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 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد

        ٢٠١٢أغسطس / آب٢٩-٢٧نا، ييف
    ت وشروحهجدول األعمال املؤقّ    

 :املسائل التنظيمية  -١

  ؛االجتماعافتتاح   )أ(  
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

، والتوصيات "كش بشأن منع الفسادإعالن مرا"، املعنون ٤/٣ املؤمترتنفيذ قرار   - ٢
  :٢٠١١أغسطس /يف آبالصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود 

  :يف جمال منع الفساد دة واملبادراتاملمارسات اجلي  )أ(  
واإلبالغ عن أعمال مناقشة مواضيعية بشأن تضارب املصاحل،   ‘١‘    

 ٩ إىل ٧ن خاصة يف سياق املواد موالفساد والتصريح باملمتلكات، 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛من 

اتفاقية األمم املتحدة  من ١٢تنفيذ املادة مناقشة مواضيعية بشأن   ‘٢‘    
، مبا يف ذلك استخدام الشراكات بني القطاع العام ملكافحة الفساد
  والقطاع اخلاص؛

  .توصيات أخرى  )ب(  
  .دة السنواتووضع خطة عمل متعّديف املستقبل األولويات   - ٣
 .اعتماد التقرير  - ٤
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد يوم ُيفَتتح اجتماُعوف س
  .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠١٢أغسطس / آب٢٧ثنني، الا

    
    ظيم األعمالإقرار جدول األعمال وتن  )ب(  

 إعالن مراكش بشأن منع" املعنون ٤/٣  للقراروفقاًأُعدَّ جدول األعمال املؤقت هلذا االجتماع 
 يف ،، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"الفساد

، ٢٠١١توبر أك/ تشرين األول٢٨ إىل ٢٤دورته الرابعة، املعقودة يف مراكش، باملغرب، من 
يف فيينا   لالستنتاجات والتوصيات اليت اتفق عليها الفريق العامل يف اجتماعه املعقودوفقاًو
  .٢٠١١أغسطس /آب ٢٤ إىل ٢٢  من

 وللتوصيات اليت اتفق ٤/٣قرار املؤمتر  لوفقاًوأُعدَّ تنظيم األعمال املقترح املرفق هبذه الوثيقة 
لتمكني الفريق العامل من ، ٢٠١١أغسطس /ود يف آبعليها الفريق العامل يف اجتماعه املعق

  .خلدمات املؤمترات املتاحة وفقاًوالنظر يف بنود جدول األعمال ضمن الوقت املخّصص لذلك 
 مع توفري ترمجة يومياً عقد جلستني عامتني  من املوارد املتاحة هلذا االجتماعكِّنمتوف سو

  .شفوية كاملة باللغات الرمسية لألمم املتحدة
    

، والتوصيات "إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، املعنون ٤/٣ تنفيذ قرار املؤمتر  - ٢  
    ٢٠١١أغسطس /الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب

األمم املتحدة   من اتفاقية١٤ إىل ٥ على أمهية تنفيذ املواد من ٣/٢د املؤمتر يف قراره شدَّ
وقرر املؤمتر إنشاء فريق عامل حكومي . ومكافحته الفساد، من أجل منع الفساد ملكافحة

 املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه إسداءبغية دويل مفتوح العضوية 
  :  أن يضطلع الفريق العامل باملهام التاليةأيضاً وقرر ،فيما يتعلق مبنع الفساد

   جمال منع الفساد؛مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف  )أ(  
 تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات  )ب(  
 الوقائية؛
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 تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  

التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة على تشجيع ال يفمساعدة املؤمتر   )د(  
 .تمع بغية منع الفسادوقطاعات اجمل

 أن يواصل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين ،٤/٣ يف قراره ،ر املؤمتروقّر
املزمع عقدها يف اخلامسة املؤمتر دورة  وأن يعقد اجتماعني على األقل قبل ،مبنع الفساد أعماله

  .٢٠١٣عام 
أنَّ كثرياً من الدول  يرالحظ املؤمتر مع التقد ،أيضاً ٤/٣ قراره يف ،الحظ املؤمتر مع التقديرو

تبادلت معلومات عن مبادراهتا وممارساهتا اجليِّدة املتعلقة باملواضيع اليت نظر فيها قد األطراف 
الدولَ األطراف على أن  ، وحث٢٠١١َّأغسطس /املعقود يف آبالفريق العامل يف اجتماعه 

احملدَّثة املعلومات ة وتواصل إطالَع األمانة وسائر الدول األطراف على املعلومات اجلديد
 .املتعلقة بتلك املبادرات واملمارسات اجليِّدة

