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*1902762*  

  لفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح ا
  العضوية املعين مبنع الفساد

  *     ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦-٤فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    جدول األعمال املؤقَّت   

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

ية ملكافحة الفســـــــاد"، وقراره  ٧/٥املؤمتر  قرارتنفيذ  -٢ قائ تدابري الو  ٧/٦املعنون "تعزيز ال
  املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد":

املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد: الدروس املستفادة بشأن وضع   (أ)  
من اتفاقية األمم املتحدة  ٥يجيات مكافحة الفســاد وتقييمها وأثرها (املادة اســترات

  ملكافحة الفساد)؛
  توصيات أخرى.  (ب)  

  .يف املستقبلاألولويات   -٣
  اعتماد التقرير.  -٤
    

      الشروح    
    املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
املفتوح العضــوية املعين مبنع الفســاد يوم األربعاء،  ُيفَتتح اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويلوف ســ
  .٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤

__________ 
 .)٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٦(يف  فنية ألسباب ثانيًة هاإصدارأعيد   *  
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  

، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشــأن منع الفســاد"، أن يواصــَل الفريُق ٧/٦قرَّر املؤمتر، يف قراره 
وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن منع العامل عمله على إسداء املشورة 

نة. وأقرَّ املؤمتر،  ثام قاد دورة املؤمتر ال بل انع ماعني على األقل ق قَد الفريق اجت الفســـــــاد، وأن يع
ــــــتعراض التنفيذ يف دورته ٧/١مقرَّره  يف ــــــنوات اليت اعتمدها فريق اس ، خطة العمل املتعددة الس

ــــــتأنفة الســـــــابعة امل الزمين  َل، املرفق األول)، واجلدوCAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1(الوثيقة س
  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧لالجتماعات الذي أقره املكتب املوسَّع يف اجتماعه املعقود يف 

، املعنون "تعزيز التـدابري ٧/٥وقـد ُأعـدَّ جـدول األعمـال املؤقَّـت هلـذا االجتمـاع وفقـًا لقرار املؤمتر 
الوقائية ملكافحة الفساد"، الذي قرر فيه املؤمتر أن يقوم الفريق العامل بإدراج مسألة الدروس املستفادة 

  . ٢٠١٩ناقشة خالل عام بشأن وضع استراتيجيات مكافحة الفساد وتقييمها وأثرها كموضوع للم
ملرفق) وفقًا للقرارات املذكورة أعاله، لتمكني الفريق العامل اوُأعدَّ تنظيم األعمال املقترح (انظر 

ص لذلك ووفقًا خلدمات املؤمترات  من النظر يف بنود جدول األعمال ضــمن حدود الوقت املخصــَّ
م عا تاحة من عقد مخس جلســـــــات  ــــــوف متكن املوارد امل تاحة. وس عد ظهر يوم امل   ة: واحدة ب

، ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦، واثنتني يف ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٥، واثنتني يف ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤
  مع توفري ترمجة شفوية كاملة باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.

    
املعنون  ٧/٦املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد"، وقراره  ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر   -٢  

    "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"
من اتفاقية مكافحة الفســــاد من أجل  ١٤إىل  ٥على أمهية تنفيذ املواد  ٣/٢شــــدَّد املؤمتر يف قراره 

منع الفساد ومكافحته. ويف القرار نفسه أيضًا، قرَّر املؤمتر إنشاء فريق عامل حكومي دويل مؤقَّت 
املشورة إىل املؤمتر ويساعده يف تنفيذ واليته املتعلقة مبنع الفساد، وقرَّر مفتوح العضوية لكي يسدي 

  أيضًا أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية:
  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  (أ)  
  رسات الوقائية؛تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملما  (ب)  
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  (ج)  
مســــاعدة املؤمتر على تشــــجيع التعاون بني مجيع أصــــحاب املصــــلحة وقطاعات   (د)  

  املجتمع بغية منع الفساد.
تيسري تبادل املعلومات بني باجلهود املستمرة اليت يبذهلا الفريق العامل يف  ٧/٦رحَّب املؤمتر يف قراره و

