على أمهية تنفيذ املواد      ٣/٢شّدد املؤمتر يف قراره     

  .الفساد من أجل منع الفساد ومكافحته

يـة   مـن االتفاقيـة الـيت تـشّدد علـى أمه       ٦١ مـن املـادة      ٢ويف القرار نفـسه، اسـتذكر املـؤمتر الفقـرة           
 مـن املـادة     ٤واستذكر املؤمتر أيضا الفقرة      .استنباط ممارسات فضلى يف جمال منع الفساد وتبادهلا       

 من االتفاقية، الـيت تـشري إىل ضـرورة تيـسري تبـادل املعلومـات بـني الـدول بـشأن املمارسـات                 ٦٣
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سـائل منــها  الناجحـة يف جمـال منــع الفـساد وهـدف املــؤمتر املتمثّـل يف التـرويج لتنفيــذ االتفاقيـة بو       
 .تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف عن املمارسات الناجحة يف جمال منع الفساد

ويف القرار نفسه، قـّرر املـؤمتر إنـشاء فريـق عامـل حكـومي دويل مفتـوح العـضوية، بغيـة تقـدمي            
 .دة إليه يف جمال منع الفساداملشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسَن

 : القرار نفسه أيضا، قّرر املؤمتر أن يؤّدي الفريق العامل املهام التاليةويف

 مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛ )أ( 

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

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

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

، أوصـى الفريـق     ٢٠١٠ديسمرب  /وخالل اجتماع الفريق العامل األول املعقود يف كانون األول        
ر معاجلتـه مـن   ته املقبلة على عدد حمّدد ّمما تتيّسبأن ينصّب التركيز يف كل اجتماع من اجتماعا      

 .املواضيع اجلوهرية املأخوذة من الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

وأوصــى الفريــق العامــل بــأن تواصــل األمانــة االضــطالع بأنــشطتها اهلادفــة إىل مجــع املعلومــات 
بــالتركيز علــى حتديــد املمارســات الفــضلى الــيت  املتعلقــة بالفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة، وذلــك  

وينبغـي أن   . تنتهجها الدول األطراف واملبادرات اليت وضعتها فيما يتصل بتنفيـذ ذلـك الفـصل             
رة داخل منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات         يواصل أيضا مجع املعلومات عن اخلربة الفنية املتوفّ       

دة الســتراتيجيات الهتمــام للــسمات احملــدّ املختــصة األخــرى يف جمــال منــع الفــساد مــع إيــالء ا  
وينبغــي أن تكــون األولويــة عنــد مجــع     . وسياســات مكافحــة الفــساد يف خمتلــف القطاعــات    

دة يف اجتماعات الفريق العامل بغيـة مـساعدة الـدول           املعلومات هي تيسري مناقشة مواضيع حمدّ     
 .االاألطراف يف تنفيذ مواد االتفاقية املتعلقة مبنع الفساد تنفيذا فّع

دة الـيت سـتناقش يف       تـوافر اخلـربة الفنيـة الكافيـة بـشأن املواضـيع احملـدّ              والحظ الفريق العامل أنَّ   
  .فيد يف مناقشة تلك املواضيعُياجتماعاته املقبلة س

عامـل الـدولَ األطـراف علـى تبـادل مبادراهتـا وممارسـاهتا اجليـدة يف جمـال منـع                   وشّجع الفريـُق ال   
الفساد، وال سيما املمارسات املتصلة باملواضـيع احملـّددة املـراد مناقـشتها يف اجتماعـات الفريـق                  

  .العامل املقبلة، وإبالغ األمانة باملعلومات عن تلك املبادرات واملمارسات اجليدة
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ذة إىل األمانـة أن تقـّدم إليـه تقريـرا يف اجتماعـه الثـاين عـن األنـشطة املنفّـ                  وطلب الفريق العامل    
 .عمال بالتوصيات الصادرة عن اجتماعه األول

    
   املمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة يف جمال منع الفساد )أ( 
 ١٢ و٧ و٥سياسات وممارسات إذكاء الوعي، مع اإلشارة بوجه خاص إىل املواد  )ط( 

   مواضيعيةمناقشة  :الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من ١٣و
وإبالغ )  من االتفاقية٨املادة ( مدونات قواعد السلوك ؛القطاع العام ومنع الفساد ‘٢‘ 

   مواضيعيةمناقشة  :) من االتفاقية١٠املادة (الناس 
جـدول األعمـال    أوصى الفريق العامل يف اجتماعه األول بأن تكون املواضـيع الـواردة يف بنـود                

