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الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠و ٩فيينا، 

  

   
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    جدول األعمال املؤقَّت    

  املسائل التنظيمية:  -١

  افتتاح االجتماع؛  (أ)    

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    

  )١(الصلة:تنفيذ قرارات املؤمتر ذات   -٢

تعزيز فعالية هيئات مكافحة  :املمارســات اجليدة واملبادرات يف جمال منع الفســاد  (أ)  
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)؛ ٦الفساد (املادة 

  توصيات أخرى.  (ب)    

  األولويات يف املستقبل.   -٣

  اعتماد التقرير.  -٤
    

__________ 
زاهة يف القطاع العام لدى الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"؛ ، املعنون "تعزيز الن٨/٣القرار   )١(  

، املعنون "متابعة إعالن ٨/٨للفساد"؛ والقرار  التصدي، املعنون "تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد يف ٨/٧والقرار 
، املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم ٨/١١، املعنون "قياس الفساد"؛ والقرار ٨/١٠مراكش بشأن منع الفساد"؛ والقرار 

، املعنون "منع الفساد ومكافحته من حيث ٨/١٢املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية"؛ والقرار 
 بشأن تعزيز التعاون بني األجهزة العليا ، املعنون "إعالن أبوظيب٨/١٣البيئة"؛ والقرار  تؤثر علىعالقته باجلرائم اليت 

  املعنية مبراجعة احلسابات وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته مبزيد من الفعالية".
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  -١  

  افتتاح االجتماع  (أ)  
  

العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين مبنع ســـوف ُيفتتح االجتماع احلادي عشـــر للفريق 
"، M، يف قاعة اجللســــات العامة "٠٠/١٠، الســــاعة ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٩الفســــاد يوم الثالثاء 

  " مبركز فيينا الدويل.Mباملبىن "
، تعمل األمانة على استكشاف خيار عقد ١٩-وبالنظر إىل االضطرابات النامجة عن جائحة كوفيد

شكل افتراضي، باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسوف بعض  أجزاء االجتماع يف 
  يقدَّم مزيد من املعلومات يف هذا الصدد يف الوقت املناسب.

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  

عنون "متابعة ، امل٨/٨قرر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد يف قراره 
إعالن مراكش بشـــأن منع الفســـاد"، أن يواصـــل الفريق العامل عمله على إســـداء املشـــورة وتقدمي 
املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ واليته املتعلقة مبنع الفساد، وأن يعقد الفريق اجتماعني على األقل قبل 

  انعقاد دورة املؤمتر التاسعة. 
، املعنون "تعزيز ٨/٧جتماع احلادي عشــــــر وفقا لقرار املؤمتر وقد ُأعد جدول األعمال املؤقت لال

فعالية هيئات مكافحة الفساد يف التصدي للفساد"، الذي قرر فيه املؤمتر إدراج مسألة تعزيز فعالية 
  هيئات مكافحة الفساد يف جدول أعمال الفريق العامل.

ــــــادات ال واردة يف خطة عمل هيئات املؤمتر وُأعد تنظيم األعمال املقترح (انظر املرفق) وفقا لإلرش
كانون  ٢٠إىل  ١٦الفرعية، اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته الثامنة املعقودة يف أبوظيب يف الفترة من 

من جدول األعمال باالشتراك مع  ٢، من أجل إتاحة إمكانية النظر يف البند ٢٠١٩األول/ديسمرب 
  فريق استعراض التنفيذ.

    
    ؤمتر ذات الصلةتنفيذ قرارات امل  -٢  

من اتفاقية مكافحة الفســـــاد من  ١٤إىل  ٥على أمهية تنفيذ املواد من  ٣/٢شـــــدد املؤمتر يف قراره 
أجل منع الفســاد ومكافحته. ويف القرار نفســه أيضــا، قرر املؤمتر إنشــاء فريق عامل حكومي دويل 

اليته املتعلقة مبنع مؤقت مفتوح العضــــوية لكي يســــدي املشــــورة إىل املؤمتر ويســــاعده يف تنفيذ و
  الفساد، وقرر أيضا أن يضطلع هذا الفريق العامل باملهام التالية:

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



CAC/COSP/WG.4/2020/1  
 

V.20-01938 3/5 
 

مســاعدة املؤمتر على تشــجيع التعاون بني مجيع أصــحاب املصــلحة وقطاعات املجتمع   (د)  
  بغية منع الفساد.

، باجلهود املســتمرة اليت يبذهلا الفريق العامل يف تيســري تبادل املعلومات ٨/٨ورحب املؤمتر يف قراره، 
األطراف، وشـــدد على أمهية االســـتنتاجات والتوصـــيات الصـــادرة عن الفريق العامل يف  بني الدول

  . ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤ومن  ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٧إىل  ٥اجتماعيه املعقودين يف فيينا من 
صل توفري تلك املعلومات، كما طلب إىل  سه، إىل الدول األطراف أن توا وطلب املؤمتر، يف القرار نف

مانة، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصل عملها بصفتها مرصدا دوليا، وذلك بالقيام األ
  بعدة أمور منها حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل بإدراج املعلومات ذات الصلة.

ئات٦/١وطلب املؤمتر، يف قراره  تة للهي جداول األعمال املؤق نة أن تنظم  الفرعية اليت  ، إىل األما
  أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات.