د على أمهية االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعيه وشدَّ ،الدول األطراف
  . ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢املعقودين يف فيينا من 
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ك املعلومات، كما طلب إىل إىل الدول األطراف أن تواصــــل توفري تل نفســــه وطلب املؤمتر يف القرار
األمانة، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصل عملها بصفتها مرصدًا دوليًّا، وذلك بالقيام 

  منها حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل بإدراج املعلومات ذات الصلة.و بعدَّة أمور
نة أن ٦/١وطلب املؤمتر، يف قراره  ئات الفرعية اليت ، إىل األما تة للهي جداول األعمال املؤقَّ تنظم 

  الواليات املسندة إىل كل منها.ب التقيُّدأنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع 
، أن يقوم الفريق العامل بإدراج مســألة الدروس املســتفادة بشــأن وضــع ٧/٥ر املؤمتر، يف قراره وقرَّ

من االتفاقية) كموضـــوع املناقشـــة لعام  ٥ييمها وأثرها (املادة اســـتراتيجيات مكافحة الفســـاد وتق
وف يكون موضــوع املناقشــة يف االجتماع العاشــر للفريق العامل الذي ســولذلك ســوف . ٢٠١٩

: "الدروس املســـــتفادة ٢٠١٩أيلول/ســـــبتمرب  ٦إىل  ٤يف فيينا من  الدورتنييعقده يف فترة ما بني 
  ."من االتفاقية) ٥د وتقييمها وأثرها (املادة بشأن وضع استراتيجيات مكافحة الفسا

، ٢٠١١آب/أغســطس  ٢٤إىل  ٢٢وكان الفريق العامل قد أوصــى، يف اجتماعه املعقود يف فيينا من 
لة لكي تعرض  لدول األطراف قبل كل اجتماع من اجتماعاته املقب لدعوُة إىل ا  خرباهتابأن ُتوجَّه ا

بشــــأن تنفيذ أحكام املواد قيد النظر، مبا يشــــمل عند اإلمكان ما حققته من جناح وما صــــادفته من 
ل أن  حتديات وما احتاجت إليه من مســــاعدة تقنية وما اســــتخلصــــته من دروس يف التنفيذ، ويفضــــَّ

عد و نة أن ت عامل إىل األما ية. وطلب الفريق ال لذايت املرجع مة التقييم ا قائ قُتســــــتعمل يف ذلك   ةر
معلومات أساسية ُتجَمع فيها املعلومات املقدَّمة، وقرَّر أن ُتعقد أثناء اجتماعاته حلقات نقاش يشارك 

  فيها خرباء من البلدان اليت قدَّمت ردودًا كتابية بشأن ما ينظر فيه من مواضيع ذات أولوية. 
    

    املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد  (أ)  
حول الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجيات مكافحة الفساد وتقييمها  عيةيمواضمناقشة     

    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ٥وأثرها (املادة 
ســـــوف ُتنظَّم حلقُة نقاٍش متهيدًا للنظر يف املوضـــــوع املتعلق بالدروس املســـــتفادة بشـــــأن وضـــــع 

 ةتشـــمل عرضـــًا إيضـــاحيًّا يتناول ورقوف ها، وســـاســـتراتيجيات مكافحة الفســـاد وتقييمها وأثر
ــية ال ــاس ــهامات الواردة من  تعدهايت املعلومات األس ــتنادًا إىل اإلس األمانة بشــأن هذا املوضــوع اس

  الدول األطراف قبل عقد االجتماع.
    