ويف القرار ذاته، طلب املؤمتر إىل األمانة، رهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصل 
املمارسات اجليِّدة يف املتاحة حاليا عن االضطالع بوظائف مرصد دويل جلمع املعلومات 

 اةتلقّيث تركِّز جهودها بصفة خاصة على التنظيم املنهجي للمعلومات املجمال منع الفساد، حب
من الدول األطراف وعلى تعميمها، وأن تقوم، بناًء على طلب الفريق العامل أو املؤمتر، 
واستناداً إىل تلك املعلومات، بتوفري معلومات عن الدروس املستفادة وعن قابلية املمارسات 

، وكذلك عن أنشطة املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكن ظروف للتكييف حبسب الاجلّيدة
  .تقدميها إىل الدول األطراف بناء على طلبها

التركيز ، بأن يواصل ٢٠١١أغسطس / املعقود يف آباجتماعه يف ،أوصى الفريُق العاملقد و
بتنفيذ لصلة ذات امن املواضيع اجلوهرية احملددة ميكن تدّبره يف اجتماعاته املقبلة على عدد 

من توافر أن تستفيد املناقشات  من شأن أنَّداً مواد الفصل الثاين من االتفاقية، وأكّد جمّد
  .املواضيع اليت جتري معاجلتهايف الوافية بالغرض اخلربة الفنية 

اهتمامه، يف اجتماعاته املقبلة، على أن يركّز الفريق العامل بإمكان   أنَّئيُر إىل ذلك، وإضافةً
  ): من جدول األعمال املؤقت‘٢‘ و‘١‘)أ (٢ البندينيف ترد  (لتاليةواضيع اامل

 من االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام الشراكات بني القطاع ١٢تنفيذ املادة   )أ(  
  العام والقطاع اخلاص؛

تضارب املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفساد والتصريح باملمتلكات،   )ب(  
  . من االتفاقية٩ إىل ٧خاصة يف سياق املواد من و
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التشارك يف  أن ُتدعى الدول األطراف، قبل كل اجتماع للفريق العامل، إىل أيضاًوتقرَّر 
جتارهبا يف تنفيذ األحكام قيد النظر، ويفضَّل أن تستعمل يف ذلك قائمة التقييم الذايت 

يات اليت قتها والتحّداملرجعية، مبا يف ذلك، إن أمكن، تبادل معلومات عن النجاحات اليت حقّ
. صادفتها يف التنفيذ واحتياجاهتا من املساعدة التقنية والدروس اليت استفادهتا من ذلك التنفيذ

 عن ساسيةأ األمانةُ ورقات معلومات  قبل كل اجتماع للفريق العامل أن تعدَّأيضاًوينبغي 
 الدول األطراف، املواضيع قيد املناقشة، مستندة يف ذلك إىل اإلسهامات الواردة من

وينبغي أن تقدِّم ورقات  .باملبادرات واملمارسات اجليدةوخصوصا إذا كانت ذات صلة 
بعها الدول األطراف يف خمتلف اليت تّتالنهوج خمتلف  خالصة جامعة عن ألساسيةااملعلومات 

ام إىل أيِّ بعة، وتوّجه االهتمالسياقات، حبيث تعرض اخليارات والتصنيفات املنهجية العامة املّت
وأخريا ينبغي عقد حلقات نقاش . مسائل مشتركة ناشئة أو دروس حتّددها الدول األطراف

 يشارك فيها خرباء من البلدان اليت قّدمت ردوداً كتابية ،خالل اجتماعات الفريق العامل
  .بشأن املواضيع املعنّية ذات األولوية

    
    الفساداملمارسات اجليدة واملبادرات يف جمال منع   )أ(  
مناقشة مواضيعية بشأن تضارب املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفساد والتصريح   ‘١‘  

     من اتفاقية األمم املتحدة ملنع الفساد٩ إىل ٧خاصة يف سياق املواد من وباملمتلكات، 
 بتضارب املصاحل واإلبالغ عن  الفرعي املتعلقالبندلنظر يف متهيداً ل نقاشٍ  حلقةُنظَّمُتوف س
املتعلقة  ألساسيةاورقات املعلومات لال الفساد والتصريح باملمتلكات، مبا يف ذلك عرض أعم
  .هامات الواردة من الدول األطرافملواضيع قيد املناقشة، استناداً إىل اإلسبا
    

   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ١٢مناقشة مواضيعية بشأن تنفيذ املادة   ‘٢‘  
    م الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاصمبا يف ذلك استخدا