ـــاد يف جدول أعمال ٨/٧وقرر املؤمتر، يف قراره  ـــألة تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفس ، إدراج مس
حلادي عشــــر هو الفريق العامل. ووفقا لذلك القرار، ســــيكون موضــــوع املناقشــــة يف االجتماع ا

  من االتفاقية)". ٦"فعالية هيئات مكافحة الفساد (املادة 
، ٢٠١١آب/أغســـطس  ٢٤إىل  ٢٢وكان الفريق العامل قد أوصـــى، يف اجتماعه املعقود يف فيينا من 

جتارهبا يف  تقدمي معلومات عنبأن ُتدعى الدول األطراف، قبل كل اجتماع من اجتماعاته املقبلة، إىل 
ــَّل أن جيري ذلك باســــــتخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية ومبا  جمال تنفيذ األحكام قيد النظر، ويفضــــ

وما واجهته من حتديات وما حتتاج إليه من مساعدة  جتارب ناجحةاإلمكان، ما حققته من   يشمل، عند
األمانة أن تعد ورقة معلومات اســـــتخلصـــــته من دروس يف التنفيذ. وطلب الفريق العامل إىل   تقنية وما

أســاســية تلخص تلك املعلومات، وقرر أن ُتعقد أثناء اجتماعاته حلقات نقاش تضــم خرباء من البلدان 
  اليت قدمت ردودا كتابية بشأن ما سُينظر فيه من مواضيع ذات أولوية.

    
  كافحة الفساد املمارسات اجليدة واملبادرات يف جمال منع الفساد: تعزيز فعالية هيئات م  (أ)  

    من االتفاقية) ٦(املادة 
سوف ميهَّد للنظر يف موضوع تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد بتنظيم حلقات نقاش، مبا يشمل 
عرضا إيضاحيا يتناول ورقة املعلومات األساسية املعدَّة من األمانة بشأن هذا املوضوع استنادا إىل 

  األطراف قبل عقد االجتماع.اإلسهامات الواردة من الدول 
    

    الوثائق    
ــــــيــة من إعــداد األمــانــة عن تعزيز فعــاليــة هيئــات مكــافحــة الفســـــــاد  ورقــة معلومــات أســـــــاس

)CAC/COSP/WG.٤/٢٠٢٠/٤(  
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    توصيات أخرى  (ب)  
، وطلب إىل ٢٠١٥تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٦املؤرخ  ٦/١، إىل قراره ٧/١أشـــار املؤمتر، يف مقرره 

شأها األمانة أن  ستعراض التنفيذ وسائر اهليئات الفرعية اليت أن تنظم جداول األعمال املؤقتة لفريق ا
  املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات.

، ٥(ب) من جدول األعمال، املعنون "توصــيات أخرى"، باالقتران مع البند  ٢وســوف يناَقش البند 
"املســاعدة التقنية"، من جدول أعمال الدورة احلادية عشــرة لفريق اســتعراض التنفيذ، وذلك  املعنون

  .٢٠٢٠أيلول/سبتمرب  ١٠يف جلسة مشتركة بني الفريقني سوف ُتعقد يف 
    

    الوثائق    
ــــــيـة من إعـداد األمـانـة عن حـالـة تنفيـذ قرارات املؤمتر ذات الصــــــلـة  ـــــــاس ورقـة معلومـات أس

)CAC/COSP/WG.٤/٢٠٢٠/٣(  
    

    األولويات يف املستقبل   -٣  
سوف ُيجرى نقاش بشأن أولويات الفريق العامل يف املستقبل فيما خيص إسداء املشورة إىل املؤمتر 
سابقة اليت  شات ال شد النقاش باملناق ستر ساد. وسوف ي ساعدته يف تنفيذ واليته املتعلقة مبنع الف وم

، وكذلك باالستعراض اجلاري لتنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية خالل جرت يف إطار الفريق العامل
الدورة الثانية آللية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد. وســُينظر يف أمهية تنفيذ 

  أطر تشريعية ومؤسسية تتفق مع متطلبات ذلك الفصل وكيفية استعراض هذا التنفيذ بفعالية.
    

    الوثائق    
ورقة معلومات أســاســية من إعداد األمانة عن التقدم املحرز يف تنفيذ الواليات املســندة إىل الفريق 

  )٤/٢٠٢٠/٢.CAC/COSP/WGالعامل (
    

    اعتماد التقرير  -٤  
  من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريرا 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 ٣٠/١٠-٠٠/١٠  حزيران/يونيه ٩الثالثاء، 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١    
  (أ)تنفيذ قرارات املؤمتر ذات الصلة  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
واملبادرات يف جمال املمارسات اجليدة   )أ( ٢    

تعزيز فعالية هيئات مكافحة  :الفساد  منع
  من االتفاقية) ٦الفساد (املادة 

  (أ)توصيات أخرى  )ب( ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠  حزيران/يونيه ١٠األربعاء، 
  األولويات يف املستقبل   ٣ ٠٠/١٧-٠٠/١٦  
  اعتماد التقرير  ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٧  
  

من جدول أعمال الدورة  ٥و ٤من جدول األعمال باالقتران مع البندين  ٢سوف يناَقش البند   (أ)  
احلادية عشرة لفريق استعراض التنفيذ، وذلك يف جلسات مشتركة بني الفريق العامل 

 استعراض التنفيذ.   وفريق

 
 


