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 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
 املعين مبنع الفساد

        ٢٠١٥ أيلول/سبتمرب ٢ -  آب/أغسطس ٣١فيينا، 
      املشروحت جدول األعمال املؤقَّ  
   جدول األعمال املؤقَّت    

 املسائل التنظيمية: -١

 افتتاح االجتماع؛ (أ) 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب) 

، املعنون "متابعة إعالن مـرَّاكش بشـأن منـع الفسـاد"، والتوصـيات      ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر  - ٢
 :٢٠١٤سبتمرب /أيلولالصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف 

 املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد: (أ) 

ــوال     ‘١‘   ــع غســل األم ــدابري من ــادة ت ــن  ١٤(امل ــم املتحــدة   م ــة األم اتفاقي
 ملكافحة الفساد)؛

ــن ‘٢‘   ــة ال ــومي، والشــفافية واملســاءلة يف     زاه ــات االشــتراء العم يف عملي
من اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ١٠و ٩(املادتان إدارة األموال العمومية 

 ؛ملكافحة الفساد)

 توصيات أخرى. (ب) 

 األولويات املقبلة. -٣

  اعتماد التقرير. -٤
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      الشروح  
   املسائل التنظيمية - ١ 

   افتتاح االجتماع (أ) 
ســُيفَتتح اجتمــاع الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين مبنــع الفســاد يــوم     

 .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠١٥ًآب/أغسطس  ٣١االثنني، 
    

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) 
إعـالن مـرَّاكش   متابعـة  املعنـون "  ،٥/٤ا االجتماع وفقاً للقرار ت هلذأُعدَّ جدول األعمال املؤقَّ

بشأن منـع الفسـاد"، الـذي اعتمـده مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            
ــه   ــودة، اخلامســةالفســاد يف دورت ــة بنمــا يف  املعق ــاينتشــرين  ٢٩إىل  ٢٥مــن  مدين ــوفمرب/الث  ن

فـق عليهـا الفريـق العامـل يف اجتماعـه املعقـود       ت اليت اتَّ، ووفقاً لالستنتاجات والتوصيا٢٠١٣
 .٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٠إىل  ٨  يف فيينا من

فـق  وللتوصـيات الـيت اتَّ   ٥/٤ق هبـذه الوثيقـة وفقـاً لقـرار املـؤمتر      رفَـ املُوأُعدَّ تنظيم األعمال املقترح 
ني الفريـق العامـل مـن    ، لـتمك ٢٠١٤ سـبتمرب /أيلـول عليها الفريق العامـل يف اجتماعـه املعقـود يف    

 دمات املؤمترات املتاحة.ووفقاً خلص لذلك النظر يف بنود جدول األعمال ضمن الوقت املخصَّ

مـع تـوفري ترمجـة     اتمـاع مـن عقـد جلسـتني عـامتني يوميـ      وسوف متكِّن املوارد املتاحة هلذا االج
 شفوية كاملة باللغات الرمسية لألمم املتحدة.

    
، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، والتوصيات ٥/٤ر تنفيذ قرار املؤمت - ٢ 

    ٢٠١٤سبتمرب /أيلولالصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف 
مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ١٤إىل  ٥علــى أمهيــة تنفيــذ املــواد مــن  ٣/٢شــدَّد املــؤمتر يف قــراره 

ا نشـئ فريقـاً عـامالً حكوميـ    أن ي فيـه ر وقـرَّ  ،فحتـه ملكافحة الفساد مـن أجـل منـع الفسـاد ومكا    
دة إليـه  سـاعده يف تنفيـذ الواليـة املسـنَ    ياملشـورة و  لكي يسدي إليـه تاً مفتوح العضوية مؤقَّ ادولي

  ر أيضاً أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية:فيما يتعلق مبنع الفساد، وقرَّ

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

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

 تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛   (ج) 
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ت مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املصـلحة وقطاعـا       (د) 
 اجملتمع بغية منع الفساد.