،  من االتفاقية١٢بتنفيذ املادة  املتعلق يالفرعالبند يف  للنظر متهيداً  نقاشٍ حلقةُنظَّمُتوف س
ملواضيع قيد املناقشة، استناداً إىل املتعلقة با ألساسيةاورقات املعلومات لمبا يف ذلك عرض 

  .ألطرافاإلسهامات الواردة من الدول ا
    توصيات أخرى  )ب(  

 والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف ٤/٣ بشأن تنفيذ قرار املؤمتر  مناقشةٌُتعقدوف س
  .٢٠١١أغسطس /اجتماعه املعقود يف آب
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    الوثائق    
 من إعداد األمانة حول املمارسات اجليدة واملبادرات يف جمال منع ساسيةأورقة معلومات 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك استخدام  من١٢تنفيذ املادة : الفساد
  (CAC/COSP/WG.4/2012/2)الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

:  من إعداد األمانة حول املمارسات اجليدة واملبادرات يف جمال منع الفسادساسيةأورقة معلومات 
خاصة يف سياق املواد من وح باملمتلكات، تضارب املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفساد والتصري

 )CAC/COSP/WG.4/2012/3( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٩ إىل ٧

" إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، املعنون ٤/٣تقرير عن حالة تنفيذ القرار 
(CAC/COSP/WG.4/2012/4) 

    
    تووضع خطة عمل متعددة السنوايف املستقبل األولويات   - ٣  

قرار للمن أجل التنفيذ التام القيام هبا  اخلطوات اإلضافية الواجب حول ُتعقد مناقشةٌوف س
إمكانية قيام وحول " إعالن مراكش بشأن منع الفساد"املعنون و الصادر عن املؤمتر ٤/٣

يما الفريق العامل مستقبال بإسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه ف
  . يتعلق مبنع الفساد

الفصل الثاين من  وينبغي النظر يف أمهية بناء أطر تشريعية ومؤسسية متَّسقة مع متطلّبات
ذلك الفصل خالل الدورة الثانية آللية  يف ضوء االستعراض املقبل لتنفيذوخصوصا االتفاقية 

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
دة سنوات للفترة  متعّد املقبلة للفريق العامل خطةًبع االجتماعاُت أن تّت٤/٣ يف قراره ر املؤمتروقّر

  . آلية استعراض التنفيذعمليات الثانية من الدورةُ الزمنية ، عندما تبدأ ٢٠١٥املمتدة حىت عام 
أن بش مقترحان تتضّم األمانة ورقة غرفة اجتماعات تأعدَّ،  الرابعةفيما يتعلق بدورة املؤمترو

  . بعُدذلك املقترح ناقَشُيومل . (CAC/COSP/2011/CRP.4)خطة العمل 
    

    اعتماد التقرير  - ٤  
  .تتوىل األمانة إعداد مشروعهوف س، و عن اجتماعهمن املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً
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  املرفق
  

  تنظيم األعمال املقترح    
 

 العنوان أو الوصف البند الوقت التاريخ

  ، ثننياال
  ٢٠١٢أغسطس / آب٢٧

 فتتاح االجتماع ا )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١  

املمارسات اجليدة واملبادرات يف جمال منع  ‘١‘)أ (٢  
مناقشة مواضيعية بشأن تضارب : الفساد

املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفساد 
ياق خاصة يف سووالتصريح باملمتلكات، 

  تفاقيةاال من ٩ إىل ٧املواد من 

 واملبادرات يف جمال منع جليِّدةااملمارسات  ‘١‘)أ (٠٠/١٨٢-٠٠/١٥ 
تضارب مناقشة مواضيعية بشأن : الفساد

املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفساد 
خاصة يف سياق ووالتصريح باملمتلكات، 

 )تابع(تفاقية اال من ٩ إىل ٧املواد من 

    

  الثالثاء،
  ٢٠١٢أغسطس / آب٢٨

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
٠٠/١٨-٠٠/١٥و

املمارسات اجليدة واملبادرات يف جمال منع  ‘٢‘)أ (٢
مناقشة مواضيعية بشأن تنفيذ املادة : الفساد
تفاقية مبا يف ذلك استخدام اال من ١٢

الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
 توصيات أخرى )ب (٢  

    

  األربعاء،
  ٢٠١٢طس أغس/ آب٢٩

دة  ووضع خطة متعّديف املستقبلاألولويات  ٠٠/١٣٣-٠٠/١٠
 السنوات

 اعتماد التقرير ٠٠/١٨٤-٠٠/١٥ 

 