 .هي حمور تركيز املناقشات يف اجتماعه الثاين‘ ٢‘و‘ ١ ‘)أ( ٢
    

   توصيات أخرى )ب( 
 .سُتجرى مناقشة حول تنفيذ توصيات أخرى صادرة عن الفريق العامل يف دورته األوىل

    
   الوثائق  

يف جمـال   تخـذة   ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة حول املمارسـات اجليـدة واملبـادرات امل             
 ٧ و٥سياسـات وممارسـات إذكـاء الـوعي، مـع اإلشـارة بوجـه خـاص إىل املـواد               : منع الفـساد  

 )CAC/COSP/WG.4/2011/2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ١٣ و١٢و

ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة حول املمارسـات اجليـدة واملبـادرات املتخـذة يف جمـال                  
)  مــن االتفاقيــة٨املــادة ( مــدونات قواعــد الــسلوك ؛اع العــام ومنــع الفــسادالقطــ :منــع الفــساد

 )CAC/COSP/WG.4/2011/3 (؛) من االتفاقية١٠املادة (وإبالغ الناس 

تقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع الفـساد املعقـود يف                    
 )CAC/COSP/WG.4/2010/7 (٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ١٣فيينا من 

    
   األولويات املقبلة - ٣ 

سُتعقد مناقشة بشأن اخلطوات اإلضافية الواجب اختاذها من أجل التنفيذ التام لقـرار مـؤمتر               
ــدول األطــراف   ــون ٣/٢ال ــة "، املعن ــدابري الوقائي ــق  " الت ــام الفري ــة قي ــشأن إمكاني ــلوب   العام
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ــؤمتر وتقــدمي    ــشورة إىل امل ــع    مــستقبال بإســداء امل ــة مبن ــه املتعلق ــذ واليات ــه يف تنفي ــساعدة ل  امل
 .الفساد

 أن يناقش الطريقة الـيت ُينظـر هبـا إىل دوره يف دعـم العمـل علـى تنفيـذ                     ولعلّ الفريق العامل يودّ   
الفصل الثاين من االتفاقية تنفيذا تاما، وخـصوصا يف إطـار التحـضري السـتعراض تنفيـذ أحكـام                   

 .٢٠١٥  عامقادمة املزمع بدؤها يفذلك الفصل خالل دورة االستعراض ال
    

   اعتماد التقرير  - ٤ 
ومـن   . عـن اجتماعـه سـتتوىل األمانـة إعـداد مـشروعه         أن يعتمد الفريق العامل تقريراً     املزمعمن  
 مـن  ١٤ إىل ٥ع أن يتضّمن التقرير توصيات بشأن كيفية التشجيع على تنفيـذ املـواد مـن             املتوقّ

 . ويتخذ قرارا بشأهنا يف دورته الرابعةاالتفاقية، لكي ينظر فيها املؤمتر
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    املرفق
     التنظيم املقترح لألعمال  

 العنوان أو الشرح البند التوقيت التاريخ

 افتتاح االجتماع )أ (٠٠/١٣١-٠٠/١٠ أغسطس/ آب٢٢االثنني، 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١   

 :ات املتخذة يف جمال منع الفساداملمارسات اجليدة واملبادر ‘١‘) أ (٢  
سياسات وممارسات إذكاء الوعي، مع اإلشارة بوجه 

ية األمم  من اتفاق١٣ و١٢ و٧ و٥خاص إىل املواد 
 مواضيعيةمناقشة  :املتحدة ملكافحة الفساد

 :املمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة يف جمال منع الفساد ‘١‘) أ (٠٠/١٨٢-٠٠/١٥ 
 إذكاء الوعي، مع اإلشارة بوجه سياسات وممارسات

ية األمم  من اتفاق١٣ و١٢ و٧ و٥خاص إىل املواد 
 )تابع(مناقشة مواضيعية  :املتحدة ملكافحة الفساد

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ أغسطس/ آب٢٣الثالثاء، 
٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 :املمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة يف جمال منع الفساد ‘٢ ‘)أ (٢
املادة ( مدونات قواعد السلوك ؛فسادالقطاع العام ومنع ال

 :) من االتفاقية١٠املادة ( الناس وإبالغ)  من االتفاقية٨
 مناقشة مواضيعية

 :املمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة يف جمال منع الفساد ‘٢ ‘)أ (٢  
املادة ( مدونات قواعد السلوك ؛القطاع العام ومنع الفساد

 :) من االتفاقية١٠املادة  ( الناسوإبالغ)  من االتفاقية٨
 )تابع(مواضيعية ناقشة م

 توصيات أخرى )ب (٢  
 األولويات املقبلة ٠٠/١٣٣-٠٠/١٠ أغسطس/ آب٢٤األربعاء، 

 اعتماد التقرير ٠٠/١٨٤-٠٠/١٥ 

  