أن يواصل الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين        ٥/٤ر املؤمتر يف قراره وقرَّ
منـع  شـأن  سداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بإل عملهمبنع الفساد 

ــاعني علـــى األقـــل قبـــل دورة املـــ   ــاد، وأن يعقـــد اجتمـ ــةؤمتر الفسـ ــدها يف  السادسـ املزمـــع عقـ
، آخذاً يف االعتبار خطة العمل اخلاصة باجتماعـات الفريـق   العاملَ ع الفريَقوشجَّ، ٢٠١٥ عام

ــاً لالتفاقيـــة     املقبلـــة، ــاء، وفقـ علـــى التمـــاس ُمـــدَخالت مـــن القطـــاع اخلـــاص حســـب االقتضـ
  .الداخلي  ونظامها
ــوَّه ــراره     ون ــدير، يف ق ــع التق ــؤمتر م ــل يف تيســري تبــادُ    أيضــاً، ب ٥/٤امل ــق العام ــازات الفري ل إجن

املعلومات بني الدول األطراف عن مبادراهتا وممارساهتا اجليِّدة بشأن املواضيع اليت نظر فيهـا يف  
ع الدولَ األطـراَف علـى مواصـلة تزويـد     ، وشج٢٠١٣َّو ٢٠١٢املعقودين يف عامي اجتماعيه 

    .ت واملمارسات اجليِّدةاألمانة مبعلومات جديدة وحمدَّثة عن هذه املبادرا
ر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، أن تواصـل      ، طلب املؤمتر إىل األمانة، رهنـاً بتـوفُّ  نفسهويف القرار 

النهوض بوظائفها كمرصد دويل وأن تقوم، بنـاًء علـى طلـب الفريـق العامـل أو املـؤمتر، بتـوفري        
دة للتطويـع، وكـذلك عـن    معلومات عن الدروس املستفادة وعن مـدى قابليـة املمارسـات اجليِّـ    

    .أنشطة املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكن تقدميها إىل الدول األطراف بناًء على الطلب
املزمـع   اجتماعـه  يفز كِّـ يرأن  ٢٠١٤ سـبتمرب /أيلولر الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف وقرَّ

  :  املوضوعني التالينيعلى  ٢٠١٥عقده يف 
  ؛من االتفاقية) ١٤(املادة األموال  تدابري منع غسل  (أ)  
يف عمليات االشتراء العمـومي، والشـفافية واملسـاءلة يف إدارة األمـوال      زاهة الن  (ب)  
  .من االتفاقية) ١٠و ٩(املادتان العمومية 

آب/أغسـطس   ٢٤إىل  ٢٢فيينـا مـن   املعقـود يف   يف اجتماعـه  قـد أوصـى،   الفريق العاملكان و
بأن توجَّه الدعوة إىل الدول األطراف قبـل كـل اجتمـاع مـن اجتماعاتـه املقبلـة لكـي         ،٢٠١١

ما حقَّقتـه مـن جناحـات     يشمل عند اإلمكانتعرض جتارهبا بشأن تنفيذ املواضيع قيد النظر، مبا 
يات ومـا احتاجـت إليـه مـن مسـاعدة تقنيـة ومـا اسـتفادته مـن دروس يف          وما صـادفته مـن حتـدِّ   

طلب الفريـق العامـل   وفضَّل أن تستعمل يف ذلك قائمة التقييم الذايت املرجعية. وُي ،جمال التنفيذ
د عقَـ أن ُت ، وقـرَّر جمَّـع فيهـا املعلومـات املقدَّمـة    ورقـات معلومـات أساسـية تُ    أن تعدَّاألمانة  إىل
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خالل اجتماعاته حلقات نقاش يشارك فيها خرباء من البلدان اليت قدَّمت ردوداً كتابيـة بشـأن   
  ذات األولوية.   قيد النظراضيع املو
    

   املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد (أ) 
من اتفاقية األمم املتحدة  ١٤(املادة  تدابري منع غسل األموالبشأن مناقشة مواضيعية  ‘١‘ 

    ملكافحة الفساد)
ــداً للنظــر يف    ــنظَّم حلقــةُ نقــاشٍ متهي ــدابري منــع غســل األمــوال  املوضــوع املتعلــقســوف ُت وهــي ، بت

املوضـوع   هـذا  األمانـة بشـأن   الـيت تعـدُّها  ورقة املعلومات األساسية  يتناول ستشمل عرضاً إيضاحيا
 .والقطاع اخلاص قبل عقد االجتماع استناداً إىل اإلسهامات الواردة من الدول األطراف