    الوثائق    
جيات األمانة عن الدروس املســـتفادة بشـــأن وضـــع اســـتراتيأعدهتا  اليتاملعلومات األســـاســـية  ةورق

  ). CAC/COSP/WG.4/2019/2مكافحة الفساد وتقييمها وأثرها (
    

    توصيات أخرى  (ب)  
، وطلب إىل ٢٠١٥تشــرين الثاين/نوفمرب  ٦خ ، املؤر٦/١َّ، إىل قراره ٧/١أشــار املؤمتر، يف مقرَّره 

شأها  ستعراض التنفيذ وسائر اهليئات الفرعية اليت أن األمانة أن تنظِّم جداول األعمال املؤقتة لفريق ا
  تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات. بنَّتتجاملؤمتر حبيث 
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ل املتعددة الســنوات، اليت اعتمدها فريق اســتعراض التنفيذ على ذلك، أقرَّ املؤمتر خطة العم ًةوعالو
ع يف اجتماعه  يف دورته الســابعة املســتأنفة، واجلدول الزمين لالجتماعات، الذي أقره املكتب املوســَّ

ينبغي أن ُتعقد الدورة العاشـــرة املســـتأنفة األوىل  ومبقتضـــاه، ٢٠١٧آب/أغســـطس  ٢٧املعقود يف 
سية هي حتليل املعلومات بالتعاقب مع أحد اجتماعات  ضيع الرئي الفريق العامل، على أن تكون املوا

واملالحظات واالحتياجات من  املواَجهةاملتعلقة بالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة والتحديات 
  من االستعراضات القطرية للفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية. املستمدَّةاملساعدة التقنية 

 ٢ضــــمن بند جدول األعمال  ، الوارداملعنون "توصــــيات أخرى" ،البند الفرعي (ب) ناقشُيوســــ
ية ملكافحة الفســـــــاد"، وقراره  ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر املعنون " تدابري الوقائ  ٧/٦املعنون "تعزيز ال

ن جدول املعنون "املساعدة التقنية" م ٤مع البند  ،املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"
أعمال الدورة العاشرة املستأنفة األوىل لفريق استعراض التنفيذ يف جلسة مشتركة هلذين الفريقني، 

  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤سوف ُتعَقد يف 
    

    يف املستقبلاألولويات   -٣  
ســوف جيرى نقاش بشــأن ما ميكن للفريق العامل القيام به مســتقبًال يف جمال إســداء املشــورة إىل 

املناقشات باملناقشة  ريتستنوف ومساعدته على أداء مهام واليته املتعلقة مبنع الفساد. وساملؤمتر 
ــــتعراض اجلاري لتنفيذ الفصــــل الثاين من بالســــابقة اليت دارت يف الفريق العامل، وكذلك  االس

ستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  وف وساالتفاقية أثناء الدورة الثانية آللية ا
ـــية تتســـق مع متطلبات ذلك الفصـــل وكيف ميكن  ـــس ـــريعية ومؤس ينظر يف أمهية تنفيذ أطر تش

  ال.مراجعة هذا التنفيذ بشكل فعَّ
    

    اعتماد التقرير  -٤  
  من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريرًا عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه.
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      املرفق
    تنظيم األعمال املقترح 

          العنوان أو الوصف  البند  الوقت التاريخ
  افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  أيلول/سبتمرب ٤األربعاء، 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١    
املعنون "تعزيز التدابري  ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر    ٢    

املعنون  ٧/٦الوقائية ملكافحة الفساد"، وقراره 
  مراكش بشأن منع الفساد" "متابعة إعالن

  (أ)توصيات أخرى  )ب( ٢    
املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد:   (أ) ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  أيلول/سبتمرب ٥اخلميس، 

الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجيات 
   ٥مكافحة الفساد وتقييمها وأثرها (املادة 
  اد)من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس

املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد   )أ( ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
  )تابع(

  يف املستقبلاألولويات   ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  اعتماد التقرير  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  أيلول/سبتمرب ٦اجلمعة، 

"املساعدة املعنون  ٤(ب) من جدول أعمال الفريق العامل مع البند  ٢سُيناقش البند الفرعي   (أ)  
التقنية" من جدول أعمال الدورة العاشرة املستأنفة األوىل لفريق استعراض التنفيذ يف جلسة مشتركة للفريق 

  العامل املعين مبنع الفساد وفريق استعراض التنفيذ.
 