    
ومي، والشفافية واملساءلة يف إدارة يف عمليات االشتراء العم زاهة النبشأن مناقشة مواضيعية  ‘٢‘ 

   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ١٠و ٩(املادتان  األموال العمومية
ــنظَّم حلقــةُ نقــاشٍ متهيــداً للنظــر يف    ــااملتعلــق  املوضــوعســوف ُت يف عمليــات االشــتراء  زاهــة لنب

ــة    إيضــاحياعرضــاً  ستشــملوهــي ، العمــومي، والشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــوال العمومي
املوضـــوع اســـتناداً إىل  هـــذا األمانـــة بشـــأن الـــيت تعـــدُّهاورقـــة املعلومـــات األساســـية يتنـــاول 

 .والقطاع اخلاص قبل عقد االجتماع اإلسهامات الواردة من الدول األطراف
    

   توصيات أخرى (ب) 
ق العامـل يف  والتوصـيات الصـادرة عـن الفريـ     ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر  حولمناقشةٌ  تدورسوف 

 .٢٠١٤ سبتمرب/أيلولاجتماعه املعقود يف 
    

   الوثائق  
يف جمـال  املتخـذة  ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة حول املمارسات اجليِّدة واملبـادرات  

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد)        ١٤(املادة  تدابري منع غسل األموالمنع الفساد: 
)CAC/COSP/WG.4/2015/2(  

يف جمـال منـع   املتخـذة  من إعداد األمانة حول املمارسـات اجليِّـدة واملبـادرات     أساسيةورقة معلومات 
 يف عمليــات االشــتراء العمــومي، والشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــوال العموميــة  زاهــة الــنالفســاد: 
  )CAC/COSP/WG.4/2015/3( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ١٠و ٩(املادتان 
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   األولويات املقبلة - ٣ 
بإســداء املشــورة إىل املــؤمتر  مناقشــةٌ حــول إمكانيــة قيــام الفريــق العامــل مســتقبالً تــدورســوف 

  دة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسَن
ل الثـاين مـن   بـات الفصـ  وينبغي النظر يف أمهية وضـع أُطُـر تشـريعية ومؤسسـية متَّسـقة مـع متطلَّ      

ــك الفصــل         ــذ أحكــام ذل ــة اســتعراض تنفي ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ويف كيفي ــة األم اتفاقي
استعراضاً فعَّاالً، وخصوصاً يف ضوء االستعراض املقبل لتنفيذ ذلك الفصل من االتفاقية خـالل  

  .٣/١، عمالً بالقرار الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذها
    

   اعتماد التقرير  - ٤ 
 مشروعه. إعداَد ى األمانةُمن املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، سوف تتولَّ
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    املرفق
    املقترح األعمال تنظيم  

  العنوان أو الشرح البند التوقيت التاريخ

  االثنني، 
 آب/أغسطس ٣١

 افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 يم األعمالإقرار جدول األعمال وتنظ (ب) ١   

جمال منع  جليِّدة واملبادرات املتَّخذة يفاملمارسات ا ‘١‘(أ)  ٢  
تدابري منع غسل مناقشة مواضيعية بشأن  الفساد:

 االتفاقية) من ١٤األموال (املادة 

جمال منع  جليِّدة واملبادرات املتَّخذة يفاملمارسات ا ‘١‘(أ)  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
تدابري منع غسل ن اضيعية بشأومناقشة م الفساد:
 )تابعمن االتفاقية) ( ١٤(املادة  األموال

  الثالثاء، 
 أيلول/سبتمرب ١

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع  ‘٢‘(أ)  ٢
يف عمليات  زاهة النمناقشة مواضيعية بشأن  الفساد:

يف إدارة  االشتراء العمومي، والشفافية واملساءلة
 االتفاقية) من ١٠و ٩(املادتان  األموال العمومية

  توصيات أخرى  (ب) ٢    
  األربعاء، 

 أيلول/سبتمرب ٢
٠٠/١٣-٠٠/١٠  
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

٣  
٤ 

  األولويات املقبلة 
 اعتماد التقرير

  


